3-4/2009
Dôchodkové systémy v čase globálnej
ﬁnančnej krízy
Nádej na dôstojnú starobu umiera posledná
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zorganizovalo 4. mája tohto roku
v Bratislave, v priestoroch historickej budovy Národnej Rady, pod záštitou predsedu vlády Slovenskej
republiky Róberta Fica medzinárodnú konferenciu
s názvom: „Dôchodkové systémy v čase globálnej finančnej krízy“. S kľúčovým prejavom na konferencii
vystúpila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
SR Viera Tomanová. Významný príspevok predniesol aj predseda vlády Slovenskej republiky, Róbert
Fico, európsky komisár Vladimír Špidla, ako aj zástupcovia zo 14 krajín, medzi nimi i experti Medzinárodnej organizácie práce, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zaoberajúci sa problematikou dôchodkových systémov.

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny pri úvodnom prejave na konferencii.

národná konferencia poskytla fórum na diskusiu o spoločných problémoch a na spoločné hľadanie riešení. Pozvanie prijali všetky nové členské štáty EÚ s kapitalizačnými dôchodkovými systémami (Bulharsko, Estónsko,
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko) a aj ostatné krajiny, ktoré idú touto cestou alebo zvažujú ako dôchodkovú reformu uskutočniť (Bosna a Hercegovina,
Česko, Čierna Hora, Chorvátsko,Macedónsko, Moldavsko, Slovinsko a Srbsko).
Účastníci konferencie hľadali odpovede na otázky ako vplýva súčasná kríza na sociálnu situáciu súčasných dôchodcov, aký je vplyv krízy na udržateľnosť
budúcich dôstojných dôchodkov a mnohé ďalšie súviVladimír Špidla, člen Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne veci a rov- siace otázky, napríklad: čo sa stalo so súkromným sponosť príležitostí počas prejavu.
rením na starobu počas krízy, či bude návrat k solidaPodnetom na uskutočnenie tejto konferencie bola rite v dôchodkovom zabezpečení trvalý, ako zabezpeskutočnosť, že globálna finančná kríza vážne ohrozila čiť plnenie minimálnych štandardov sociálneho poisnádej na dôstojnú starobu obyvateľov všetkých krajín tenia v krízovom období, ktorý model bude pre obdosveta, občanov Slovenska nevynímajúc. Účastníci kon- bie po kríze optimálny.
Už poldruha roka pred touto konferenciou Minisferencie zdôraznili, že systém súkromného investovania
terstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracovana zabezpečenie príjmu v starobe je v čase globálnej
finančnej krízy mimoriadne ťažko skúšaný a že viaceré lo predbežné hodnotenie postupu dôchodkovej rekrajiny upravujú tento systém alebo dokonca od neho formy na Slovensku, v ktorom charakterizovalo situáodstupujú. Súčasná globálna finančná kríza ťažko skúša ciu v čase prijatia dôchodkovej reformy v rokoch 2004
aj všetky nové členské štáty Európskej únie (EÚ). Medzi- a 2005, aj dosahov dôchodkovej reformy, ktoré sa v SR
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prejavili už v roku 2007. V uvedenom hodnotení načrtlo možnosti finančnej konsolidácie dôchodkového
systému v Slovenskej republike, aj postup realizácie
potrebných opatrení.
Pre bližšie objasnenie udalostí, ktoré sa udiali v súvislosti s dôchodkovou reformou na Slovensku, uvádzame krátko, čo všetko sa touto reformou na Slovensku zmenilo: Jednopilierový dôchodkový systém
so stanovenými dávkami (PAYG – pay as you go – systém priebežného poistenia s medzigeneračným prerozdeľovaním) sa zmenil na trojúrovňový systém, ktorý pozostáva: z prvého piliera so stanovenými dávkami (DB – Defined Benefit), v ktorom zostáva iba 50 percent z bývalej celkovej sumy príspevku z 18 percent
poistiteľného príjmu, z druhého piliera t. j. povinného systému sporenia so stanovenými príspevkami
(DC – Defined Contribution), do ktorého sa trvale presúva 9 percent poistiteľného príjmu. Tento druhý pilier spravuje 6 súkromných správcovských spoločností, ktorých spoluvlastníkmi sú veľké európske poisťovne a banky, ktoré si teraz rozdeľujú ročný príjem, ktorý predstavuje okolo 2,5 percenta hrubého domáceho
produktu (HDP) na Slovensku a z tretieho piliera založeného na dobrovoľnom sporení občanov s príspevkami odpočítateľnými z daní.
So zreteľom na rozsah čiastočnej transformácie systému DB na systém DC je slovenská
dôchodková reforma najradikálnejšia reforma

v Európe. Kým súčasní prispievatelia do týchto systémov sa mohli rozhodnúť, či zostanú len v prvom
pilieri alebo vstúpia aj do II. dôchodkového piliera,
noví účastníci na trhu práce sú už povinní vstúpiť
do viacpilierového systému. Takúto reformu presadila bývalá vláda v rekordnom čase, bez skutočných
tripartitných konzultácií a bez širokého celospoločenského konsenzu, ako aj bez dostatočných konzultácií o tom, ako zabezpečiť transparentné objasnenie iných možností dôchodkovej reformy. Propagačnú kampaň čiastočne financovala Svetová banka. To, že vtedajšia Národná rada SR schválila poverenie na spravovanie druhého dôchodkového piliera súkromnými dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, do veľkej miery ovplyvnili misie Svetovej banky pozostávajúce z expertov a poslancov vyslaných čílskou vládou. Reforma dôchodkového systému v SR však ďalej vytvára systematický deficit
zdrojov v prvom dôchodkovom pilieri. Aj o týchto
nepriaznivých skutočnostiach, ako aj o opatreniach
vlády SR na ich odstránenie, hovorila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová vo
svojom úvodnom prejave, ako aj predseda vlády SR,
Róbert Fico. Podstatnú časť jeho prejavu, ako aj príspevkov viacerých zahraničných expertov medzinárodných organizácií a zástupcov zúčastnených krajín, uvádzame na stránkach tejto prílohy.
(mš)

Kľúčom dôchodkových systémov musí byť kritérium medzigeneračnej solidarity

Čo robiť, aby sa nikto nemusel báť chudoby

Predseda vlády SR, Róbert Fico, pod záštitou
ktorého sa medzinárodná konferencia „Dôchodkové systémy v čase globálnej finančnej krízy“ konala, začal svoje vystúpenie slovami o záväzku
Slovenskej republiky:
- Súčasná vláda považuje záväzky Slovenskej
republiky voči svojim občanom, medzinárodným
dohodám a princípom Európskej únie v sociálnej
oblasti za dominantné. To bude určovať aj postoj
vládneho kabinetu k dôchodkovým systémom
v čase globálnej finančnej krízy. Myslím, že sme
jasne povedali pri viacerých príležitostiach, že úlohou tejto vlády bude: za každú cenu zachovať existujúci sociálny štandard, ktorý bude na Slovensku
dosahovaný veľmi dlho a veľmi ťažko. Toto bude
aj najväčšia výzva pre vládu Slovenskej republiky
až do konca tohto volebného obdobia v roku 2010.
Špecifikom slovenského dôchodkového systému je, že v dôsledku nekvalifikovanej a chaotickej dôchodkovej reformy predchádzajúcej vlády sa zrodili pre slovenskú spoločnosť dva obrovské problémy.
Po prvé: nastavením povinných odvodov na dôchodkové zabezpečenie do druhého súkromného pi-
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Predseda vlády SR, Róbert Fico vo svojom prejave zdôraznil úlohu súčasnej
vlády zachovať existujúci sociálny štandard.

