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Pán Rusnok, na trhu sú momentálne ‰ty-
ri doplnkové dôchodkové poisÈovne, ktoré
majú vy‰e 550 000 poistencov. ING DDP
bude v poradí piatym subjektom. V ãom,
v ak˘ch faktoroch, prípadne produktoch
vidíte moÏnosti expanzie,  ak˘m spôsobom
chcete získaÈ komparatívne v˘hody voãi uÏ
etablovan˘m doplnkov˘m dôchodkov˘m
poisÈovniam?

Slovensk˘ trh doplÀkového dÛchodového
poji‰tûní není podle na‰eho názoru je‰tû zda-
leka pfiesycen ãi vyãerpán. Z mezinárodní
zku‰enosti víme, Ïe v dobrovoln˘ch doplÀ-
kov˘ch pilífiech  je ve vyspûl˘ch zemích za-
pojeno bûÏnû v prÛmûru okolo 30 – 50 % eko-
nomicky aktivních osob. V této souvislosti vi-
díme na Slovensku pfiíleÏitosti pokud jde o za-
pojení dal‰ích obãanÛ do doplÀkového dÛ-
chodového poji‰tûní. Na‰e nabídka se nemÛÏe
v˘raznû odli‰ovat od konkurence co do cha-
rakteru produktÛ, jelikoÏ ty jsou pfiedepsány
zákonem. Chceme v‰ak jako skupina ING
nabídnout na‰ím klientÛm ‰iroké produkto-
vé zázemí, které pfiedstavují na‰e sluÏby v ob-
lasti korporátního bankovnictví, Ïivotního
poji‰tûní ale i podílov˘ch fondÛ. Chceme te-
dy navázat na na‰e obchodní partnery a klien-
ty,  se kter˘mi jiÏ na Slovensku spolupracu-
jeme a ktefií jiÏ znají kvalitu na‰ích sluÏeb. Z
pohledu jednotlivého obãana – klienta bych
zdÛraznil velikost a kvalitu zázemí nadná-
rodní finanãní skupiny jakou je ING. Máme
ve více neÏ 60 zemích svûta pfies 50 mil.
klientÛ a aktiva skupiny ING pfievy‰uji
v˘znamnû napfi. státní rozpoãet SR. Mimo-
chodem rating skupiny ING (A+) je vy‰‰í
neÏ rating Slovenské republiky (A-).

Na Slovensku sa uskutoãÀuje radikálna
reforma celého systému sociálneho poiste-
nia. Parlament uÏ schválil Zákon o sociál-
nom poistení, intenzívne sa diskutuje o le-
gislatívnej podobe druhého, takzvaného
kapitalizaãného piliera, no modifikovaÈ sa
bude aj tretí pilier v rámci novely Zákona
o DDP. Ako vnímate uvedené reformné
kroky, najmä z pohºadu dlhoroãn˘ch a roz-
siahlych skúseností globálnej finanãnej
skupiny ING, ktorá vyvíja aktivity, ako

ste  uÏ uviedli,  v 60 krajinách sveta?
Slovenská spoleãnost stejnû jako kteráko-

liv jiná v Evropû a Severní Americe stárne,
tento proces je pro nadcházející desetiletí ne-
zvratn˘ a bude se v˘znamnû urychlovat oko-
lo roku 2010. Souãasnû dochází k prohlubo-
vání ekonomické integrace na regionální i
globální úrovni. Mûní se také charakter trhu
práce, napfi. celoÏivotní zamûstnání v jednom
oboru nebo dokonce u jednoho zamûstnava-
tele se stává spí‰e v˘jimkou. To v‰echno jsou
skuteãnosti na neÏ musí národní ekonomiky
a jednotlivé sociální systémy reagovat. Pen-
zijní reforma je v tomto kontextu asi nej-
v˘znamnûj‰í zmûnou, se kterou se dnes v
rÛzn˘ch ãástech svûta setkáváme. Podle na‰e-
ho názoru, a ten skuteãnû vychází z ‰iroké glo-
bální zku‰enosti, je slovenská penzijní refor-
ma, tak jak ji zatím známe z návrhÛ jednot-
liv˘ch zákonÛ, koncipována velmi odbornû
a snaÏí se pfiizpÛsobit na slovenské podmín-
ky mnoho nejlep‰ích zku‰eností získan˘ch v
prÛbûhu podobn˘ch reforem z poslední do-
by, které se uskuteãnily v rÛzn˘ch zemích
svûta. Pfiedev‰ím bych ocenil snahu autorÛ re-
formy najít optimální mix zastoupení soli-
dárního a individuálního zpÛsobu financování
v celkovém penzijním systému. 

