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športnikom, finančno ministrstvo pa zdaj opozarja, da je
pokojninski sistem dolgoročno in srednjeročno pred razsulom,
zato bo pokojnine nujno zmanjšati vsem in reformirati državo,
ker bo starejših vse več, takšnih, ki delajo in plačajo za
pokojninski in zdravstveni sistem, pa vse manj.
Posledice bodo z nižjimi pokojninami in manj pravicami
doletele večino državljanov.

Pokojnine bodo nižje ali bankrot!
Odločitev
54 poslancev SMC, Desusa, SD in NSi, ki so v
zadnjem mesecu uzakonili predlog Petra Vilfana (Desus), da bo
država po upokojitvi doplačevala športnikom, ki so dobili
medalje na svetovni ravni ali so sicer dosegli izjemne uspehe,
da bodo dobivali najvišje mogoče pokojnine, čeprav so vplačali
manj, je le začetek. Zaradi načel enakosti pred zakonom bodo
enak privilegij državnih doplačil dobili še izstopajoči
kulturniki in druge podobne skupine. Da to pričakujejo, so
poslanci in predstavniki vlade ob uzakonjanju privilegija za
športnike javno napovedovali.
Finančno se kratkoročno ne bo zelo poznalo. Dolgoročno pa so
obeti preprosti: večini upokojencev bodo pokojninska izplačila
znižana ali pa bo država bankrotirala.

Za zdaj reforma druge Janševe vlade še deluje
[wp_ad_camp_2]
Kratkoročno je zaradi reforme, ki je bila uzakonjena v času
druge vlade Janeza Janše, pokojnine in druge stroške starajoče

se populacije v državi, kjer je že desetletja premalo otrok,
še mogoče plačevati. Kot je zapisano v študiji “Pomen omejitve
rasti stroškov staranja prebivalstva za fiskalno konsolidacijo
v naslednjih letih”, ki je že kak teden pred vlado:
„Vendar pa je ta reforma že ob sprejemu imela za cilj
zagotoviti vzdržnost pokojninskega sistema le do izteka
prehodnih obdobij, kar pomeni, da se bomo že v nekaj letih
soočili s potrebo po nadaljnjem prilagajanju parametrov
pokojninskega sistema podaljševanju življenjske dobe in
usklajevanja pokojnin.”
Projekcija, kakšen bo v odstotkih BDP strošek pokojnin, če se
nič ne spremeni, je za Slovenijo in za EU takšna:

Nekoliko bi to katastrofično sliko popravilo, če bi pokojnine
usklajevali manj velikodušno, opozarja študija.
Drugačno
usklajevanje bi, seveda, pomenilo znižanje pokojnin celotni
populaciji upokojencev. Grafično bi bila slika takšna:

A tudi slabše usklajevanje (modro), bi pomenilo, da bi država
za pokojninski sistem porabila več kot druge države v EU in da

bo manj denarja za druge stvari.
[wp_ad_camp_1]
Skrb vzbuja tudi primerjava ocen srednjeročnih in dolgoročnih
tveganj, kjer je Slovenija sploh edina država v EU z visokim
tveganjem na dolgi rok. Primerjalna grafika je takšna:

Celotna študija o nujnosti omejitev stroškov zaradi staranja
populacije, ki jo je pripravilo finančno ministrstvo, je
dostopna na povezavi:
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Več o privilegiranih pokojninah:
Izjemne pokojnine: Država borcev, politikov in kulturnikov

