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este partener in DECIZII INSPIRATE si GANDIRE STRATEGICA
in contextul schimbator si plin de provocari de astazi

ofera servicii de cercetare de piata la standarde inalte de
calitate de mai mult de 17 ani

asigura INTREG SPECTRUL DE SOLUTII de cercetare
bazate pe METODOLOGII AVANSATE

se mandreste cu echipa MULTIDISCIPLINARA de EXPERTI
cu profil academic variat
este membru ESOMAR, QRCA si SORMA si reprezentant exclusiv al
IRIS Network in Romania, reteaua globala a agentiilor independente de
cercetare de piata
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PREMISELE CERCETARII
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Obiective si metodologie
Despre sistemele de pensii
privind…

Abordarea calitativa
• 3 Focus Grupuri cu durata de 2,5 h, desfasurate in

cunoasterea

increderea

Bucuresti
• precedate de 2 zile de completare a unui Jurnal
• structura grupului a cuprins atat barbati cat si femei
• 3 categorii de varsta: 25- 35 ani, 36- 45 ani, 46- 55 ani

Abordarea cantitativa
• Esantion reprezentativ la nivel urban

satisfactia

asteptarile

• 907 persoane active, varsta 20-55 ani, venit mediu si
superior
• Nivel de incredere: 95%
• Eroare de esantionare: ±3,25%
• Perioada de studiu in teren: 28 August- 13 Septembrie
2018
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Structura esantionului
GEN

VARSTA
29%

20-29 y.o.

44%

30-44 y.o.

27%

45-55 y.o.

53% 47%

OCUPATIE
Serviciu permanent

LOC DE MUNCA
96%

Serviciu temporar

3%

Concediu maternitate /
concediu platit

1%

Public
Privat

24%
76%

NIVEL EDUCATIE
Scazut

6%

49%
45%

Mediu
Ridicat
NA

1%

VENIT PERSONAL
2501 - 2700 RON
2701 - 3000 RON
>3000 RON
DK

42%
22%
14%
21%

Baza: toti respondentii, N=907

S3. Gen. S4. Ce varsta aveti? S12. Care este ultima scoala absolvita de dvs.? S5. Care este ocupatia dvs. actuala? S7. Lucrati intr-o institutie sau companie de stat sau privata? S9. La cat apreciati
venitul net total în lei – adica salariu si alte venituri - pe care l-ati încasat dvs. personal luna trecuta?
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INTELEGEREA CONTEXTULUI
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1 din 2 romani din mediul urban nu reuseste sa faca
economii
Economisire
Nu pot sa economisesc nimic din ce castig

51%
Economisesc cu regularitate o parte din venit

45%
NS/ NR

4%

Extras din cercetarea calitativa
Economisirea reprezinta mai degraba o plasa de siguranta catre care
oamenii aspira dar care nu se traduce si in plan comportamental.

Pentru cei mai multi grija zilei de maine se refera, la
propriu, la ziua de maine, si nu la economisire pe
termen lung/ pentru pensie.
Cateva exemple de control al bugetului:
 convertirea leilor in valuta, pentru a avea acces mai greu la bani
 credit de nevoi personale ca forma de presiune externa pentru a economisi
 daca cheltuie suma X, isi impune sa puna deoparte dublul acesteia
 economisirea pe timp de vara, cand cheltuielile pentru utilitati sunt mai mici
 stabilirea unei sume fixe pentru cheltuielile lunare, economisind restul

Baza: toti respondentii, N=907

S11. Dar privind economiile, care dintre urmatoarele situatii se potriveste cu situatia dvs?
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ATITUDINI PRIVIND PENSIILE IN
GENERAL
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Desi doar ¼ dintre romanii intervievati au incredere in
siguranta pensiei de stat, majoritatea se bazeaza pe
aceasta la pensionare
Opinii privind pensia de stat
Daca nu se iau masuri, statul ar putea avea dificultati
privind plata pensiilor urmatoarelor generatii de pensionari