Vrátim sa e‰te k novele Zákona o DDP –
aké konkrétne zmeny by ste v rámci  va‰ich
ambícií na slovenskom trhu preferovali ?

DDP jiÏ existují jako doplÀkov˘ dÛchodo-
v˘ produkt nûkolik let a podle na‰eho názo-
ru prokázaly svojí Ïivotaschopnost. Je to pi-
lífi zaloÏen˘ v zásadû na principu neziskov˘ch
organizací, kter˘ poskytuje doplÀkové dÛ-
chodové dávky na základû spolupráce za-
mûstnance a zamûstnavatele pfii státní daÀo-
vé a odvodové podpofie. V tomto smyslu je
to penzijní pilífi, kter˘ je velmi podobn˘ to-
mu co tradiãnû dobfie funguje ve vyspûl˘ch
zemích jako tzv. zamûstnanecké penzijní plá-
ny (Occupational Pension Plans), typicky na-
pfi. v Nizozemí. V tomto kontextu by se zdá-
lo, Ïe není potfieba na pravidlech pro fungo-
vání DDP nic zásadního mûnit. Na druhou
stranu rozumíme autorÛm slovenské reformy
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dujících desetiletích doslova demografickou
revoluci, bohuÏel v negativním slova smys-
lu. Popsal bych to asi na následujícím pfií-
kladû. BûÏná evropská rodina uÏ nebude ty-
pická tím, Ïe na jednu babiãku je nûkolik
vnouãat, n˘brÏ ãasto budeme vidût situace,
kdy na jedno dítû bude nûkolik babiãek a pra-
babiãek. V tomto smyslu je problém spoleã-
n˘ pro v‰echny zemû. RÛzné zemû v‰ak k je-
ho fie‰ení pfiistupují rÛznû a proto v Evropû
najdeme velmi pestrou ‰kálu modelÛ uspo-
fiádání penzijního systému. JelikoÏ sociální
otázky zÛstávají ve v˘luãné kompetenci ná-
rodních státÛ i podle práva Evropsk˘ch spo-
leãenství vidíme i napfiíã EU znaãnou diver-
genci. Nicménû spoleãné je to, Ïe v‰ichni
usilují o sníÏení váhy financování zaloÏe-
ného pouze na mezigeneraãní solidaritû a po-
sílení pilífiÛ zaloÏen˘ch na penzijních úspo-
rách. Na to se snaÏí reagovat i nová pravidla
EU tak, aby byly zaruãeny alespoÀ základní
svobody jako voln˘ pohyb kapitálu a voln˘
pohyb osob. Postupnû se tak vytváfií evrop-
sk˘ penzijní trh a oãekáváme, Ïe tato se bu-
de dále prohlubovat, nicménû jde o dlouho-
dob˘ proces.

V tejto chvíli sa dá tvrdiÈ, Ïe slovensk˘ ka-
pitálov˘ trh má stále nielen svoje ‰pecifi-
ká, ale hlavne limity. Ako sa s t˘m mieni-
te vyrovnaÈ? âasÈ expertov tvrdí, Ïe malé
ekonomiky a trhy si môÏu pomôcÈ práve
t˘m, Ïe sa otvárajú navonok... Súhlasíte s
tak˘mto  názorom?

