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Abstrakt
Tato práce analyzuje současný stav penzijních systémů v zemích Evropské unie.
Nejprve se zabývá popisem rozdělení penzijních systémů, poté vystihuje cíle EU pro
sestavení udržitelného penzijního systému. Dále práce detailně popisuje penzijní
systémy v České republice a vybraných zemích EU. Nakonec práce statistickou
metodou pomocí ekonometrického modelu identifikuje významné determinanty, které
ovlivňují penzijní výdaje evropských států. Ekonometrická analýza používá
vybalancovaný set panelových dat, který je sestaven z ročních pozorování 28 států
Evropské unie v časové rozmezí 2006-2013. Za endogenní proměnnou byly požity
poměry státních výdajů na penze na HDP v procentech a exogenních proměnných bylo
použito

dohromady

15.

Vytvořený

model

byl

testován

ohledně

kolerace,

heteroskedasticity a normality. Byl používán ekonometrický model s fixními efekty
s robustními standardními chybami. Další cíl práce bylo zjistit, jaký penzijní systém je
pro státy nejvýhodnější, jestli často používaný dávkově definovaný nebo příspěvkově
definovaný. To bylo řešeno pomocí dummy proměnných v modelu. V závěru je
nastíněno možné řešení pro udržitelný penzijní systém.

Abstract
This work analyzes the current state of pension systems in countries of European union.
First this work describes the division of pension systems, then captures the EU’s
objectives to build a sustainable pension systém.The work also describes in detail the
pension systems of Czech Republic and selected countries of EU. Finally, this work
identify by statistical method using an econometric model important determinants that
affect pension costs of European countries. Econometric analysis uses balanced panel

data set, which is compiled from annual observations of 28 member states of the
European Union in the 2006-2013 time frame. For endogenous variable were used ratios
of state spending on pensions as a percentage of GDP and exogenous variables were
used together on the 15th. The model was tested on correlation, heteroscedasticity and
normality. It was used econometric model with fixed effects with robust standard errors.
Another aim of the work was to determine which the pension system is the best for
states, if often used defined benefit or defined contribution system. This was solved by
using dummy variables in the model. In conclusion, it outlined possible solutions for a
sustainable pension system.
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Determinanty výdajů na penzijní systémy v zemích EU
Penzijní systém patří v této době mezi nejdiskutovanější témata, neboť významným
demografickým trendem současné doby je stárnutí populace. Nárůst počtu penzistů je
doprovázen klesajícím podílem produktivní populace, což znamená zvyšující se
disproporce mezi vyplácenými starobními důchody a přijatými příspěvky na důchodové
pojištění.
V této bakalářské práci bych se ráda zaměřila na porovnání penzijního systému České
republiky se systémy dalších evropských zemí. Využiji metodologii srovnávací
ekonomie pro zasazení českého penzijního systému do mezinárodního kontextu a dále
ekonometrickou metodologii při analýze relevantních dat.
Očekávaná osnova:
1. Úvod do penzijních systémů
2. Literatura
3. Rozdělení penzijních systémů
4. Penzijní systém v ČR
5. Penzijní systémy evropských zemí
6. Metodologie srovnávací ekonomie
7. Ekonometrická metodologie
8. Diskuse výsledků
9. Závěr
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Úvod
V této práci bych se chtěla věnovat problematice penzijních systémů České republiky,
ostatních zemí Evropské unie a Velké Británie.
V současné době se většina mladého obyvatelstva nijak nezajímá o svou vzdálenější
budoucnost a důchodový věk zatím neřeší. Což je ale velký problém a chtělo by se o
spoření na stáří začít zajímat s větším předstihem.
Jsme velmi vyspělá populace, která se dožívá stále vyššího věku a vstupem do
penzijního období života, náš život nekončí, ba naopak dá se říct, že začínáme žít naší
třetí třetinu celkového života. Kdo a jakým způsobem nás bude v tento čas finančně
zaopatřovat, to je velký otazník. Bude stát schopný dále vyplácet penze, jako je tomu
dnes?
Z uvedených populačních pyramid pro Evropskou unii lze vypozorovat přeměnu
populace. Obrázek vlevo znázorňuje přeměnu populace z roku 1994 do roku 2014, kde
nejpočetnější skupina obyvatelstva ve věku 25-29 let v roce 1994 se změnila na skupinu
45-49 let roku 2014. Na obrázku vpravo vidíme projektovanou přeměnu populace
z roku 2014 do roku 2080.
Graf 1: Populační pyramidy EU

Zdroj: Eurostat
Je patrné, že díky stále rostoucí úrovni medicíny (skoro na každé onemocnění je lék) a
velmi pokročilé moderní vědě a technice (obtížné pracovní výkony zastávají stroje) se
zvyšující průměrné délce života nevyhneme. Vyspělé země jsou ale také typické pro
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jejich nízkou míru porodnosti. S takovým demografickým vývojem Česká republika a
plno jiných zemí EU nejsou schopni ufinancovat náklady na penzijní systém, pokud by
penzijní systém byl nepozměněn.
Největší položku v rozpočtech všech evropských zemí představují veřejné výdaje na
penze. V roce 2013 státy Evropské unie vydávaly v průměru na starobní důchody 11,2
% HDP, kde nejvyšší výdaje byly v Itálii (16,5 %) a Řecku (částečně způsobeno
propadem HDP v důsledku ekonomické krize) a nejnižší v Irsku (6,8 %). Česká
republika se svými výdaji na penze 9,3 % HDP je pod průměrem EU.
Přesto současné stavy výdajů nejsou největším problémem penzijních systémů, ale to,
že všechny státy svým důchodcům slibují vyšší penze. Ve většině evropských zemí tedy
došlo k reformám tamních penzijních systémů. Reformy se vyskytují ve dvou
základních podobách. Zejména všechny státy zpřísňují podmínky ve státem
spravovaných, průběžně financovaných penzijních systémech, tedy ruší se předčasné
penze, zvyšuje se věk pro odchod do důchodu, mění se pravidla valorizace již
přiznaných důchodů, atd. Druhá podoba reforem je fundamentálnější, kde státy svůj
důchodový systém alespoň z části převedly na fondový způsob financování, díky
kterému si budoucí penzisté vytvářejí úspory na stáří.
Velmi zásadní otázkou týkající se penzijních reforem je, zda pro penzijní systém je
výhodnější zavedení příspěvkově definovaného systému nebo systému dávkově
definovaného. Proto bych touto prací chtěla zjistit, jaký z těchto systémů má lepší vliv
na penzijní výdaje státu.
K úspěšnému omezení penzijních výdajů nepřímo, tj. ovlivňováním jejich determinant,
je nutné rozlišit, které exogenní faktory jsou pro jejich vývoj významné. Znalost
citlivosti penzijních výdajů na jednotlivé determinanty je potřebná nejen pro přípravu
výdajových reforem, ale i při analýzách jejich dopadů a projekcích budoucího vývoje.
V literatuře se lze setkat s kritikou smysluplnosti empirického testování determinant
sociálního státu jako takového. Výdajová politika se pro každou zemi a období různí,
proto není možné výdajovou politiku v penzijní oblasti vysvětlit jednou rovnicí. Tento
názor zní velmi logicky, ale jelikož penzijní výdaje jsou velmi významnou položkou
veřejných výdajů, je potřeba se alespoň pokusit určit jejich vývoj při různých vývojích
ekonomiky.
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V práci si kladu za cíl odpovědět na tyto výzkumné otázky:
1. Které faktory mají vliv na úroveň penzijních výdajů a jaká je citlivost úrovně
penzijních výdajů na změny těchto faktorů?
2. Jaký vliv má na vývoj penzijních výdajů typ systému, jeli příspěvkově definovaný
(DC) či dávkově definovaný (DB).
3. Jaká penzijní politika je pro stabilní a finančně udržitelný systém nejvhodnější?
První kapitola této práce se zabývá definicí penzijních systémů. Chtěla jsem zde pro
začátek vysvětlit různá kritéria, podle kterých se systémy odlišují. Ať už je to podle
provozovatele, způsobu financování, účasti, daňového prostředí nebo jestli plány jsou
dávkově či příspěvkově definované.
V druhé kapitole se seznámíme s typologií evropských penzijních systémů, kde si je
rozdělíme do tří modelů. Nejstarší je bismarckův, dále je používán beveredgiův a
skandinávský model. Třetí kapitola nás provede cíli Evropské unie o řešení
problematiky penzijních systémů.
Následující čtvrtá kapitola se zabývá penzijním systémem České republiky, kde jsou
detailně představeny všechny části tohoto systému. Za první pilíř je označováno
důchodové pojištění, které je v ČR dominujícím pilířem. Třetí pilíř neboli doplňkové
penzijní připojištění a nevynechala jsem ani již bývalý druhý pilíř, důchodové spoření.
Pátá kapitola nás obohatí o penzijní systémy vybraných zemí EU. Chtěla jsem ukázat
příklady k modelům z druhé kapitoly. Neboli Německo a Francii za bismarckův model,
Švédsko za zemi se skandinávským modelem. Slovensko jako země, která patří do
modelu tvořeného z bismarckova a skandinávského. Nakonec liberální beveridgeovskou
Velkou Británii.
Konečně v šesté kapitole vytvořím ekonometrický model, ve kterém se budu zabývat
odpovědí na zásadní otázku práce, které determinanty ovlivňují výdaje státu na penzijní
systém. Nejdříve je představený datový soubor a proměnné vstupující do
ekonometrického modelu, také se zde vysvětlují možná úskalí spojená se sestavením
ekonometrického modelu. Druhá část této kapitoly pak prezentuje zvolený
ekonometrický model, jeho výsledky a statisticko-ekonometrickou verifikaci modelu.
Ekonometrický model je založen na regresní analýze a je k němu používán software
Stata 13.0.
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1. Rozdělení penzijních systémů
Abychom lépe pochopili problematiku penzijních systémů, je nutné se pro začátek
seznámit s jejich klasifikací. Penzijní systémy se člení podle mnoha kritérií. Postup
třídění jsem zvolila podle Bezděka.