liera sa systémovo vytvoril trvalý deficit verejného
dôchodkového systému, minimálne do roku 2020 až
2025 vo výške do dvoch percent hrubého domáceho produktu. My musíme každý rok, aj v čase hlbokej
hospodárskej krízy, vynakladať desiatky miliárd korún,
aby sme vykryli deficit, ktorý Sociálnej poisťovni spôsobila chaotická a nekvalifikovaná dôchodková reforma. Koho to bolí? Koho z tých pánov, ktorí zorganizo-

vali túto nekvalifikovanú dôchodkovú reformu dnes
zaujíma, že sme museli vyplatiť napríklad, za rok 2008
asi 26 miliárd slovenských korún, aby sme tento deficit
vykryli? Tieto peniaze by sme boli mohli dnes využiť
možno na podstatne dôležitejšie hospodárske programy Slovenskej republiky.
Po druhé: celá konštrukcia súkromného fondového investovania už dnes jasne dokazuje, že minimálne polovica jeho účastníkov počas svojho sporenia
v tomto systéme nedosiahne vyššie zdroje na svoj príjem v čase poberania starobnej renty, ako je sociálne
životné minimum. Toto sú reálne čísla, to nie sú žiadne výmysly. Obrovský počet ľudí, ktorí boli nátlakovou
reklamou vlákaní do tohto systému, si nenasporia ani
na sociálne životné minimum.
V skratke povedané, dôchodková reforma predchádzajúcej vlády ani nevyriešila problém verejných
financií a na druhej strane, zničila sociálny status budúcich dôchodcov súkromného, fondového, II. dôchodkového piliera. To je jediný záver, ktorý sa dnes
dá urobiť z toho, čo platí na Slovensku. Do tohto nerovnovážneho systému vstúpili ďalšie problémy, ktoré
sú výsledkom globálnej finančnej krízy.
Nedá mi nevyužiť dnešné rokovanie našej konferencie a vrátiť sa veľmi krátko, druhýkrát k tomu, čo sa
vlastne udialo.
Vážené dámy a páni,
7. augusta 2002 predchádzajúca vláda schválila legislatívny zámer zákona, ktorý mal upravovať nový
dôchodkový systém. Počítajte spolu so mnou: uložila
vypracovať návrh zákona v dvoch alternatívach. Jedna
alternatíva bola: odvody v pomere 12:6, t. j. 12 percent
do Sociálnej poisťovne, 6 percent do II. piliera. Druhá
alternatíva bola: odvody do II. súkromného dôchodkového piliera 3,7 percenta. Súčasne bolo v tomto materiáli napísané, že už aj prvá alternatíva, teda 12: 6, je
„nevyfinancovateľná“ z verejných zdrojov. Toto bol záver vlády, ktorý prijala v roku 2002. Napriek tomu, že
konštatovala, že pomer odvodov 12:6 je nevyfinancovateľný z verejných zdrojov, zrazu sa vo vláde rozhodli
nie pre pomer odvodov 12:6, ale 9:9. Prepáčte, pomôžem si úryvkom z knihy „Krstný otec“, od Maria Puza,
kde je napísané: „Dali mi ponuku, ktorá sa nedá odmietnuť“. Pýtam sa, aká to bola ponuka pre navrhovateľov tohto zákona, že od návrhu 12:6, ktorý bol finančne neudržateľný, prišli k návrhu 9:9, kvôli čomu dnes
ročne vyplácame 26 miliárd korún do Sociálnej poisťovne, aby sme vyrovnávali deficit, ktorý tam bol vytvorený?
Už ani nechcem hovoriť, že v roku 2007 Medzinárodná organizácia práce potvrdila, že to je najradikálnejšia dôchodková reforma v Európe a vytvára systematický deficit zdrojov v prvom pilieri, čo sa nakoniec
preukázalo ako absolútna pravda.
Dodám aj to, aby som bol celkom otvorený

a úprimný, že stretnutia, ktoré sme absolvovali s dôchodcovskými správcovskými spoločnosťami, ma
utvrdili v jednom: nejde im o nič iné, len o zisk. Je im
úplne jedno, či naši dôchodcovia budú mať nejaké dôchodky, alebo nebudú mať nejaké dôchodky. Jediné,
čo ich zaujíma, je profit, profit a profit. Nepočul som
z ich úst nič iné, čo by ich, v tejto súvislosti, zaujímalo.
Priatelia, teraz, keď sa celá spoločnosť skladá
na boj proti kríze, keď mestá prispievajú, zamestnávatelia pomáhajú, odborári prijímajú významné rozhodnutia, kladiem otázku: Povedzte, ako vy, ktorí ste
prišli k takému neuveriteľne výnosnému podnikaniu
pre seba, ste pripravení pomôcť Slovenskej republike
v boji proti kríze? Namiesto odpovede mlčanie - absolútne žiadna odpoveď. Išlo o praobyčajnú privatizáciu
verejných zdrojov, pokiaľ ide o systém ako bol nastavený v prvom a druhom dôchodkovom pilieri. A ešte
si pomôžem výrokom, ktorý povedal v súvislosti s ekonomickými problémami v Maďarsku, predchádzajúci premiér Maďarskej republiky: „Klamali sme od rána
do večera“. Aj ľudia na Slovensku sú v súvislosti s neposkytovaním korektných informácií zavádzaní od rána
do večera. Aj preto dnes máme v II. dôchodkovom pilieri polovicu ľudí, ktorí si nenasporia v tom pilieri ani
len na životné minimum.
Prepady na finančných trhoch, najmä masívne
straty hodnotných akcií ťažko zasiahli dôchodkové
fondy na celom svete. Majetok týchto fondov sa postupne strácal a mizne po desiatkach percent. Mnohé z dôchodkových fondov stratili od vlaňajšieho roku
do dnešnej doby aj polovicu pôvodného fondového
majetku. Ide o krajiny a ich dôchodkové systémy, ktoré boli považované za príklady najlepšej praxe hodnej nasledovania a ktoré sľubovali svojim účastníkom
najvyššie výnosy, najvyššie dôchodky, najkrajšiu budúcnosť. Ide o dôchodkové fondy, ktorým ich sporiaci
účastníci najviac verili.
Najhoršie ekonomické a sociálne dosahy sa týkajú krajín, ktorých kapitalizačný dôchodkový pilier plní
kľúčovú úlohu v rámci dôchodkovej reformy. Straty
majú najmä tam, kde je sporiaci dôchodkový systém
povinný. Je namieste pripomenúť, a hovorila o tom aj
pani ministerka Viera Tomanová, že veľmi ťažký zásah
dostal aj vychvaľovaný čílsky dôchodkový systém, ktorý bol dlhé roky vydávaný Svetovou bankou za ukážkový príklad úspešnej dôchodkovej reformy a ktorý
bol pod tlakom Svetovej banky, aj ďalších finančných
inštitúcií, zavádzaný aj v ďalších krajinách sveta. Pamätám si to veľmi dobre, ako to prebiehalo aj na Slovensku. Treba hovoriť o tom, že najväčším neúspechom čílskeho dôchodkového systému bolo, že ani
po takmer tridsiatich rokoch svojho fungovania nedokázal zabezpečiť slušné dôchodky tým občanom, ktorí do neho povinne vstúpili. Potom načo vznikol, keď
ani po tridsiatich rokoch nebol schopný zabezpečiť ľuďom to, čo sa od neho od samého začiatku očakávalo?
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Aj preto sa dnes vládne úsilie reformných strán v Čile
zameriava najmä na to, aby boli v tomto súkromnom
dôchodkovom systéme garantované minimálne výšky
dôchodkov, aspoň na úrovni životného minima. V susednej Argentíne, ktorá sa čílskym dôchodkovým systémom veľmi inšpirovala, súkromný dôchodkový systém prakticky skrachoval v súvislosti s katastrofálnou
finančnou situáciou v tejto latinskoamerickej krajine.
Veľkými finančnými problémami sa boria v súčasnej dobe súkromné dôchodkové systémy aj v iných
štátoch. Ukazuje sa, že dnes vôbec nezáleží na tom,
či príslušná krajina patrí medzi najvyspelejšie krajiny
sveta, alebo či jej súkromný dôchodkový systém bol
alebo je povinný či dobrovoľný, prípadne či je dávkovo definovaný, alebo príspevkovo definovaný. Prepady cien akcií celkom vymazali vo viacerých dôchodkových fondoch ich dlhoročné ekonomické výsledky. Roky a roky nás Svetová banka, ako aj Medzinárodný menový fond a ďalšie nadnárodné finančné inštitúcie presviedčali, že jedinou cestou, ktorá vyrieši problém starnutia obyvateľstva a ktorá zabezpečí
dostatočné a udržateľné dôchodky na dlhú dobu, sú
súkromné dôchodkové systémy. Za moderné označovali predovšetkým sporiace penzijné produkty,
dôchodkové individuálne účty, ktoré mali zabezpečiť
svojim účastníkom omnoho vyššie výnosy a samozrejme, ešte vyššie zisky.
Keď sa nepozeráme na to, čo sa deje na Slovensku, jediný, kto zarába, sú dôchodkové správcovské
spoločnosti. Tvorcovia a propagátori týchto systémov nechceli počuť alebo úmyselne prepočuli hlasy
tých, ktorí pochybovali o všemocnej sile trhu a poukazovali na množstvo nesporných predností verejne
solidárnych, priebežne financovaných dôchodkových
fondov. Pritom práve tieto verejne solidárne, priebežne financované dôchodkové systémy prežili v priebehu celého 20 storočia, plného dramatických politických a ekonomických zmien, kríz a vojen. Preukázali
svoju funkčnosť a opodstatnenie a úspešne zabezpečujú dodnes vo väčšine krajín dostatočné dôchodky
na slušný život v starobe.
Nie privatizácii ziskov
Chcem vysloviť presvedčenie, že skúsenosti, ktoré máme s nekvalitnou dôchodkovou reformou a ktoré prezentujeme na tejto medzinárodnej konferencii,
sú varovaním pred takýmito riešeniami, ktoré sú realizované bez hlbšieho poznania spoločnosti. Keď hovoríme o súkromných dôchodkových systémoch a ich
problémoch, nemôžeme zostať v diskusii len na povrchu a hovoriť len o tom, ako čo najrýchlejšie znovu obnoviť rast cien akcií, dlhopisov a ďalších finančných nástrojov, aby sme zabránili bankrotom, ktoré
by ohrozili ako ekonomiku, tak aj budúce dôchodky
miliónov ľudí. Opakoval som to veľakrát, poviem to aj
dnes: vláda Slovenskej republiky principiálne od-
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mieta princíp privatizácie ziskov a zoštátňovania
strát, ktorý dnes vo svete podľa neoliberálnej doktríny proklamujú finančné inštitúcie. Banky narobia
problémy, podvody, špekulácie a potom sa všetci obrátia na štát, aby za to všetko zaplatil. Keď je zisk, derú
sa k nemu aj traja – štyria a pokúšajú sa ho sprivatizovať, ale keď je strata, utekajúc ženú do nej celý národ, aj štát. Takouto filozofiou sa vláda Slovenskej republiky nebude nikdy riadiť. Nemôžeme akceptovať
ani stav, keď správca dôchodkových úspor sľubujúcich
kvalitné výnosy, má jasne definované príjmy zo spravovaného majetku bez toho, aby sa ho investičný neúspech pri správe dôchodkových úspor občanov akokoľvek dotkol a bez toho, aby bol akokoľvek hmotne
zainteresovaný na záporných výsledkoch investovaných dôchodkových úspor. Nie je pre nás prijateľné,
aby tým jediným, kto ponesie všetky riziká dôchodkového sporenia bol ten, kto má objektívne najmenšiu
možnosť a schopnosť tieto riziká rozpoznať a ovplyvniť, teda, účastník dôchodkového sporenia.
Ešte si pamätáme, ako pobehovali medzi ľuďmi
trénovaní agenti, ktorí dokázali za niekoľko sekúnd
presvedčiť človeka, aby podpísal zmluvu o vstupe
do II. dôchodkového piliera. Keby mal taký človek čas
študovať túto zmluvu, keby mal k dispozícii relevantnú analýzu, nikdy v živote by takú zmluvu nepodpísal. Ako sa tento človek mohol brániť proti masívnej
reklame, kde sa hovorilo o švajčiarskych dôchodkoch,
o tom, ako si dôchodcovia budú môcť užívať svoje budúce dôchodky možno niekde na Floride alebo niektorých iných lukratívnych častiach sveta. Ako sa ľudia
mali brániť reklamným klamstvám a podvodom? Nie
je možné, aby teraz títo ľudia preberali zodpovednosť
za škody, ktoré môžu byť na ich dôchodkoch spôsobené. Nie je pre nás prijateľné, aby si zodpovední pripočítavali len zisky a daňový poplatník a štát aby zaskočil
za nich vždy a všade tam, kde majú straty a kde trhová ekonomika zlyhá. Moderný európsky sociálny štát
si takúto podradnú úlohu – platiť škody za tých, ktorí špekulujú a robia podvody, nesmie nechať vnútiť.
Musí vedieť prijať a realizovať oveľa aktívnejšie opatrenia v tejto oblasti. Najmä v oblasti regulácie a výkonu
dozorných činností súvisiacich s finančnými a kapitálovými trhmi a dôchodkovým sporením. Nechcem teraz vypočítavať opatrenia, ktoré sme prijali na stabilizáciu dôchodkového systému, ktoré vyvolávali búrlivú
diskusiu, ale chcem povedať veľmi presne: ak sa ukáže, že tieto rozhodnutia nestačili, sme pripravení
ísť podstatne ďalej, ako sme išli doteraz vo vzťahu vlády Slovenskej republiky k tomu, čo sa deje
v slovenskom dôchodkovom systéme.
Ako uchrániť dôchodky
Vítam túto konferenciu, vážené dámy a páni, ako
príležitosť zamyslieť sa nad množstvom otázok, ktoré sa týkajú dôchodkových reforiem. Treba zhodno-