Ano, v zásadû bych souhlasil. V této záleÏi-
tosti máme co do ãinûní s nûkolika rÛzn˘mi
procesy, které jsou vzájemnû více ãi ménû
propojeny. Kapitálové trhy v mal˘ch zemích
obecnû trpí jistou „podvyÏiveností“ zajíma-
v˘ch investiãních pfiíleÏitostí a to je‰tû více
platí v nov˘ch transformujících se ekonomi-
kách. Proto také mÛÏeme pozorovat sílící
snahu o regionální integraci na evropsk˘ch
kapitálov˘ch trzích. Na druhou stranu pen-
zijní reforma vede postupnû k v˘raznému po-

sílení domácího dlouhodobého kapitálu a
mÛÏe tak sehrát velmi pozitivní roli pfii oÏi-
vení domácího kapitálového trhu. Pfiesto by
v‰ak bylo chybou spoléhat se pouze na nûj.
Slovensko se spolu s ostatními zemûmi regio-
nu stane brzy souãástí EU a jeho ekonomika
tak bude dále hloubûji propojena s ekonomi-
kou evropskou a jedním z klíãov˘ch atribu-
tÛ evropské integrace je právû voln˘ pohyb
kapitálu. Pokud bychom legislativnû v˘raznû
omezili moÏnosti investování budoucích slo-
vensk˘ch penzijních fondÛ pouze na domácí
kapitálov˘ trh, vedlo by to dfiíve ãi pozdûji k
velk˘m problémÛm se zaji‰tûním dostateã-
ného zhodnocení dÛchodov˘ch úspor slo-
vensk˘ch obãanÛ a souãasnû bychom defor-
movali slovensk˘ kapitálov˘ trh excesivní
poptávkou, coÏ je nejlep‰í cesta k budoucím
dramatick˘m ztrátám hodnoty dÛchodov˘ch
úspor pfii první sebemen‰í krizi kapitálové tr-
hu.  

Pán Rusnok, dovoºte mi na záver trochu
osobnú otázku – ste v súvislosti s perspek-
tívnym v˘vojom na slovenskom penzijnom
trhu optimistick˘ alebo skôr mierne opa-
trn˘?

Slovensko se odhodlalo k zásadní penzij-
ní reformû a uãinilo tak první nezbytn˘ krok
k zaji‰tûní dlouhodobé stability svého pen-
zijního systému. To je jistû dÛvod k optimis-
mu. Samozfiejmû, Ïe tato reformní cesta bu-
de je‰tû sloÏitá a bolestivá. Zdraví sloven-
ského penzijního trhu bude záviset i na fiadû
technick˘ch, ale velmi dÛleÏit˘ch detailÛ.
NejobtíÏnûj‰í jistû bude najít rovnováhu me-
zi mírou regulace  a omezení pro nov˘ pilífi
dÛchodov˘ch úspor a zachováním prostoru
pro svobodnou aktivitu obãanÛ a poskytova-
telÛ penzijní sluÏeb ãinit optimální rozhod-
nutí z hlediska v˘‰e jejich budoucích penzí.
ProtoÏe vidíme moÏnost pouãit se z chyb
tûch, ktefií reformy zahájili jiÏ dfiíve,  jsme ve
slovenském pfiípadû spí‰e optimistiãtí.

v jejich snaze o standardizaci v‰ech právních
entit, které se mají vyskytovat v penzijním
systému po reformû jak ve II. tak i III. dob-
rovolném pilífii. Stejnû tak dovedeme po-
chopit snahu ministerstva financí dÛslednû
odbourat v‰echna daÀová zv˘hodnûní pfii za-
vádûní konceptu tzv. rovné danû. Je to kla-
sické dilema, se kter˘m se praktická politika
ãasto setkává, zda trvat na koncepãní „ãisto-
tû“ i za cenu ohroÏení dobfie fungujícího sys-
tému, kter˘ bezesporu pfiiná‰í obecn˘ pros-
pûch pro spoleãnost. Myslíme si, Ïe by byla
velká ‰koda ohrozit dobfie fungující princip
spoleãné odpovûdnosti zamûstnance i za-
mûstnavatele za vytvofiení doplÀkového dÛ-
chodového nároku.