1.1 Podle jejich provozovatelů
Provozování systému penzijního zabezpečení je prakticky ve všech zemích rozloženo
mezi veřejný a soukromý sektor. Veřejným provozovatelem penzijních systémů bývá
nejčastěji přímo stát, v soukromém sektoru přebírají odpovědnost za tento systém buďto
zaměstnavatelé (employer’s mandate neboli occupational schemes) nebo přímo občané,
tzn., jsou zavedeny individuální penzijní účty, které spravuje penzijní fond a na kterých
si občasné po dobu své ekonomické aktivity spoří na své stáří.(Bezděk, 2010)
Pokud je provozovatelem stát, znamená to, že vláda je zodpovědná za výběr příspěvků a
výplatu důchodů. Státní penze můžeme nalézt dvojího druhu a to penze paušální (flatrate), anebo penze spjaté s výdělky (earnings-related). Paušální penze znamená, že
všichni důchodci mají nárok na tuto pro všechny stejnou dávku bez ohledu na výši
výdělku. Penze spjatá s výdělkem závisí na výši mezd v době, kdy byli dnešní důchodci
ekonomicky aktivní.(Bezděk, 2010)

1.2 Podle způsobu financování
Podle způsobu financování se penzijní systémy dělí na PAYG, PAYG s nárazníkovým
fondem, plně fondový systém, částečně fondový systém a notional funding.
1.2.1 Průběžný systém – PAYG (tzv. „pay as you go“)
Tento způsob financování je založen na mezigenerační solidaritě a redistribuci (Bezděk,
2010). Jedná se o průběžné financování, kde generace ekonomicky aktivních lidí platí
do systému příspěvky na sociální zabezpečení a ty jsou obratem použity pro vyplacení
důchodů a dávek současných penzistů. Tedy plátci tohoto pojištění nejsou zároveň
jejich následujícími příjemci. Až se dnešní ekonomicky aktivní občané stanou penzisty,
pak jejich důchod bude financován z příspěvků generace dnešních dětí. Druhým
podstatným faktem je to, že PAYG se snaží do jisté míry eliminovat sociální rozdíly
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mezi populací. Jedná se o to, že náhradový poměr je podproporcionální vůči výši
průměrného výdělku jedince v období produktivní činnosti.(Kordík)
1.2.2 PAYG s nárazníkovým fondem (buffer fund)
Jedná se v zásadě o PAYG systém, který v minulosti dosahoval zisku, a ten se
investoval na kapitálovém trhu, čímž vtniká „nárazníkový fond“. Úroky, které tento
fond vynáší, se využívají pro financování penzijních dávek. PAYG s nárazníkovým
fondem (buffer fund) je kombinací PAYG a fondového systému.

1.2.3 Plně fondový systém
Tento systém se výrazně liší od předchozích, neboli nespoléhá na mezigenerační
solidaritu. Penze jedince se odvíjí od výše příspěvků, které si naspořil a od výše výnosů
z aktiv penzijního fondu. Jde o plně kapitálový systém. Tento systém na rozdíl od
PAYG není příliš citlivý na populační výkyvy, ale vyskytuje se zde riziko související
s investicemi na finančním trhu.
1.2.4 Částečně fondový systém
Jedná se v podstatě o spojení PAYG systému s plně fondovým systémem. V praxi se
můžeme setkat s dvěma pilíři v tomto systému. První pilíř je s PAYG financováním a
druhý je s plně fondovým systémem. Na druhém pilíři probíhá individuální spoření.
1.2.5 Notional funding (NDC)
Jedná se o poměrně novou metodu a jeho snahou je zkombinovat výhody PAYG a plně
fondového přístupu k financování. Z hlediska skutečného toku peněz zůstává notional
funding systémem s PAYG financováním. Rozdíl je však v určení výše penze při
odchodu do důchodu. Toto určení se pak více podobá plně fondovému systému. Jedná
se o to, že každý účastník tohoto systému má vlastní (zdánlivý) účet, na který se mu
připisují jeho příspěvky a jejich zhodnocení v čase. Toto zhodnocení je závislé na tzv.
hypotetické míře výnosnosti systému. Nejedná se o tržní míru výnosnosti, ale je
nejčastěji definována jako míra růstu základní částky, z které jsou placeny příspěvky.
Úspory na účtech jednotlivců jsou ovšem pouze hypotetické (proto notional funding),
protože vybrané příspěvky jsou fakticky rozděleny na výplatu současných důchodů a

7

pouze papírově jsou připisovány na individuálních účtech (Bezděk, 2010). Takto
koncipovaný systém je podle Švédského vzoru znám jako NDC schéma.

1.3 Penzijní plány dávkově, příspěvkově definované
Dávkově definovaný systém (DB) se od příspěvkového (DC) liší garantovanou výší
důchodu a jejich společným znakem je přesně definovaná výše příspěvku do systému.
V současnosti se vyskytuje trend přechodu z dávkově definovaných systémů na systémy
příspěvkově definované, kvůli finanční náročnosti DB systémů.
Dávkově definované penzijní systémy garantují určitou výši dávek, většinou v závislosti
na kombinaci faktorů jako počet let, po které jedinec odváděl příspěvky do systému,
výše příjmů jedince za určité období a výše tzv. akruálního parametru, který bývá
stanoven zákonem. Systém umožňuje, aby si každý občan mohl spočítat přibližnou výši
své penze mnoho let před vlastním odchodem do důchodu. (Bezděk, 2010)
Příspěvkově definované systémy neposkytují účastníkům takovou míru jistoty u výše
jejich budoucích penzí. Každý účastník platí příspěvkovou sazbu, ale výše jejich
budoucích penzí závisí mimo velikosti odvedených příspěvků také na míře výnosu z
investování těchto úspor na kapitálovém trhu. Z hlediska financování jsou příspěvkově
definované penzijní plány založeny buď na plně fondovém přístupu, nebo na zdánlivě
fondovém přístupu.(Bezděk, 2010)

1.4 Penzijní systémy podle účasti
Účast na penzijním systému může být jak dobrovolná, tak i povinná. Situace se liší stát
od státu. Obecně však platí, že ve vyspělých zemích jsou většinou státní penzijní
systémy povinné, zatímco soukromé penzijní systémy jsou dobrovolné. Tato situace je
do značné míry dána historickým vývojem penzijních systémů a v posledních letech se
zvyšuje role povinných soukromých penzijních plánů, zejména ve vyspělých zemích. V
rozvíjejících se ekonomikách (např. státy Jižní a Latinské Ameriky) je obecně role
povinných soukromých penzijních plánů ještě výraznější.(Bezděk, 2010)

1.5 Penzijní systémy podle daňového prostředí
Daňové systémy jsou velmi těžko klasifikovatelné, ohledně penzijních systémů máme
dvě základní daňová prostředí. První je EET systém, kdy jsou odváděné příspěvky i
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investiční výnosy osvobozeny od daně. Nicméně následně vyplácené penze podléhají
dani z příjmu. V praxi tento systém vypadá tak, že příspěvky jsou daňově odečitatelnou
položkou, investiční výnosy se v okamžiku připsání na účet nedaní, ale celá vyplácená
penze podléhá dani z příjmu (Bezděk, 2010). Druhým je TEE systém, kdy příspěvky
účastníka nejsou daňově odečitatelné, neboli se platí ze mzdy po zdanění. Naopak
investiční výnosy celkové vyplácené penze již zdaňovány nejsou, jsou vypláceny v plné
výši (Bezděk, 2010).
Ve většině zemí se používá kombinace obou těchto přístupů. TEE způsob se využívá
pro povinné penzijní systémy. Pro dobrovolné penzijní plány je většinou využit princip
EET. Ačkoliv tato poučka samozřejmě neplatí univerzálně. (Bezděk, 2010)

1.6 Shrnutí
Lze podotknout, že je obtížné příliš generalizovat v oblasti penzijních systémů. Přesto
můžeme říct, že většina státem provozovaných penzijních systémů je financována
pomocí metody PAYG s dávkově definovaným charakterem. Naopak u soukromého
sektoru se nejvíce uplatňuje fondový systém s příspěvkově definovaným charakterem a
zejména ve vyspělých ekonomikách je v této části penzijních pojištění účast
dobrovolná.

2. Typologie Evropských penzijních systémů
V zemích Evropské unie se lze setkat s mnoha druhy penzijních systémů, ale obecně je
lze rozdělit do těchto tří modelů: „bismarckovský“, „beveridgovský“ a „skandinávský“.

