Confederația Patronală Concordia solicită prudență și realism pentru Legea pensiilor
București, 30 august 2018 - Confederația Patronală Concordia (CPC), reprezentativă la nivel național,
a luat notă de punerea în dezbatere publică a proiectului noii Legi a pensiilor și va participa prin
reprezentanții săi la dezbateri, într-o încercare reală și constructivă de a contribui la îmbunătățirea legii
propuse. Considerăm însă că este important chiar din această etapă să semnalăm un aspect de esență,
care privește sustenabilitatea majorării cheltuielilor totale pe care le incumbă noua lege.
Proiectul de lege supus recent dezbaterii publice, în forma prezentată, va determina o majorare cu
130% a cheltuielilor cu pensiile, care ar ajunge la 140 de miliarde de lei până în anul 2022, după cum
au anunțat reprezentanții Ministerului Muncii. Acest nivel ridică problema surselor de finanțare, în
condițiile în care în următorii 4 ani ritmul de creștere economică, și în consecință și nivelul veniturilor
bugetare, vor înregistra ritmuri de creștere mult inferioare, potrivit estimărilor publice.
Toți românii își doresc pensii decente, iar în acest sens cei peste 300.000 de salariați din companiile
membre ale CPC, care cândva vor deveni la rândul lor pensionari, nu constituie o excepție. Problema
este dacă noile niveluri vor putea fi asigurate și menținute fără a dezechilibra grav economia. Insistăm
asupra acestui aspect, mai ales în condițiile în care atât evoluțiile demografice, cât și balanța migrației
vor face ca ponderea pensionarilor în total populație să continue să crească în anii următori, iar bugetul
pensiilor să depindă într-o măsură tot mai mare de transferurile de la bugetul de stat, aflat în prezent
la rândul său în zona deficitului maxim admis de angajamentele europene.
În absența unor măsuri de politică economică drastice, dezechilibrul creat de un volum de cheltuieli
publice care depășește semnificativ veniturile este corectat de piață prin creșterea inflației. Pensionarii
de astăzi își mai amintesc nivelurile de hiperinflație din anii ’90, care au ajuns și la 300% anual. De
aceea, chiar și o dublare nominală a pensiei poate fi cu ușurință anulată de o inflație foarte ridicată.
În acest context, CPC consideră esențial ca, pentru a evita așteptări nerealiste din partea populației,
dezbaterile pe marginea proiectului de lege să pornească de la posibilitățile reale ale economiei
românești, punând accentul pe resursele de finanțare a majorării fondului de pensii, printr-o analiză
fundamentată a ipotezelor și perspectivelor de dezvoltare economică, inclusiv a pieței forței de muncă
în următorii ani.
În calitate de organizație reprezentativă a mediului de afaceri, CPC își reafirmă disponibilitatea de
dialog și cooperare cu autoritățile și cu toți partenerii de dialog social, pentru a identifica acele soluții
economice și legislative care să asigure dezvoltarea sustenabilă a României.

Confederația Patronală Concordia (CPC) este confederația patronală reprezentativă pentru mediul de afaceri, înființată în
2007, reunind cele mai puternice federații sectoriale din economia românească și cuprinzând 7 din primele 10 companii după
numărul de angajați și cifra de afaceri. Concordia își asumă misiunea reprezentării echidistante a intereselor membrilor săi,
companii cu capital românesc și străin, având o perspectivă diversă și relevantă asupra realităților economice și sociale.
Fiind singura confederație patronală românească afiliată la IOE (International Organization of Employers http://www.ioeemp.org/ ), Concordia colaborează permanent cu partenerii săi europeni și promovează activ respectarea libertății economice
și responsabilității sociale, a bunei guvernanțe și predictibilității cadrului investițional. Mai multe detalii despre CPC pot fi
regăsite pe website-ul acesteia: http://www.confederatia-concordia.ro/ .
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