tiť a porovnať mnohé nové skutočnosti, prínosy, aj negatíva jednotlivých vplyvov dôchodkových systémov
a posúdiť vplyv globálnej finančnej a hospodárskej
krízy, pretože pred rokom sme ani netušili, že taká kríza môže byť a zrazu tu je. Kto nám môže garantovať,
že sa nebude opakovať o päť, desať či pätnásť rokov?
Všetci sme sa tešili v roku 2007 a 2008 historickému rastu ekonomiky nie iba na Slovensku. Tešili sa aj
susedné štáty. Dnes však jednoducho musíme hovoriť v súvislostiach o tom, ako chrániť dôchodky našich
ľudí pred vplyvmi finančných kríz. Krízy prichádzajú,
či sa to niekomu páči či nepáči. Bola by to najväčšia
chyba politikov v Európe, aj inde vo svete, ak by
naozaj nezaviedli novú finančnú architektúru. Ak
ju nezavedieme, ale nahradíme straty, ktoré spôsobili finančné trhy a všetko necháme tak ako bolo, môžeme sa pripraviť na to, že o niekoľko rokov kríza prepukne s ešte väčšou silou ako doteraz.
Predovšetkým by som chcel zdôrazniť, že nám
musí ísť najmä o rozvíjajúcu sa spoločnosť založenú
na solidarite a sociálnej súdržnosti. Solidarita a sociálna súdržnosť to nie sú výrazy patriace minulosti. Sú to slová, ktoré patria k modernému európskemu sociálnemu štátu. To platí najmä dnes, v časoch
svetovej hospodárskej krízy. Táto kríza je krízou nielen medzi občanmi, ale aj medzi jej inštitúciami a inštitútmi. Ale sociálna súdržná spoločnosť je schopná zdravo sa rozvíjať a byť dlhodobo konkurencieschopná v globalizovanom svete.
V histórii ľudskej spoločnosti boli rôzne kultúry.
Tie z nich, ktoré sa vyznačovali kultúrou úcty k starším ľuďom, využitím ich skúseností a poznania, boli
a sú úspešnejšie ako tie, ktoré starobou pohŕdali. Hovorím to preto, že dôchodkové systémy treba vnímať v širšom kontexte, nielen ako finančný nástroj
na úhradu nemožnosti príjmu v dôsledku staroby.
Preto, ak nechceme iba rozprávať o udržateľnosti
systému dôchodkového zabezpečenia v dlhodobom
horizonte, tak kultúra úcty k starším ľuďom sa musí
stať súčasťou kultúry celého národa. Ideálny dôchodkový systém pravdepodobne neexistuje. Hoci tvrdím, že solidárny, priebežne financovaný dôchodkový systém prežil a prežije všetko možné a ukazuje
sa ako najsprávnejšie riešenie. Existujú však systémy,
ktoré zvyšujú riziká v súvislosti so sociálnym vylúčením celých skupín starších občanov, ale aj riziká spojené s vytvorením dostatku zdrojov. Kľúčom a dominantným aspektom dôchodkového systému budúcnosti musí byť kritérium medzigeneračnej solidarity. Medzigeneračná solidarita to nie je len nejaký výmysel Európy, nejakých európskych socialistov.
Medzigeneračná solidarita, vážení priatelia, je nám
vlastná, „geneticky“ daná.
Dôchodkovú reformu nemôžeme vnímať len ako
technokratické riešenie parametrov dôchodkového systému, ktorého sme boli svedkami. Práve ten