2.1 Bismarckův model
Zakladatelem tohoto modelu byl německý kancléř Otto von Bismarck na konci 19.
století. Bismarckův systém sociálního pojištění, který byl určen pro případ nemoci,
pracovního úrazu, invalidity a stáří, byl první svého druhu v Evropě a tím se stal vzorem
pro ostatní země. Nyní tento model používá např. Německo, Francie a Itálie.
Základy

bismarckovského

systému

spočívají

v povinném

sociálním

pojištění

zaměstnanců. První pilíř má obrovskou váhu, naopak druhý pilíř je chápán jako
okrajový. Největším nedostatkem tohoto modelu je nízká míra solidarity, neboli
nedostatek penzí pro obyvatele, kteří neměli žádné příjmy ze zaměstnání či vlastní
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majetek. Model usiluje o udržení sociálního statusu, tedy výše dávek je odvozena od
předešlých příjmů.
Zajímavostí je, že penzijní dávky byly zavedeny pro občany starších 70 let v období,
kdy se průměrná délka života pohybovala kolem 55 let. Což znamená, že starobní
důchody nezatěžovaly státní rozpočet, neboť dožít se důchodu byla mimořádná pojistná
událost.

2.2 Beveridgiův model
Ve Velké Británii Lord Beveridge přinesl nový pohled na penzijní systémy během
druhé světové války. Hlavním znakem modelu je jednotná výše důchodů. Vůdčí ideou
beveridgiova modelu bylo zaopatřit minimální dávkou celou, válkou postiženou
populaci. Jelikož minimální dávka nebyla ideální příjem, bylo nutné zajistit doplňkové
pojištění. Z tohoto modelu se časem rozvinul penzijní systém, který klade velký důraz
na odpovědnost jednotlivce. Obdobný systém lze nalézt např. v Irsku, Švýcarsku a
Norsku.

2.3 Skandinávský model
Skandinávský model vznikl kombinací dvou předešlých. Systém je univerzální s velkou
odpovědností státu a malou odpovědností jednotlivců. Zato je však postihnut značně
vysokými daněmi. Systém bývá členěn do tří pilířů, první je průběžně financovaný a
druhý pilíř je fondový, oba dva jsou povinné. Nakonec systém bývá doplněn o třetí
dobrovolný pilíř, což jsou daňové odpočty a konečně zde se objevuje odpovědnost
jednotlivce.
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3. Cíle Evropské Unie při řešení problematiky penzijních systémů
Penzijní systém patří v Evropské Unii do tzv. komunitární politiky, to znamená, že
veškerá zásadní rozhodnutí týkající se současného stavu či budoucího vývoje tohoto
systému jsou plně v kompetenci jednotlivých národních států.
Cílům důchodové politiky se detailně zaobírali ve své publikace Barr a Whynes (1993,
s.48).
 penzijní systém by měl důchodcům zajistit dostatečný příjem ve stáří, ochránit je
před chudobou
 penzijní systém by měl disponovat prostředky pro umožnění vlastní redistribuce
příjmů během života
 penzijní systém by měl být dlouhodobě finančně udržitelný a co nejméně
nákladný, což vede k makroekonomické efektivitě
 penzijní systém by měl produkovat co nejméně negativních podnětů z pohledu
makroekonomické efektivity
Evropská unie se velmi intenzivně zabývá problematikou stárnutí populace a jeho
dopady na udržitelnost penzijních systémů již od zasedání Evropské rady v Lisabonu
roku 2000. Poté v roce 2001 na zasedání Evropské rady ve Stockholmu byla zavedena
tzv. otevřená metoda koordinace (OMK) v oblasti důchodů. Tato OMK se skládala z 11
společných cílů zahrnutých ve třech základních oblastech:
1. přiměřenost penzijních příspěvků
2. finanční udržitelnost důchodových systémů
3. modernizace důchodových systémů v odezvě na měnící se potřeby ekonomiky,
společnosti a jednotlivců
Podle Krebse (2007) je základní myšlenkou OMK hledání společných cílů a formulace
problémů v oblasti důchodového zabezpečení.

4. Penzijní systém České republiky
V této části práce se zaměřím na penzijní systém České republiky. Chtěla bych zde
představit jednotlivé pilíře systému a to s jejich pozitivy i zápory.
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V současné době se v České republice penzijní systém skládá ze dvou částí. Několik
desetiletí byl systém postaven pouze na prvním pilíři, což je povinné, průběžně
financované (PAYG) schéma. Roku 1994 vzniklo dobrovolné schéma, dle terminologie
Evropské unie tzv. třetí pilíř, který zahrnoval penzijní připojištění se státním
příspěvkem. Penzijní reforma v roce 2013 přinesla změnu, lidé měli možnost vstupovat
do zcela nového druhého penzijního pilíře – důchodového spoření a také reformovaného
třetího penzijního pilíře – penzijní připojištění se státním příspěvkem bylo nahrazeno
doplňkovým penzijním spořením. Druhý penzijní pilíř se mezi občany netěšil přílišné
oblibě a s rozhodnutím vlády dle zákona č. 376/2015 Sb. byl k datu 1. ledna 2016
zrušen. Česká republika kombinuje daňový systém EET i TEE.

4.1 První pilíř
První pilíř neboli důchodové pojištění je základním a zatím naprosto dominujícím
pilířem penzijního systému v České republice. Uplatňuje se zde PAYG systém, neboli
současným zdrojem pro výplaty starobního důchodu z tohoto systému jsou odvody
sociálního pojištění občanů a jejich zaměstnavatelů (což činí 28 % z hrubé mzdy). Účast
je povinná pro zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné (ekonomicky aktivní
lidé), nicméně možná je i dobrovolná účast. Osoby si nemohou zvolit, že z tohoto pilíře
vystoupí, kdy se jim zlíbí. Tento pilíř je státem spravovaný a garantovaný, dávkově
definovaný systém. Vyskytuje se zde princip sociální solidarity, neboli osoby s vyššími
příjmy dostávají nižší důchody, než by plně odpovídalo odváděnému pojistnému.
Důchod ze základního důchodového pojištění pobírá více než 99 % obyvatel ve věku
vyšším než je věková hranice pro nárok na starobní důchod (in www.mpsv.cz).
Z prvního pilíře jsou vypláceny důchody starobní (včetně tzv. předčasného starobního
důchodu), invalidní a pozůstalostní (vdovský/vdovecký či sirotčí).
Důchody se skládají ze základní výměry (stanovená pevná částka totožná pro všechny
druhy důchodů a bez ohledu na výši výdělku či doby pojištění, činí 9 % průměrné
mzdy, pro rok 2016 je stanovená výše na 2 440 Kč) a procentní výměry (sazba se liší
pro jednotlivé druhy důchodů a zohledňuje se zde doba pojištění i dosažené příjmy,
výše procentní výměry činí 1,5 % výpočtového základu za každých 365 dní pojištění a
minimální výše pro rok 2016 je 770 Kč měsíčně).
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Pro vyplácení starobních důchodů musí účastník dosáhnout potřebného důchodového
věku a doby pojištění.
Tabulka 1: Věk odchodu do důchodu pro Českou republiku (r=roky, m=měsíce)

Rok
narození
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

Důchodový věk činí u
Mužů
60r+2m
60r+4m
60r+6m
60r+8m
60r+10m
61r
61r+2m
61r+4m
61r+6m
61r+8m
61r+10m
62r
62r+2m
62r+4m
62r+6m
62r+8m
62r+10m
63r
63r+2m
63r+4m
63r+6m
63r+8m
63r+10m
64r
64r+2m
64r+4m
64r+6m
64r+8m
64r+10m
65r
65r+2m
65r+4m
65r+6m
65r+8m
65r+10m
66r
66r+2m
66r+4m
66r+6m
66r+8m
66r+10m
67r

0
57r
57r
57r
57r+4m
57r+8m
58r
58r+4m
58r+8m
59r
59r+4m
59r+8m
60r
60r+4m
60r+8m
61r
61r+4m
61r+8m
62r
62r+4m
62r+8m
63r+2m
63r+8m
63r+10m
64r
64r+2m
64r+4m
64r+6m
64r+8m
64r+10m
65r
65r+2m
65r+4m
65r+6m
65r+8m
65r+10m
66r
66r+2m
66r+4m
66r+6m
66r+8m
66r+10m
67r

žen s počtem vychovaných dětí
1
2
3 až 4
5 a více
56r
56r
56r
56r
56r+4m
56r+8m
57r
57r+4m
57r+8m
58r
58r+4m
58r+8m
59r
59r+4m
59r+8m
60r
60r+4m
60r+8m
61r
61r+4m
61r+8m
62r+2m
62r+8m
63r+2m
63r+8m
64r+2m
64r+6m
64r+8m
64r+10m
65r
65r+2m
65r+4m
65r+6m
65r+8m
65r+10m
66r
66r+2m
66r+4m
66r+6m
66r+8m
66r+10m
67r

55r
55r
55r
55r
55r
55r+4m
55r+8m
56r
56r+4m
56r+8m
57r
57r+4m
57r+8m
58r
58r+4m
58r+8m
59r
59r+4m
59r+8m
60r
60r+4m
60r+8m
61r+2m
61r+8m
62r+2m
62r+8m
63r+2m
63r+8m
64r+2m
64r+8m
65r+2m
65r+4m
65r+6m
65r+8m
65r+10m
66r
66r+2m
66r+4m
66r+6m
66r+8m
66r+10m
67r

54r
54r
54r
54r
54r
54r
54r+4m
54r+8m
55r
55r+4m
55r+8m
56r
56r+4m
56r+8m
57r
57r+4m
57r+8m
58r
58r+4m
58r+8m
59r
59r+4m
59r+8m
60r+2m
60r+8m
61r+2m
61r+8m
62r+2m
62r+8m
63+2mr
63r+8m
64r+2m
64r+8m
65r+2m
65r+8m
66r
66r+2m
66r+4m
66r+6m
66r+8m
66r+10m
67r

