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Introducere

Stimata doamna,

Stimate domn,

Centrul Parteneriat pentru Egalitate, impreuna cu Biroul International al 
Muncii (BIM), Biroul Subregional pentru Europa Centrala si de Sud-Est si 
partenerii sai, Confederatia Nationala Sindicala „Cartel ALFA” si Confederatia 
Patronala a Industriei, Serviciilor si Comertului din Romania au organizat in 
perioada �� - �6 ianuarie �007, o conferinta despre dimensiunea de gen a 
reformei pensiilor din tarile Europei Centrale si de Est si din Tarile Baltice. 
Aceasta conferinta a avut drept scop prezentarea acestei dimensiuni; mai 
precis a impactului diferit produs de reforma sistemului de pensii asupra 
femeilor si asupra  barbatilor. Pana acum, obiectivele de gen nu au fost con-
siderate o prioritate in cadrul acestor reforme, cu toate ca, exista o serie de 
probleme complexe generate de aceste reforme si care vor afecta femeile, 
in mod special.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul financiar al Fundatiei pentru o 
Societate Deschisa, prin Programul East-East si de Biroul International al 
Muncii.

Dorim sa va transmitem informatiile prezentate la aceasta conferinta de 
catre experti romani si europeni in domeniu, precum si concluziile la care s-a 
ajuns, in urma discutiilor pe marginea acestui subiect. 

Reformarea sistemului national de pensii este un proces in plina desfasu-
rare, la acest moment, in diverse tari europene precum Slovenia, Polonia, 
Ungaria, Romania, Letonia, Lituania, Estonia. Exista doua mari directii co-
mune reformelor din aceste tari: 

- prima este legata de privatizarea partiala a schemelor de pensii nationa-
le, prin includerea pilonului II, bazat pe economisirea individuala;;

- cea de a doua directie este cresterea varstei de pensionare atat pentru 
femei cat si pentru barbati.
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Pana in acest moment, exista o serie de studii si cercetari� ale Biroului 
International al Muncii care arata ca masurile de reformare a sistemelor de 
pensii din tarile Europei Centrale si de Est ar putea produce efecte negative 
asupra situatiei femeilor din aceste tari, in urmatoarele moduri:

	 O parte din contributiile la fondul de pensii vor trece de la pilonul I, 
bazat pe solidaritatea intre generatii, catre pilonul II, bazat pe econo-
misire voluntara. Aparent, acest lucru nu are impact negativ de gen, 
pentru ca o femeie si un barbat care au avut aceleasi castiguri si 
aceeasi perioada de contributie vor avea aceeasi suma acumulata 
pentru pensie. Analizele efectuate pe aceasta regiune arata insa ca 
persoanele cu venituri mici vor fi afectate, iar statisticile demonstrea-
za ca in aceasta categorie femeile sunt suprareprezentate. In me-
die, femeile au salarii mai mici decat barbatii, din cauza unor factori 
de segregare existenti pe piata muncii si a unor practici si atitudini 
care incurajeaza excesiv fetele sa urmeze cariere in domenii prost 
platite. Ca urmare femeile, in general, sunt cele care vor pierde o 
parte din protectia sociala asigurata prin pensia publica prin trecerea 
la pilonul II.

	 Femeile se pensioneaza mai devreme decat barbatii si astfel au mai 
putin timp la dispozitie pentru a contribui la o pensie privata obligato-
rie (pilonul II). Din aceasta cauza, femeile vor ajunge sa aiba pensii 
mai mici fata de situatia in care s-ar fi pensionat la aceeasi varsta cu 
barbatii. In aceste conditii, unele state au luat decizia de a egaliza 
varsta de pensionare, altele de a micsora diferenta existenta, pentru 
a corecta aceste lucruri. Doar in Polonia si in Romania aceasta dife-
renta se mentine, iar acest fapt poate conduce catre un dezavantaj 
destul de mare pentru femeile din aceste tari fata de cele din restul 
tarilor din regiune. 

	 Femeile au o speranta medie de viata mai mare decat barbatii. In 
unele state aceasta diferenta se ia in considerare la calculul pensiei 
lunare (pilonul II) in urmatorul mod: fondul de pensie acumulat de o 
femeie de-a lungul anilor de munca se imparte la un numar de ani 
mai mare decat in cazul barbatului (in medie cu 3-5 ani mai mult). 
Acest fapt genereaza pensii private mai mici pentru femei, pentru 

� The Gender Dimensions of Social Security Reform: Volume �: Case Studies of Romania and Slovenia, 
Edited by Elaine Fultz, ILO, Budapest, 2006
Pension Reform in the Baltic States: Estonia, Latvia, Lithuania, Edited by Elaine Fultz, Budapest, ILO, �006 
The Collection of Pension Contributions: Trends, Issues, and Problems in Central and Eastern Europe, Edited 
by Elaine Fultz, Tine Stanovnik, ILO, Budapest, �00�
Pension Reform in Central and Eastern Europe - Volume �, Restructuring with Privatization: Case Studies of 
Hungary and Poland, Edited by Elaine Fultz, ILO SRO-Budapest, �00�
Pension Reform in Central and Eastern Europe - Volume �, Restructuring of Public Pension Schemes: Case 
Studies of the Czech Republic and Slovenia, Edited by Elaine Fultz, ILO SRO-Budapest, �00�
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fonduri de pensie de aceeasi valoare cu ale barbatilor. Alte state 
folosesc o speranta de viata unica, pensiile private devenind astfel, 
in medie, mai putin diferite pentru cele doua categorii; alte state nu 
au luat nici o decizie in acest sens.

	 Femeile au multe intreruperi in munca platita, datorita perioadelor 
de concediu de maternitate si ingrijire a copilului sau altor situatii de 
familie. Unele state, inclusiv Romania, nu au luat masuri de sprijin 
pentru acordarea unor drepturi de pensie (in pilonul II) pentru aceste 
perioade, fapt care ar putea genera pensii diminuate pentru femei. 

Din pacate, acest impact negativ, aratat de studiile BIM, este prea putin cu-
noscut si/sau luat in considerare de catre institutiile implicate in reforma. 
Aceasta conferinta a avut drept scop informarea partilor interesate asupra 
acestui aspect. 

In aceste conditii, prin eveniment s-a transmis participantilor din Romania, 
reprezentanti ai institutiilor implicate in reforma sistemului de pensii - 
Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Casei Nationale de Pensii 
si Alte Drepturi Sociale, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 
Private, Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, 
marilor confederatii sindicale, altor institutii, incluzand ONG-uri si mass me-
dia, informatii despre:

•	 stadiul de implementare a reformei in fiecare din tarile reprezentate 
la conferinta;

•	 masurile din reforma, corelate cu situatiile socio-economice existen-
te sau previzionate pentru aceste tari, care ar putea genera un im-
pact negativ asupra pensiilor femeilor.

Acest raport sumarizeaza informatiile din prezentarile sustinute de catre 
expertii in domeniu la aceasta conferinta, precum si concluziile la care s-a 
ajuns in urma discutiilor care au urmat acestor prezentari.

In final, dorim sa adresam multumiri speciale expertilor implicati in acest 
eveniment. Acestia ne-au ajutat sa intelegem motivele care au stat la baza 
alegerilor de politici din diferite tari in domeniul reformei, consecintele aces-
tora asupra situatiei femeilor si a barbatilor dar si cele mai importante lectii 
invatate pana in acest moment.

Prin urmare, multumim doamnelor si domnilor:

Elaine Fultz, Senior Specialist in Securitate Sociala, ILO SRO Budapesta, 
Ungaria

Sue Ward, Autor si consultant independent in domeniul pensiilor, Marea 
Britanie
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Tine Stanovnik, Profesor, Facultatea de Economie, Slovenia

Irena Woycicka, Director al Departamentului de Protectie Sociala, Institutul 
pentru Economie de Piata, Gdansk, Polonia

Jana Muizniece, Ministerul Protectiei Sociale, Letonia

Lauri Leppik, Consultant independent in domeniul politicilor sociale, Estonia

Romas Lazutka, Profesor de sociologie, Universitatea din Vilnius, Lituania

Cristina Vaileanu, Director al Programului de Femei, National Democratic 
Institute, Romania

Marian Preda, Sociolog, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, 
Universitatea Bucuresti, Romania

De asemenea, multumim invitatilor nostri speciali, domnilor:

Mihai Seitan, Presedinte, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de 
Asigurari Sociale

Petru Sorin Dandea, Vicepresedinte, Confederatia Nationala Sindicala 
„Cartel ALFA”

Mircea Oancea, Presedinte, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului 
de Pensii Private

Si, nu in ultimul rand, multumirile noastre sunt adresate tuturor celor care au 
raspuns invitatiei noastre de a participa la acest eveniment.

In final, va dorim ca informatiile din acest raport sa va sprijine, asa cum ne-
au sprijinit si pe noi, in:

•	 luarea de decizii privind reforma (daca sunteti intr-o pozitie care sa 
va permita acest lucru);

•	 formarea unui punct de vedere asupra echitatii si necesitatii masuri-
lor de reforma;

•	 estimarea impactului reformei asupra femeilor si barbatilor;

•	 transmiterea de mesaje de informare catre persoanele interesate 
sau aflate in grupul tinta al reformei.

Asteptam sugestiile dvs. despre acest raport la: Alina Chiriac, achiriac@cpe.ro 
sau la telefon: �3�� ���3.���.5�. �3�� ���3.���.5�.

