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Du‰an LUKA·ÍK v rokoch 1999 aÏ 2002 pracoval ako vedúci analytick˘ch prác súvisiacich s dôchodkovou
reformou II. piliera a poradca ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR. Jeho názor, Ïe zmenené detaily zniãia
dobré systémy sa pokúsime zdôvodniÈ v rozhovore, ktor˘ pripravila redaktorka Anna Komová.

Nezaniká podstata sociálneho systému?

Problematika sociálneho systému SR sa stáva znova aktuálnou témou. Deficit Sociálnej
poisÈovne sa znaãne zv˘‰il a sociálny systém
potrebuje spolu s verejn˘mi peniazmi rie‰enie. Otázkou zostáva, ktoré je to najv˘hodnej‰ie rie‰enie pre SR?
Pri rie‰ení problematiky sociálneho systému
dochádza ãasto k rie‰eniam, ktoré znaãne zjednodu‰ujú problematiku na bielo ãierne videnie
a ãasto rie‰enia podliehajú politick˘m cieºom
vládnucej strany. Objem nezmyseln˘ch sprostredkovateºsk˘ch provízií rádovo miliardy korún v roku 2004 a 2005 dokonca hovorí o zneuÏití politického rozhodnutia v prospech individuálnych záujmov. Poãas ôsmich rokov sa sporadicky oz˘vali dokonca hlasy, Ïe priebeÏn˘
systém je potrebné zru‰iÈ a roz‰íriÈ kapitálovú
zloÏku a naopak, pred tromi rokmi zas zaznievali hlasy, Ïe v˘nos pracovnej sily je vy‰‰í ako
v˘nos kapitálu a preto je potrebné keì nie zru‰iÈ, tak v˘razne obmedziÈ kapitálovú zloÏku.
Ako vÏdy, extrémy sú nevhodné a vystihujú len
obmedzen˘ pohºad na problém, kde v prípade
sociálneho systému akoby zaniklo jeho poslanie
a podstata jeho rie‰enia. Predsa poslaním sociálneho systému je vyrie‰iÈ sociálne riziká obãana
a jeho rodiny, ão sú presne zákonom vymedzené riziká. To, preão je sociálny systém zloÏit˘ vypl˘va z toho, Ïe tu vstupuje zloÏit˘ systém sociálnych vzÈahov do interakcie s primerane zloÏit˘m ekonomick˘m systémom SR nadviazan˘m na vonkaj‰ie ekonomické prostredie sveta.
Tieto systémy sú v dynamickej interakcii a zároveÀ samotn˘ ekonomick˘ systém sa dynamicky vyvíja. PostihnúÈ túto zloÏitosÈ v˘voja si
vyÏaduje nielen vysokú dávku abstraktného myslenia pre zadefinovanie podstatn˘ch parametrov
systému, ale zároveÀ prognostické metódy anal˘z. Ak k tomu pristupujú moderné nástroje kapitálového trhu a riadenia rizík, tak zloÏitosÈ
tejto problematiky vystúpi o to viac.
Predsa v‰ak pomerne dlho existovala v médiách debata o „v˘hodnosti prvého alebo
druhého piliera“. Ak˘ je vá‰ názor na túto
problematiku?
Táto otázka bola v médiách nezmyselne na-
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stolená. Pôvodné rie‰enie sociálneho systému
bolo zaloÏené na priebeÏnom financovaní sociálnych rizík, medzi ktor˘mi bol aj starobn˘ dôchodok, ale aj invalidné ãi pozostalostné dôchodky
a samozrejme cel˘ rad rizík sociálneho charakteru spojen˘ch so stratou príjmov. Pôvodn˘ systém mal za cieº ekonomicky financovaÈ tieto riziká tak, aby spoloãnosÈ mala najniÏ‰í náklad pri
splnení stanoven˘ch kritérií vo forme primeranej v˘‰ky dávok. To umoÏní ako celok minimalizovaÈ náklady pri zachovaní základnej Ïivotnej úrovne obãana ãeliaceho v˘skytu sociálneho rizika. Umením je vyrie‰iÈ sociálny systém zároveÀ tak, aby vhodn˘m spôsobom stimuloval
jednotlivca - obãana, aby rie‰enie sociálneho
systému zabránilo zneuÏívaniu obãanom a cez
to v‰etko plnilo svoje poslanie. Sociálny systém
nemá vytváraÈ luxus, ale poslaním sociálneho
systému je pre kaÏdého obãana zabezpeãiÈ istotu dôstojného preÏitia poãas konkrétneho rizika
zaradeného do kategórie sociálnych rizík. Tak,
ako bola v debatách interpretovaná otázka v˘hodnosti ãi nev˘hodnosti sociálneho systému a
mali sme tu dva tábory, tak je moÏné povedaÈ,
Ïe argumenty, ktor˘mi bola verejnosÈ zásobovaná, nemali svoju v˘povednú hodnotu a nemali
navy‰e z pohºadu rie‰enia sociálneho systému
vecn˘ zmysel. Ten dôvod je v tom, Ïe ãasto tieto argumenty boli odvodené od úãtovn˘ch princípov, kde na konci rie‰enia sa poãítalo, koºko
voliãsk˘ch hlasov politik dostane, ale nie, ako
je potrebné vyrie‰iÈ trvalo udrÏateºn˘ sociálny
systém v dynamick˘ch zmenách demografie a
v˘voja ekonomiky. PretoÏe rie‰enie sociálneho
systému musí byÈ zaloÏené na stimulovaní vnútorn˘ch síl sociálneho systému tak, aby sociálny systém aktívne formoval trh práce a stimuloval zakladanie a udrÏanie trojgeneraãnej rodiny. DôleÏitosÈ sociálneho systému pre obãana je
v tom, Ïe sa s ním stretáva e‰te pred narodením
sprevádza ho poãas jeho Ïivota a pôsobí pre obãana aj po jeho smrti.