53r
53r
53r
53r
53r
53r
53r
53r+4m
53r+8m
54r
54r+4m
54r+8m
55r
55r+4m
55r+8m
56r
56r+4m
56r+8m
57r
57r+4m
57r+8m
58r
58r+4m
58r+8m
59r+2m
59r+8m
60r+2m
60r+8m
61r+2m
61r+8m
62r+2m
62r+8m
63r+2m
63r+8m
64r+2m
64r+8m
65r+2m
65r+8m
66r+2m
66r+8m
66r+10m
67r

Zdroj: CSSZ, 2015
Věk do penze je postupně prodlužován, až na 67let u osob narozených v roce 1977.
Osobám narozeným po roce 1977 se věk odchodu do důchodu počítá tak, že se k věku
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67 přičte počet kalendářních měsíců odpovídajících dvojnásobku rozdílu mezi rokem
narození pojištěnce a rokem 1977. Takže například pojištěnec narozený v roce 2016
půjde do důchodu v 73 letech a 6 měsících. Ženám nerozeným do roku 1974 se
vypočítával věk odchodu do důchodu s ohledem na počet dětí, pro mladší již platí stejné
podmínky jako pro muže.
Tabulka 2: Potřebná doba pojištění v České republice
dosažení
důchodového věku

potřebná doba
pojištění činí

dosažení
důchodového věku

potřebná doba
pojištění činí:

před rokem 2010

25 let

v roce 2015

31 let

v roce 2010

26 let

v roce 2016

32 let

v roce 2011

27 let

v roce 2017

33 let

v roce 2012

28 let

v roce 2018

34 let

v roce 2013

29 let

po roce 2018

35 let

v roce 2014

30 let

Zdroj: CSSZ, 2015
Tabulka 3: Výhody a nevýhody 1. pilíře ČR
Výhody
je státem spravovaný a garantovaný
system
pojistné je placeno podle aktuálních
příjmů – kdo nemá příjmy, neplatí
pojistné (s výjimkou OSVČ
vykonávajících hlavní činnost)
pro osoby s nižšími příjmy relativně
vysoké dávky – kvůli redukci
dosažených příjmů je náhradový poměr
nejvyšší při nízkých příjmech

Nevýhody
odvedené prostředky nejsou součástí
dědictví
nejistá výše dávek v budoucnu – výpočet
může být kdykoliv upraven, velmi
pravděpodobné je snížení budoucích
dávek
silný prvek solidarity – vyšší příjmy (a
vyšší odvedené pojistné) se v nárůstu
důchodu projevují pouze velmi omezeně,
osobám s vyššími příjmy jsou tak
vypláceny relativně nízké dávky

Zdroj: Rytířová, 2013
Z tabulky č. 2 je patrné, že potřebná délka pojištění je díky demografickým změnám
stále zvyšována.
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4.2 Bývalý druhý pilíř
V rámci druhé fáze důchodové reformy od 1. ledna 2013 bylo zavedeno důchodové
spoření představující druhý pilíř. Základními charakteristikami druhého pilíře jsou
fondové financování, individuální účet (prostředky nejsou použity k financování dávek
ostatních účastníků, účastník dostane to, co si sám naspoří), výrazný prvek ekvivalence,
systém je příspěvkově definovaný a je zde dobrovolná účast (jakmile do systému občan
vstoupí, musí být účastníkem minimálně do dosažení důchodového věku). Důchodové
spoření funguje na principu převedení na svůj účet 3 % z odvodů na důchodové
pojištění (neboli zde zbyde jen 25 %) s podmínkou přidání 2 % ze své mzdy na tento
účet. Bohužel zde nebyla velká účast obyvatelstva ani podpora vlády, proto od 1. ledna
2016 do druhého pilíře není možné spořit. Účastníci o své naspořené finance nepřijdou,
peníze jim budou koncem roku 2016 vyplaceny na účet nebo formou poštovní poukázky
nebo na smlouvu o penzijním připojištění či doplňkovém penzijním spoření (in
www.duchodovareforma.cz).
Tabulka 4: Výhody a nevýhody 2. pilíře ČR
Výhody
naspořené prostředky náleží konkrétnímu
účastníkovi
úspory jsou součástí dědictví ve fázi
spoření, mohou být děděny i ve fázi
výplaty

Nevýhody
nemožnost ukončení účasti
výplata dávek až po získání nároku na
důchod z prvního pilíře

úspory nepodléhají exekuci

riziko insolvence penzijní společnosti

pojistné je placeno podle aktuálních
příjmů – kdo nemá příjmy, neplatí
pojistné

riziko problémů na kapitálových trzích
(finanční krize)

přísná regulace, nízké poplatky

riziko insolvence zaměstnavatele,
porušování jeho povinností

čím delší doba spoření, tím bude vyšší
naspořená dávka
výše dávek je přímo úměrná naspořeným
prostředkům, bez jejich přerozdělení na
dávky pro osoby s nižšími příjmy

politická rizika
nedostatečné zhodnocení při krátkodobé
účasti

Zdroj: Rytířová, 2013
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4.3 Třetí pilíř
Již od roku 2004 existuje třetí pilíř důchodového systému, avšak jako penzijní
připojištění se státním příspěvkem (PPSP), nyní známe jako doplňkové penzijní spoření
(DPS). Od 1. ledna 2013 v rámci druhé fáze důchodové reformy se ze stávajících
penzijních fondů staly transformované a byly zavedeny nové účastnické fondy. Tento
doplňkový pilíř je fondově financovaný a příspěvkově definovaný systém. Občan si
spoří na individuální účet a pak vyplácené dávky odpovídají příspěvkům účastníka.
Zahájení účasti je dobrovolné a ukončení je možné kdykoliv.
Účastníci PPSP měli možnost volby, buď zůstat v transformovaných fondech, kde jim
zůstává záruka nezáporného výnosu, ale nemají možnost čerpat tzv. předdůchody ,nebo
přejít k účastnickým fondům (tento krok je nevratný), kde mají možnost dosáhnout
vyšších výnosů, ale ne zaručených. V současné době je možné zapsat se jen do
účastnických fondů.
Jako největší motivací účastnit se třetího pilíře je měsíční příspěvek od státu. Ten se
odvíjí od výše vkladu účastníka. Jak je vidět z tabulky, od roku 2013 si člověk musí
spořit minimálně 300 Kč měsíčně, aby měl nárok na státní příspěvek.
Tabulka 5: Státní příspěvky
Státní příspěvek do

Státní příspěvek od

31. 12. 2012

1. 1. 2013

100 Kč

50 Kč

0 Kč

200 Kč

90 Kč

0 Kč

300 Kč

120 Kč

90 Kč

400 Kč

140 Kč

110 Kč

500 Kč

150 Kč

130 Kč

600 Kč

150 Kč

150 Kč

700 Kč

150 Kč

170 Kč

800 Kč

150 Kč

190 Kč

900 Kč

150 Kč

210 Kč

=<1000 Kč

150 Kč

230 Kč

Příspěvek účastníka

Zdroj: Rytířová, 2013
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Tabulka 6: Výhody a nevýhody 3. pilíře ČR
Výhody

Nevýhody

naspořené prostředky náleží konkrétnímu
účastníkovi (DPS, PPSP)
výši příspěvků si určuje účastník podle své
aktuální situace, může jejich placení
přerušit či odložit (DPS, PPSP)
není omezeno zahájení ani ukončení účasti
(DPS, PPSP)

riziko insolvence penzijní společnosti
(DPS, PPSP)
riziko problémů na kapitálových trzích
(DPS, PPSP)
nízký výnos kvůli konzervativním
investicím (PPSP)

úspory jsou součástí dědictví (DPS, PPSP)
přísná regulace, nízké poplatky (DPS,
PPSP)
výše dávek je přímo úměrná naspořeným
prostředkům, bez jejich přerozdělení na
dávky pro osoby s nižšími příjmy (DPS,
PPSP)
záruka nezáporného výnosu (PPSP)
možnost čerpat až polovinu naspořených
prostředků po 15 letech spoření (PPSP)
Zdroj: Rytířová, 2013

4.4 Shrnutí
Tento penzijní systém je do budoucna neudržitelný, vzhledem k demografické situaci
České republiky. Zatímco dnes jsou příjmy důchodců tvořeny přibližně z 95 % z příjmů
od státu (z prvního pilíře), budoucí penzisté se budou muset naučit zaopatřit z větší části
sami a nespoléhat se jen na peníze od státu. Státní důchody se budou podle předpokladů
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pohybovat mezi 6500 Kč a 7500 Kč měsíčně a
nemusejí tak stačit pro plnohodnotný život (in www.mpsv.cz).
V důsledku nárůstu počtu penzistů, poklesu zaměstnanosti a zaostávání růstu
nominálních mezd za valorizací důchodů se průběžný důchodový systém dostal
z rovnováhy mezi příjmy a výdaji v roce 2008 do deficitu 33 mld. Kč v roce 2015.
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První pilíř by neměl nést tak velkou váhu zodpovědnosti na vyplácení starobních
důchodů, mělo by se začít více rozšiřovat jiné prostředky, jak si spořit na penzi.
Například v posledních letech, kdy byla snaha o zavedení druhého pilíře, se vláda
snažila obyvatelstvo zapojit do nového systému, ale díky nevěrohodnosti (tento pilíř
přinesl v evropských státech spíše problémy), se zapojilo jen něco kolem 80tis.
obyvatel, což nepokrylo ani náklady. Také tu nebyla velká podpora tohoto pilíře ze
strany vlády, opozice již v době reformy tvrdila, že tento systém zruší hned, jak se
dostanou k vládě oni. Také se tak stalo a v roce 2016 byl zrušen. Aby tento penzijní
systém vydržel, bude se muset stále navyšovat hranice roku pro odchod do důchodu a
snižovat množství vyplácených dávek. Což znamená, že první pilíř by měl pokrýt jen
nejdůležitější lidské potřeby a dále to bude záležet na každém, jak si aktivně spořil
v době své kariéry.
Tabulka 7: Příjmy a výdaje na dávky důchodového pojištění (mld. Kč)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Příjmy

