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Po roku príprav zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR návrh
zákona, ktorý určí pravidlá vyplácania dôchodkov pre sporiteľov v druhom pilieri. Na
stole je takzvaná Anuitná novela. Rieši podmienky, za ktorých sa budú vyplácať
doživotné dôchodky z úspor jeden apol milióna občanov.
„Anuitná novela rieši komplexné témy, ktoré nemajú jednoduché riešenia”,
hovorí o zmenách Jozef Burian, štátny tajomník MPSVR SR.
Osem rokov druhého piliera, zmeny na svetových finančných trhoch a vstup
Slovenska do europskych štruktúr diametrálne zmenil prostredie od čias, kedy
konštrukcia dôchodkového starobného sporenia u nás vznikla. Ako ste sa s
týmito faktami vyrovnali?
Už pred rokom bola vytvorená odborná pracovná skupina zložená zo zástupcov
Národnej banky Slovenska, Ministerstva financií, Sociálnej poisťovne, Slovenskej
asociácie poisťovní, Asociácie dôchodkových správcovských spoločností,
Prognostického ústavu SAV, Ardalu a odborných útvarov ministerstva práce.
Záležalo nám na tom, aby konečná podoba novely, bola výsledkom širokého a
odborného konsenzu.
Anuity zatiaľ nie sú na Slovensku štandardným finančným produktom. Aj vo
svete sa o ňom živo diskutuje.
Anuity sa od roku 2015 stávajú súčasťou povinného dôchodkového zabezpečenia na
Slovensku. Riziko dlhovekosti je pri doživotnom dôchodku prítomné tak v prvom ako
aj v druhom pilieri. Tu ho v podobe anuít preberá na seba súkromný sektor životných
poisťovní. Tento proces môže byť úspešný len za predpokladu nájdenia
spravodlivého kompromisu. Pri anuitách sme kládli prioritne dôraz na bezpečnosť,
dobrú informovanosť a komfort pre budúcich poberateľov dôchodkov. Aj preto
zavádzame ako novinku Centrálny ponukový systém, ktorý okrem toho, že poskytne
sporiteľom prehľad ponúk od jednotlivých poisťovní, vytvorí aj predpoklady pre
elimináciu podstatnej časti nákladov, ktoré by znižovali dôchodok z druhého piliera.
Samotný návrh novely je pomerne rozsiahly.
Áno, súvisí to s tým, že v rámci novely sme museli vyriešiť širokú paletu problémov,
ako napríklad nastavenie pozostalostných dôchodkov, podmienok a fungovanie
programového výberu, problém malých nasporených súm, či indexácie dôchodkov.
Rozsah, ale aj zložitosť týchto tém a ich prepojenie na budúcnosť jeden a pol milióna
obyvateľov ani neumožňujú jednoduché riešenia.
Dôchodkový systém na Slovensku roky trpí častými legislatívnymi zmenami.
Nehrozí podobné riziko aj tejto novele?
Riešenia, ktoré boli prijaté v rámci pracovnej skupiny a riadiaceho výboru sú
výsledkom širokého odborného konsenzu. A keďže nám záleží na stabilite
dôchodkového systému, usilujeme sa aj o dosiahnutie spoločenskej a politickej
zhody. Veď zodpovednosť za túto novelu jasne presahuje jednu politickú garnitúru, je
to viacgeneračná záležitosť.
Ako vnímate reakcie na novelu?
Dôchodky nie sú téma, ktorá by mala podliehať jednostranným hodnoteniam a
hľadaniu senzácií, čoho sme žiaľ častokrát svedkami. Táto novela je výsledkom
odborných kompromisov a preto aj diskusia o nej by mala zostať v tejto rovine.