VráÈme sa k rie‰eniu sociálneho systému, ak˘
je základn˘ zmyslel rie‰enia I. a II. piliera?
Základn˘ zmysel rie‰enia I. a II. piliera je
moÏné vidieÈ v niekoºk˘ch podstatn˘ch skutoãnostiach. V prvom rade dobré rie‰enie zahrÀuje jednotu protikladov individuálnej stimulácie
jednotlivca a poÏadovanej úrovne sociálnej solidarity. To v sebe zahrÀuje príslu‰nú zloÏku zásluhovosti a príslu‰nú zloÏku redistribuãného
mechanizmu, ktor˘m je vyjadrená sociálna solidarita medzi jednotliv˘mi príjmov˘mi skupinami. ·tandardn˘ sociálny systém, rokmi overen˘ a fungujúci v mnoh˘ch krajinách, sa zvyãajne pohybuje tak, Ïe na príjmovej strane existujú odvody z najniÏ‰ej mzdy aÏ po jej trojnásobok. Na strane v˘davkov je ale nutné zabezpeãiÈ, aby obãania s najniÏ‰ími príjmami dosiahli minimálne 1,2 násobok Ïivotného minima
ako najniÏ‰í dôchodok. To odvody z najniÏ‰ích
miezd bez prerozdelenia zdrojov nezaruãujú.
Sú v zásade len dve moÏnosti rie‰enia. Pokiaº ponecháme na strane v˘plat dôchodkov zásluho-

v˘ princíp a budeme vyplácaÈ dôchodky v podobe 1:3 presne ako v prípade odvodov, potom
je nutné zdroje sociálneho systému doplniÈ o
v‰eobecné dane. V˘sledkom tohto rie‰enia je, Ïe
zdraÏie pracovná sila a stane sa na‰a ekonomiky menej konkurencie schopná. To bolo rie‰enie, ktoré sa zaviedlo za druhej vlády Mikulá‰a
Dzurindu. V zásade vytvorenie II. piliera na princípe individuálneho sporenia znamená zdraÏenie sociálneho systému od svojej ekonomickej
podstaty a zároveÀ posilnenie zásluhovosti v I.
pilieri znamená zv˘‰en˘ tlak na ekonomické
zdroje. V˘sledkom je stav, Ïe sa finanãné zdroje sociálneho systému skryte vyãerpávajú, priãom laik o tom ani nevie. Po niekoºk˘ch rokoch
sa ukáÏe deficit sociálneho systému presne tak,
ako sa to stalo v roku 2009, hoci odborník o tejto skutoãnosti vie uÏ v ãase jej realizácie. Rie‰enie zv˘‰enia odvodov na 4 násobok najniÏ‰ej
mzdy má dva dôsledky: zdraÏuje ãasÈ pracovnej
sily a v nesprávnej interpretácii toho, Ïe to obãan odvádza peniaze do systému, demotivuje
ãasÈ pracovnej sily s vy‰‰ím príjmom. Navy‰e,
ekonomicky sa vzniknuté problémy t˘mto spôsobom rie‰iÈ nedajú, ão fakty z roku 2009 preukázali dostatoãne.
Ako je moÏné rie‰iÈ problém deficitu sociálneho systému?
V prvom rade treba jasne formulovaÈ, Ïe systém povinn˘ch odvodov do sociálneho systému
vychádza z ústavy a obmedzuje slobodu podnikateºa v nakladaní s jeho majetkom v tom zmysle, Ïe je povinn˘, ak chce zamestnaÈ pracovníka,
popri plate vyãleniÈ prostriedky aj na zaplatenie
odvodov a daní. V zásade je pre podnikateºa jedno, ãi je to úãtovne rie‰ené ako odvod z hrubého platu zamestnanca, alebo ako povinná daÀ,
ktorú odvedie zamestnávateº, tieto peniaze vÏdy
predstavujú náklad podnikateºa. Tieto podmienky predstavujú povinnosÈ podnikateºa pod hrozbou exekúcie majetku podnikateºského subjektu ‰tátom. V takomto ponímaní ‰tátom nariaden˘ch povinn˘ch odvodov tieto peniaze predstavujú vÏdy verejné peniaze. To, ão sa stalo pri realizácii II. piliera je, Ïe verejné peniaze pouÏívané vo verejnom systéme sociálneho poistenia sa
zrazu rozdelili a povedalo sa v rozpore s logikou
veci, Ïe peniaze v II. pilieri sú súkromné peniaze, ktoré budú na súkromn˘ch úãtoch a budú
predmetom dedenia, hoci sú to peniaze odvádzané zo zákona a vynútené ‰tátnymi donucovacími prostriedkami. Tento krok v˘razne zv˘‰il náklady na sociálny systém. Sociálny systém sa
skryte vyãerpáva, priãom rie‰enie v roku 2004
bolo zavedené bez toho, aby bolo povedané, Ïe
sa zv˘‰ia dane alebo odvody, t.j. zabezpeãí sa náhrada za v˘padok príjmov sociálneho systému.