310,9

301,1

308,5

319,5

323,3

323,8

333

352

Výdaje

304,9

331,6

337,8

359,1

372,8

373,4

376,4

385,5

Celkem

6

-30,5

-29,3

-39,6

-49,5

-49,6

-43,4

-33,5

Zdroj: CSSZ (2015)

5. Penzijní systémy evropských zemí
V této kapitole se zaměříme na určité evropské země a jejich penzijní systémy.
Důchodové systémy jsou ovlivňovány národními tradicemi i místními zvyklostmi, proto
zde najdeme velkou rozmanitost těchto systémů. Evropská unie nedoporučuje žádný
jednotný model penzijního zabezpečení i přes to, některé tendence v reformách jsou
podobné.
Prozkoumáme zde země s bismarckovským důchodovým systémem, kam patří
Německo a Francie, dále Švédsko za příklad země se skandinávským modelem.
Slovensko patří mezi středoevropské země, které provedly velmi radikální reformy po
chilském vzoru a nakonec liberální beveridgeovskou Velkou Británii.
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5.1 Německo
Německo je známo pro svůj nejstarší důchodový systém sociálního zabezpečení, který
v roce 1899 zavedl kancléř Otto von Bismarck. Dnešní podoba základního penzijního
systému je založena na principu PAYG z roku 1957.
V současnosti se německý důchodový systém skládá ze tří pilířů:
 zákonné sociální pojištění,
 zaměstnanecké penzijní pojištění,
 soukromé připojištění.
První pilíř je průběžně financovaný, kde se na financování podílí zaměstnavatelé a
zaměstnanci. Příspěvek 18,9 % je rozdělen mezi zaměstnance a zaměstnavatele, osoby
samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvádějí příspěvky rovněž. Systém spravují
oborové sociální pojišťovny, které jsou řízeny zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a
státu. (Loužek, 2014, st. 40)
Účast v tomto pilíři je povinná pro zaměstnance a určité skupiny OSVČ. Aby občan
mohl čerpat důchod, musí nejméně pět let přispívat do systému, což je rekordně nízká
doba povinné účasti a musí dosáhnout důchodového věku 65 let. Je možné využít i
předčasného odchodu do důchodu, ale výše dávek je tak snížena o 0,3 % za každý měsíc
pod standardní dobou odchodu do důchodu.
Základní důchodový systém je dávkově definovaný. Důchod vychází z tzv.
výdělkových bodů, které se odvíjejí od individuálních výdělků a počtu odpracovaných
let (Honekamp, 2007). Základní průběžný důchodový systém vychází z principu
ekvivalence. Penzijní systém v Německu je poměrně štědrý, neboť průměrný starobní
důchod za předpokladu celoživotní výdělečné činnosti dlouho vycházel na 70 %
předchozích čistých příjmů, nyní má klesnout na 67 % čistých příjmů.
Druhým pilířem jsou podnikové penze. Účast je zde nepovinná a důchody lze čerpat po
dosažení důchodového věku. Kolem 90 % firem s více než 5000 zaměstnanci má vlastní
plány.
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Tzv. „Riesterova reforma“, pojmenovaná podle tehdejšího ministra práce Waltera
Riestera, rozšířila druhý a třetí pilíř a omezila význam prvního pilíře důchodového
zabezpečení (Lamping, Rüb 2006). Důchodová reforma z roku 2001 nezměnila systém,
přesto představovala citelný posun, protože posílila význam zaměstnaneckých a
soukromých penzijních plánů, které dosud hrály okrajovou roli (Loužek, 2014).
Třetí pilíř je nepovinné dobrovolné pojištění či spoření. V Německu je rozšířený model
zabezpečení ve stáří spojený s životním pojištěním.
Německý důchodový systém je poměrně složitý, díky mnoha výjimkám. Do druhého
pilíře vstoupilo za deset let jen 40 % ekonomicky aktivních Němců, takže původní cíl
dosažení dvaceti milionů Němců, zůstává v nedohlednu.

5.2 Velká Británie
Důchodový systém Velké Británie je tvořen vytvořen ze tří pilířů, avšak prakticky vzato
se jedná o pilíře čtyři:
 Basic State Pension – základní statní důchodový systém (1. pilíř)
 Second State Pension – doplňkový státní důchodový systém (součást 1. pilíře)
 Occupational Pension – příspěvkově definované podnikové důchody, dávkově
definované podnikové důchody, osobní důchod nebo kolektivně vyjednané
individuální plány a kapitálové důchody (2. pilíř)
 Personal and Stakeholder Pensions – doplňkové dobrovolné příspěvky
k podnikovým

plánům a samostatné oddělení příspěvkově definované

důchodové účty (3. pilíř)
Do prvního pilíře, který je veřejný a průběžně financovaný, přispívají zaměstnanci i
OSVČ. Pojistné činní 10 % u zaměstnance a 11,9 % u zaměstnavatele. Vedle
základního státního důchodu existuje odstupňovaný starobní důchod založený na
výdělcích od roku 1978. V 90. letech činil poměr průměrný státní důchod/ mzda 25 %,
dnes klesá až na 20 %. Důchody v Británii podléhají zdanění. (Loužek, 2014)
Věk pro odchod do důchodu je ve Velké Británii stanoven na 65 let pro muže a 60 let
pro ženy. Do roku 2020 má dojít ke sjednocení věkové hranice pro odchod do důchodu,
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a to na 65 let pro obě pohlaví. Ve státním pilíři není umožněno předčasného odchodu do
důchodu. Pokud že občan odejde do důchodu po překročení důchodového věku, je jeho
výplata dávek základního důchodu zvýšena o 1 % za každých 5 odpracovaných týdnů.
Druhý pilíř je nepovinný. Důchody mohou být jak příspěvkově, tak i dávkově
definované. Zaměstnanci se mohou účastí na některém ze schémat z druhého pilíře
vyvázat z druhého státního důchodu (Attanasio, Rohwedder, 2003).
Vyvázat se lze individuálními plány, které jsou příspěvkově definované. Pracující, jež
se vyváže z druhého státního důchodu, platí stejnou příspěvkovou sazbu jako pracovník,
který u státního důchodu zůstal. Pouze se liší dispozice těmito fondy. Část důchodových
příspěvků pracujících se převede na jejich individuální důchodový účty a jejich budoucí
výplaty z prvního pilíře se sníží.
Dnešní podíl občanů využívajících contracting-out činí asi tři pětiny. Britská vláda zde
zastupuje zúčtovací centrum, jak pro příspěvky odváděné do prvního pilíře, tak pro
příspěvky vyváděné do druhého. Každý pracovník, který se účastní druhého pilíře u
podnikového schématu, má účet u svého zaměstnavatele a společnosti, která přebírá
příspěvky odváděné do druhého pilíře, zpravidla penzijního fondu či pojišťovací
společnosti (Blake, Turner, 2007).
Zda je vyvádění prostředků ze státního pilíře do soukromého či podnikového pilíře
výhodné či nevýhodné závisí na situaci na finančních trzích. Za situace, kdy ceny na
kapitálovém trhu rostou, contracting-out se stává atraktivní, ale pokud ceny akcií
klesají, klienti se děsí znehodnocení úspor a pokorně se vrací do státního systému. Když
se špatná situace na trzích prodlouží, roste politický tlak na to, aby se klientům dovolilo
vrátit se k sociálnímu pojištění, ačkoli jinak by jim to nebylo umožněno (Adami, Cough,
2008).
Velká Británie je jednou z mála zemí Evropy, která nečelí vážné důchodové krizi. Díky
velmi nízkému státnímu důchodu, který představuje jen velmi malý podíl celkového
zajištění ve stáří, oproti tomu ve fondech a obdobných formách mají občané značné
množství prostředků.
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5.3 Švédsko
Švédská reforma v roce 1998 změnila tamní třípilířový penzijní systém (kde
dominantním zdrojem příjmů byly veřejné důchody, vytvářející přibližně tři čtvrtiny
příjmů penzistů) na nový dvousložkový systém:
 NDC (notional defined contribution),
 FDC (financially defined contribution).
Veškeré pojistné je hrazeno zaměstnavatelem, ten platí souhrnnou daň z mezd (31,42
%), při čemž z toho jde na starobní penze 10,21 %. NDC systém funguje na principu
PAYG a jde o virtuální individuální účty, kde byla využita data od roku 1960. Výše
penze je pak vypočtena jako poměr zůstatku účtu a očekávané doby dožití, která je
zprůměrovaná stejně pro ženy a muže.
Důchodový věk je v NDC pružný již od 61 let. Tento systém motivuje lidi více
pracovat, protože váže budoucí dávky na celoživotní příjmy a tím i příspěvky. Od NDC
schématu je oddělená minimální dávka, která je financovaná z obecných daňových
příjmů státu. Je vyplácena od 65 let a představuje přibližně 35 % průměrné mzdy
pracovníků s modrými límečky. Garantovaná dávka se indexuje podle cen a ji pobírá asi
30 % důchodců. Druhý pilíř tvoří povinné spoření do fondů (FDC). Z celkových
příspěvků na důchodové pojištění 18,5 % jde na spoření do fondů na individuální účty
jen 2,5 %. Lidé si mohou vybrat, do jakých fondů budou investovat, výběr lze kdykoliv
změnit. Dnes se účastní systému na 700 fondů.
Tento penzijní systém větší odpovědnost na jednotlivce při přípravě svých úspor na
zajištění na stáří. Švédské důchody nejsou tolik závislé na kolísání kapitálového trhu,
díky menší váze FDC. Přesto systém není dokonalý a nedokáže předejít problémům se
stárnutím obyvatelstva, k tomu zde slouží reverzní fond.

