
Piaţa pensiilor private la 31 decembrie 2013

Sistemul de pensii private din România se caracterizează, din punct de vedere al principalilor indicatori, prin evoluţia

constantă şi solidă a numărului de participanţi şi a valorii activelor. Astfel, la 31 decembrie 2013, activele totale aflate în

administrare la nivelul întregului sistem de pensii private au înregistrat 14,8 miliarde lei (3,3 miliarde euro, BNR – curs

de schimb la 31 decembrie 2013), reprezentând 2,4% din PIB. Comparativ cu decembrie 2012, avansul înregistrat de

activele totale a fost de 44,10%. 

Grafic: Evoluţie active totale din sistemul pensiilor private şi creşterile lunaredec. 2012 - dec. 2013

În fiecare lună a anului 2013 au avut loc noi aderări în Pilonul II, aproximativ 274 mii persoane pe parcursul întregului an,

în timp ce fondurile de pensii facultative, la care înscrierea este una voluntară, au reuşit să atragă 24 mii noi participanţi. 

Pilonul II

La sfârşitul anului 2013, 6,04 milioane persoane participau la fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II), un

avans de 4,62% faţă decembrie 2012. Pe parcursul anului trecut numărul celor intraţi în sistem a fluctuat lună de

lună, înregistrând un maxim în decembrie de 40,2 mii persoane şi un minim în iulie de 12,5 mii persoane.

În ceea ce priveşte distribuţia pe vârstă, raportul participanţilor cu vârsta de până în 35 ani comparativ cu cei cu

vârsta de peste 35 de ani a fost de 53% la 47%. Pe gen, distribuţia a fost următoarea: 52% erau bărbaţi şi 48% femei.

Valoarea activelor nete din Pilonul II a fost de aproximativ 14 miliarde lei (3,11 miliarde euro[1]), un avans de

44,64% faţă de decembrie 2012.

În luna decembrie anul trecut au fost virate către fondurile de pensii administrate privat 299,62 milioane lei

(aproximativ 67milioane euro), sumele virate reprezentând contribuţiile calculate la salariile brute aferente lunii

octombrie 2013. Pe parcursul anului trecut, s-au virat aproximativ 3,1 miliarde lei (0,7 miliarde euro), cu o cota de

contribuţie fost de 4% în 2013.

La finele lunii decembrie 2013, cca. 94,72% din activele fondurilor de pensii erau plasate în ţară, 5,28% reprezentând

investiţii externe, în spaţiul UE.

Numărul de participanţi şi activele nete în sistemul fondurilor de pensii administrate privat
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 Pilonul III

La fondurile de pensii facultative contribuiau 313.348 participanţi, în luna decembrie 2013 alegând să adere la

Pilonul III 2.688 noi participanţi. Pe ansamblu, pe parcursul anului 2013, aproximativ 24 mii persoane au intrat în

sistem, înregistrând un maxim în februarie (3,1 mii persoane) şi un minim în ianuarie (1,3 mii persoane).

Valoareaactivelor nete a atins, în noiembrie 2013, 812 milioane lei (aproximativ 181 milioane euro), înregistrând

un avans de 35,51% comparativ cu decembrie 2012.

În decembrie 2013, 93,25% din activele fondurilor de pensii facultative erau plasate în ţară, în timp ce restul de 6,75%

erau investiţii UE.

Numărul de participanţi şi activele nete în sistemul fondurilor de pensii facultative

1) BNR – Curs de schimb la 31 decembrie 2013.