Va multumim!
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Impactul de gen al reformei pensiilor in  
tarile Europei Centrale si de Est

Elaine Fultz, Senior Specialist in Securitate Sociala, 
BIM, SRO Budapesta, Ungaria

In prezentarea sa, doamna Fultz a vorbit pe tema dimensiunii de gen, co-
muna reformelor sistemelor de pensii din tarile reprezentate la conferin-
ta. Aceasta dimensiune de gen a fost analizata in doua studii realizate de 
Biroul International al Muncii (BIM): primul fiind o  comparatie a reformelor 
din Cehia, Polonia si Ungaria�, cel de-al doilea fiind o analiza a reformelor 
din Slovenia si Romania.� Aceste studii sunt importante, deoarece, pana in 
acest moment, nu au fost elaborate standarde in ceea ce priveste egali-
tatea de gen si pensiile, nici de catre BIM, Consiliul Europei sau Comisia 
Europeana. 

Patru aspecte principale au fost trecute in revista in aceasta prezentare: 

- tendinta de eliminare treptata a restribuirii in sistemul de pensii. 
Acest lucru presupune trecerea catre un sistem de pensii individualizat, 
in care fiecare lucrator/lucratoare va primi o pensie direct corelata cu 
castigurile si contributia pe perioada de cotizare;

- varsta de pensionare si masura in care egalitatea de gen va fi atinsa 
sau nu, in fiecare tara, in aceasta privinta;

- contributiile la fondurile de pensii in perioada de crestere si ingrijire 
a copilului;

- problema sperantei de viata; mai exact a modului de calculare a 
pensiei private obligatorii, folosind fie speranta de viata medie a intregii 
populatii, fie doua tipuri de speranta de viata (una pentru femei si alta 
pentru barbati).

1 . Eliminarea redistribuirii
In regiunea europeana, pensiile tind sa devina din ce in ce mai legate de 
castigurile si contributiile/economiile fiecaruia/fiecareia. I. In termeni formali, 
acest tip de schimbare pare sa nu aiba efecte diferite asupra femeilor 

� Dimensiunea de gen a reformei securitatii sociale in Europa Centala si de Est: Studii de caz, Cehia, Polonia 
si Ungaria, editor Elaine Fultz, Markus Ruck si Silke Steinhilber, BIM SRB, Budapesta, �00�
� Dimensiunea de gen a reformei securitatii sociale: Volumul 2 . Studii de caz Romania si Slovenia, editor 
Elaine Fultz, BIM, Budapesta, 2006
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sau a barbatilor. Pentru un barbat si o femeie cu venituri egale si cu acelasi 
numar de ani de contributie, pensia obtinuta va fi egala; neexistind astfel o 
discriminare formala de gen. Dar, este de asemenea, adevarat ca, in siste-
mele individualizate, cei care au venituri mai mici vor avea si pensii mai 
mici. Deoarece numarul femeilor este disproportionat de mare in aceasta 
categorie, este evident ca ele vor fi mai afectate de trecerea la aceste siste-
me. Nu trebuie sa se inteleaga ca doar femeile sunt singurul grup care va 
avea de pierdut in aces caz. Totusi, pierderile din sistem vor fi suportate in 
mai mare masura de catre ele, deoarece femeile au salarii mai mici, in ge-
neral. Insa exista diferente de la caz la caz, deoarece unele tari s-au orientat 
catre aceste sisteme individualizate, iar altele nu.

2 . Egalizarea varstei de pensionare
Doamna Fultz a vorbit despre modul in care statele din regiune au optat sa 
creasca varsta de pensionare pentru a rezolva problemele financiare cu care 
se confrunta fondurile nationale de pensii. Totusi, exista diferente in modul in 
care aceasta masura a fost aplicata. 

Astfel, in Ungaria, Estonia, Letonia si Slovacia, guvernele au luat decizia 
sa egalizeze treptat varsta de pensionare a femeilor cu cea a barbatilor. 
In Bulgaria, Slovenia si Lituania se va micsora diferenta dintre varsta de 
pensionare a femeilor si cea a barbatilor de la 5 ani la 3 ani pana la 2 ani. 
In Cehia varsta de pensionare va fi aceeasi pentru femei si barbati, excep-
tie facand femeile care au multi copii, care pot iesi mai devreme la pensie. 
Romania si Polonia mentin diferenta de 5 ani. 

Desi eliminarea diferentei intre varstele de pensionare poate fi considerata 
de unele femei drept nedreapta sau neplacuta, studiile realizate au demon-
strat ca aceasta masura se justifica (din diverse motivele) si ca este o mo-
dalitate de atingere a egalitatii de gen, in acest domeniu. Aceste motive sunt 
legate de interactiunea dintre schimbarile produse de reforma, de orientarea 
catre individualism, cat si de varsta de pensionare. 

In tarile in care s-a optat catre o individualizare a pensiilor, valoarea reala a 
“avantajului” unei varstei de pensionare mai mici pentru femei este indirect 
erodata; cu alte cuvinte, femeile vor primi pensii mai mici, pentru ca vor 
contribui cu cinci ani mai putin la fondul de pensii. O simulare realizata in 
Polonia pentru �0�0, pe  vechiul sistem de pensii, arata ca daca se continua 
pensionarea femeilor inaintea barbatilor (femeile la 60 de ani si barbatii la 
6�), pensia medie a femeilor va reprezenta 7�% din pensia medie a barbati-
lor. Daca insa, femeile se vor pensiona la aceeasi varsta cu barbatii, pensia 
medie a femeilor va fi 8��% din cea a barbatului. Aceeasi simulare, realizata 
si pe noul sistem, arata ca daca se mentine pensionarea femeilor cu � ani 
inaintea barbatilor, pensia medie a femeilor va fi de doar 5�% din pensia me-
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die a barbatilor, in timp ce daca cele doua grupuri se pensioneaza la aceeasi 
varsta, pensia medie a femeilor va fi de �3%. 

Putem trage concluzia ca in noul sistem individualizat, singura modalitate de 
protectie a femeilor impotriva saraciei la batranete este de egalizare a var-
stei de pensionare cu cea a barbatilor. Cu toate ca nu este cea mai placuta 
dintre optiuni, studiul BIM arata ca mentinerea diferentei de varsta la pensio-
nare nu conduce decat la dezavantaje pentru femei. Acesta este cel mai bun 
argument pentru a justifica masura de egalizare a varstei de pensionare. 

3 . Contributiile la fondul de pensii in perioadele de crestere si de 
ingrijire a copiilor 

A treia chestiune subliniata de doamna Fultz se refera la contributia, in pe-
rioada de crestere si de ingrijire a copiilor, la fondurile de pensii. In vechile 
sisteme de pensii, statele socialiste plateau contributiile la fondul de pensii 
pentru perioadele de crestere si ingrijire a copilului, din contributiile celorlati 
cetateni. Prin urmare, in acest sistem, femeile nu erau penalizate la pensie nu erau penalizate la pensie 
daca nu lucrau un an, doi sau chiar mai multi ani, ca sa aiba grija de copii. 

Marea majoritatea a reformelor din regiune au schimbat modul de compen-
sare a acestor perioade de inactivitate, pe motivul cresterii transparentei in 
finantare. In acest context, fie statul, fie individul trebuie sa cotizeze la fon-
dul de pensie pe perioada de crestere si ingrijire a copiilor, pentru acoperirea 
acestei perioade. 

In unele cazuri, cei care isi intrerup activitatea ca sa aiba grija de copii, femei 
sau barbati, vor primi o pensie mai mica. De exemplu, in Ungaria, in pilonul 
II - sistemul privat obligatoriu, baza de contributie la sistemul de pensii este 
indemnizatia de crestere a copilului, care este mult mai mica decat salariul 
mediu. Femeile, in acest moment, trebuie sa-si plateasca singure contribu-
tiile din aceasta indemnizatie. Astfel, 6 pana la 8% din aceasta indemnizatie 
se retine si este virata catre pilonul II, ceea ce reprezinta o suma infima. In 
Polonia exista o situatie similara, insa statul contribuie la fondul de pensii 
pentru cei care isi intrerup activitatea pentru cresterea copiilor, cu o suma 
care este echivalenta cu contributia celor care au un venit minim pe econo-
mie. 

Totusi, in majoritatea tarilor din regiune, reformele din sistemele de pensii 
au condus spre pierderea protectiei acordate in perioadele de crestere si 
ingrijire a copiilor. Prin urmare, atat femeile cat si barbatii care isi intrerup 
activitatea pentru cresterea copiilor vor avea pensii mai reduse.

4 . Speranta de viata si pensiile private
In pilonul II, contributiile membrilor ajung intr-un cont individual, manage-
riat de furnizori privati. La momentul pensionarii, suma stransa va fi platita 
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sub forma unor anuitati, care va fi trasformata in rate lunare care se platesc 
beneficiarilor pana la moarte. Furnizorii de pensii private vor fi cei care vor 
hotara cat de mici sau de mari vor fi aceste anuitati, folosind o estimare a 
sperantei de viata a fiecarei persoane. Economiile fiecaruia vor fi impartite 
in rate egale, pana la sfarsitul vietii, si astfel se va stabili cuantumul fiecarei 
pensii. Problema este ca nu se stie cat are de trait fiecare individ, iar din 
acest motiv, la calcularea pensiilor in pilonul II se vor folosi estimari ale spe-
rantei de viata, la varsta pensionarii. 

Exista doua moduri de calcul:  
- prima metoda utilizeaza o speranta de viata unica; astfel o femeie si un 

barbat care incep sa lucreze in acelasi moment, la aceeasi varsta, au 
acelasi salariu si lucreaza acelasi numar de ani vor ajunge sa aiba pensii 
lunare egale;

- a doua metoda foloseste doua estimari diferite pentru speranta de viata, 
una pentru barbati si alta pentru femei. Prin aceasta metoda, o femeie 
care are aceleasi venituri si munceste un numar egal de ani cu un barbat 
din aceeasi generatie ar putea primi o pensie cu �0% mai redusa decat 
acesta.

Referindu-se la problema echitatii in reforma sistemelor de pensii, doamna 
Fultz a mentionat o serie de argumente care justifica utilizarea primei me-
tode si respingerea celei de a doua, pentru asigurarea unui tratament egal 
pentru ambele sexe.