5.4 Francie
Francie je další země s „bismarckovským“ modelem důchodového zabezpečení. Je
postaven na třech pilířích:
 základní důchodový systém garantovaný státem (první pilíř)
 povinný doplňkový důchodový systém (druhý pilíř)
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 dodatečné důchodové spoření (třetí pilíř)
První pilíř je průběžně financovaný, důchody závisí na výdělcích a garantuje občanům
základní minimální příjem. Příspěvky na důchodové zabezpečení v základním
důchodovém pilíři platí zaměstnanec ve výši 6,75 % a zaměstnavatel 8,4 %. Neexistuje
zde jednotný rok pro odchod do důchodu, odchází se mezi 60-65 lety. Pokud občan
nesplňuje minimální dobu pojištění, důchod se krátí, naopak překročí-li dobu pojištění,
důchod se nijak nenavyšuje. Čistý náhradový poměr důchod/mzda dnes dosahuje
v soukromém sektoru kolem 79 %, do roku 2030 se očekává pokles až na 67 %. Penze
se valorizuje podle cen.
Druhý pilíř tvoří povinná schémata založená na příspěvkově definovaných účtech.
Doplňkové penze jsou povinné pro všechny zaměstnance odvádějící důchodové
pojištění do prvního pilíře. ARRCO organizuje doplňkové důchody zaměstnancům v
soukromém sektoru, AGIRC pokrývá manažerský a exekutivní personál. OSVČ a
zemědělcům dále existují zvláštní schémata.
Výpočet doplňkových starobních penzí je založen na bodování. Každý rok, který
poplatník přispíval do systému podle své mzdy, se převádí na body, od nichž se odvíjí
doplňková penze. Ve druhém pilíři důchody odpovídají příjmům za celé pojišťovací
období, nikoli jen z 25 výdělkově nejlepších let. Příspěvky do ARRCO jsou 3 % pro
zaměstnance a 4,5 % pro zaměstnavatele až do hranice 3086 eur měsíčně, pro lidi
s příjmem mezi 3086 eur a 9258 eur měsíčně platí sazby 8 % pro zaměstnance a 12 %
pro zaměstnavatele. (Loužek, 2014)
Třetí pilíř představují dobrovolná penzijní připojištění francouzských občanů.
Financování tohoto pilíře probíhá kapitálově, neboli fondově, kde velká míra
zodpovědnosti spadá na jednotlivce. Existují zde stovky schémat a každý si může
individuálně vybrat svůj preferovaný penzijní plán. Prostředky tedy leží na účtech
pojištěnců a jsou v čase zhodnocovány, aniž by byly využity na vyplácení současných
důchodů.
Z prvního pilíře je vypláceno asi 65 % důchodových dávek, z druhého pilíře 5 %
důchodových dávek a ze třetího pilíře zbývajících 30 % důchodových dávek.
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Francouzský systém potvrzuje, že štědřejší veřejné důchodové programy „vytlačují“
soukromé úspory (Disney, 2000).

5.5 Slovensko
Slovensko patří k zemím, které provedly částečnou privatizaci důchodového systému
podle doporučení Světové banky. Podobně jako Maďarsko či Polsko provedlo radikální
reformu svého důchodového systému, která přebudovala průběžný systém starobního
důchodového spoření, zavedla příspěvkově definovaný povinný systém a posílilo
význam dobrovolných důchodových schémat.
Penzijní systém má tři pilíře:
 průběžný státní pilíř (první pilíř)
 spoření u důchodových správcovských společností (druhý pilíř, od roku 2005)
 doplňková důchodová schémata (třetí pilíř)
První pilíř je povinný, průběžně financovaný s přiměřenou solidaritou a je na Slovensku
zajišťován sociální pojišťovnou. Zaměstnavatel odvádí za pracovníky odvody ze mzdy
(na starobní důchody je určeno 18 % hrubé mzdy). Tento pilíř pokrývá všechny občany
v aktivním věku a jejich zaměstnavatele. Systém funguje na principu PAYG a výše
maximálního důchodu je omezena maximálním vyměřovacím základem pro platby
pojistného.
Dochází zde k postupnému zvyšování věku pro odchod do důchodu na rovných 62 let
pro muže i ženy. Existuje zde možnost dřívějšího odchodu do důchodu, který se však
postihne krácením o 0,5 % za každý měsíc před standardním věkem, naopak u
pozdějšího odchodu do důchodu je bonus 0,5 % za každý měsíc navíc.
Druhý povinný pilíř představuje kapitalizační pilíř důchodového spoření. Systém je
příspěvkově definovaný a měli by se jej účastnit všichni občané v aktivním věku tak, že
polovina odvodů, které dosud platili sociální pojišťovně, půjde na jejich důchodový
účet. Na Slovensku má být investovaných 30 % prostředků na osobních důchodových
účtech (Kiliánová, Melicherčik, Ševcovič, 2006).
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Přechod k novému systému byl lehce komplikovaný. Lidé byli rozděleni do dvou
skupin. První skupinou jsou občané, kterým bylo 16 let či méně při zavedení reformy.
Ti do druhého pilíře vstoupili povinně při nástupu do prvního zaměstnání a pak odváděli
9 % hrubé mzdy sociální pojišťovně a 9 % penzijnímu fondu. Obyvatelé starší 16 let při
zavedení reformy se mohli sami rozhodnout, zda chtějí do druhého pilíře vstoupit či ne.
Určitý čas bylo umožněno lidem, kteří se přihlásili do druhého pilíře, se z něj znovu
odhlásit a vrátit se do prvního pilíře.
Poslední třetí pilíř je dobrovolný. Každý občan si může ze svého příjmu individuálně
přispívat na doplňkové důchodové spoření dle vlastního uvážení. Příspěvky do tohoto
pilíře jsou daňově zvýhodněny státem.
Důvěru občanů v nový systém dokládá velký počet daňových poplatníků, jež
dobrovolně vstoupili do druhého pilíře. V první polovině roku 2008 vstoupilo do
druhého pilíře 1,5 milionu občanů. Stát nedoporučil vstoupit do druhého pilíře lidem,
kteří měli do odchodu do důchodu méně než 10 let, jelikož minimální doba spoření je
právě deset let. Doporučená doba je minimálně 18-20 let, pak se stává vstup do pilíře
výhodný.
Největším problémem jsou velké rozdíly mezi důchody starých a nových penzistů. Mezi
největší hrozby tohoto systému patří vysoké administrativní náklady na správu
individuálních kont, které jsou mnohdy vyšší než výnosy investovaných prostředků.
Pokud se od nominálních výnosů odečtou administrativní náklady a míra inflace, není
neobvyklé, že se klient dostane do záporných hodnot.
Důchodová reforma výrazně posílila princip ekvivalence a zeslabila princip solidarity.
Jak důchody na individuálních účtech, tak i důchody v průběžném systému jsou závislé
na příspěvcích do systému. Proto se sníží rozsah přerozdělování. Přechází se od
uplatňování neopodstatněně vysoké míry solidarity ke zvýraznění zásluhovosti
a posílení individuální odpovědnosti za zaopatření na stáří.
Dřívější slovenský důchodový systém bral v úvahu při výpočtu výše důchodu pouze pět
nejlépe ohodnocených let z posledních deseti let před důchodem, což znevýhodňovalo
vysokopříjmové skupiny a naopak zvýhodňovalo nízkopříjmové skupiny. Nyní nejen
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důchod z druhého pilíře, ale i důchod z prvního pilíře je počítán na základě zaplaceného
pojistného delšího časového období.
S novou vládou v čele s premiérem Robertem Ficem Slovensko provedlo významné
změny. Dosud občan odváděl do druhého pilíře 9 % hrubé mzdy, což je pozměněno na
pouhá 4 %, která půjdou na soukromé účty a zbytek se vrátí zpět do sociální pojišťovny.
Tímto Slovensko oslabilo druhý pilíř důchodového systému a opět se částečně vrátilo
k osvědčenému prvnímu pilíři.
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6. Ekonometrický model
V této kapitole jsem se rozhodla zabývat ekonometrickým zkoumáním různých faktorů
ovlivňujících výdaje na penzijní systém. Nejdříve zde představím data a jejich
operacionalizaci, poté specifikuji model a nakonec budu interpretovat výsledky. Pro
práci s daty jsem použila program Stata verze 13.0.

6.1 Data a proměnné
Jak již bylo zmíněno, budu pracovat s daty zemích Evropské unie (tedy 28 států)
v rozmezí 8 let od roku 2006 do roku 2013, proto je použita analýza pro panelová data.
Data jsem se snažila, i přes některá chybějící, mít vyvážená. Dané období je zvoleno
kvůli dostupnosti dat. Většina dat jsem získala z databáze Eurostat, až na věk odchodu
do důchodu, který mám ze stránky České správy sociálního zařízení a informace o
druhu penzijního systému, zda je „DB“ či „NDC“ jsem určila sama díky načteným
poznatkům o daných státech.