Druh˘ podstatn˘ moment zaveden˘ druhou vládou Mikulá‰a Dzurindu predstavuje zv˘‰enie
dávok z priebeÏného sociálneho systému nad rámec spoloãenskej dohody, ktorá bola platná poãas aktívneho veku príslu‰ného obãana. Populisticky tomu autori hovorili zv˘‰enie zásluhovosti. T˘m sa do sociálny systému zaviedol v˘znam-
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n˘ problém, pretoÏe obãania pracovali povedzme 40 rokov pri spoloãenskej dohode prerozdeºovacích princípov 3:1 na vstupe so solidárnym
prerozdelením 2:1 a zrazu sa sociálny systém
mení na prerozdelenie na strane v˘davkov temer
k pomeru 3:1. Toto právo obãan nadobudne aÏ pri
odchode do dôchodku, ale poãas 40 rokov, keì
sa mal podieºaÈ cez platby zamestnávateºa na
vytváraní zdrojov, tak ich vytváral v reÏime na
strane v˘davkov 2:1. Je to problém zv˘‰en˘ch nákladov a je to problém ústavného princípu o nadobudnutí práv. II. pilier po zavedení bol nespoãetn˘mi novelami v priebehu 2 rokov od zavedenia transformovan˘ z pôvodne sporivého systému starobn˘ch dôchodkov na hybrid sporivého a poistného systému. Ak definujeme, Ïe pre
spoloãnosÈ najv˘hodnej‰í je najlacnej‰í systém,
potom je evidentné, Ïe ekonomicky najv˘hodnej‰ie rie‰enie predstavuje systém II. piliera, ktor˘
bude zaloÏen˘ na poistn˘ch princípoch s rie‰ením podobne ako v systéme priebeÏnom na princípe redistribuãn˘ch mechanizmov zabezpeãujúcich prerozdelenie v pomere 3:1 na 2:1. Toto
je jedna z podstatn˘ch zloÏiek rie‰enia, ktoré
zlacní sociálny systém a zachová jeho poslanie.
Individuálny úãet umoÏÀuje presne vyjadriÈ primeranú zásluhovosÈ jednotlivca vo vyváÏenej
solidarite s jednoduchou kontrolou aj zo strany
jednotlivca. âo je dôleÏité, zachová sa rovnomerné rozloÏenie rizika medzi v˘nos pracovnej sily
a v˘nos kapitálu pri tvorbe starobného dôchodku a poistné princípy pri ostatn˘ch dávkach sociálneho poistenia s primeranou mierou solidarity.
V politick˘ch kruhoch sa diskutuje o ìal‰om
posune veku odchodu do dôchodku na 65 rokov. Bude treba prijaÈ takéto rie‰enie?
Tieto v˘poãty sme robili v roku 1999 a 2000.
Rôzne ekonomické modely sociálneho systému preukázali, Ïe zv˘‰enie priemerného veku
doÏitia slovenskej populácie o cca 8 rokov oproti stavu, kedy bol rie‰en˘ pôvodn˘ sociálny systém vedie k záveru, Ïe je nutné nájsÈ rie‰enie ako
predæÏenie priemerného veku doÏitia finanãne zabezpeãiÈ. Rozbory ukázali, Ïe slovenské Ïeny
Ïijú cca o 8 rokov dlh‰ie ako muÏi a Ïe Ïeny, ktoré majú deti sa doÏívajú ‰tatisticky dlh‰ieho
veku ako Ïeny ão deti nemajú. To sú fakty. Ale
je moÏné a navy‰e je to správne, aby sa administratívnym spôsobom zv˘‰il vek odchodu do
dôchodku bez zohºadnenia aktuálneho zdravotného stavu obãana? Má to opäÈ posudzovaÈ úradník? Koºko skrivodlivosti sa napácha? Je evidentné, Ïe je potrebné posilniÈ systém slobodného rozhodnutia obãana. On je t˘m subjektom,
ktor˘ najlep‰ie pozná svoju ekonomickú situáciu, svoju zdravotnú situáciu a svoje motivácie.