Primul argument se refera la existenta suprapunerilor privind mortalitatea, 
la nivel individual. Unele femei mor la o varsta mai mica decat media spe-
rantei de varsta a barbatilor, altele mor la o varsta care este egala cu media 
sperantei de viata a barbatilor. Daca utilizam sperante de viata diferite laDaca utilizam sperante de viata diferite la 
calculul pensiilor private, una pentru femei iar alta pentru barbati, acest fapt 
va crea in mod inevitabil, la nivel individual, invingatori si invinsi. De pilda, ‘in-
vingatori’ ar putea fi barbatii care traiesc o viata indelungata, mai mare decat 
speranta de viata medie a femeilor, si care vor avea in acest sistem beneficii 
totale de pensie mai mari. ‘Invinsi’ ar putea fi femeile care mor tinere, la o 
varsta mai mica decat media de varsta a barbatilor, si care vor avea beneficii 
totale de pensie mai mici. Din acest punct de vedere, utilizarea tabelelor 
diferentiate privind speranta de viata, ar putea fi in detrimentul unora si in 
beneficiul altora. 

Cel de-al doilea argument este ca sistemul privat de pensii obligatorii (pi-
lonul II) face parte din sistemul public; chiar daca este manageriat in mod 
privat si nu de catre stat. Orice sistem public ar trebui sa aiba aceleasi sco-
puri ca politicile sociale, anume eliminarea saraciei. Un sistem public trebuie 
sa se asigure ca riscurile sunt preluate si resursele sunt utilizate astfel incat 
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sa asigure o minima protectie sociala impotriva saraciei la batranete, pentru 
toata populatia. Daca in sistemul public de pensii cei care traiesc mai mult 
vor avea pensii mai mici, acest lucru intra in conflict cu acest scop public.

Cel de-al treilea motiv este cel denumit de doamna Fultz ‘panta alune-
coasa’ si se refera la faptul ca femeile, ca grup, nu sunt singurele care au o 
speranta de viata mai ridicata. Daca societatea se poate imparti pe grupuri, 
in functie de speranta de viata, ar trebui, in sistemul privat, ca nefumatorii sa 
primeasca o pensie mai mica, pentru ca in medie, acestia traiesc mai mult 
decat fumatorii? Ar trebui ca bogatii sa primeasca pensii mai mici, chiar daca 
au cotizat mai mult, pentru ca, statistic, traiesc mai mult decat saracii? Ar 
trebui sa se acorde pensii mai mici celor care fac parte din populatia majo-
ritara, pentru ca in medie, traiesc mai mult decat minoritatile etnice? Sau, ar 
trebui ca cei care nu sufera de boli de inima, sau nu au maladii congenitale, 
sa primeasca pensii mai reduse pentru ca traiesc in medie mai mult? 

Aceste argumente ne ajuta sa sustinem ideea ca o femeie care are aceleasi 
venituri, varsta si numar de ani de munca trebuie sa primeasca o pensie lu-
nara egala cu a unui barbat aflat in aceeasi situatie. In unele tari acest lucru 
se intampla, iar in altele nu. 

In acele tari in care s-a hotarat ca speranta de viata unica sa se foloseasca 
pentru calculul pensiilor din pilonul II, este nevoie de o continuare a actiuni-
lor. Aceasta decizie nu este suficienta, in sine, pentru ca cei care vor admi-
nistra fondurile private vor gasi o cale sa descurajeze participarea femeilor 
la aceasta schema, fie prin modalitatea de a-si face reclama, sau din modul 
in care vor opera. Este nevoie sa se instituie un sistem de reglementare prin 
care sa se echilibreze ratele de participare a femeilor si a barbatilor la aceste 
scheme. In tari cum ar fi Suedia, unde exista un singur furnizor de anuitati, 
nu sunt necesare masuri de prevenire a discriminarii. 

In concluzie, doamna Fultz a apreciat ca primii ani de tranzitie au adus, in 
general, mai multe pierderi in ceea ce priveste pensia femeilor din Europa 
Centrala si de Est. Pierderea protectiei are loc in contextul in care, in aceasta 
regiune, exista o serie de probleme de gen in societate, a caror rezolvare nu 
sta doar in reformarea sistemului de pensii. 
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Tendinte europene in sistemele de protectie 
sociala si aspecte privind egalitatea de gen

Susan Ward, Consultant independent  si autor  
in domeniul sistemelor de pensii, Marea Britanie

In prezentarea sa, doamna Ward a trecut in revista tendintele in sistemele de 
protectie sociala europene precum si unele metode de reducere a impactului 
de gen al acestora. Domnia sa a mentionat programul Comisei Europene 
intitulat “Sustinerea strategiilor nationale pentru pensii sigure si sustenabile 
prin intermediul unei abordari integratoare”.  Acest program are o serie deerie de 
obiective dintre care trei au o relevanta mai mare din perspectiva de gen, si 
anume: 

•	 protejarea capacitatii sistemelor de pensii pentru indeplinirea obiec-rotejarea capacitatii sistemelor de pensii pentru indeplinirea obiec-
tivelor sociale de a asigura venituri sigure si adecvate persoanelor 
pensionate si conditii decente de viata pentru toate persoanele in 
varsta;

•	 asigurarea stabilitatii financiare a sistemelor de pensii;

•	 imbunatatirea capacitatii sistemelor de pensii de a raspunde nevoi-mbunatatirea capacitatii sistemelor de pensii de a raspunde nevoi-
lor in continua schimbare a societatii, continuand astfel imbunatati-
rea flexibilitatii pietei de munca.

Un alt aspect mentionat in aceasta prezentare s-a legat de obiectivele 
Comisiei Europene, anume de obiectivul numarul �0, care exprima egalita-
tea de gen prin: “Indeplinirea aspiratiilor de egalitate intre femei si barbati” si 
obiectivul 9: “Adaptarea la sisteme de angajare si cariera mai flexibile”. Desi 
nu face referire expresa la egalitatea de gen, acest obiectiv este de aseme-
nea, important pentru acest subiect, deoarece femeile sunt cele care tind sa 
aiba intreruperi mai dese in perioada de angajare si/sau perioade cu angaja-
re fara norma intreaga, din cauza rolului de ingrijire a copiilor si varstnicilor. 

Doamna Ward considera ca nu este foarte dificil sa asiguri pensii bune celor 
care au lucrat timp de �0-�� ani, avand o slujba buna si venituri sigure dar ca 
este mai dificil sa asiguri pensii decente celor care si-au intrerupt perioada 
de contributie sau schimbat locul de munca. Din pacate, nu exista pana in 
acest moment nici un sistem care sa fie foarte avantajos pentru femei, deoa-
rece obiectivele Comisiei, mai ales obiectivul numarul � sau �0, nu a fost luat 
in considerare in reforma sistemelor de pensii. Cel mai important aspect luat 
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in calcul de catre guverne, in realizarea acestor reforme, a fost reducerea 
cheltuielilor pentru pensii.

Un alt aspect prezentat de catre vorbitoare a facut referire la legislatia UE 
relevanta pentru acest domeniu . In domeniul sistemelor de securitate sociala, 
pozitia Uniunii Europene este exprimata in doua directive importante: Directiva 
7�/7 care stipuleaza  tratament egal pentru femei si barbati in sistemul statutar 
de asigurare sociala (in sens larg, primul pilon). Insa aceasta directiva permite 
si derogari (temporare) de la principiul egalitatii, cu ar fi cazul exceptiilor legate 
de varsta de pensionare, acordarea pensiilor de urmas si acordarea drepturi-
lor de pensii pentru perioada de crestere a copiilor. Cea de a doua prevede-
re legala importanta pentru acest domeniu este Articolul ��� din Tratat, care 
prevede ca: “barbatii si femeile trebuie sa fie platiti egal pentru munca egala”. 
Acest articol acopera si indemnizatiile nesalariale, cum ar fi pensiile ocupatio-
nale si contributiile la pensiile private. Cu toate acestea, unele tari mai au incau toate acestea, unele tari mai au incaunele tari mai au inca 
lipsuri in legislatia pensiilor, referitoare la tratamentul egal. 

In ceea ce priveste ratele anuitatilor, o chestiune deosebit de controversata 
este legata de cat de mare va fi pensia primita in raport cu contributia platita. 
Exista o dezbatere aprinsa in jurul acestui subiect, care devine extrem de 
importanta, in contextul privatizarii partiale a sistemului de pensii. In aceastaIn aceasta 
situatie, exista un conflict intre interesele indivizilor si cele ale institutiilor 
financiare care furnizeaza anuitatile. Cele doua interese nu se pot reconcilia 
decat daca se intervine printr-o masura legala, pentru a echilibra balanta. 

Singura cale prin care se poate insista ca asiguratorii sa furnizeze anuitati 
egale pentru femei si barbati este sa se creeze o piata obligatorie, in care 
asiguratorii sa nu poata avea alta alegere. Daca nu se iau aceste masuri, 
companiile de asigurare vor face lobby impotriva legilor care prevad acor-
darea de anuitati egale pentru femei si barbati. Companiile vor gasi o mo-
dalitate, sau alta, de a nu acorda anuitati egale; iar daca vor fi nevoite sa 
faca acest lucru, vor cobori rata anuitatilor pentru barbati, pentru a ajunge 
la acelasi nivel cu cea a femeilor, deoarece nu vor dori sa piarda din profitul 
propriu. 