6.1.1 Endogenní proměnná
Výdaje na penzijní systém - PEx
Za endogenní proměnnou budou dosazeny poměry ročních penzijních výdajů na HDP
států Evropské unie. Výdaje na penzijní systém se skládají z invalidních důchodů,
předčasných důchodů, pozůstalostních důchodů a největší podíl zastávají starobní
důchody.

6.1.2 Exogenní proměnné
Celkový počet populace – lnPop
Jako první nezávislou proměnnou jsem vybrala počet obyvatel daných zemí. Řekla
bych, že s rostoucím počtem obyvatel rostou i náklady na penze, neboli čím více lidí,
tím větší výdaje. Rozhodla jsem se pro logaritmickou transformaci, protože data
nevykazovala normální rozdělení a měla klesající vlastnost.
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Růst HDP - lnGDP_Growth
Růst HDP jsem vybrala jako důležitý faktor ovlivňující vývoj státních výdajů. Neboli
bohatší společnost si může dovolit vyšší výdaje na penzijní systém. Ale na druhou
stranu je zde faktor HDP, který je u endogenní proměnné ve jmenovateli, což znamená,
že pokud se HDP zvýší, tím budou celkové výdaje nižší. Což by vedlo k úvaze, že stát
zvyšuje své výdaje na penze v době recese a naopak. Ze stejných důvodů jako u
populace jsem musela použít logaritmickou transformaci.
Celkový náhradový poměr - ReplR
Tento ukazatel je definován jako poměr průměrných hrubých důchodů populace věku
65-74 ve vztahu k průměrným hrubým příjmům populace věku 50-59. Usuzuji, že čím
vyšší bude náhradový poměr, tím vyšší budou i penzijní výdaje.
Celková míra zaměstnanosti - Empl
Zahrnula jsem mezi proměnné i zaměstnanost populace. Předpokládám, že buď bude
mít zaměstnanost na výdaje negativní vliv, pak bude větší míra zaměstnanosti přispívat
k nižším penzijním výdajům, neboť bude více pracujících mezi staršími lidmi a výdaje
na předčasný důchod budou jen minimální. Či naopak čím větší zaměstnanost, tím vyšší
výdaje na penze, neboť lidé budou mít nárok na vyšší penze, než kdyby byli
nezaměstnaní. Míra je měřená v % celkové populace.
Míra zaměstnanosti starších lidí – OldEmpl
Další proměnnou je zaměstnanost obyvatelstva ve věku 55-64 let. Předpokládám, že
čím bude míra větší, tím budou penzijní výdaje nižší, neboť lidé nebudou od státu
odebírat předčasné důchody.
Délka pracovní aktivity - WorkDur
Průměrný počet pracovně aktivních let jsem přidala, neboť mi přijde logické, že člověk,
který odpracuje více let, by měl dostat větší důchod. Očekávám kladný vliv na penzijní
výdaje.
Průměrná doba dožití - LifeEx65
Průměrná doba dožití u osob starých 65 let je podle mě velmi důležitý faktor, který
ovlivňuje výši penzijních výdajů. Tedy předpokládám ve státech s vyšší průměrnou
délkou života, že se vyskytují i vyšší penzijní výdaje.
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Poměr závislosti - OldDepR
Dalším demografickým ukazatelem je míra závislosti ve stáří, definována jako podíl
populace ve věku nad 64 let na populaci v letech 15-64 (lidé ekonomicky aktivní). Tato
proměnná bych řekla, že bude mít velký vliv na penzijní výdaje, čím vyšší míra
závislosti, tím vyšší výdaje. Zároveň je logické, že nižší podíl populace v produktivním
věku vede k nižšímu HDP (tj. jmenovateli v ukazateli úrovně penzijních výdajů).
Míra ohrožení chudobou – PovertyRisk
Míra starších lidí ohrožených chudobou se definuje jako, podíl starších osob s
disponibilním příjmem pod hranicí rizika chudoby, která je stanovena na 60%
národního průměrného disponibilního příjmu. Dle mého očekávání vyšší míra ohrožení
chudobou se vyskytuje ve státech s nižšími výdaji na penze.
Míra porodnosti - Fertility
Chtěla jsem vyzkoušet i proměnnou, jako je míra porodnosti, neboť dle mého má míra
porodnosti velký vliv na vývoj celkové populace státu. Data vykazují počet dítěte na
ženu. Předpokládám, že čím bude vyšší míra porodnosti, tím by se z dlouhodobého
hlediska mělo odrážet ve vyšších výdajích, ale používaná data jsou v malém časovém
rozmezí, což může být i zkreslující.
Přirozený přírůstek obyvatelstva - NatChange
Přirozený přírůstek obyvatelstva je definován jako míra porodů mínus úmrtí v poměru
na 1000 obyvatel. Předpokládám, že nebude mít moc velký vliv na moje data, protože
jsou jen z krátké časové periody. Jinak bych předpokládala, že čím bude přirozený
přírůstek vyšší, tím bude i více důchodců a proto vyšší výdaje na penze. Pokud by se
míra vyskytovala v záporných číslech, pak by četnost úmrtí přesahovala četnost porodů
a tím pádem by se výdaje na penze zmenšovali.
Přirozená míra migrace – Migration
Další proměnnou je přirozená míra migrace, která je definována jako celkový přírůstek
obyvatelstva mínus přirozený přírůstek obyvatelstva v poměru na 1000 obyvatel. Opět
předpokládám kladný směr působení.
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Věk odchodu do důchodu - RetAge
Prodlužování věku odchodu do důchodu patří mezi jedno k řešením penzijní krize.
Proto očekávám záporný vliv na výdaje, což znamená, že vyšší věk odchodu do
důchodu zajistí nižší výdaje. Tato data mám platná pro rok 2013.
Dávkově definovaný systém - DB
Jako dummy proměnnou jsem vybrala DB systém, neboť bych chtěla otestovat, jak si na
tom stojí státy s DB oproti DC systému. DB systém se většinou vyskytuje v povinném
státním pilíři, řekla bych, že zde bude kladný vliv na výdaje. 1, když stát má DB systém
a 0, když nemá.
Hypoteticky příspěvkově definovaný systém - NDC
Za poslední proměnnou mám dummy NDC, která se vyskytuje zatím jen u 4 států EU.
Očekávám nižší výdaje na penze. 1, když stát má NDC systém a 0, pokud nemá.

6.2 Regresní model a ekonometrická verifikace
Beru-li v úvahu všechny hlavní výhody a rizika jednotlivých typů regresních modelů se
pro analýzu determinant penzijních výdajů jeví jako nejvýhodnější použití panelové
regrese, tj. modelu

yit = α + β1 x1it + ... + βn xnit + uit
(Kde i označuje určitý stát, t zastává čas a n zastupuje určitou exogenní proměnnou.)
Panelová regrese nabízí možnost zkoumat dynamické procesy, neboť vysvětluje, proč se
individuální složky chovají rozdílně v různých časových obdobích. Jedna z nevýhod
panelových dat je, že neumožňují použít předpoklad nezávislosti různých pozorování,
což komplikuje analýzu hlavně u nelineárních a dynamických modelů.(Verbeek, 2004)
Výhody panelové regrese jsou také omezené chybějícími pozorováními, proto jsem se
snažila posbírat taková data, aby byla takzvaně vybalancovaná.
Základní metody pro odhad panelových dat jsou Pooled OLS, Fixed effects a Random
effects. Pro výběr správné metody jsem provedla Hausmanův test, u kterého jsem
zamítla nulovou hypotézu H0 (nekorelovanost reziduální složky s regresory), proto jsem
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pro svou analýzu použila model s pevnými efekty. Hausmanův test je možné vidět
v příloze číslo 2.
Dále bylo zapotřebí zjistit, zda se v modelu neobjevuje autokorelace, heteroskedasticita
a také otestovat normalitu náhodné složky.

6.2.1 Normalita reziduí
Jedním z hlavních předpokladů statistiky a ekonometrie je předpoklad, že je chybová
složka modelu v průměru nulová. Normalita reziduí byla testována za pomoci ShapiroWilk W testu normality. V testu níže se nepodařilo zamítnout nulovou hypotézu o
normalitě reziduí na 10 % hladině významnosti. Test i pomocné grafy jsou uvedené
v příloze č. 2.
6.2.2 Autokorelace
Autokorelace je situace, kdy náhodné složky nejsou sériové nezávislé, což je většinou
způsobenou závislostí mezi hodnotami jedné proměnné. Testovala jsem přítomnost
autokorelace reziduí pomocí LM testu, kde se vyvrátila nulová hypotéza o
nepřítomnosti sériové korelace na 5 % hladině významnosti. Test lze vidět v příloze č.
2.
6.2.3 Homoskedasticita
Další problém, který v regresivním modelu může nastat je, že rozptyl náhodných složek
není konstantní, jinak řečeno heteroskedasticita, Zde jsem použila Breusch-Pagan/CookWeisbergův test, který zamítl nulovou hypotézu o konstantním rozptylu, což mi
potvrdilo výskyt heteroskedasticity. Test v příloze č. 2.
Potvrdila se mi autokorelace a heteroskedasticita dat, což můžu odůvodnit krátkými
časovými řadami, kde data jsou dosti vyrovnaná, proto výsledky nejsou příliš
objektivní. Pro přesnost měření by to chtělo pracovat s daty v delším časovém rozsahu,
ne jen období 8 let. Přesto autokorelace a heteroskedasticita v modelu nemají vliv přímo
na velikost koeficientů, ale na výpočet standardních chyb odhadů, což může zapříčinit
nesprávnou identifikaci koeficientu jako statisticky významného či nikoliv. Tento
problém jsem vyřešila tím, že jsem nadále pokračovala v modelu s fixními efekty
s robustními standardními chybami (Robust standard errors).
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6.3 Interpretace a diskuse výsledků
Výsledný model je popsán následující rovnicí:
PEx = +
+
+
+
+
+