Ukazuje sa, Ïe ìaleko lep‰í spôsob predstavuje
presun tejto kompetencie do rúk obãana a nech
je na jeho slobodnej vôli, ako po splnení kritérií dan˘ch zákonom posúdi svoju situáciu a svoje ciele. V diskusii o v˘hodnosti a nev˘hodnosti II. piliera sa viedli diskusie, ãi má byÈ limit 10
rokov prispievania do II. piliera alebo 15 rokov.
Táto otázka je z pohºadu systémového rie‰enia
nezmyselná. Jedine, ão z pohºadu sociálneho
systému je zaujímavé je, koºko rokov musí obãan povinne prispievaÈ do sociálneho systému a
zúãastÀovaÈ sa budovania zdrojov sociálneho
systému. Je jedno, ãi len v priebeÏnom alebo v
prípade úãasti aj v kapitalizaãnom pilieri. Ukazuje sa, Ïe minimum je 35 rokov, ak sa bude vek
doÏitia znova predlÏovaÈ, musí sa predæÏiÈ prime-
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rane aj táto podmienka. Po splnení tejto podmienky je nutné skúmaÈ, ãi stav akumulovan˘ch prostriedkov I a II. piliera spæÀa kritérium
1,2 násobku Ïivotného minima prepoãítaného na
príslu‰nú strednú dobu doÏitia. Po splnení tejto
podmienky by malo byÈ na obãanovi, aby sa rozhodol, ãi ostane pracovaÈ alebo nie, alebo ãi
ostane pracovaÈ a bude naìalej ukladaÈ peniaze
na svoj úãet alebo nie. T˘m je moÏné vytvoriÈ
pribliÏne 10-roãn˘ interval od 55 do 65 rokov,
kedy to bude obãan, ktor˘ sám posúdi svoju aktuálnu zdravotnú a finanãnú situáciu a podºa
svojich osobn˘ch cieºov sa rozhodne o konkrétnom ãase a podmienkach odchodu do dôchodku. Po dov⁄‰ení 65 rokov sa uÏ len posúdi, ãi obãan má dosÈ peÀazí na úãte a bude poberaÈ starobn˘ dôchodok zo sociálneho systému alebo
bude vyplácan˘ zo systému sociálnej pomoci. Je
moÏné plne súhlasiÈ s t˘mi názormi, Ïe administratívny posun veku odchodu do dôchodku na
65 rokov je nutné zamietnuÈ. Vy‰‰ie uvedené rie‰enie predstavuje elegantn˘ spôsob priblíÏenia
sa k obãanovi a zohºadÀuje plne jeho potreby ale
aj jeho mieru zásluh pri budovaní zdrojov v sociálnom systéme a teda aj jeho individuálnych
zdrojov. V‰imnite si, do 35 rokov povinného prispievania do sociálneho systému sa nezaráta to,
Ïe obãan je nezamestnan˘. Musí sa snaÏiÈ a
musí si chrániÈ atraktívnosÈ svojej pracovnej
sily priebeÏn˘m zvy‰ovaním a dopæÀaním kvalifikácie tak, aby bol zaujímav˘ na trhu práce. Individuálny úãet jednoducho Ïiada od obãana
jeho vlastnú a primeranú iniciatívu.
Odznela kritika na zmenu poplatkov pre DSS
a kritériá posudzovania v˘konu fondov. Je
moÏné stotoÏniÈ sa s názorom, Ïe dôvodom
toho, Ïe obãania pri‰li na akciovom trhu o rast
od 20 do 40 % je zmena zákona?
Tieto názory boli publikované na základe
toho, Ïe autori t˘chto tvrdení spätne dozadu
spoãítali príslu‰né hodnoty v˘nosov akcií a bolo
povedané, Ïe keby sme boli investovali do akcií, tak by bolo moÏné zarobiÈ vy‰‰ie uvedené
zhodnotenie. Autori t˘chto anal˘z vychádzajú z
predpokladu, Ïe vedia urãiÈ, Ïe cena akcií na trhu
porastie. Na tieto zvlá‰tne anal˘zy snáì len dve
poznámky. SpomeÀte si, Ïe pri marketingu vstupu do II. piliera zo zákona museli subjekty na
svojich propagaãn˘ch materiáloch informovaÈ,
Ïe minulé v˘nosy nie sú zárukou budúcich ziskov. Kto pozorne ‰tuduje zákonitosti kapitálového trhu vie, Ïe pravdepodobnosÈ toho, Ïe akcie budú rásÈ alebo klesaÈ sa dá predpovedaÈ len
so 4 % úspe‰nosÈou. Existuje aÏ 96 % pravdepodobnosÈ omylu. To sú známe fakty z odbornej literatúry. TakÏe v‰etci títo „ve‰tci“ sú generálmi po prehratej vojne. Podstatou problému,
ktor˘ doniesla zmena zákona, je zmena rizika.
K˘m pred zmenou zákona riziko spojené s investovaním niesol obãan, po zmene zákona ho
v rozhodujúcej ãasti nesie DSS. Ak ale rozhoduje o investíciách DSS, tak preão má niesÈ riziko obãan, ktor˘ ho nevie a nemôÏe ovplyvniÈ?