Opinii privind venitul la pensionare
La varsta pensionarii ma bazez in primul rand
pe pensia de la stat

67%
Am incredere ca statul va asigura fara probleme
pensiile urmatoarelor generatii de pensionari

56%
La varsta pensionarii ma bazez in primul rand pe
alte resurse, in afara de pensia de la stat

26%

36%

NS/ NR/ Niciuna dintre cele de mai sus

NS/ NR/ Niciuna dintre cele de mai sus

7%

8%

Baza: toti respondentii, N=907

Q9. Care dintre urmatoarele afirmatii se potriveste cu opinia dvs privind pensiile de stat?
Q10. Care dintre urmatoarele afirmatii se potriveste cu opinia dvs privind veniturile din momentul pensionarii?
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FAMILIARITATE SI ATITUDINI
PRIVIND PILONUL II DE PENSII
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6 din 10 respondenti ce stiu despre Pilonul II
declara ca se afla printre contribuabili
Ati auzit de Pilonul II de Pensii?

NU

DA

14%

86%

Contribuiti la Pilonul II?

NU

N=779

DA

40% 60%

Baza: toti respondentii, N=907

Q4. Dar dintre urmatoarele sisteme de pensii, de care ati auzit? Q16. Pentru care dintre urmatoarele sisteme de pensii contribuiti dvs. in prezent?
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Majoritatea considera ca
Pilonul II de Pensii trebuie mentinut
In ce masura Pilonul II de Pensii
este o idee buna?

65%

20%
9%

8%

27%
Este o idee buna (4+5)
Nu este o idee buna (1+2)

Pilonul II de Pensii ar trebui mentinut
sau eliminat?

“

71%
mentinut

Extras din cercetarea calitativa:
„Cred ca administratorii privati sunt controlati mai riguros decat
statul.” (36-45 ani)

Indecis (3+9/ NS/NR)
Deloc- 1 2 3 4 5 -Foarte multa
Baza: respondentii care au auzit de Pilonul II, N=779

“

Q13. In ce masura credeti Pilonul II de pensii private este o idee buna? Q14. Dvs. credeti ca Pilonul II de pensii private ar trebui mentinut sau desfiintat?
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~7 din 10 respondenti stiu ca banii din Pilonul II sunt
proprietatea contribuabililor si ca sunt garantati
Stiati ca...
Banii colectati in Pilonul II sunt proprietatea celor care contribuie
Banii colectati in Pilonul II sunt garantati si nu pot fi pierduti
Banii din Pilonul II pot fi retrasi
doar odata cu iesirea la pensie, nu inainte
Pilonul II ar putea deveni optional

Banii colectati prin Pilonul II de pensii contribuie la
dezvoltarea economiei
Legea privind Pilonul II de pensii prevedea cresterea
graduala a contributiei virate
La inceputul acestui an a avut loc o scadere a contributiei
pentru Pilonul II de la 5.1% la 3.75% din salariul brut
Sumele colectate in Pilonul II pot fi mostenite

71%
67%
65%
56%

54%
51%
50%
49%

Baza: respondentii care au auzit de Pilonul II, N=779

Q37. Va rog sa imi spuneti daca ati auzit de urmatoarele aspecte referitoare la Pilonul II de pensii private.
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INCREDEREA
IN PILONUL II DE PENSII
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Peste jumatate dintre respondenti au incredere in modul
in care sunt administrati banii din Pilonul II
Cat de multa incredere aveti in
urmatorul aspect?
Modul in care administratorii Pilonului II
gestioneaza banii si incearca sa-i inmulteasca

55%
13%

32%
Incredere (4+5)
Neincredere (1+2)

Indecis (3+9/ NS/NR)
Deloc- 1 2 3 4 5 -Foarte multa
Baza: respondentii care au auzit de Pilonul II, N=779