In privinta tratamentului celor care lucreaza cu timp partial sau pe durata 
determinata de timp, legislatia europeana este foarte importanta, fiindca 
majoritatea celor care lucreaza in acest mod sunt femei. Femeile nu lucrea-
za cu timp partial intreaga lor viata, insa majoritatea vor recurge la acest tip 
de angajare, in perioadele de ingrijire. Daca sunt excluse din acest motiv 
din sistemele de pensii, din pensiile ocupationale sau de la plata contributiei 
pentru pensiile private, sau daca pot face aceste lucruri, insa in termeni mai 
putin avantajosi decat barbatii, ele sunt discriminate in mod indirect .
Exista o noua prevedere legislativa a Uniunii Europene, care interzice discri-
minarea, inclusiv discriminarea de varsta (cu un numar de exceptii) si care(cu un numar de exceptii) si carecu un numar de exceptii) si care) si care care 
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a intrat in vigoare in 2��6. Aceasta directiva este relevanta atunci cand se 
trece la modificarea varstei de pensionare a femeilor, inclusiv in ceea ce 
priveste mentinerea diferentei de varsta de � ani la pensionare, in cazul unor 
tari. In plus, exista nenumarate dovezi documentate despre dubla discrimi-
nare: femeile in varsta sunt discriminate in mai mare masura decat barbatii 
de aceeasi varsta. Din acest motiv, aplicarea prevederilor legale in ceea ce 
priveste discriminarea, si in domeniul pensiilor, devine tot mai importanta.

Un alt aspect abordat de doamna Ward a facut refererire la diferente de 
gen in sistemele de pensii din UEUE. La nivel european, situatia femeilor di-
fera, de la o tara la alta. Nivelurile de angajare a femeilor sunt foarte diferite. 
Chiar si tinta stabilita de Agenda de la Lisabona pentru nivelul european de 
angajare este diferita pentru femei fata de barbati: 60% pentru femei fata de 
8�% pentru barbati. Exista diferente de venit, in medie, femeile castiga maiExista diferente de venit, in medie, femeile castiga mai 
putin decat barbatii, diferentele fiind mai mari sau mai mici, in functie de tara. 
Exista si diferente intre pensiile barbatilor si ale femeilor, iar aceste diferente 
sunt mai mari, dupa cum arata cercetarile in domeniu, decat diferentele din-
tre salarii, in unele cazuri. Riscul de saracie este mai mare pentru femeile inRiscul de saracie este mai mare pentru femeile in 
varsta decat pentru barbatii in varsta, in majoritatea statelor membre. 

Doamna Ward a concluzionat ca, in general, situatia femeilor nu este foar-
te buna, in intreaga Europa. Au existat o serie intreaga de masuri, la nivel 
european, pentru asigurarea unei egalitati formale, insa in ceea ce priveste 
pensiile, egalitatea de gen este inca un deziderat. In unele sisteme in care 
femeile nu au avut de pierdut in privinta pensiilor, acesta lucru s-a datorat 
implicarii si presiunilor permanente facute de catre grupurilor de femei si de 
catre ONG-uri. 
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Reforma pensiilor in Romania 
Dimensiunea de gen a reformei pensiilor

Marian Preda, Sociolog,  
Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala,  

Universitatea Bucuresti

Domnul Marian Preda a subliniat, in cadrul conferintei, faptul ca problema 
persoanelor varstnice va deveni una foarte importanta pentru Romania. Din 
bugetul Romaniei se cheltuie aproximativ 6 miliarde de euro pentru pensii, 
iar aceasta suma reprezinta cea mai mare categorie de cheltuieli din bugetul 
public. 

Un alt subiect abordat in aceasta prezentare s-a legat de corelatiile dintre di-
versi factori cum ar fi: varsta de pensionare, numarul pensionarilor, concen-
trarea pe zone a populatiei sarace si feminizarea saraciei. Analizele facute 
asupra populatiei arata ca intre populatia rurala, cea varstnica si cea femini-
na exista corelatii directe, iar aceste populatii sunt concentrate in special in 
zone foarte sarace ale Romaniei. Aceasta concentrare a populatiei sarace in 
anumite judete face ca efortul de protectie sociala sa fie neuniform distribuit, 
atat in ce priveste pensiile, cat si serviciile de sanatate si asistenta sociala. 

In ce priveste pensionarii, datele arata ca acestia nu sunt distribuiti in acelasi 
patern cu populatia de 6� de ani si peste. Astfel, exista zone in care exista 
��0 de pensionari la �00 de persoane de 60 de ani si peste, datorita per-
soanelor pensionate anticipat si zone in care avem 70 de pensionari la �00 
de persoane cu varsta de 6� de ani si peste. In aceste zone, cu populatie 
preponderent feminina, unele persoane nu au pensii, iar altele au pensii de 
agricultori, care sunt foarte mici.

In ce priveste varsta medie reala de pensionare, aceasta este mult mai mica 
decat cea teoretica, de aproximativ 53 de ani. S-a ajuns in aceasta situatie 
pentru ca multe persoane au ales sa se pensioneze, fie pentru ca nu si-au 
mai gasit un loc de munca, fie pentru ca au considerat pensionarea drept o 
solutie pentru a avea un venit lunar stabil.

Privitor la fluctuatia numarului de pensionari, in ��99� in Romania existau 
�,� milioane de pensionari, in �00� erau � milioane, iar in prezent numarul 
persoanelor ajunge la 5,5 milioane. Cresterea numarului de pensionari, in 
perioada ���0-�00�, s-a datorat “generozitatii” guvernantilor care, interesati 
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de voturile pensionarilor, au luat diverse masuri care au condus la pensionari 
anticipate, la scaderea varstei de pensionare si chiar la abuzuri in sistemul 
de pensii, cum ar fi cele din zona pensionarilor pe caz de boala. 

Discutand despre dimensiunea de gen a reformei sistemului de pensii, 
domnul Preda a apreciat ca introducerea pensiilor obligatorii administrate 
privat (pilonul II) va afecta femeile ca grup pe trei dimensiuni:

- Femeile au venituri mai mici decat barbatii, veniturile medii pentru femei 
fiind aproximativ 82% din cele ale barbatilor;

- Perioadele de contributie vor fi mai mici cu 5 ani pentru femei, daca nu 
se egalizeaza varstele de pensionare;

- Speranta medie de viata, la 60 de ani, este cu aproximativ �,� ani mai 
mare la femei decat la barbati. 

Toti acesti factori ar putea duce la micsorarea pensiei cu �0% pentru femei, 
in comparatie cu pensia barbatilor, in conditiile in care acestia au lucrat intr-o 
activitate similara, cu un salariu similar, aceeasi perioada de timp. 

In aceste conditii, pentru a reduce cat mai mult diferentele de gen in pensiile 
private, domnul Preda a apreciat ca urmatoarele masuri sunt necesare:

- Reducerea si eliminarea diferentelor de gen in privinta salarizarii;

- Utilizarea calculelor pornind de la speranta medie de viata comuna pen-
tru femei si barbati la varsta pensionarii;

- Egalizarea varstei de pensionare a femeilor cu cea a barbatilor.

Utilitatea acestor masuri, a apreciat domnul Preda, poate fi demonstrata si 
promovata prin organizarea de dezbateri si campanii de constientizare publi-
ca menite sa atraga atentia asupra deficitului tot mai mare de forta de munca 
in Romania, deficit generat de emigrarea populatiei tinere si asupra necesi-
tatii mentinerii in campul muncii a persoanelor de peste 6� de ani.
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Reforma pensiilor in Romania  
vazuta prin lentilele egalitatii de gen

Cristina Vaileanu, Expert de gen in reforma pensiilor, NDI

Doamna Cristina Vaileanu a vorbit despre caracteristicile reformei sistemului 
de pensii in Romania, insistand asupra dimensiunii de gen a acesteia. Primul 
subiect abordat s-a referit la varsta de pensionare, care va creste in cazul 
femeilor de la �7 la 60 de ani, iar a barbatilor, de la 6� la 6� de ani, proces 
care se va desfasura pana in 2���4. Desi s-a luat decizia de crestere a varstei 
de pensionare, diferenta de cinci ani intre varsta de pensionare a femeilor si 
cea a barbatilor se mentine in sistemul romanesc. Prin urmare, femeile vor 
avea o perioada mai redusa de cotizare la fondul de pensie in comparatie cu 
barbatii: mai exact 3� de ani pentru femei fata de 35 de ani pentru barbati.

O alta problema discutata a fost cea a largirii bazei sistemului de pensii 
prin adaugarea a doi piloni suplimentari: pensiile private facultative, regle-
mentate prin Legea �0�/�006, si pensiile private obligatorii, reglementate 
prin Legea 23/2���. Cotizarea la schema de pensii private obligatorii se va 
aplica tuturor persoanelor care vor avea sub �� de ani la � ianuarie �00�, 
momentul intrarii in vigoare a sistemului de pensii private. Participarea la 
acest sistem este insa optionala pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 
35 si 45 de ani. 

In momentul de fata, in ceea ce priveste pensia publica, contributia pe care 
o plateste angajatul este de �,� % din venitul lunar, iar contributia angajato-
rului este ��9,�5%. In ceea ce priveste pensiile private obligatorii, contributia 
angajatului va incepe de la �% din venit, in primii ani ai inceperii functionarii 
sistemului, si va creste pana la 6% din venit, in urmatorii 8 ani. Contributia la 
sistemul privat de pensii se va scadea din contributia la sistemul public. Cota 
de 9,5 % va ramane de doar 3,5%, in cele din urma.

Un alt aspect mentionat de catre doamna Vaileanu a fost cel legat de proble-
mele aparute in procesul de reformare a sistemului de pensii. Un exemplu, 
mentionat de vorbitoare, s-a referit la legea de functionare a fondurilor ad-
ministrate privat, care face ca participantii sa fie obligati sa intre in sistem 
fara sa cunoasca integral modul de functionare al acestuia. Pana la mo-
mentul actual, se cunoaste doar valoarea contributiilor, insa nu si a pensiilor 
care vor fi primite in acest sistem, respectiv a modului in care se vor calcula 
acestea. In plus, legea privind reglementarea anuitatilor va fi adoptata abia 
la 3 ani dupa intrarea in vigoare a sistemului de pensii private.
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Aceasta situatie genereaza anumite riscuri, in special pentru persoanele cu 
varsta cuprinsa intre 35 si 45 de ani. Aceste persoane vor trebui sa decida 
daca raman doar la pensia publica sau daca trec in sistemul mixt de pensii, 
in lipsa informatiilor legate de modalitatea de calcul a pensiei. In cazul fe-
meilor, se adauga si alti factori de risc: nu se stie daca se vor utiliza tabele 
de speranta de viata unisex sau diferite; daca varsta de pensionare pentru 
femei va mai creste, in special dupa �0��; si nu se stie ce se intampla cu 
contributia la pensia privata pe perioada concediilor de maternitate si de 
crestere si ingrijire a copilului. In aceste conditii, femeile nu stiu care ar putea 
fi decizia cea mai potrivita pentru interesele lor in ceea ce priveste participa-
rea la sistemul mixt de pensii. 

