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Penzijní reforma se
vyplatí, i ,když ji stát
špatne prodal
~
Druhý pilír penzijního systému má zatím menší úcast, než
se cekalo. Pritom 71 % Cechu
souhlasí s potrebou reformy'
duchodového systému, jak vyplývá z kvetnového výzkumu
Millward Brown pro Deník.
Lidé chápou, že si v budoucnosti musí sporit sami. A
prekvapive si také uvedomují, že soucasnou výši duchodu
nepujde udržet. Ne, pokud stát
nezavede drastická opatrení
jako razantní zvýšení daní.
Presto zatím vyckávají...
Penzijní reforme lze skutecne leccos vycíst. Vyrostla
jako zpohlavkované díte, které se dnes nelíbí pravicovým
tátum, natož levicové tete.
Chodí do školy v nepadnoucích šatech: Z puvodne povinného sporení se stala jen dobrovolná úcast. Príspevek 2 + 3
% je nízký a mel by se pohybovat alespon na dvojnásob-

ku.

Predevším se ale ukazuje, že
lidé nemají o reforme dostatek skutecne kvalitních informací k tomu, aby se mohli poctive a správne rozhodnout.
Selhal zde zejména stát se
špatným marketingem. Jeho
kampan za první pulrok praktickynebyla videt.
A pritom to chtelo vcas ríci

obcanum nekolik základních
a srozumitelných skutecností. Zejména to, že soucasný
penzijní systém je v krizi a
dlouhodobe neudržitelný. Kdo
neverí domácím prognózám,
muže se podívat na weby mezinárodních institucí.
Aktuální studie Institutu
pro demokracii a ekonomickou analýzu ríká, že stabilizace pomyslného duchodového
úctu by si do roku 2030 vyžádala snížení penzí o 10 až 15
procent. A po roce 2050 dokonce o 40 procent.
S propocty lze samozrejme
polemizovat. Budoucnost je
vždycky nejasná. Že nás ale
ceká problém, jasné je. Stejne
jako fakt, že ve vetšine vyspelé Evropy je sporení zavedeno
a vetšinou povinne.
Dost duvodu, abychom si
sporili i u nás. Proc to obcanum nikdo nerekl? Proc místo
toho sledují televizní diváci
reklamu s kanystry? Težko
ríct.
Reforma samozrejme mohla vypadat jinak. Presto dává
smysl jí využít. Nejde totiž o
lumpárnu, kterou na nás politici ušili. SpíŠ o neco, k cemu
se nechali po letech dotlacit.
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