Penzijné fondy v âechách pre‰li dyna-
mick˘mi zmenami. V ãom je tento v˘voj
pouãn˘ pre Slovensko, ak˘m chybám by
sme sa mali vyvarovaÈ ?

âesk˘ systém penzijního pfiipoji‰tûní se
státním pfiíspûvkem zaãal na plno fungovat
od roku 1995, byl zaloÏen na ãistû komerã-
ních a individuálních principech, se státním
pfiíspûvkem degresivnû konstruovan˘m pro
jednotlivce, bez jak˘chkoliv daÀov˘ch úlev
jak pro fyzickou osobu tak pro zamûstnava-
tele. Navíc byla pravidla nakládání s tûmito
úsporami nastavena velmi benevolentnû po-
kud jde o dlouhodobost tûchto úspor. Tyto
podmínky vedly k tomu, Ïe do systému záhy
vstoupilo pomûrnû velké mnoÏství obãanÛ
(graf ã. 1), av‰ak v˘‰e jejich pravideln˘ch
vkladÛ byla velmi nízká (ménû neÏ 3 % prÛm-
ûrné mzdy vã. státního pfiíspûvku) a navíc ty-
to úspory vût‰ina úãastníkÛ povaÏovala za
krátkodobé max. stfiednûdobé. Teprve po no-
vele pfiíslu‰ného zákona platné od roku 2000,
která zavedla do systému daÀové a odvodo-
vé úlevy jak pro jednotlivce tak zejména pro
zamûstnavatele a souãasnû stanovila pfiísnûj‰í
reÏim co do moÏnosti nakládání s tûmito ús-
porami, dochází postupnû ke zlep‰ování
struktury úspor, pokud jde o jejich dlouho-
dobost a díky rostoucímu zájmu zamûstna-
vatelÛ i co do v˘‰e jednotliv˘ch úloÏek. âes-
kou zku‰enost lze tedy shrnout tak, Ïe bez
daÀové podpory a úãasti zamûstnavatelÛ nel-
ze v dobrovolném systému oãekávat dosta-
teãnû vysoké úspory potfiebné pro vytvofiení
dodateãného dÛchodového nároku. Obecná
mezinárodní zku‰enost hovofií o tom, Ïe mi-
nimální hranice pfiíspûvkÛ pro smysluplné
doplÀkové dÛchodové poji‰tûní je cca 7 %
hrubé mzdy. 

Dal‰í pouãení z ãeské zku‰enosti bych vi-
dûl v organizaãní oblasti. âesk˘ trh zaãínal
se 44 aktivními penzijními fondy v roce 1995.
(graf ã. 2) Dnes jich je 12 a velmi pravdûpo-
dobnû dojde je‰tû k dal‰í konsolidaci v nejb-
liÏ‰í období. Potvrdila se svûtová zku‰enost,
Ïe penzijní business je bûh na dlouhou traÈ a
toho se mohou zúãastnit opravdu pouze ka-
pitálovû silné spoleãnosti s odpovídajícím
zázemím financí a zku‰eností.  

Penzijná reforma je veºmi aktuálna i ak-
tútna v celom európskom priestore. Ako je
definovan˘ názor ING na fungovanie ce-
loeurópskeho trhu pre dôchodkové fondy
- v akom ãasovom horizonte ho bude mo-
Ïné povaÏovaÈ za reálny faktor?

Ano, celá Evropa stárne a zaÏije v násle-
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Graf ã. 1: Penzijné pripoistenie so ‰tátnym príspevkom v âR, poãet klientov (v tisícoch) 

Graf ã. 2: Poãet penzijn˘ch fondov v âR
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