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Letos uplynulo dvacet let od chvíle, kdy Chicago boy 
 napsal pro Cato Journal svůj esej 
Empowering Workers: The Privatization of Social 
Security in Chile. Revidovanou verzi tohoto eseje  
vám nyní přinášíme přeloženou pod názvem  
Jak jsme postavili Chilany na vlastní nohy.

Chilská penzijní reforma se uskutečnila před více 
než 35 lety. Piñera ukazuje, že ministr práce nemusí 
být člověk, který regulacemi škodí těm, kterým má 
pomáhat, tj. pracujícím. Jeho esej je naopak důkazem 
toho, že pokud se ministrem stane člověk s jasnou vizí 
a reformním elánem, je možné jednou reformou zlepšit 
životy lidí v několika generacích.

O reformě českého penzijního systému se vedou debaty 
minimálně po celých dvacet let existence Piñerova eseje, 
ale skutečná reforma je stále v nedohlednu. Věříme,  
že tento esej přispěje k veřejné debatě.

ISBN: 978-80-86389-61-5





3

Věčné téma: 
Důchodová reforma
Předmluva Martina Pánka

O důchodové reformě se v  české kotlině mluví už od revoluce. 
Nápadů, jak zreformovat důchodový systém, jsou spousty. Někdo 
preferuje současný model s parametrickými úpravami, jiný zas tvr-
dí, že důchodové pojištění by mělo být zcela soukromé bez státní-
ho vměšování. Většina návrhů od liberálních politiků a zájmových 
skupin se dá charakterizovat tak, že obyvatelé povinně spoří na stá-
tem garantovaný, příp. rovnou spravovaný, malý důchodový příspě-
vek, ale co chtějí nadto, musejí si naspořit sami.

Jak známo, s národním důchodovým pojištěním – ve skutečnosti 
však jde o spoření – přišel Otto von Bismarck, aby upevnil svoji poli- 
tickou pozici. Za něj se státní důchody vyplácely, pokud se člověk 
dožil 70 let. V té době však byla střední délka dožití 37 let pro muže 
a 40 let pro ženy. I ti, kteří se dožili třiceti let ve zdraví, neměli příliš 
nadějné vyhlídky na to, že se dožijí státního důchodu, neboť třiceti-
letí se v průměru dožili 62 let (muži), resp. 64 let (ženy).1 

Dnes v ČR je střední délka dožití 75,8 let pro muže a 81,4 let pro 