In final, doamna Cristina Vaileanu a trecut in revista initiativele care au fost 
luate, pana in acest moment, pentru eliminarea acestor factori de risc pentru 
femei. Dansa a subliniat si lipsa de sprijin a parlamentarilor pentru aces-
te propuneri. In Romania, sindicatele si organizatiile non-guvernamentale 
sustin utilizarea unor tabele de speranta de viata unisex in calcularea 
pensiilor. Cu ocazia dezbaterii legii in Parlament, in toamna 2��6, a existat 
un amendament introdus de o femeie parlamentar si sustinut de sindicate 
si de organizatiile non-guvernamentale, in vederea folosirii tabelelor unisex, 
dar care a fost respins. Argumentul folosit, conform raportului Comisiei de 
Munca si Protectie Sociala a Camerei Deputatilor din �� decembrie �006, a 
fost ca in legea speciala a anuitatilor, care va fi adoptata in urmatorii 3 ani, 
urmeaza a fi utilizate tabele biometrice unisex. In ciuda acestor promisiuni, 
pana in acest moment, companiile de asigurare interesate sa se implice in 
administrarea viitoarelor fonduri de pensii private, s-au aratat practic impotri-
va utilizarii unor astfel de tabele.

In ceea priveste compensatiile pentru munca de ingrijire pentru peri-
oadele de crestere si ingrijire a copilului, sindicatele si organizatiile non-
guvernamentale sustin introducerea lor prin plata contributiilor la fondurile 
de pensii administrate privat pentru persoanele aflate in concediu de ma-
ternitate si de crestere si de ingrijire a copilului, din bugetul de stat, baza 
de calcul fiind salariul anterior perioadei de concediu. Din pacate, si acest 
amendament facut la lege a fost respins, argumentandu-se, conform rapor-
tului Comisiei de Munca si Protectie Sociala a Camerei Deputatilor, ca daca 
aceste persoane doresc sa participe la sistemul de pensii private, isi pot 
incheia contracte de asigurare pentru perioada acestor concedii, putand plati 
contributia minima din indemnizatia pe care o primesc. Din pacate, mecanis-
mul de functionare privind colectarea contributiilor pentru aceste perioade 
nu este clar stabilit.
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Reforma pensiilor si dimensiunea sa de gen 
in Slovenia

Tine Stanovnik, 
Profesor, Facultatea de Economie, Slovenia

Profesorul Stanovnik a facut o prezentare a caracteristicilor sistemului de 
pensii din Slovenia, a constrangerilor impuse de reforma si a impactului 
de gen al masurilor luate in cadrul acesteia. In Slovenia, reforma este un 
mix de masuri: se inaspresc conditiile de participare in pilonul I si exista mai 
multe stimulente pentru participarea la pilonul II. Cu exceptia unor categorii 
de lucratori si a bugetarilor, participarea la pilonul II nu este obligatorie. 

Profesorul Stanovik a prezentat modalitatile de limitare a eligiblitatii pentru 
participarea la primul pilon:

•	 cresterea varstei de pensionare: pentru barbati, de la �� de ani in 
���� la 6� de ani in �00�; pentru femei, de la �� de ani in ���� la 
6� de ani in �0��;

•	 scaderea ratelor de acumulare: pentru barbati, de la ��% pentru �0 
de ani de asigurare la 7�,�% pentru aceeasi perioada de asigurare; 
pentru femei, de la ��% pentru �� de ani de asigurare la 7�,�% 
pentru �� de ani de asigurare;

•	 calcularea mai putin favorabila a bazei de pensie: pentru barbati si 
femei, de la media pentru cei mai buni �0 ani de salariu la media 
pentru cei mai buni ��8 ani (de salariu).

In ceea ce priveste impactul de gen al acestori masuri, cresterea varstei de 
pensionare pentru femei se face intr-o perioada extrem de lunga. In ceea ce 
priveste ratele de acumulare, desi ele scad atat pentru femei cat si pentru 
barbati, descresterea se face pe o perioada mai indelungata in cazul femei-
lor, acestea vor fi astfel dezavantajate. Baza de calcul pentru aceasta pensie 
este de asemenea, dezavantajanta pentru femei. 

Un alt aspect abordat in aceasta prezentare a fost problema egalizarii 
varstei de pensionare. Astfel, in Slovenia, unele grupuri au pledat pentru 
mentinerea diferentei de varsta la pensionare, altii au fost impotriva acestei 
masuri. Unele grupuri au argumentat ca ar fi justificata mentinerea acestei 
diferente ca urmare a rolului diferit al femeilor in viata privata. Cu toate ca, in 
cele din urma, diferenta a fost redusa, ea nu a fost eliminata complet. 

Prin reforma au fost luate unele masuri specifice de gen, care nu vor avea 
un efect foarte mare. Una din masuri se refera la micsorarea varstei de 
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pensionare pentru femeile cu copii; aceasta varsta se reduce cu � luni 
pentru un copil si cu 2� de luni pentru doi copii. Si barbatii pot beneficia de 
aceasta masura, daca isi iau concedii de paternitate. A doua masura se re-
fera la luarea in calcul a perioadei de angajare a femeilor cu varsta pana in 
18 ani, pentru perioada de asigurare. Argumentul folosit pentru justificarea 
acestei masuri a fost ca un numar mare de femei, care lucrau in industria 
textila, de exemplu, nu primeau echivalent la pensie pentru aceste perioade 
de munca. 

Domnul Stanovnik a mentionat si sindicatele, care au avut un rol important 
in reforma sistemului de pensii, unele masuri au fost introduse in lege, la 
cererea expresa a acestora. 

In ceea ce priveste creditarea pentru perioadele de ingrijire, in Slovenia 
exista o abordare foarte restrictiva a creditarii perioadelor fara asigurare. Nu 
exista credite speciale pentru perioadele de inactivitate, cum ar fi concediul 
de maternitate. Se crediteaza insa perioadele de inactivitate necesare pen-
tru, de exemplu, cresterea unui copil pana la � ani; exista si o creditare mai 
extinsa pentru ingrijirea unui copil cu handicap sau invalid. Aceste persoane 
trebuie sa fie angajate cel putin jumatate din perioada completa de angaja-
re, si anume 4 ore pe zi, si guvernul crediteaza cealalta jumatate. Pentru 
cei pentru care nu se platesc nici un fel de contributii, fie de catre stat sau 
de un angajator, au optiunea de a-si achita singuri aceasta contributie, care 
este insa foarte mica. Desi aceasta solutie nu este cea mai buna situatie in 
Slovenia, este mai buna decat cea din Ungaria, unde se crediteaza cu sume 
infime aceste perioade de inactivitate.

O alta problema prezentata s-a referit la folosirea tabelelor unisex pentru 
calcularea anuitatilor . Aceasta este o chestiune extrem de sensibila deoa-
rece nu exista nici o regula clara oficiala de utilizare a tabelelor nediferentia-
te pe sexe pentru calcularea anuitatilor. Pana in prezent exista solutii in baza 
deciziilor ad hoc (decizia din august 2��4). In unul din fondurile private se 
folosesc tabele nediferetiate pe sex, dar aceasta a fost decizia agentiei care 
supervizeaza asigurarea fondurilor. 

In ceea ce priveste efectele reformei, domnul Stanovnik a apreciat ca re-
forma sistemului de pensii a fost un succes; cu toate ca nu exista un pilon 
II obligatoriu. In urma reformei s-au imbunatatit ratele de activitate pentru 
grupa de varsta “critica” (intre �0-�� de ani), insa a scazut valoarea pensiilor 
in comparatie cu salariile (rata de inlocuire). Scaderea relativa a valorii 
pensiior a contribuit la deteriorarea veniturilor grupurilor vulnerabile. Riscul 
de saracie este mai mare pentru femeile in varsta decat pentru barbatii in 
varsta, problema care trebuie monitorizata mai atent si la care trebuie sa se 
gaseasca o rezolvare. 
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Reforma pensiilor si dimensiunea sa de gen 
in Polonia

Irena Woycicka, 
Director Politici Sociale,  

Institutul Gdansk pentru Economia de Piata, Polonia
In aceasta prezentare doamna Woycicka a vorbit despre principalele sco-rincipalele sco-
puri ale reformei din Polonia: asigurarea stabilitatii financiare pe termen lung 
a sistemului de pensii pentru limita de varsta, consolidarea actiunilor de sti-pentru limita de varsta, consolidarea actiunilor de sti-a de varsta, consolidarea actiunilor de sti-
mulare a muncii si privatizarea si promovarea pietei de capital.

In ceea ce priveste dimensiunea de gen a reformei, doamna Woycicka 
a mentionat ca acest subiect nu a fost obiectul discutiilor care au avut loc 
la elaborarea reformei. Un posibil motiv pentru aceasta lipsa se leaga de 
inexistenta la acea data, a unor reforme care sa integreze dimensiunea de 
gen; o alta posibila explicatie fiind ca organizatiile de femei nu s-au implicat 
in mod activ, in acest domeniu. 

Doamna Woycicka a subliniat importanta rezolvarii problemelor identificate, 
care pot impiedica bunul mers al reformei, inca din perioada de inceput a 
reformarii si, a trecut in revista o serie de neajunsuri care nu pot fi corectate, 
in actualul sistem, in Polonia.