funkčný, solidárny a efektívny dôchodkový systém
sa nemôže rodiť iba za dverami miestností ministerstiev, či bankových miestností a inštitúcií a už vôbec
nie v sídlach špekulantov. Úpravy a zmeny v dôchodkovom systéme sa musia uskutočňovať za súčinnosti
a zapojenia sa celej spoločnosti. Pýtam sa, kto z tých,
ktorí sa angažovali v príprave sprivatizovania verejných zdrojov v predchádzajúcich rokoch, kto z nich
sa pýtal pritom niekoho na niečo? Nikto z nich sa nepýtal nikoho. Nevznikla vôbec žiadna celospoločenská dohoda, ktorá je vždy potrebná na rozhodnutie
takéhoto typu. Keď sme išli zavádzať euro od 1. januára 2009, ukázali sme ako sa dosahujú celospoločenské dohody. Všetci sociálni partneri povedali, že je to
dobré rozhodnutie a že ho budú podporovať. Aj preto dnes môžeme konštatovať, že euro bolo na Slovensku zavedené „najtichšie a nahladšie“ zo všetkých
štátov, ktoré teraz menu euro majú.
Som presvedčený, že bez skutočného sociálneho dialógu, bez konzultácií s verejnosťou využívajúc všetky inštitúcie občianskej spoločnosti, nie je
možné dosiahnuť „jasnú kaskádu“ potrebných krokov v procese nevyhnutných zmien dlhodobo udržateľných dôchodkových systémov. Mimoriadne naliehavé preto je, využiť túto konferenciu na zoznámenie sa s poznatkami a odporúčaniami expertov ďalších členských krajín Európskej únie, ktoré dôchodkové sporenie zaviedli, ktoré tak urobili už pred rokmi a majú s ním v porovnaní so Slovenskom dlhšie
skúsenosti, ale aj s poznatkami z krajín, ktoré zavedenie dôchodkového sporenia iba očakávajú.
Sociálny aspekt je rozhodujúci
Veľmi by som uvítal, keby sa rokovanie na tejto konferencii zaoberalo sociálnymi dôsledkami súčasného
vývoja národných dôchodkových systémov, národného dôchodkového sporenia, inými slovami, potrebujeme čo najpresnejšie poznať dosahy krízy na súčasný
a budúci dôchodkový systém. To je dôležité a nie to, či
dôchodcovské správcovské spoločnosti zarobia. Sociálny aspekt je rozhodujúci a poznanie, či sme schopní alebo nie sme schopní garantovať dôchodky ľuďom
zo súčasného dôchodkového poistenia, ľuďom, ktorí
poctivo robili 30 i 40 rokov a či sme schopní nastaviť
dôchodkový systém tak, aby ľudia, keď po 30 či 40 rokoch práce, do dôchodku pôjdu, dostanú slušný dôchodok, aký im patrí. Občania potrebujú vedieť, aké
reálne dôchodky môžu súčasné generácie do budúcnosti očakávať a aké kroky urobíme pre to, aby sa nemuseli obávať chudoby.
Z prejavu Róberta Fica,
predsedu vlády SR
na medzinárodnej konferencii
Dôchodkové systémy...
4.mája 2009 v Bratislave
(skrátené)
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Ekonomická kríza a dôchodkové systémy

Dosahy a odporúčané opatrenia

Prvotný dosah je finančný a prejavuje sa vyšším
deficitom dôchodkového systému: príjmy klesajú kvôli nárastu nezamestnanosti a poklesu miezd a výdavky zostávajú rovnaké alebo sa môžu zvyšovať. Z toho
vyplýva kľúčová krátkodobá výzva. Financované systémy zaznamenávajú prudký pokles aktív, ale len
málo dôchodcov v súčasnosti odchádza do dôchodku
s financovanými peniazmi a financované zostatky sú
malé pre tých, ktorí odchádzajú do dôchodku.
Pohľad z dlhodobého aspektu

Zoran Anusić, ekonóm Svetovej banky vo Washingtone. Na snímke pri
prejave na konferencii v Bratislave.

Dlhodobé zisky financovaného dôchodkového fondu v rôznych štátoch sveta.

Ako sa krajiny vyrovnávajú s fiskálnymi výzvami
Nárast celkového dôchodkového zaťaženia pocítili s príchodom ekonomickej krízy krajiny ako napríklad:
Rumunsko a Rusko i ďalšie. Krajiny ako Rumunsko a Litva
z toho dôvodu už realizovali dočasný presun odvodových
platieb z druhého piliera do prvého a Estónsko a Lotyšsko
o tomto opatrení uvažuje. Slovenská republika preto už
umožnila občanom, ktorí si sporia na dôchodok v druhom
pilieri, prestúpiť z druhého do prvého piliera a Chorvátsko
o tomto kroku uvažuje. Slovenská republika tiež uvažuje
o tom, aby bol v budúcnosti druhý pilier pre nových poistencov dobrovoľný. Zmenu v indexácii uskutočnilo Srbsko
a o tomto opatrení uvažuje už aj Maďarsko a Lotyšsko. Dochádza aj na ďalšie opatrenie: zvýšenie veku do dôchodku, o ktorom uvažuje Ukrajina a Maďarsko. O možnom znížení počtu osôb, ktoré by v budúcnosti mohli ísť do predčasného dôchodku, uvažuje Ukrajina. Toto opatrenie už
prijalo Poľsko a Maďarsko a Ukrajina o ňom uvažuje.
Reakcia na fiskálnu zmenu – pre a proti
Opatrenia na zmiernenie dosahov krízy sa, pochopiteľne, streli aj s pozitívnym, aj s negatívnym ohlasom. Argumentom za je krátkodobá fiskálna úľava od nižších nákladov na prevod. Argumentom proti je názor, že z dlhodobého hľadiska budú v budúcnosti, po návrate poisten-

6

cov z druhého do prvého piliera vyššie výdavky na PAYG
(v priebežne financovanom prvom pilieri), implicitne narastie dôchodkový dlh a znížia sa aj dodávky dlhodobého
kapitálu (ak sa predĺži).
Za umožnenie prestupu z druhého do prvého piliera
hovorí dočasný fiskálny príjem z prevodu majetku, nižšie
náklady na tento prevod a možnosť individuálneho rozhodovania. Ako protiargument slúži skutočnosť, že v budúcnosti budú dlhodobo vyššie výdavky na PAYG, dôjde k nárastu implicitného dôchodkového dlhu a predpokladajú
sa dosahy na kapitálové trhy (na prílev majetku).
Za umožnenie dobrovoľného vstupu nových poistencov do druhého piliera hovorí skutočnosť, že občan – poistenec sa môže sám individuálne rozhodnúť. Argumentom
proti je: neustále neisté prostredie v rámci dôchodkového
systému, ako aj to, že individuálne dlhodobé rozhodnutia
sa uskutočnia na základe krátkodobého vývoja.
Odporúčania na riešenie kľúčových fiskálnych výzev
v krátkodobom meradle
Odložte nezvratné rozhodnutia, až keď hĺbka a trvanie
krízy bude jasné.
Znížte výdavky:
Presuňte sa od mzdovej indexácie smerom k cenovej
indexácii. Zo začiatku je to drahšie, ale ochraňuje to kúpnu silu dôchodcov a zlepšuje dlhodobú udržateľnosť systému.
Zmrazte dôchodky v ich nominálnych podmienkach
– menej ochrany pre všetkých dôchodcov, ale lepšia fiskálna situácia.
Stanovte určité príjmové limity, ktoré by mohli ochrániť dôchodcov s nízkymi príjmami viac než ostatných, čo
znemená tú horšiu možnosť pre dôchodcov, ktorá ale
môže byť z fiskálneho hľadiska nevyhnutná.
Zvýšte financovanie systému: vypožičajte si alebo hľadajte ďalšie spôsoby znižovania výdavkov. Ak ide o krajinu s viacerými piliermi, dočasne presuňte časť príspevkov

z druhého piliera do prvého. Vyberajte dočasný príspevok
k dôchodkovým dávkam na znak solidarity. Zvýšte mieru
odvodového zaťaženia.
Odporúčania z dlhodobého pohľadu
Parametrické zmeny v prvom pilieri: zvýšte vekovú
hranicu odchodu do dôchodku a vyrovnajte ju pre mužov,
aj pre ženy. Znížte počet občanov v predčasnom dôchodku a urobte neskorší odchod do dôchodku atraktívnejším. Presuňte sa od mzdovej indexácie k cenovej indexácii. Urobte zmeny aj vo financovanom pilieri: zlepšite pod-

mienky poistenia v druhom pilieri, presuňte sa k fondom
životných cyklov, umožnite poberanie životnej renty, zabezpečte základné záruky (len pre najkonzervatívnejšie portfóliá), zrýchlite regulačné reformy, ktoré umožnia
dôchodkovým fondom dosiahnuť vyššiu návratnosť investícií, vybudujte trh pre dlhopisy indexované podľa inflácie, aby sa umožnilo poisťovniam z druhého piliera ponúknuť renty indexované podľa inflácie.
Zoran Anusic
ekonóm
Svetová banka, Washington

Dôchodkový systém v globálnej finančnej kríze

Perspektívy strednej a východnej Európy

Sociálne zabezpečenie je spoločenské opatrenie
odpovedajúce na jednotlivé riziká životného cyklu,
ktoré sa vyskytujú počnúc narodením dieťaťa a materstvom a pokračujúc počas výchovy a vzdelávania dieťaťa. Súvisia s dočasným ochorením, prípadne aj s ťažkým zdravotným postihnutím a neskôr s nezamestnanosťou, prípadným pracovným úrazom, ochorením
v rodine, odlúčením rodičov od detí a napokon aj so
starobou člena rodiny a smrťou.