Navy‰e obãan povinne prispieva kaÏd˘ mesiac
na úãet v II. pilieri, nie je v pozícii dobrovoºného majiteºa úãtu, ktor˘ keì sa rozhodne tak pozastaví platby. ZároveÀ kríza na finanãn˘ch
trhoch v roku 2008 jasne preukázala, Ïe súkromn˘ sektor nevie poistiÈ nielen súkromné financie a tobôÏ nie verejné peniaze. Tak ako v
USA, aj v EÚ sú to ‰táty, ktoré zachraÀujú súkromné banky a finanãné in‰titúcie, ãi sa podieºajú na záchrane ‰tátu. K˘m bankov˘ sektor vy-

kazuje zisky, dovtedy sú zisky rozdelené do súkromnej sféry v podobe astronomick˘ch odmien manaÏérov a dividend pre akcionárov, a
keì sú banky v problémoch sú to dane obãanov,
cez ktoré sa rie‰ia straty. Prakticky tak˘to ist˘
problém existuje aj pri rie‰ení Grécka. Podvod
na strane ‰tátnych úradníkov Grécka, neschopnosÈ euroúradníkov a príslu‰ného komisára, spolu s ratingov˘mi agentúrami a zlé riadenie rizík
súkromn˘ch bánk vedie k tomu, Ïe v‰etci obãania eurozóny sa idú poskladaÈ cez verejné zdroje na rie‰enie problému. OpäÈ verejn˘ sektor celej eurozóny vypláca poistku súkromn˘m bankám cez úãty Grécka. Kritériá eurozóny sa neplnia a aj keì je moÏné veriÈ, Ïe sa hºadajú najlep‰ie rie‰enia, je moÏné vysloviÈ predpoklad, Ïe
tlak verejnosti spôsobí, Ïe nakoniec pravda bude
musieÈ byÈ povedaná a príslu‰ní vinníci budú
braní na zodpovednosÈ. Nielen politicky. Alebo
to skonãí tak, Ïe bankári po prijatí záchrann˘ch
peÀazí budú znova pripíjaÈ na zdravie platiteºom
daní v eurozóne v najdrah‰om hoteli ParíÏ v
Monte Carle pri oslave záchrany banky tak, ako
to bolo v nedávnej minulosti alebo si spravia Ïúr
v Kalifornii? Tu je aj problém II. piliera. V prvom rade II. pilier pretvára skryt˘ dlh na ekonomicky vyjadren˘ a zachyten˘ v úãtovníctve.
KeìÏe mnohé ‰táty eurozóny majú len priebeÏn˘ systém, dlh tohto systému nie je zachyten˘
v úãtovníctve ‰tátu, hoci ãasto dosahuje aÏ 3 %
HDP. ZároveÀ aktíva II. piliera by mali byÈ poistené voãi inflácii. Predsa obãan, v mene ktorého odvádza podnikateº peniaze, má právo dostaÈ po 40 rokoch aspoÀ tú istú hodnotu späÈ pri
v˘plate svojho starobného dôchodku. Túto poistku musí realizovaÈ správca úãtov. Ale reálne
verejné zdroje v rozsahu ak˘ má a bude maÈ II.
pilier, (cca 1 HDP) súkromn˘ sektor poistiÈ nevie. Jednoducho na to nemá nástroje. T˘mi disponuje len ‰tát. Najväã‰í finanãn˘ ústav sveta
AIG zbankrotoval a nebyÈ stovák miliárd dolárov zo ‰tátneho rozpoãtu USA, do‰lo by k ukonãeniu ãinnosti spoloãnosti AIG so v‰etk˘mi katastrofálnymi dôsledkami dominoefektu. Nedivím sa, Ïe DSS sa bránia poistiÈ aktíva voãi inflácii, pretoÏe to predstavuje váÏny systémov˘
problém. Na druhej strane, poistenie nielen o infláciu, ale aj o rast miezd, ako je to v priebeÏnom
systéme sociálnej poisÈovne, predstavuje opäÈ
zbytoãn˘ rast v˘davkov, ktor˘ nemá Ïiadne
opodstatnenie, okrem lobizmu sociálneho partnera. Skúste si v‰ak predstaviÈ, Ïe ako obãan idete do banky. Ak si chcete poÏiãaÈ, musíte preukázaÈ, Ïe pôÏiãku ste schopní splatiÈ a navy‰e, musíte maÈ aj majetok, ktor˘m zaruãíte pôÏiãku.
Musíte navy‰e zaplatiÈ cenu peÀazí v podobe
úroku obsahujúceho poloÏku, ktorou sa zhodnocujú peniaze do v˘‰ky inflácie a poloÏku zisku.
Tak sa správa ‰tandardne banka voãi obãanovi.