De exemplu, sistemul vechi asigura pensii egale pentru un barbat si o femeie exemplu, sistemul vechi asigura pensii egale pentru un barbat si o femeiesistemul vechi asigura pensii egale pentru un barbat si o femeie 
cu un nivel egal de venituri din perioada de activitate si vechime egala, chiar 
daca s-au pensionat la varste diferite. Noul sistem de pensii pentru limita de 
varsta va asigura unor astfel de femei o pensie mai mica cu aproximativ �0% 
fata de cea a unui barbat, ca urmare a faptului ca ea se pensioneaza cu cinci 
ani mai devreme (adica, numai ca urmare a factorului speranta de viata mai 
ridicat utilizat in formula indemnizatiei, precum si a unei perioade mai scurte 
de contributie). O microsimulare, ale carei date sunt prezentate in tabelul de 
mai jos, arata ca diferentele intre pensiile femeilor si ale barbatilor, in noul 
sistem, sunt foarte mari. Eliminarea diferentei de varsta la pensionare, ar fi 
singura solutie pentru micsorarea acestor diferente.  

Rata de inlocuire

Femei care ies la 
pensie la 60 de ani

Barbati care ies la 
pensie la 6� de ani

Femei /barbati  
�00

�0 
ani de  

serviciu

�0 
ani de  

serviciu

�0 
ani de  

serviciu

�0 
ani de  

serviciu

�0 
ani de  

serviciu

�0 
ani de  

serviciu
in vechiul sistem ��% 7�% ��% 7�% �00 �00

in noul sistem ��% ��% ��% �6% 7� ��
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Diferentele dintre pensiile pentru limita de varsta din noul sistem si cele din 
vechiul sistem se datoreaza unui complex de factori care tin de: 

- contextul economic si social;

- participarea femeilor pe piata muncii;

- rata somajului;

- diferentele de gen in venituri. 

In concluzie, doamna Woycicka a mentionat ca actuala situatie economica,  
familiala si sociala a pietei muncii din Polonia reprezinta o bariera importanta 
in atigerea egalitatii de gen din sistemul de pensii. In plus, aspectele privind 
genul ar trebui sa fie luate in considerare la elaborarea reformei pensiilor, 
deoarece, daca sunt ignorate in perioada de inceput a reformei, cu greu mai 
pot fi corectate. 

Varsta de pensionare a femeilor egala cu cea a barbatilor reprezinta o pre-
conditie a egalitatii de gen in sistemele de pensionare de varsta cu contri-
butie definita. In special utilizarea tabelelor privind speranta de viata, fara 
diferente de gen, reprezinta masuri importante care conduc la imbunatatirea 
corectitudinii sociale a sistemelor de pensii cu contributie definita. Reforma 
pensiilor trebuie sa fie compatibila cu alte planuri (pensie pentru cei cu han-
dicap si de urmas), iar nevoile speciale ale urmasilor trebuie sa fie luate in 
considerare la elaborarea reformei de pensii.
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Reforma pensiilor si dimensiunea sa de gen 
in Ungaria

Elaine Fultz, 
Senior Specialist in Securitate Sociala, Biroul International al Muncii, 

Ungaria
In aceasta prezentare, doamna Fultz s-a referit la contextul general al re-
formei sistemului de pensii din Ungaria, precum si la impactul de gen al 
acesteia. 

In Ungaria, in urma reformei, s-a eliminat redistribuirea din formula de cal-
cul a pensiilor publice; acest mod de calcul intrand in vigoare in 2���3. In 
ceea ce priveste varsta de pensionare, Ungaria a optat pentru egalitatea 
de gen, care va fi atinsa pana in 2��9. In privinta contributiilor la fondurile 
de pensii in perioadele de ingrijire a copiilor, in pilonul doi, nu mai exista 
protectie pentru aceasta perioada deoarece contributiile care se retin sunt 
foarte mici, mai putin de 6 dolari pe luna. Acest lucru reprezinta un dezavan-
taj pentru femei atunci cand se vor pensiona, dar si descurajeaza barbatii 
care ar dori sa-si ia concediu de paternitate. In cazul sperantei de viata si al 
calculului pensiilor private, legea adoptata in anul ���� impune utilizarea 
de tabele unice in ceea ce priveste calculul sperantei de viata, in formula de 
calcul a pensiilor private obligatorii. Cu toate ca initial guvernul ungar pro-
pusese utilizarea de tabele de speranta de viata diferite, aceasta propunere 
a fost respinsa de Parlament, pe motiv ca ar incalca principiul egalitatii de 
sanse, inscris in Constitutie. 

Un alt subiect abordat de doamna Fultz s-a referit la deficitul bugetar din 
sistemul public de pensii, ca rezultat al pierderilor inregistrate in urma pri-
vatizarii partiale a sistemului public de pensii. Ca urmare a faptului ca aproxi-
mativ ��% din contributiile la fondul de pensii national au fost redirectionate 
catre pilonul II. Guvernul a fost nevoit sa se imprumute pentru acoperirea 
acestei “gauri” financiare, lucru ce a condus la cresterea deficitului bugetar 
al Ungariei. In plus, sistemul public de pensii se confrunta cu mari probleme 
financiare, pentru rezolvarea carora se preconizeaza ca Guvernul va lua o 
serie de masuri cum ar fi: reducerea pensiilor, impunerea de restrictii pensio-
narilor care continua sa lucreze si cresterea varstei de pensionare. 

In plus, fata de problema deficitului bugetar, a doua problema a reformei 
sistemului de pensii din Ungaria este legata de profitabilitatea investirii in 
pilonul II. Un studiu realizat de BIM, care a urmarit evolutia pilonul II timp de 
6 ani, demonstreaza ca valoarea reala a economiilor participantilor a scazut 
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in aceasta perioada. Exista un profit, foarte mic, care apare dupa � ani de 
contributie. 

O alta chestiune mentionata de doamna Fultz se refera la chestiunea renta-
bilitatii pilonului II. Pana acum, atat Banca Nationala a Ungariei cat si Banca 
Mondiala si-au exprimat ingrijorarea in mod public, alaturi de BIM, in ceea 
ce priveste rentabilitatea acestui pilon. In 2��5, un studiu realizat de Banca 
Nationala a ajuns la concluzia ca performanta fondurilor de pensii in Ungaria 
este nesatisfacatoare, apreciind ca sistemele pe piloni sunt proiectate sa 
ofere pensii semnificativ mai reduse decat cele din sistemul public si ca exi-
sta diferente evidente intre pensiile oferite de diferite fonduri. Un alt aspect 
reliefat de acest studiu face referire la posibilitatea aparitiei unor tensiuni 
majore prin crearea de pensii, in acest sistem, care pot fi sub o limita (socia-
la) minima. 

In plus, un calcul realizat de Banca Mondiala, arata ca in fondurile care au 
costuri administrative mari, jumatate din sumele economisite de lucratori 
vor fi “inghitite” pentru a acoperi aceste costuri. In cazul fondurilor care au 
costuri medii, costurile de administrare vor reduce economiile cu �7%, iar in 
cele cu costuri mici, ��5.�9% din sumele economisite se vor duce pe acope-
rirea cheltuielilor administrative. 

Fondurile mari sunt mai putin profitabile decat cele mici. Ele ofera pensii 
mai mici deoarece au costuri de operare mai mari, pentru ca au cheltuieli 
de reclama, de salarizare a managementului, cu birourile, automobilele, etc. 
Aceste lucruri, semnalate de BIM cu ceva timp in urma, au fost confirmate 
de Banca Mondiala care a apreciat ca: ”fondurile sponsorizate de institutiile 
financiare mari – cum ar fi bancile internationale si companiile de asigurari 
– reprezinta aproximativ 85% din totalul de pensii private din Ungaria, in 
ciuda unor costuri extrem de ridicate pentru administrare. Una din marile 
provocari pentru  institutiile care reglementeaza acest domeniu, este sa faca 
cunoscute avantajele oferite de fondurile care au costuri mai mici – in gene-
ral fondurile mici – si sa imbunatateasca concurenta si sa reduca costurile 
si taxele pentru toti participantii. Pentru asta, participantii trebuie convinsi 
sa treaca de la fondurile mari la cele mici, care le vor oferi pensii mult mai 
avantajoase, care rezulta in urma unor cheltuieli de administrare mult mai 
mici”. Vorbitoarea a mentionat ca, din pacate, toate aceste aspecte legate 
de rentabilitatea marilor fonduri fie nu sunt cunoscute, fie nu sunt intelese de 
public, care continua sa fie atras de fondurile mari. 

O alta chestiune prezentata s-a referit la schimbarea optiunilor participantilor 
in privinta cotizarii la pilonul II. Un grup redus de persoane a realizat ca aUn grup redus de persoane a realizat ca a 
avut mai mult de pierdut alegand sa se alature pilonului II, si ca urmare a 
cerut sa se alature sistemului public de pensii, ca si cum n-ar fi plecat nicio-
data. In ultimii doi ani aproximativ ����� de astfel de cereri au fost acceptateIn ultimii doi ani aproximativ �000 de astfel de cereri au fost acceptate 
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de guvern. Numarul acestor cereri este in crestere si nimeni nu stie care va fi 
in viitor. Sumele acumulate in pilonul II vor fi transferate in fondul public, insa 
fara costurile de administrare. Astfel, apar alte pierderi care vor contribui la 
marirea deficitului din sistemul public de pensii. 