Kenichi Hirose, starší špecialista v oblasti sociálneho zabezpečenia,
Regionálna kancelária pre strednú a východnú Európu, Medzinárodná
organizácia práce, Budapešť.

Výzva, ktorej dnes v súvislosti so sociálnym zabezpečením čelíme, je – urobiť dôchodkové systémy udržateľné
v dlhodobom horizonte a dôveryhodné pre budúce generácie zabezpečiac ich hlavný cieľ – primeranú istotu príjmu
pre starších občanov.
Dôchodkové systémy prinášajú viacnásobné efekty
pre zásobu pracovných síl, úspory, a teda aj ekonomický
rast, redistribúciu príjmov a pre verejné financie.
Vývoj a reforma dôchodkových systémov sú v národnom kontexte veľmi rozdielne a súvisia s historickým vývojom a konkrétnymi podmienkami každej krajiny. A tak
je aj celková výška odvodov na dávky v starobe v krajinách
strednej a východnej Európy rozdielna. Napríklad: v Rumunsku je výška odvodov na dávky v starobe spolu 29 per-

cent, pričom do 2. piliera je to len 2,5 percenta zo mzdy, čo
predstavuje podiel do 2. piliera len 9 percent. V Lotyšsku je
podiel 2. piliera 10 percent, v Bulharsku 17 percent, Maďarsku 27 percent, Chorvátsku 33 percent, Macedónsku 35 percent, Poľsku 37 percent a na Slovensku tvoria celkové odvody celkom 18 percent a z toho do 1. piliera ide 9 a do 2. piliera tiež 9 percent, čiže, podiel odvodov do 2. piliera predstavuje až 50 percent, najviac zo všetkých uvedených krajín.

Obavy v súvislosti s 2. pilierom
Z globálnej finančnej krízy vyplynuli obavy a viaceré
otázky ako:
Ako si poradiť s nepredpovedateľnosťou výšky budúcich výnosov berúc do úvahy riziko zraniteľnosti finančného trhu?
Ako regulovať súkromný trh tak, aby efektívne zabezpečoval celoživotnú ochranu prostredníctvom výšky dôchodku a uchovával reálnu hodnotu prínosov?
Ako regulovať administratívne náklady súkromných
fondov?
Ako financovať prechodné náklady, keď vzniká „medzera“ vo financovaní 1. piliera, ktorú spôsobil presun časti
odvodov do systému 2. piliera?
Dosiahli sa reformami na viacpilierové dôchodkové
systémy očakávané makroekonomické výsledky, napríklad: diverzifikované investičné portfólio, nárast úspor, roz-
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voj kapitálových trhov, lepšia stimulácia trhu práce?
Môže financovanie vyriešiť problém starnutia, keď
priebežné financovanie (PAYG) a fondové financovanie sú
v podstate iba rozdielne mechanizmy zorganizovania napĺňania nárokov na budúce výsledky národných ekonomík?
Na takéto otázky existujú odpovede, ktoré sa týkajú opatrení na obnovenie finančnej rovnováhy, pričom je
viacero možností na znovunastolenie finančnej rovnováhy
dôchodkového systému:

1.
2.
3.

zvýšením príjmu - výšky odvodov
znížením dôchodkov (podľa vzorca na výpočet dôchodku, vyšší vek odchodu do dôchodku, valorizácia dôchodkov)
zvýšenie výstupu (viac investícií cez vyššie úspory).

Všeobecné poznámky k dôchodkovému systému
na Slovensku
Dôchodkový systém ako celok by mal zabezpečovať primeranú bezpečnosť príjmu pre starších obča-

nov. V SR sú významným zdrojom príjmu v dôchodkovom veku dôchodky vyplácané z povinne financovaného systému. Kľúčovou otázkou je – dohodnúť budúcu
úroveň ochrany každej úrovne v súvislosti s ich úlohami a obmedzeniami.
Bez ohľadu na to, či je zavedený priebežný systém
(PAYG) alebo fondové financovanie, treba sa venovať
otázke dlhodobej udržateľnosti dôchodkových systémov v starnúcej populácii. Dôchodkový systém by mal
byť podporovaný príspevkami budúcich generácií.
Na základe komplexnej diagnostiky zavedeného
systému je potrebné pripraviť viacero návrhov politík
a alternatív, ktoré by mali byť prezentované zároveň
s hodnotením ich finančných dosahov.
Dialóg a účasť na politike by mala byť založená na vysokej úrovni informovanosti, čo je základ demokratického procesu v rozhodovaní a pomáha prijímať racionálne rozhodnutia, založené na širokom konsenze.
Viac informácií na:
www.ilo.org/secsoc a www.ilo.org/budapest
Kenichi Hirose
starší špecialista v oblasti sociálneho zabezpečenia
Regionálna kancelária pre strednú a východnú
Európu, Medzinárodná organizácia práce

Súčasný stav povinného dôchodkového
systému v Slovenskej republike

V rokoch 2004 a 2005 sa v dôchodkovom systéme SR uskutočnili viaceré reformné zmeny. V roku
2004 nastal prechod od zabezpečovacieho k poistnému systému. Prvý pilier charakterizovali parametrické a systémové zmeny v povinnom, priebežne financovanom, dávkovo definovanom dôchodkovom systéme. V roku 2005 bol zavedený kapitalizačný, príspevkovo definovaný II. pilier, ktorý bol zaradený do povinného dôchodkového systému. V roku
2005 nastala aj ďalšia zmena - vznikol III. pilier transformáciou doplnkového dôchodkového poistenia
na doplnkové dôchodkové sporenie.
Čoskoro sa objavili aj slabé stránky dôchodkovej reformy v SR: implementácia dôchodkovej reformy sa
uskutočnila bez dosiahnutia celospoločenského, odborného a politického konsenzu. Samotná príprava dôchodkovej reformy v SR (príprava zákonov a samotná jej implementácia trvala menej ako rok, čo bolo príliš krátke
obdobie na uskutočnenie takých veľkých zmien. Nenaplnili sa (boli podcenené) predpokladané finančné vplyvy jednotlivých opatrení.
Zavedenie dvoch zásluhových pilierov znamenalo výrazné potlačenie solidarity v prvom pilieri
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Peter Sika, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

dôchodkového systému. Riziko vzniklo zavedením
druhého piliera v období nerozvinutých finančných
trhov. Výška príspevkov do II. piliera bola neprimeraná
vo vzťahu k ekonomickému prostrediu. To všetko znamenalo nestabilitu legislatívnej úpravy.

Predpoklady dôchodkovej reformy v SR sa nenaplnili, o čom svedčia čísla nasledujúcej tabuľky:

nia má aj slabé stránky:
nedostatočne je upravená anuitná fáza, chýba konkurenčné prostredie, chýbajú garancie, výška príspevku do II. dôchodkového piliera nezodpovedala a ani
v súčasnosti nezodpovedá terajšiemu ekonomickému
prostrediu. Inštitút postupovania prostriedkov z osobných účtov tretím osobám, ako aj spoločná správa osobných dôchodkových účtov a investícií patria tiež k slabým stránkam implementácie starobného dôchodkového sporenia.
O nepriaznivom vekovom rozložení sporiteľov v II.
dôchodkovom pilieri k 31. decembru 2008 vypovedá aj
nasledujúci obrázok, podľa ktorého len jedno percento
sporiteľov vo veku do 20 rokov a len 3 percentá vo veku
od 21 do 30 rokov si sporilo v II. dôchodkovom pilieri ku
koncu roka 2008.