Q34. Referitor la subiectul pensiilor in general, va rog sa-mi spuneti care este nivelul dvs de incredere privind urmatoarele aspecte.
Va rog sa folositi o scala de la 1 la 5 unde 1 - deloc, iar 5- foarte multa.
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Contribuabilii sunt multumiti de relatia cu administratorii
fondurilor de pensii private

Extras din cercetarea calitativa
Relatia satisfacatoare cu administratorii de pensii private este
alimentata de perceptii precum:
 procesul facil prin care au devenit contribuabili
 informatiile regulate privind fondul de pensii
 reinvestirea banilor depusi in Pilonul II
 riscul scazut de faliment
 serviciul pentru clienti este prompt
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Mediul privat se bucura de un nivel mai mare de incredere
comparativ cu institutiile politice
finante-banci
Administratorii pensiilor private
Banci
Societati de asigurari

32%
27%
26%

economic
Companii private
Companii de stat

42%
30%
politic

ONG
Parlament

Organizatii neguvernamentale

31%

15%
Guvern 15%
Partide politice 9%

Incredere (4+5)
Deloc- 1 2 3 4 5 -Foarte multa
Baza: toti respondentii, N=907

Q4. Cata incredere aveti in fiecare dintre urmatoarele institutii sau organizatii.
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CONCLUZII
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Mai putin de jumatate dintre romanii activi din mediul urban intre 20-55 ani considera ca au
destule cunostinte privind sistemele de pensii. Astfel:
• 41% afirma ca modul de functionare a pensiilor publice le este cunoscut
• 36% afirma ca modul de functionare a pensiilor private le este cunoscut

86% au auzit despre Pilonul II. Dintre acestia:
• 50% au auzit ca la inceputul acestui an a avut loc o scadere a contributiei pentru Pilonul II de la 5.1% la
•

3.75% din salariul brut
54% inteleg ca banii colectati in Pilonul II contribuie la dezvoltarea economiei

60% dintre cei care au auzit de Pilonul II declara ca se numara printre contribuabili.

Cunoastere

Incredere

Satisfactie

Asteptari
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67% dintre respondenti cred ca daca nu se iau masuri statul ar putea avea dificultati privind
plata pensiilor urmatoarelor generatii de pensionari in timp ce 26% cred ca statul va
asigura fara probleme pensiile.
In ciuda deficitului de incredere, 56% dintre romanii din mediul urban se bazeaza in primul rand
pe sistemul public la varsta pensionarii. O treime iau in considerare alte surse de venit in afara de pensia
de la stat.

51% dintre respondenti nu reusesc sa economiseasca nimic din ceea ce castiga.

Cunoastere

Incredere

Satisfactie

Asteptari
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Pilonul II are un usor avantaj fata de Pilonul I privind satisfactia fata de siguranta si transparenta
asigurate:
•

Accesul la informatie privind sumele depuse 35% PilonuI I vs 44% Pilonul II

•

Claritatea informatiilor 36% PilonuI I vs 40% Pilonul II

•

Siguranta si garantiile oferite 40% PilonuI I vs 44% Pilonul II

Mesajele asociate cu cea mai puternica memorabilitate si afinitate privind Pilonul II se refera la ideile de
proprietate (71%) si garantie (67%). Cei care cunosc Pilonul II, au auzit ca banii:
• colectati in Pilonul II sunt proprietatea celor care contribuie, 71%
• sunt garantati si nu pot fi pierduti , 67%

Cunoastere

Incredere

Satisfactie

Asteptari
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71% dintre respondentii care au auzit de Pilonul II doresc mentinerea acestuia.
Pilonul II este o idee buna, afirma 65% dintre respondentii care au auzit de acesta.

55% au incredere in modul in care administratorii Pilonului II gestioneaza banii.

Cunoastere

Incredere

Satisfactie

Asteptari
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Multumim!
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