In concluzie, doamna Fultz a sublinita ca in Ungaria initiativele legislative au 
avut o componenta importanta de gen, dar ca impactul general al reformei a 
fost serios afectat din cauza neglijarii importantei chestiunilor legate de aco-
prirea costurilor necesare pentru crearea celui de-al doilea pilon, si din lipsa 
de reglementari privind costurile de administrare a pilonului II.
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Reforma pensiilor si dimensiunea sa de gen 
in Letonia

Jana Muizniece, Ministerul Protectiei Sociale, Letonia

In aceasta prezentare, doamna Muizniece a facut o prezentare a sistemu-
lui de pensii din Letonia si a avantajelor si dezavantajelor reformei. 
Reforma in aceasta tara a inceput in ���6; inainte de acest moment, in ve-
chiul sistem varsta de pensionare era relativ scazuta; nivelul pensiilor nu 
era corelat cu contributiile individuale ci cu salariul minim pe economie iar 
populatia nu era interesata sa plateasca contributiile la asigurarile sociale. 
Obiectivele reformei sistemului de pensii se leaga de cresterea responsabili-
tatilor individuale, a participarii pe piata muncii, intarirea capitalului economic 
si social si diversificarea riscurilor demografice si individuale. 

Sistemul de pensii in Letonia este format din trei piloni, ca in toate cele-
lalte tari din regiune: pensiile pot fi publice, private obligatorii si facultati-
ve. Sistemul public se bazeaza pe principiul solidaritatii intre generatii si peprincipiul solidaritatii intre generatii si pe 
contributiile facute (2�% din salariul inregistrat in contul notional individual). 
Exista credite de pensie pentru perioadele fara salariu, statul platind pentru 
perioadele de crestere a copiilor, stagiu militar, somaj. In plus, in schema 
publica pensiile sunt indexate, statul garantand pensii minime. Pensia mi-
nima depinde de perioada de asigurare; iar statul impune o varsta minima 
de pensionare, care este egala pentru femei si barbati. Incepand cu 2��8,�00�, 
femeile vor iesi la pensie la aceeasi varsta cu barbatii, la 62 de ani. 

Pensia se bazeaza pe capitalul individual si speranta de viata la varsta pen-
sionarii, care este unica pentru ambele sexe. Pensiile femeilor sunt mai mici 
decat ale barbatilor, ca urmare a veniturilor mici obtinute de catre acestea, 
mai ales din domenii cum ar fi educatia, sanatatea si institutiile publice (in 
care femeile sunt supra-reprezentate).  

Una din problemele abordate in aceasta prezentare se refera la pensiona-
rea inainte de termen . Aceasta este posibila, cu doi ani inainte de varsta 
impusa pentru pensionare, si, din nefericire, femeile aleg sa pe pensioneze 
anticipat, ajungand astfel sa obtina o pensie redusa. O alta problema s-a 
referit la faptul ca mai multe femei decat barbati primesc pensia minimima . 
Noua pensie minima garantata s-a miscsorat pentru ambele categorii, insa 
descresterea a fost mai mare in cazul femeilor. 



��

Doamna Muizniece a prezentat caracteristile celor trei tipuri de scheme 
existente in Letonia. Schema de pensii cu contributie notionala definita 
(CND PSR) a intrat in vigoare in ���6 si se bazeaza pe principiul solidaritatii, 
in baza contributiilor facute. Exista credite de pensie pentru perioadele fara 
salariu, pensii minine iar pensiile se indexeaza. Schema de pensii faculta-
tive, valabila din ����, se bazeaza pe contributii optionale din partea angaja-
torului sau a persoanei si opereaza in baza investitiilor pe piata financiara de 
capital. Varsta minima de pensionare in aceasta schema este de 55 ani, iar 
la pensionare este posibil sa se primeasca o suma forfetara sau sa se con-
tinue participarea. Participarea la aceasta schema este mai atractiva pentru 
femei decat pentru barbati. Schema de pensii cu contributie financiara 
definita (CFD) a intrat in vigoare in �00� si se bazeaza pe redistribuirea 
contributiilor, in baza investitiilor pe piata financiara de capital. Participarea 
este obligatorie incepand cu 2�34 si optionala in perioada de tranzitie. La 
varsta pensionarii, se poate alege intre anuitate pe viata, sau pensie cu CND 
si plata in sistem de rate. Participarea la schema de pensii publice a crescut, 
iar statisticile arata ca femeile participa in numar mai mare decat barbatii la 
aceasta schema, alegand planuri de investitii active.  

In finalul prezentarii, vorbitoarea a trecut in revista avantajele si dezavanta-
jele sistemului de pensie din Letonia. In privintaIn privinta avantajelor, primul este ca 
schema de pensii utilizeaza tabele de viata unisex in calcularea pensiilor. 
Rata de rambursare a CND a crescut, insa, din nefericire, in urmatorii ani 
se prefigureaza o scadere. Astfel, suportul oferit de pilonul II si III devine 
foarte important. Acest lucru inseamna ca sistemul de pensii diversifica in 
mod real riscurile demografice. Un alt avantaj se leaga de faptul ca pensiile 
sunt indexate, in special cele mici. In plus, exista doua modalitati de primire 
a capitalului acumulat in sistemul de pensii: prima optiune este rambursarea 
acestuia iar a doua optiune este primirea de anuitati. In cazul rambursarii, se 
folosesc tabele sex iar femeile nu mai sunt dezavantajate In cazul in care se 
opteaza pentru anuitati, este posibil ca sa se faca o asigurare pentru celalalt 
sot, care le poate mosteni in cazul decesului beneficiarului. 

In ceea ce priveste dezavantajele, unul dintre acestea este ca nu exista 
pensii de urmas. Un alt dezavantaj este legat de marimea contributiilor pen-
tru perioadele inactive: acestea sunt foarte mici. In prezent, se cauta noi 
solutii pentru suportarea diferentelor care sa acopere perioadele de lipsa de 
pe piata muncii datorate cresterii copiilor. 
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Reforma pensiilor si dimensiunea sa de gen 
in Lituania

Romas Lazutka, 
Profesor de Sociologie, Universitatea din Vilnius, Lituania

Domnul Lazutka a prezentat contextul reformei pensiilor in Lituania, carac-
teristicile de baza ale acestei reforme, problemele de gen in schema publica 
de pensii (pilonul I). Alte aspecte abordate in aceasta prezentare au fost 
legate de impactul de gen al reformei pensiilor din sistemul public dar si de 
impactul de gen al infiintarii schemei private.

Problemele de gen din schema publica de pensii se datoreaza modului de 
calcul al pensiilor in functie de castiguri si experienta (din perioada anterioa-
ra), din inegalitatea veniturilor si inegalitatea in ceea ce priveste experienta 
anterioara, datorita varstelor diferite de pensionare. Formula de calcul a pen-
siilor este dezavantajanta pentru femei deoarece exista o legatura mai mare 
intre pensie si castigurile si experienta anterioare. 

Vorbitorul a mentionat ca in Lituania, exista o tendinta de feminizare a sa-
raciei, la varsta pensionarii. Pentru femei, riscul de a saraci creste odata cu 
inaintarea in varsta, si este interesant de mentionat ca situatia femeilor se 
modifica semnificativ dupa pensionare. Chiar daca nu erau sarace atunci 
cand lucrau, femeile sunt in general mai susceptibile sa saraceasca atunci 
cand ajung pensionare, in acest sistem. Prin formula de calcul a pensiilor, in 
sistemul public unde exista o legatura mai mare intre pensie si castigurile si 
experientele anterioare, femeile au avut mai mult de pierdut. 
Cresterea varstei de pensionare de la 60 la 6�,� pentru barbati si de la �� 
la 60 pentru femei a avut un impact mixt in ceea ce priveste femeile:  aces-
ta a fost pozitiv in ceea ce priveste nivelul pensiei si negativ  in cazul 
drepturilor obtinute mai tarziu pentru plata pensiilor pentru pensionarele 
care continua sa munceasca. Un alt aspect pozitiv pentru femei este legat 
de faplul ca guvernul plateste contributii pentru mame pentru concediul de 
maternitate si de ingrijire a copilului iar baza contributiilor a fost marita (de 
la 5�% din pensia de baza la salariul minim). Masura este valabila si pentru 
barbatii care doresc sa-si intrerupa activitatea pentru a ingriji copii. Creareacopii. Crearea 
de pensii publice ocupationale, pentru categorii privilegiate, a avantajat bar-ensii publice ocupationale, pentru categorii privilegiate, a avantajat bar-
batii, pentru ca acestea sunt pensii speciale pentru profesii in care nu se 
regasesc preponderent femeile  - cum ar fi politistii, militarii, etc.- cum ar fi politistii, militarii, etc.politistii, militarii, etc., militarii, etc.militarii, etc.

In ceea ce priveste privatizarea pensiilor si efectul acestui proces asupra fe-
meilor, vorbitorul a mentionat ca, pana in acest moment, analizele au aratat 
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ca nu exista un impact de gen negativ in perioadele de acumulare a capita-
lului, daca femeile si barbatii sunt la fel de prudenti. Femeile sunt mai active. Femeile sunt mai active 
in cadrul reformei pensiilor din Lituania insa au totusi mai putin timp la dis-
pozitie pentru acumularea pensiei din pilonul II. In ceea ce priveste perioada 
de maternitate, guvernul acopera contributia la fondurile private de pensii din 
contributia celorlalti participanti la aceste fonduri..

O alta problema abordata in aceasta prezentare s-a legat de finantarea 
costurilor de tranzitie la pilonul II .
Costurile tranzitiei catre pilonul II, de obicei au un efect direct asupra celor 
care sunt pensionari, pentru ca fie se limiteaza cuantumul pensiei publice, 
fie indexarea acesteia. Desi nu exista nicaieri in lege prevederi legate de 
acoperirea acestor costuri, in Lituania, datorita cresterii economice si a ma-
ririi fondului de asigurari sociale, in prezent nu mai exista probleme legate 
de finanatarea acestui cost. Totusi, daca economia nu va mai merge bine, 
vor aparea problemele legate de finantarea acestui cost tranzitional, si nici 
nu se vor mai putea mari pensiile. Deoarece bugetul de stat acopera doar 
jumatate din aceste cost, neacoperirea restului cheltuielilor atrage dupa sine 
micsorarea pensiilor. Cel mai probabil, persoanele care vor primi pensii mai 
mici, in acest caz, vor fi femeile. 