Základná charakteristika priebežného piliera
Priebežný pilier dôchodkového systému charakterizuje:
Minimálna doba poistenia, ktorá je 15 rokov (ktorá
ale od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007 bola len 10
rokov).
Kladie sa dôraz na princíp zásluhovosti a na solidaritu.
Platí jednotný dôchodkový vek pre mužov i pre ženy,
a to 62 rokov,
Platí zákonom stanovený valorizačný mechanizmus
a súbeh dôchodku a zárobku je možný bez obmedzení.
Výzvy do budúcnosti pre priebežný dôchodkový pilier
Zvýšenie úspešnosti výberu poistného,
úprava podmienok poberania predčasného starobného dôchodku,
zmena valorizačného mechanizmu dôchodkových
dávok,
ďalšie zvyšovanie dôchodkového veku (v závislosti
od rastu očakávanej dĺžky života a zabezpečenie vyššej
miery solidarity).
Základná charakteristika dôchodkového sporenia
Starobné dôchodkové sporenie charakterizuje: dobrovoľnosť pre novo vstupujúcich pracovníkov na trh práce. Vstup bol umožnený všetkým poistencom bez ohľadu na vek počas prechodného obdobia. Sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie bola stanovená
na 9 percent. Minimálna doba sporenia bola stanovená
na 15 rokov. Zaviedli sa vlastnícke práva k osobným účtom a dedenie úspor. Dôchodcovské správcovské spoločnosti zaviedli sporenie v troch fondoch – rastovom,
vyváženom a konzervatívnom. Poistenci platia za správu
dôchodkového fondu a za vedenie osobného dôchodkového účtu (od 1. júla 2009 odplata za zhodnotenie majetku).
Implementácia starobného dôchodkového spore-

Na to, aby sa toto vekové zloženie zlepšilo, podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR treba, aby
potrebná doba sporenia sporiteľov v II. pilieri bola aspoň
30 rokov!
Ďalšia tabuľka poukazuje na nepriaznivý vývoj situácie v konzervatívnom, vyváženom a rastovom fonde II. dôchodkového piliera.

A napokon posledný graf zo zdroja OECD z obdobia
január až október 2008 poukazuje na skutočnosť, že reálne hodnoty výnosnosti dôchodkových fondov kles-
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li v mnohých krajinách viac ako ich nominálne hodnoty.

Z uvedených poznatkov vyplynuli pre rezort práce,
sociálnych vecí a rodiny SR viaceré potrebné súčasné
kroky v starobnom dôchodkovom sporení, a to:
úprava pravidiel investovania, prechodné otvore-

nie II. piliera v rokoch 2008 a 2009, skvalitnenie informácií poskytovaných sporiteľom a ostatným subjektom
II. piliera, skrátenie doby potrebnej na prestup medzi
dôchodcovskými správcovskými spoločnosťami, optimalizácia odplaty za správu dôchodkového fondu, zavedenie odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde a zavedenie garančného účtu dôchodkového fondu.
Starobné dôchodkové sporenie – budúce kroky
Z uvedeného vyplýva potreba uskutočniť ďalšie
opatrenia v prospech zlepšenia starobného dôchodkového sporenia, ktorými sú:
príprava anuitnej fázy, prehĺbenie konkurenčného prostredia, ako aj posilnenie postavenia účastníka v systéme starobného dôchodkového sporenia.
Peter Sika,
štátny tajomník MPSVR SR
(skrátené)

Dôchodkové systémy v období finančnej krízy

Dôchodky sú predovšetkým sociálny nástroj

Právny poradca Európskeho združenia paritárnych inštitúcií sociálnej ochrany Francesco
Briganti, pôvodom Talian žijúci v Belgicku, kde
uvedené združenie sídli, sa vo svojej doktorantskej práci zameral na európske paritárne inštitúcie sociálnej ochrany. V súvislosti s dôchodkovými systémami v období finančnej krízy tiež
vyzdvihol najmä význam sociálnych cieľov a solidarity.
Európske združenie paritárnych organizácií sociálnej ochrany (AEIP) ako medzinárodná lobistická
organizácia so sídlom v Bruseli, združuje 37 členov
zo 17 krajín. Je to organizácia združujúca také organizácie sociálnej ochrany, ktoré sú spoločne riadené
zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov, ktoré
majú neziskové, iba sociálne ciele. Oblasťami pôsobenia AEIP sú:
- koordinované systémy dôchodkového zabezpečenia podľa Nariadenia EÚ 1408/71,
- dôchodkové fondy,
- dávky zdravotnej starostlivosti a súvisiace dávky,
- platená dovolenka,
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
- dávky v nezamestnanosti.
Poznámky o vízii AEIP
Podľa AEIP je v Európskej únii potrebný dôchodkový systém so zmiešaným financovaním, t. j. priebežne financovaný a tiež aj fondovo financované
systémy, ale s dôrazom na skutočnosť, že dôchodky
sú predovšetkým sociálnym nástrojom a teda, aj
súkromní poskytovatelia dôchodkov by mali re-
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alizovať a plniť sociálne úlohy. Na to sú podľa F.
Brigantiho potrebné predpoklady:
Hodnotný dôchodkový systém by mal byť posudzovaný vo svojej celistvosti (verejný plus súkromný). Dôchodkový systém by mal zabezpečovať udržateľné (vyplatiteľné) a adekvátne (primerané príjmy pre dôchodcov) – dôchodky.
Ináč budú náklady na chudobu v budúcnosti
znášať všetci občania spoločne (t. j. predovšetkým
štát).
V prípade zlyhania fondovo financovaných
dôchodkových systémov hrozí riziko bumerangového efektu – aj ich účastníci budú musieť, hoci
sa zapojili do súkromných dôchodkových fondov,
klopať na dvere štátu.
Najmä počas tejto ekonomickej krízy sa vynárajú najdôležitejšie otázky:
Budú naše dôchodkové systémy udržateľné?
Budú stačiť na to, aby zabránili chudobe?
Budú schopné plniť aj sociálnu funkciu
a chrániť obyvateľstvo pred sociálnymi rizikami?
Práve na tieto otázky sa Francesco Briganti snažil odpovedať vo svojom vystúpení na medzinárodnej konferencii. Vyzdvihol pritom význam solidarity v spoločnom sociálnom fonde, ktorý sa zakladá
na spoločných prostriedkoch, z ktorých sám vykrýva obdobia neplatenia a poskytuje dôchodky pozostalým. Účasť v tom istom neziskovom fonde je povinná. Všetky náklady na reklamu vylučuje a náklady na spoločné riadenie sa značne znižujú. V období
krízy všetci účastníci, dokonca ja dôchodcovia, môžu
spoločne znášať dôsledky, čím sa výška zaťaženia

na každého znižuje. Ako príklad slúžia údaje z výskumu centrálnej banky Holandska týkajúce sa odhadu
nákladov dôchodkového poistenia oproti nákladom
životného poistenia (pozri nasledujúcu tabuľku):

Francesco Briganti, právny poradca Európskeho združenia paritných
inštitúcií sociálnej ochrany, Brusel.

Zmiešané dôchodkové systémy s fondovo financovanými systémami sú vhodné aj počas krízy, ale,
príliš nákladné alebo nesociálne riadenie súkromných dôchodkových systémov môže viesť
k bumerangovému efektu a pôsobiť proti štátnemu rozpočtu. Existujú oprávnené pochybnosti aj
o možnosti prerušenia prvého (PAYG) piliera nastálo. Dôchodkové systémy v súkromných rukách

by sa nemali zameriavať na komerčné ciele a zisky, ale prihliadať na sociálne ciele a solidaritu.
Z prejavu Francesca Brigantiho,
právneho poradcu Európskeho združenia
paritných inštitúcií sociálnej ochrany
Brusel
(skrátené)

Čílsky dôchodkový systém
v osemdesiatych rokoch 20. storočia a dnes
Na Medzinárodnej konferencii Dôchodkové
systémy v čase globálnej finančnej krízy sa zúčastnil aj J.E. veľvyslanec Čile v Rakúsku, Milenko Skóknic, ktorý na základe prezentácie vedúceho oddelenia štúdií Dozorného dôchodkového
orgánu Čile, Gonzala Reyesa, vysvetlil rozdiely
medzi dvoma hlavnými reformami dôchodkového systému v Chile, prvej z roku 1981, ktorá zlyhala a druhej z roku 2008, ktorá sa v súčasnosti rozvíja.
Ako Milenko Skóknic v úvode prezentácie uviedol, v roku 1981 verejný systém priebežných dôchodkových platieb v Čile nahradil individuálny kapitalizačný systém riadený súkromnými správcami
dôchodkových fondov (SDF).
V marci 2006 prezident Chile, Michelle Bachelet
vymenoval Poradný orgán, ktorého úlohou bolo navrhnúť reformy dôchodkového systému. Rada Poradného orgánu predložila svoju správu v júli a v decembri 2006 vláda Čile predložila parlamentu už komplexný návrh reforiem dôchodkového systému. V januári
2008 uvedený návrh schválil čílsky parlament.