V prípade II. piliera ‰tát zriadil banku, do ktorej povinne platia podnikatelia (za zamestnancov – obãanov) z príkazu ‰tátu za to, Ïe môÏu
zamestnávaÈ pracovnú silu. DSS si peniaze z t˘chto úãtov poÏiãiavajú a tvrdia, Ïe ich zhodnotia. A za to si berú poplatky. Ale mali by logicky vrátiÈ peniaze zhodnotené do v˘‰ky inflácie
(vtedy len vrátia to, ão si poÏiãali) a poplatky by
mali byÈ odvodené ako podiel na zisku. Navy‰e aÏ do v˘‰ky inflácie by mali byÈ schopné vystaviÈ majetkovú garanciu. Zhodnotenie o rast
miezd predstavuje neprimeranú poÏiadavku.
Ako vidíte, aj zloÏit˘ problém je jednoduch˘, ak
sa nezahmlieva. âo sa t˘ka va‰ej otázky, niã nebránilo DSS, aby profesionálne investovali,
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zvlá‰È keì je trh s akciami dolu ako bol v roku
2008 a zaãiatkom roku 2009. UÏ v druhej polovici roku 2008 ‰piãkoví investori predali dlhopisy a uzatvorili peÀaÏné pozície (okrem peÀazí urãen˘ch na riadenia likvidity) a investovali
do akcií s cieºom v 10 aÏ 15-roãnom horizonte
ochrániÈ investície pred oãakávanou dramatickou infláciou, ktorú oãakávajú tak o rok aÏ dva
a mala by trvaÈ niekoºko rokov. Na‰e DSS urobili v tom ãase presn˘ opak, predali akcie a vytvorili dlhopisové a peÀaÏné pozície. âas ukáÏe, ãi to bola chybná alebo dobrá stratégia, ale
bolo to slobodné rozhodnutie manaÏérov DSS
a za toto rozhodnutie si musia niesÈ svoj diel zodpovednosti v dobrom aj v zlom. Je smie‰ne, ak
sa vytvára atmosféra, Ïe za rozhodnutím predávaÈ akcie je zmena zákona. V‰imnite si ale, ak
v Nemecku a Francúzsku stoja pred dilemou zachrániÈ banky so zl˘m manaÏmentom rizík, alebo zadæÏiÈ systém verejn˘ch financií, volí sa zadæÏenie verejného systému, tentoraz eurozóny.
S t˘m súvisí aj problém novo emitovan˘ch peÀazí. Ich stiahnutie z obehu znamená potenciálne stratu likvidity bankového sektora. Kto si
vezme na zodpovednosÈ moÏn˘ rozvrat bankového systému, ktor˘ bol práve zachránen˘? História hovorí, Ïe táto dilema sa v minulosti vÏdy
rie‰ila infláciou. Rie‰enie Grécka novou vlnou
pôÏiãiek verejného sektora len potvrdzuje tézu
dlhodobého rie‰enia zv˘‰enej menovej bázy
infláciou. Toto riziko mnohí investori ãoraz viac
vidia reálne. Minimálne v USA.
VráÈme sa k reforme sociálneho systému, s
prihliadnutím na demografick˘ v˘voj, ão naznaãujú va‰e skúsenosti z predchádzajúcich
rokov?
Na‰e modely z roku 1999 aÏ 2000 jasne preukázali, Ïe ak nedôjde k rie‰eniu, sociálny systém bude vytváraÈ veºmi vysok˘ deficit verejn˘ch financií rádovo aÏ 2 HDP. To je systémová charakteristika priebeÏného sociálneho systému v kombinácii s demografick˘m v˘vojom.
Ukázalo sa, Ïe rie‰enie na rozdelenie I. a II. piliera s pomerom odvodov do II. piliera 9%
umoÏÀuje vykonaÈ transformáciu sociálneho
systému v horizonte 35 rokov, z ãoho prv˘ch 10
rokov je kritick˘ch na stabilitu sociálneho systému. V zásade je potrebné poìakovaÈ sa pani
ministerke, Ïe sa jej podarilo v˘znamn˘m spôsobom stabilizovaÈ systém II. piliera, aj keì k
ìal‰ím potrebn˘m zmenám zatiaº nedo‰lo. Na
druhej strane na‰e rie‰enia poskytovali argumenty, Ïe je úplne zbytoãné sa snaÏiÈ o to, aby
jedna generácia niesla celú ekonomickú záÈaÏ
transformácie. Navrhovali sme, aby ‰tát na transformáciu sociálneho systému vydal ‰peciálny typ
dlhopisov s lehotou splatnosti v extréme aÏ 75
rokov s úrokom vo v˘‰ke inflácie + 1%. V horizonte 75 rokov je moÏné tento v súãasnosti e‰te
skryt˘ dlh sociálneho systému splatiÈ. Tu je problém asi ten, Ïe ak sme v priebeÏnom sociálnom
systéme, tak dlh nie je vyjadren˘ v úãtovníctve
‰tátu, hoci tu dlh reálne existuje. Mám za to, Ïe
súãasná situácia rie‰enia Grécka koneãne otvorí aj túto otázku a zistí sa, Ïe tento problém je
masívnym problémom krajín EÚ. To, Ïe ho neevidujeme v úãtovníctve e‰te neznamená, Ïe
neexistuje! Preto úvahy o poru‰ení rovnováhy
medzi I a II. pilierom neurobia niã in‰ie, len problém, ktor˘ sa postupne odkr˘va sa znova skryje a presunie sa znova na ìal‰iu generáciu. UÏ
vyrie‰ené problémy sa znova obnovia. Pokiaº nevytvoríme ‰truktúrovan˘ fond medzigeneraã-