In concluzie, domnul Lazutka a mentionat unele solutii pentru reducerea 
inegalitatii de gen din sistemul de pensii, cum ar fi: 

•	 Introducerea tabelelor de mortalitate comune pentru calcularea anu-
itatilor;

•	 Plata de contributii de asigurare sociala in functie de venituri pentru 
cei care ingrijesc copii in locul contributiilor actuale cu rata fixa;

•	 Egalizarea varstei de pensionare;

•	 Prezentarea de mai multe informatii pentru patricipanti, in special 
pentru femei..
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Reforma pensiilor si dimensiunea sa de gen 
in Estonia

Lauri Leppik, 
Sef al Catedrei de Politici Sociale, Universitatea din Talin

 
In prezentarea sa, domnul Leppik a prezentat modul de organizare a siste-
mului de pensii din Estonia care este alcatuit din:

- Pilonul I: administrat de stat, organizat pe principiul redistribuirii 
si al indemnizatiei definite: rata fixa + pensie de varsta in functie 
de venituri (castiguri) si finantat de catre angajatori din impozitul 
social (�6%);

- Pilonul II: in administrare privata, complet finantat, organizat pe 
principiul contributiei definite: conturi individuale si contributii indi-
viduale precum si cota impozitului social platit de catre angajator 
(2+4%);

- Pilonul III: facultativ (voluntar), asigurare de pensie privata sau 
fonduri de pensii. 

In ceea ce priveste procesul de reforma, aceasta a inceput in urma cu � 
ani. Un element cheie al acestei reforme a fost marirea varstei de pensiona-
re si impunerea (graduala) a unei varste egale de pensionare pentru femei 
si barbati. In acest moment, in ceea ce priveste varsta de pensionare, unul 
dintre obiectivele propuse in reforma a fost atins, barbatii pensionandu-se la 
63 de ani. Femeile se pensioneaza in acest moment la 6� de ani, urmandFemeile se pensioneaza in acest moment la 60 de ani, urmand 
ca in pana in �0�� varsta de pensionare pentru femei sa ajunga la acelasi 
nivel cu cel al barbatilor. Statul acopera contributiile pentru anumite perioade 
de inactivitate economica, care includ perioadele de cresterea si ingrijirea 
copiilor dar si serviciul militar. 

Desi in Estonia exista cea mai ridicata diferenta de venituri intre barbati si 
femei, de ��%, in ceea ce priveste pensiile, aceasta diferenta este cea mai 
mica din toate tarile din regiune. Insa, in conditiile in care se vor modifica 
regulile de organizare a pilonului I, diferenta intre pensiile femeilor si cele ale 
barbatilor va creste. 

In ceea ce priveste dimensiunea de gen a pilonului II, vorbitorul a mentio-
nat ca in Estonia, legislatia nu a permis utilizarea tabelelor de viata unisex, 
care reprezinta o masura de a reduce diferentele de venit intre sexe. El a El a 
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apreciat insa, ca in contextul eston, utilizarea acestor tabele tot nu ar putea 
sa echilibreze diferentele dintre pensiile barbatilor si ale femeilor, din cauza 
diferentei foarte mari dintre venituri.

In pilonul II, sumele acumulate pot fi mostenite de catre sotul care supravie-
tuieste. Aproximativ 2�% dintre barbatii estonieni nu ajung la varsta pen-
sionarii, iar legea prevede posibilitatea ca sotiile sa poata mosteni sumele 
acumulate in aceasta schema, daca participantul a incheiat un acord pentru 
o perioada garantata. 

Ultimul aspect mentionat in aceasta prezentare s-a referit la o latura mai pu-
tin avantajoasa a sistemului, legata de perioadele de absenta din campul 
muncii, si de efectul pe care aceasta absenta il are asupra marimii pensiei, 
in special pentru femei. In primul pilon, se acopera de catre stat o contribuţie 
de aproximativ 55% din salariul minim, pană ce copilul împlineşte varsta de 3 
ani (ceea ce inseamna ca ingrijirea unui copil corespunde unui venit de �0% 
din salariul mediu). In pilonul II, statul acopera contributia pentru perioada 
de crestere si ingrijire a copilului, insa intr-o masura foarte mica, aproximativ 
��/6 din vechile contributii (îngrijirea unui copil corespunde unui venit de ���% 
din salariul anterior).
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Remarci de final

In cadrul conferintei, in urma prezentarilor si a discutiilor pe marginea aces-
tora s-au desprins cateva directii de actiune, care ar conduce la realizarea 
unei egalitati de gen in cadrul reformei sistemului de pensii. Cele mai impor-
tante dintre acestea au fost:

•	 Impactul de gen al reformei pensiilor trebuie analizat si luat in 
considerare de catre cei aflati la guvernare, deoarece unele masuri 
luate pana in acest moment pot genera o serie de probleme si ine-
chitati care ar trebui adresate, inca din faza de inceput a reformelor. 
Pentru a estima impactul asupra femeilor trebuie realizate analize 
in care sa se coreleze factorii de pe piata muncii cu masurile luate 
in cadrul reformei. Rezultatele acestor analize trebuie diseminate in 
toate institutiile si organismele implicate in reforma: guverne, sindi-
cate, parlament.

•	 Femeile trebuie informate despre masurile care pot avea un im-
pact special asupra lor.

•	 Trecerea de la solidaritatea intre generatii la economisirea indi-
viduala va afecta negativ mai ales persoanele cu venituri mici; dintre 
acestea statisticile arata ca cele mai multe sunt femei. Persoanele 
cu venituri mici vor pierde o parte din protectia acordata de sistemul 
bazat pe principiile solidaritatii. Astfel, sistemul privat de pensii nu va 
mai compensa inegalitatile de gen existente pe piata muncii. 

•	 In majoritatea sistemelor de pensii prezentate la conferinta, costu-
rile tranzitiei catre pilonul II vor determina o scadere a nivelului 
pensiilor ce vor fi platite in urmatoarele decenii. Consecintele sunt 
si mai grave pentru persoanele care au pensii mici (si care sunt in 
majoritate femei, in toate aceste tari). Cum vor fi acoperite aceste 
costuri? Si din ce surse? Raspunsul la aceste intrebari trebuie sa fie 
gasit de cei aflati la guvernare si comunicat catre cetateni.

•	 Varsta de pensionare a femeilor este in crestere in toate tarile par-
ticipante la conferinta. Diferenta consta in faptul ca unele state au 
luat decizia de a egaliza varsta de pensionare, altele de a micsora 
diferenta existenta, iar altele de a mentine acesta diferenta.

	 Grupa �, tari care egalizeaza varsta: Estonia, 
Ungaria, Letonia si Slovacia;

	 Grupa �, tari care micsoreaza diferenta: Bulgaria, 
Slovenia, Lituania; 
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	 Grupa �, tari care mentin diferenta la � ani: Polonia 
si Romania. 

•	 Tarile din grupele � si � mentin o diferenta dintre varsta de pensio-
nare a femeilor si cea a barbatilor, in conditiile in care pensiile devin 
mult mai legate de veniturile si anii de contributie ai lucratorului sau 
lucratoarei. Astfel, se va ajunge la o diferenta mai mare intre pen-
siile barbatilor si ale femeilor, ca grupuri sociale, ca urmare a 
faptului ca femeile vor avea mai putin timp la dispozitie pentru a con-
tribui la fondul de pensii. In plus, perioada de contributie mai redusa, 
de exemplu datorata intreruperii activitatii pentru cresterea si ingri-
jirea copiilor, nu va mai fi compensata ca in vechiul sistem. Acesta 
este cel mai important si util argument pentru justificarea egalizarii 
treptate a varstei de pensionare. Acesta masura trebuie sprijinita 
prin campanii de informare, care sa explice necesitatea acestei ma-
suri, iar aceste campanii trebuie sa se adreseze femeilor, in special, 
dar si intregii societati, in general.

•	 Speranta de viata a femeilor la 60 de ani este mai mare decat a 
barbatilor (in medie cu �-� ani) in toate statele reprezentate la confe-
rinta. Unele state au luat decizia de a folosi o speranta de viata unica 
pentru femei si barbati la calculul pensiei private (Ungaria, Estonia), 
altele de a folosi sperante de viata diferite, dar oferind femeilor opor-
tunitatea de a se intoarce la sistemul public la pensionare, daca este 
mai avantajos pentru ele (Letonia), iar altele nu au luat nici o deci-
zie in acest sens (Polonia, Romania). Folosirea unor sperante de 
viata diferite la calculul pensiei private ridica o serie de probleme 
privind echitatea masurii (genul este mai putin relevant in raport cu 
alti factori, de exemplu de boala; exista multe suprapuneri in ce pri-
veste varsta la care oamenii mor). De asemenea, estimarile arata 
ca pensia lunara a femeilor va fi diminuata ca urmare a utilizarii unei 
sperante de viata specifica femeilor. In aceste conditii, se impune fo-
losirea unei sperante unice de viata la calculul pensiilor private 
obligatorii . O astfel de reglementare trebuie impusa de la inceputul 
reformei, pentru a diminua presiunea companiilor de asigurari care 
sunt impotriva acestei masuri.

•	 Statele au luat masuri diferite privind contributiile la pilonul II, pe 
perioada concediilor de crestere si ingrijire a copilului . In unele 
state, contributiile sunt platite de individ, iar in altele ele sunt platite 
de catre Guvern sub forma unor credite de ingrijire (Polonia). In pri-
mul caz, nesustinerea de catre stat a contributiilor la fondul de pensii 
pe perioada concediilor de crestere si ingrijire a copilului reprezinta 
o penazilare pentru persoanele care se afla in aceste situatii.
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