J.E. Milenko Skóknic, veľvyslanec Čile v Rakúsku, ktorý predniesol prezentáciu Gonzala Reyesa o reforme dôchodkového systému v Čile.

Čo priniesla nová reforma
Súčasný čílsky dôchodkový systém je viacpilierový. Pozostáva z I. piliera - nepríspevkového systému,
ktorý financuje štát a slúži všetkým starším občanom
štátu, na zabezpečenie prevencie chudoby. Odvíja sa
od príjmov štátu a poskytuje základnú penziu aj tým,
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ktorí do sociálnej poisťovne neprispievali. Obsahuje
však aj doplnkový systém solidarity.
II. pilier je povinný a slúži na vyrovnanie spotreby. Pozostáva zo systému správcovského dôchodkového fondu (AFP).
III. pilier slúži na vyrovnanie spotreby a tvorí sa
z dobrovoľných úspor. Spravujú ho AFP, životné poisťovne, investičné fondy, makléri...
Charakteristika systému AFP
II. pilier systému AFP charakterizuje sporenie občanov na individuálnych účtoch. Úspory tohto systému sa investujú do finančných nástrojov prostredníctvom odborníkov –manažérov súkromných fondov AFP. Sporiaci účastníci si môžu zvoliť správcu
a druh fondu v II. pilieri. AFP vypracovávajú poistné zmluvy aj pre prípad invalidity alebo smrti sporiacich účastníkov.
Úloha štátu v systéme AFP
Štát v systéme AFP plní viacero úloh. Garantuje
niekoľko výhod, napríklad: minimálny dôchodok
každému, aj ženám v domácnosti. (Postupne ho
nahrádza pilier solidarity). Štát ďalej umožňuje vyplácanie životnej renty v prípade konkurzného ko-

nania životnej poisťovne. Štát dodatočne vstupuje
do riešenia situácie v prípade konkurzného konania
AFP. Štát plní aj úlohu regulátora systému. Dohliada na investičný režim, sekundárne ho reguluje kvôli naplneniu požiadavky minimálnych výnosov. Minimálne vymedzenie znamená:
priemerný výnos - 4 percentá pre fondy A a B
a 2 percentá pre fondy C, D a E.
Priemerný výnos znamená 50 percent absolútnej
hodnoty priemerného výnosu.
Príspevky
Definované príspevky predstavujú spolu 12,65
percenta mesačnej mzdy (v priemere), z toho 10 percent mesačnej mzdy ide na individuálne sporiace
účty a 2,65 percenta mesačnej mzdy v priemere ide
na poistenie pre prípady dožitia a invalidity. Tieto
príspevky sú povinné pre pracovníkov, ktorí vykonávajú závislú činnosť a dobrovoľné sú pre samostatne
zárobkovo činné osoby a zamestnávateľov.
Ďalšie informácie a referencie o dôchodkovom
systéme v Čile možno nájsť na e-stránke Superintendanta dôchodkov v Čile:
http:// www.spensiones.cl

Dôchodková reforma v Českej republike
Hlavné zmeny dôchodkového systému
po roku 1990 sú dané zrušením preferencií a obnovením sociálneho poistenia, ako aj zákonom
č.42/1994 Zb. o penzijnom pripoistení so štátnym príspevkom a zákonom č. 155/1995 Sb.
O dôchodkovom poistení. Po prijatí týchto zákonov nasledovala politická diskusia a v rokoch
2004-2007 tzv. „Bezděkova komisia expertov“
vypracovala závery, ktoré mali viesť k dohode o základnom smerovaní dôchodkovej reformy v Česku, ale ani do konca roku 2005 neboli podpísané. Prvú etapu dôchodkovej reformy
prerokovávala od júla 2007 nová politická komisia, ale dohodu nepodporili dve politické strany: Československá sociální demokracie (ČSSD)
a komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM).
Českú dôchodkovú reformu ovplyvnilo viacero faktorov: tradície a relatívne vysoká úroveň
administratívy sociálneho zabezpečenia, malá zadĺženosť krajiny a obmedzený vplyv medzinárodných finančných inštitúcií, ale aj neúspechy takmer
všetkých segmentov finančného trhu, rýchla privatizácia a jej problémy, neujasnenosť názorov politických strán a skutočnosť, že dôchodková reforma sa
nestala politickou prioritou.
Scenár dôchodkovej reformy v roku 1990, jeho
ciele a realizácia v Česku a pre porovnanie aj na Slovensku, ukazuje nasledujúca tabuľka:
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Základné dôchodkové poistenie v ČR
Základné dôchodkové poistenie v Česku pozostáva zo štátneho, povinného jednotného systému, priebežne financovaného s príspevkovou sadzbou 28 percent. Vyplácajú sa starobné, invalidné a vdovské dôchodky spolu 2,75 milióna dôchodcom. Relácia dôchodku ku mzde predstavuje 40,6 percenta. Výdavky základného dôchodkového systému v ČR tvoria 8,1
percenta hrubého domáceho produktu (HDP).
Penzijné pripoistenie so štátnym príspevkom
Penzijné pripoistenie so štátnym príspevkom realizuje 10 penzijných fondov, ktorých aktíva v per-

centuálnom vyjadrení predstavovali 4,7 percenta z HDP v roku 2007. Penzijné pripoistenie v Česku v súčasnosti platia asi 4 milióny účastníkov. Priemerná výška príspevku na jedného účastníka je
však nízka a predstavuje asi 430 Kč mesačne. K tomu
priemerný štátny príspevok na jedného účastníka je
asi 100 Kč mesačne. Priemerné reálne zhodnotenie
je 1 percento.
Vývoj vzťahu priemerného starobného dôchodku k priemernej hrubej mzde v Českej republike
v porovnaní so Slovenskou republikou od roku 1991
do konca roka 2007 ukazuje nasledujúca tabuľka:

Jiří Král, generálny riaditeľ Sekcie sociálnej a rodinnej politiky, Ministerstvo práce a sociálnych vecí Českej republiky.

Ďalšia tabuľka predstavuje index rastu závislosti dôchodku osôb vo veku od 15 – 64 rokov a osôb
starších ako 65 rokov v Česku a na Slovensku v rokoch 2000 až 2060.

Pozitíva českého dôchodkového systému
Medzi pozitíva českého dôchodkového systému
patrí nízky podiel chudoby medzi staršími občanmi, jednotnosť systému, úspešnosť výberu poistného, zvyšujúca sa zamestnanosť starších osôb, penzijné pripoistenie so štátnym príspevkom s vysokou
účasťou, spoľahlivosť systému, zvyšujúca sa účasť
zamestnávateľov a integrácia penzijných fondov.

Negatíva českého dôchodkového systému
K negatívam českého dôchodkového systému
patrí: nepripravenosť systému na starnutie obyvateľstva (rastúca miera závislosti, nízky reálny vek odchodu do dôchodku), vo svete ojedinelý rozsah náhradných dôb, malý rozvoj súkromných úspor, nízke
výnosy penzijných fondov.
Aký bol priemerný reálny výnos penzijných fondov v Česku v rokoch 1995 až 2007 ukazuje nasledujúca tabuľka:

