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Inštitút hospodárskej politiky (IHP) vníma problematiku penzijného systému ako kľúčovú
tému z hľadiska udržateľnosti verejných financií, ktorá je doménou záujmu tohto
ekonomického tink-tanku. Druhý pilier, ktorý je súčasťou dôchodkového systému považuje
IHP už za jeho prirodzenú súčasť. Svoju úlohu však môže zohrať efektívne len vtedy, keď to
bude systém stabilný s čím súvisí získanie trvalej dôvery sporiteľov a budúcich dôchodcov
k tejto zložke penzijného systému.
IHP sa preto rozhodol, že chce prispieť k vyváženému a odbornému dialógu a informovaniu
o tejto problematike bez emócií a pocitov, iba na báze faktov. Práve preto sa rozhodol
uskutočňovať permanentný projekt pod názvom: „Všetko o druhom pilieri“. Jeho súčasťou
bude organizovanie konferencií, seminárov, tlačových brífingov, ktorých predmetom bude
diskutovanie o atribútoch tejto témy. IHP tak chce vytvoriť platformu pre výmenu názorov
a v konečnom dôsledku pre tvorbu návrhov pozitívnych riešení pre sporiteľov.
Projekt je určený pre sporiteľov – budúcich dôchodcov, ktorí pri poberaní dôchodkov
z druhého piliera odťažia štátny rozpočet z výplaty dôchodku práve v tej výške, v akej ju budú
poberať z tohto piliera penzijného systému. Je však určený aj pre politikov, analytikov,
akademickú obec, novinárov, ale aj pre dôchodcovské správcovské spoločnosti.
V rámci projektu Všetko o druhom pilieri IHP vytvoril samostatnú webovú stránku
www.2pilier.sk, na ktorej budú môcť nájsť jej návštevníci potrebné aktuálne informácie
o tejto problematike. Ide o informácie od edukatívneho charakteru, cez analytické výstupy,
súčasnú a navrhovanú legislatívu, či komentáre IHP k danej téme.
Dnes organizuje IHP prvé verejné stretnutie uvedeného projektu. Ide o okrúhly stôl na tému:
„Aké má vlastne miesto druhý pilier v penzijnom systéme?“. Zúčastnia sa ho reprezentanti
parlamentných politických strán, akademická obec, analytici, zástupcovia dôchodcovských
správcovských spoločností. Politici budú môcť odpovedať na otázku, ktorá je zároveň
názvom tohto podujatia. Na stretnutí so svojou prezentáciou vystúpi aj Vladimír Baláž
z Prognostického ústavu SAV na tému: „Dlhodobé aspekty v dôchodkovom sporení“ a Michal
Nalevanko zo spoločnosti The Benchmark research and Consultancy na tému: „Výnosy
v dôchodkových fondoch“.
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