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nej solidarity z aktív ‰tátu a ‰tátnych dlhopisov
urãen˘ch v˘luãne pre dôchodkovú reformu,
bude veºmi ÈaÏké nájsÈ systémové rie‰enie pre sociálny systém. Je to aj otázka toho, ãi verejné peniaze rie‰ené úãelovo pre sociálny systém, sú peniaze, ktoré majú pracovaÈ v reÏime pohybu
voºného kapitálu tak, ako to Ïiada EÚ. Slovensko je v súãasnosti v situácii, keì poskytuje investiãné stimuly z verejn˘ch zdrojov do v˘‰ky
15 % pre zahraniãn˘ kapitál súkromného charakteru a zároveÀ posiela zadarmo vlastn˘ kapitál
verejného charakteru do zahraniãia. Je to ekonomick˘ nezmysel v systéme verejn˘ch financií a
v˘razne po‰kodzuje Slovensko. Momentálne
rie‰enie sociálneho systému je nevyhovujúce
ale to neznamená, Ïe jeho systémov˘mi úpravami sa nevieme prepracovaÈ do polohy, kedy je
moÏné cez individuálny úãet v˘znamn˘m a pozitívnym spôsobom formovaÈ trh práce. Rie‰enia umoÏÀujú podporiÈ aj vznik rodiny a hlavne jej udrÏanie v trojgeneraãnom modele. To samotn˘ priebeÏn˘ sociálny systém neumoÏÀuje a
ak, tak len veºmi obmedzene.
MôÏete bliÏ‰ie rozviesÈ my‰lienku aktívneho
formovania trhu práce a rodiny?
Tá idea je zaloÏená na skutoãnosti, Ïe ão je
anonymné, bez priamej previazanosti na obãana, to je ãasom systémovo obãanom zneuÏité a
spôsobuje demotiváciu. ·tedré sociálne systémy
spôsobili to, Ïe rodiny prestali vnímaÈ deti v rovine ekonomickej a zostala len rovina emocionálna. Tá sa ãasto naplní uÏ pri jednom dieÈati.
V˘sledkom je demografick˘ problém mnoh˘ch
krajín, ale najmä t˘ch, kde dôchodkov˘ systém
zaruãuje 50 % a vy‰‰iu náhradu v podobe starobného dôchodku. Nie konkrétne dieÈa, ale
anonymn˘ me‰ec peÀazí v ‰táte zabezpeãí starobu ãloveka. Zistilo sa, Ïe toto je kºúãov˘ moment demografického problému. V ‰tedrom priebeÏnom sociálnom systéme uÏ nepotrebujem
vlastné dieÈa, ktoré by v súlade s rozprávkou O
troch gro‰och sa malo postaraÈ o rodiãa, na to sa
poskladáme anonymne v‰etci. Staãí uÏ len pracovaÈ a platiÈ odvody. DieÈa uÏ nie je potrebné
na zabezpeãenie staroby. Podobne je to aj so systémom nezamestnanosti. V‰etci sa skladáme do
jedného fondu a len ãasÈ z neho prijíma peniaze. OpäÈ je tu anonymná väzba medzi platbami
a príjemcom. A tak Ïiaº existuje rad tak˘ch prípadov, kedy rad‰ej ºudia odmietnu prácu a poberajú dávky v nezamestnanosti, ako by, hoci doãasne prijali aj hor‰ie platenú prácu. To nehovorím o motivácii k celoÏivotnému vzdelávaniu
ako prevencii pri zachovaní si atraktivity svojej
pracovnej sily na trhu práce. Akonáhle je v‰ak
k dispozícii individuálny úãet, vieme sociálny
systém vyrie‰iÈ tak, Ïe rozloÏenie rizika spojeného s nezamestnanosÈou je rozloÏené medzi
anonymn˘ spoloãn˘ fond a medzi individuálny
úãet jednotlivca. Pokiaº jednotlivec bude vedieÈ, Ïe ãasÈ dávok v nezamestnanosti sa mu
vypláca z jeho individuálneho úãtu, asi si rozmyslí „prejesÈ“ svoj dôchodok a zároveÀ sa zv˘‰i motivácia k roz‰irovaniu vzdelania a pracovn˘ch návykov. Veºmi podobná situácia je v oblasti vytvorenia ekonomick˘ch väzieb v trojgeneraãnej rodine. Ak ãasÈ z daní z príjmu fyzickej osoby dieÈaÈa po jeho vstupe do pracovného
pomeru presmerujeme na úãty otca a matky, tak
rodiãia budú maÈ ekonomickú motiváciu maÈ
dieÈa skôr a hlavne investujú do jeho vzdelania
s cieºom zv˘‰iÈ jeho hodnotu na trhu práce a t˘m
aj ovplyvniÈ v˘‰ku dane z príjmu, ktorá pôjde na

jeho osobn˘ úãet ako príspevok k dôchodku. Nebude staãiÈ maÈ dieÈa, alebo veºa detí, tie deti
budú musieÈ maÈ v dospelosti prácu a pri vy‰‰om
vzdelaní majú ‰ancu maÈ aj vy‰‰í príjem. To samozrejme usmerní v˘ber vzdelania smerom k
reálnemu uplatneniu na trhu práce – in˘mi slovami zaniknú prirodzen˘m spôsobom uãebné
odbory, ktoré nebudú maÈ uplatnenie na trhu
práce. Rodiãia cez ekonomickú ãasÈ vnímania
dieÈaÈa budú maÈ prirodzenú motiváciu maÈ viac
detí a investovaÈ do ich reálne uplatniteºného
vzdelania na trhu práce. Presne ako v minulosti, vytvorí sa reÏim vzÈahov trojgeneraãnej rodiny s aplikáciou generáciami overenej ekonomiky obsiahnutej v rozprávke O troch gro‰och.