1.etapa dôchodkovej reformy v Českej republike
(v rámci súčasného volebného obdobia rokov
2007-2010)
Prvá etapa dôchodkovej reformy v Českej republike sa bude riadiť podľa zákona č. 306/2008 Sb.,
ktorý nadobudne účinnosť od 1. januára 2010. Medzi hlavné opatrenia, ktoré sú príznačné pre 1. etapu dôchodkovej reformy v Českej republike, patrí
pokračovanie v postupnom zvyšovaní hranice veku
odchodu do dôchodku na 65 rokov u mužov i ženy
(bezdetné a s 1 dieťaťom) a na 62 – 64 rokov pre
ženy s viacerými deťmi.
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Ráta sa aj s postupným predlžovaním doby potrebnej na poistenie pre vznik nároku na starobný dôchodok na 35 rokov (prípadne 20 rokov pre poistencov, ktorí dosiahnu dôchodkový vek po roku 2018).
Opatrenia vťahujúce sa na náhradné doby poistenia sa týkajú: zrušenia doby štúdia ako náhradnej
doby poistenia získanej po účinnosti zákona, ako aj
postupného obmedzenia zápočtu náhradných dôb
poistenia i pre nárok na starobný dôchodok, a to
na 80 percent.
Dosahy 1. etapy dôchodkovej reformy v Česku
Prvá etapa dôchodkovej reformy v ČR znamená najvýraznejšiu zmenu dôchodkového systému v ČR od 90. rokov, ktorá má prispieť k jeho
lepšej finančnej udržateľnosti a dlhodobo ho
stabilizovať najmenej na 30 rokov a vytvoriť
priestor na ďalšie úpravy.
Výdavky na základné dôchodkové poistenie
predstavujú v súčasnosti v ČR 8,1 percenta z HDP,
ale do roku 2050 by sa, podľa pôvodnej právnej
úpravy, zvýšili na 11,7 percenta z HDP, no v dôsledku schválených zmien by sa tieto výdavky mali zvýšiť len na 10,5 percenta z HDP.
Ďalšie 2 tabuľky s grafmi znázorňujú porovnanie zvyšovania veku odchodu do dôchodku mužov
a žien v Česku a na Slovensku:

Druhá etapa dôchodkovej reformy v Česku
Dokončenie dôchodkovej reformy v Česku si vyžiada realizáciu jej 2. i 3. etapy. Ciele 2. etapy dôchodkovej reformy v ČR predstavujú viaceré opatrenia vo verejnom základnom systéme dôchodkového poistenia. Znamenajú vytvorenie rezervy pre
dôchodkovú reformu Tento zámer bol splnený Novelou zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2008. Ďalšie opatrenia
sa týkajú súkromných dôchodkov, spočívajú najmä
v oddelení majetku účastníkov a akcionárov, rozšírení portfólia fondov s možnosťou získať vyšší výnos, ako aj v podpore čerpania doživotných penzií
(anuít). Vláda ČR schválila návrh nového zákona týkajúceho sa cieľov 2. etapy dôchodkovej reformy 20.
apríla 2009.
K hlavným cieľom 3. etapy dôchodkovej reformy
v Česku je vytvorenie ďalšieho dobrovoľného sporiaceho piliera dôchodkového systému, založeného
na možnosti „opt out“ princípu 4+2 percentá. Znamená to väčšiu diverzifikáciu zdrojov príjmov v starobe (kombináciou priebežného a fondového financovania), pričom sa majú využiť existujúce inštitúcie
a dozorné mechanizmy. Túto koncepciu vzala vláda ČR na vedomie vo februári tohto roku a uložila
zodpovedným predložiť podrobné riešenie do júla
2009.
Jiří Král
generálny riaditeľ Sekcie sociálnej a rodinnej
politiky, Ministerstvo práce a sociálnych vecí
Českej republiky
(skrátené)

Účastníci konferencie s veľkým záujmom sledovali príspevky všetkých
prednášajúcich, ktoré sa zaoberali tematikou dôchodkových systémov.
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Medzinárodná konferencia „Dôchodkové
systémy v čase globálnej finančnej krízy“

Odborníci zo 14 krajín sveta na podujatí diskutovali o veľmi aktuálnej a akútnej téme, ktorej v súčasnosti mnohé krajiny a aj Európska komisia, venujú veľkú pozornosť. Konferencia si
kládla cieľ zhodnotiť vplyv globálnej, finančnej
a hospodárskej krízy na dôchodkové systémy.
Prítomní získali cenné poznatky o fungovaní dôchodkových systémov v mnohých krajinách Európy a na záver prijali nasledujúce
Závery rokovania:

1. Súčasná finančná a hospodárska kríza sa týka
všetkých. Nie je pred ňou imúnna žiadna krajina
ani dôchodkový systém.
2. Je potrebné prehodnotiť a preveriť postupy na zachovanie udržateľnosti dôchodkového systému,
pričom je potrebné viac sa zamerať na investičné
riziká a ich vplyv na budúce dôchodky.
3. Finančná a ekonomická kríza podčiarkuje a znásobuje problémy dôchodkových systémov. Výzva, ktorej
dnes čelíme, je urobiť dôchodkové systémy finančne
udržateľné v dlhodobom horizonte a dôveryhodné
pre budúce generácie zabezpečiac ich hlavný cieľ primeranú istotu príjmu pre starších občanov.
4. So zavedením kapitalizačných systémov je spojený aj závažný deficit verejného rozpočtu. Transformačné náklady len zvyšujú tlak na verejné financie, ktoré sa musia vysporiadať s finančnou krízou.
5. Dôchodkový systém v období po kríze si musí znovu získať dôveru obyvateľov. Povinný pilier je potrebné posilniť ako záruku minimálnych štandardov.
6. Ako sa v súčasnosti ukazuje, kapitalizačný dôchodkový systém nie je vhodný pre nízko a stredne príjmové skupiny obyvateľstva ani pre ľudí s prerušovanou kariérou.
7. Neexistuje ideálny dôchodkový systém. Len sám
priebežný systém, bez akýchkoľvek nadstavieb,
sa javí ako nedostatočný, aj vzhľadom na starnutie populácie. Ale súčasný dôraz na povinné kapitalizačné dôchodkové systémy nám môže zanechať ľudí žijúcich na hranici chudoby alebo dokonca pod touto hranicou.
8. V dôsledku nedostatočnej informovanosti o dôchodkoch občania reagujú na stimuly neracionálne. Vysoké očakávania súvisiace s tým, že súkrom-

né bude vždy lepšie ako štátne, sa postupne menia na dezilúziu.
9. Dialóg a účasť na politike sú založené na vysokej
úrovni informovanosti a sú základom demokratického procesu v rozhodovaní a pomáha prijímať racionálne rozhodnutia založené na širokom konsenze.
10. Celospoločenský konsenzus a otvorená informovanosť verejnosti predstavujú dôležitý predpoklad
udržateľnosti akýchkoľvek zmien v dôchodkových
systémoch.
11. Dôchodkové systémy v súkromných rukách by sa
nemali zameriavať na komerčné ciele, na zisk, ale
mali by hľadieť na sociálne ciele a solidaritu. Mali
by vykonávať toto poslanie vo všeobecnom záujme, byť úplne transparentné pri poskytovaní informácií a spoliehať sa na investičné stratégie, ktorým odborníci dôverujú a mali by byť schopné
udržať poplatky na čo najnižšej úrovni.
12. Na konferencii viackrát odznel príklad Chile, kde
sa uskutočňujú ďalšie reformy dôchodkových reforiem. V krajine, ktorú Slovensku dávali za príklad, sa v súčasnosti snaží vláda o garantovanie minimálneho dôchodku. Je zrejmé, že obnovenie finančných trhov nás neuchráni od negatívnych dôsledkov finančnej krízy. Krízy majú cyklický charakter a opakujú sa. Vlády sa musia postarať o svojich
občanov.
13. Rečníci navrhli obmedziť možnosť odchodu
do predčasného dôchodku a vytvárať podmienky
na zamestnateľnosť starších ľudí.
14. Globálne a lokálne krízy v posledných desaťročiach opakovane predviedli dôležitosť múdreho
usporiadania dôchodkových systémov. Kríza ukázala, že reformy dôchodkových systémov, vykonané pod tlakom demografických zmien a s „ružovými okuliarmi“, cez ktoré sa (vývoj na kapitálových
trhoch javí, že môže byť len dobrý a ešte lepší), vystavili jednotlivcov príliš veľkému riziku. Bolo by
dobré, ak by boli dôchodkové plány opätovne považované v prvom rade za poistenie a nie za čisto
investičné rozhodnutia. Toto zdôrazňuje medzigeneračnú solidaritu a nutnosť dôslednej regulácie.
15. Vzhľadom na aktuálnosť témy je potrebné v dialógu, koordinácii a kooperácii pokračovať aj na medzinárodnej úrovni.
V Bratislave, 4. mája 2009
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Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová odovzdala vyznamenanie za podiel na sociálnej spravodlivosti európskemu komisárovi
Vladimárovi Špidlovi v závere konferencie Dôchodkové systémy v čase globálnej finančnej krízy, ktorá sa konala v historickej budove NR SR 4. mája 2009.

Konferencia Dôchodkové systémy v čase globálnej finančnej krízy sa stretla so značným záujmom médií. Na otázky odpovedal predseda vlády SR Robert Fico,
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová, ako aj Vladimír Špidla, člen Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnosť príležitostí.
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