UÏ dlh‰í ãas sa venujete sociálnemu systému,
kedy ste si uvedomili nutnosÈ jeho rie‰enia?
V roku 1994 sme investovali do spoloãnosti
Gescia, ktorej predmetom náplne bolo rie‰enie
doplnkového dôchodkového systému III. piliera. Zaujímali nás investiãné zdroje stredno a
dlhodobého charakteru. K samotnej reforme sociálneho systému som sa dostal aÏ v roku 1999.
Prvé rie‰enia sme predstavovali zaãiatkom roku
2000, ktoré poloÏili základ my‰lienok rie‰enia
sociálneho systému v rozdelení na I. a II. pilier.
Jeho postupné rozpracovanie vytváralo nadstavby a samozrejme boli potrebné dlhodobé testy
tohto rie‰enia. V roku 2001 bolo zrejmé, Ïe
musí dôjsÈ k rozsiahlej verejnej diskusii. Po dohode s vtedaj‰ím ministrom pánom Magva‰im,
sme rozdali materiály v‰etk˘m záujemcom tak,
aby vznikla spoloãenská diskusia. Bolo zaujímavé vidieÈ, ako sa vytvorilo postupne rad rie‰iteºov. Bol prezentovan˘ cel˘ rad rie‰ení sociálneho systému. Pre mÀa to bolo akoby vytvorenie
veºkého laboratória, kde sa testujú idey a princípy a na nich postavené rie‰enia a zodpovedne sa
vyhodnocujú. Je lep‰ie detailne analyzovaÈ prichádzajúce nápady a rie‰enia a pomaly budovaÈ
koncepãne a systémovo konzistentn˘ sociálny
systém. V roku 2000 ma ani vo sne nenapadlo,
Ïe si niekto dovolí tak brutálne zaútoãiÈ na emóciu chamtivosti a nahovoriÈ ºuìom, Ïe je dobre,
ak individuálny úãet bude úãtom sporiv˘m a
opustí sa princíp poistenia s redistribúciou umoÏÀujúcou plne pokryÈ sociálne riziká definované
zákonom. Navy‰e, Ïe bude ºuìom reálne uprené slobodné rozhodnutie v dôsledku ãoho bude
poru‰ená rovnosÈ príleÏitostí s dopadom na ich
práva v podobe v˘‰ky vyplácaného dôchodku.
Ako som spomenul, je to transformácia v dæÏke
trvania 35 rokov a dobré rie‰enie si vyÏaduje rozloÏiÈ ekonomickú záÈaÏ najlep‰ie na tri generácie. Preto aj postup rie‰iteºov musí byÈ trpezliv˘ a hlavne obozretn˘ a dostatoãne vyargumentovan˘. Ináã sa narobia váÏne chyby, ktoré bude
nákladné odstraÀovaÈ v budúcnosti. Len máloktorá ãasÈ verejn˘ch financií je tak nároãná ako
sociálny systém. Sociálny systém predstavuje
polovicu verejn˘ch financií. Aj slon sa dá zjesÈ,
ak sa konzumuje po ãastiach. Preto sociálny
systém by mal prejsÈ skutoãnou verejnou diskusiou, mali by sme sa vrátiÈ k jeho poslaniu a
krok po kroku analyzovaÈ rôzne moÏnosti a rie‰enia. Je to problematika zhruba na 6 rokov systematickej práce s postupn˘m uvádzaním overen˘ch ãiastkov˘ch rie‰ení tak, aby nakoniec
prerástli do uceleného systému, ktor˘ bude slúÏiÈ tak jednotlivcovi, ako jeho rodine tak spoloãnosti. Bez vytvorenia celospoloãenskej dohody
je to prakticky nerie‰iteºn˘ problém, ão aj súãasn˘ stav preukázal.