26,23824 + 0,3490176*lnPop + 0,8751977*lnGDP_Growth
1,8991211*Repl - 0,1503529*Empl - 0,1869272*OldEmpl
0,7405117*WorkDur + 0,5189833*LifeEx6
0,2108031*OldDep - 0,0070052*PovertyRis
0,6943199*Fertility - 0,2010498*NatChange
0,0181126*Migration - 0,0134225*RetAge
0,6018983*DB + 1,316099*NDC

Tabulka 8: Výsledky modelu s robustními standardními chybami
FEM, Robust Standard Errors
const.

lnPop

lnGDP_Growth

ReplR

Empl

OldEmpl

WorkDur

LifeEx65

koeficient
t-statistika
p-hodnota
koeficient
t-statistika
p-hodnota
koeficient
t-statistika
p-hodnota
koeficient
t-statistika
p-hodnota
koeficient
t-statistika
p-hodnota
koeficient
t-statistika
p-hodnota
koeficient
t-statistika
p-hodnota
koeficient
t-statistika
p-hodnota

Number of obs
F-statistic
Prob(F-statistic)
R-squared
Root MSE

y = Pex
-26,2382
-6,08
0,000
0,3490
4,73
0,000
0,8752
2,25
0,026
1,8991
1,76
0,080
-0,1504
-3,31
0,001
-0,1869
-10,80
0,000
0,7405
8,43
0,000
0,5190
2,88
0,004
217
103,88
0,0000
0,8422
1,076

Zdroj: Vlastní výpočty
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OldDep

PovertyRisk

Fertility

NatChange

Migration

RetAge

DB_1

NDC_1

koeficient
t-statistika
p-hodnota
koeficient
t-statistika
p-hodnota
koeficient
t-statistika
p-hodnota
koeficient
t-statistika
p-hodnota
koeficient
t-statistika
p-hodnota
koeficient
t-statistika
p-hodnota
koeficient
t-statistika
p-hodnota
koeficient
t-statistika
p-hodnota

0,2108
2,80
0,006
-0,0070
-0,53
0,596
0,6943
1,06
0,289
-0,2010
-1,73
0,085
0,0181
1,20
0,230
-0,0134
-0,20
0,840
0,6019
2,48
0,014
1,3161
4,49
0,000

Model je statisticky významný. Z tabulky je patrné, že 11 z 15 uvedených determinantů
má podstatný vliv na závislou proměnnou PEx.
Interpretace je formulována za předpokladu ceteris paribus. Konstanta obvykle nedává
valný smysl, a proto se posunu přímo ke koeficientu u lnPop, který se vykazuje jako
signifikantní. Udává, že navýšení populace o 1 % v průměru zvýší podíl výdajů k HDP
o 0,0035 procentních jednotek, což je v souladu s očekáváním, že čím více obyvatel, tím
má stát vyšší penzijní výdaje.
U lnGDP_Growth mi vyšel kladný koeficient, tedy opět se mi potvrdil předpoklad, že
bohatší stát si může dovolit být štědřejší ke svým občanům a mít vyšší sociální výdaje.
Faktor je signifikantní a platí, že podíl vládních výdajů k HDP roste rychleji o 0,009
procentních jednotek, pokud růst HDP se zvýší o 1 %.
Další determinantem je náhradový poměr ReplR s kladným a signifikantním
koeficientem, který udává, že zvýšením náhradového poměru o 1 procentní bod se
v průměru zvýší úroveň penzijních výdajů o 1,9 procenta. Tento faktor se zdá být velmi
významný. Opět se potvrdily předpoklady, že čím jsou vyšší náhradové poměry, poté i
výdaje se navýší.
Jak míra zaměstnanosti celkové populace (Empl), tak i míra zaměstnanosti starších lidí
(OldEmpl) ovlivňují penzijní výdaje stejným způsobem. Koeficienty jsou záporné a liší
se o 3 setiny, což potvrdilo očekávání, že čím je větší zaměstnanost, tím se výdaje na
penze snižují a také, že determinant se staršími lidmi více ovlivňuje celkové penzijní
výdaje.
Signifikantní proměnnou je také WorkDur s pozitivním vlivem na výdaje. Delší
pracovní činnost je odměněna vyššími důchody. Podíl státních výdajů k HDP se zvyšuje
o 0,74 procentního bodu rychleji při zvýšení WorkDur o 1 jednotku.
Jako další významný determinant je průměrná doba dožití, který v modelu obhájil
předpokládaný vliv. Neboli čím se lidé budou dožívat delšího věku, tím budou i vyšší
výdaje na penze, v tomto případě se podíl výdajů k HDP zvýší o 0,52 procentního bodu
při zvýšení doby dožití o 1 rok.
Poměr závislosti starší populace na populaci v ekonomicky aktivním věku je
signifikantní proměnná. Koeficient vyšel kladný, což je v souladu s intuitivními
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předpoklady, že jak vzrůstá míra starších obyvatel, tak také vzrůstají výdaje na penze.
Nárůst poměru závislosti o 1 procentní bod v průměru zvyšuje úroveň penzijních výdajů
o trochu více jak 2 desetiny procenta HDP.
Jak míra ohrožení chudobou, tak i míra porodnosti jsou nesignifikantní proměnné a u
obou se nám potvrdil předpokládaný vliv. Neboť záporné znaménko u PovertyRisk nám
říká, že v zemích s nižšími výdaji na penze je vyšší procento starších lidí pod hranicí
chudoby. Naopak kladné znaménko u Fertility prozrazuje, že pokud je v zemi
podporována porodnost, pak i statní výdaje na penze jsou vyšší. Ale zase čím větší bude
porodnost, pak i po čase vzroste počet obyvatel v produktivním věku a tím pádem by
mohla klesnout míra závislosti starší populace na populaci v produktivním věku.
Signifikantní proměnnou je přirozený přírůstek obyvatelstva, který mi vyšel v rozporu
s předpoklady. Záporný koeficient v modelu můžu interpretovat jako, že státy
s poměrně vyššími výdaji mají přesahující poměr narozených nad zemřelými. Zde opět
hraje roli míra porodnosti, která výdaje ovlivňuje pozitivně.
Přirozená míra migrace a věk odchodu do důchodu mi opět vyšly jako nevýznamné
proměnné. Migrace s kladným koeficientem potvrdil předpoklad, že s přílivem obyvatel
rostou i výdaje na penze. Vliv RetAge se opět nerozchází s mými předpoklady, řekla
bych, že tento faktor je velmi důležitý pro vývoj penzijních výdajů. Stát nastavením
věku pro odchod do důchodu může ovlivnit výdaje, čím je vyšší nastavený věk, tím jsou
nižší výdaje.
Poslední významné faktory DB a NDC vyšly také signifikantní. Státní výdaje jsou
dvakrát více závislé na hypoteticky příspěvkově definovaný systém než na dávkově
definovaný systém. U obou jsou koeficienty kladné, což znamená, že pokud má stát
jeden z těchto modelů v penzijním systému, pak státní výdaje na penze jsou vyšší, než
kdyby měli čistě příspěvkově definovaný systém (DC). U DB se mi potvrdilo
očekávání, naopak výsledek u NDC je v rozporu s mými předpoklady. NDC systém je u
států, které již provedly penzijní reformu právě předěláním svých bývalých systémů na
formu NDC. Proto jsem očekávala, že vliv tohoto determinantu bude záporný či alespoň
nižší, než vykazují výsledky modelu.
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6.4 Závěrečné shrnutí výsledků
V této části, bych chtěla stručně zhodnotit výsledky ekonometrického testování, kde
objektem výzkumu byly hrubé penzijní výdaje z veřejných rozpočtů, jež jsem získala
z databáze Eurostat.
Jelikož jsem zde měla omezená data krátkým časovým úsekem, setkala jsem se zde
s problémem autokorelace a heteroskedasticity. Tento problém jsem vyřešila pomocí
modelu s robustními standardními chybami.
Většina předpokládaných vlivů zavedených determinantů se shodovala s výsledky
vytvořeného ekonometrického modelu. Pouze u přirozeného NatChange a NDC se moje
očekávání nepotvrdilo. Kladný koeficient se objevil u vlivů celkového počtu populace,
růstu HDP, náhradového poměru, délky pracovní činnosti, průměrné délky života v 65
letech, poměru závislosti, míry porodnosti, míry migrace a u obou dummy proměnných
představující dávkově definovaný či hypoteticky příspěvkově definovaný systém.
Naopak záporný koeficient se vyskytl u míry zaměstnanosti i míry zaměstnanosti
starších lidí, také u míry starších lidí ohrožených chudobou, přirozeného přírůstku
obyvatelstva a u proměnné vyjadřující věk odchodu do důchodu.
Nesignifikantní proměnné my vyšly v modelu čtyři, patří mezi ně míra porodnosti, míra
ohrožení chudobou, míra migrace. Nakonec i determinant týkající se věku pro odchod
do důchodu, který jsem očekávala, že patří mezi nejvlivnější faktory penzijních výdajů.
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Závěr
V této bakalářské práci hlavním cílem bylo identifikovat determinanty úrovní penzijních
výdajů v zemích EU a odhadnout citlivost na tyto determinanty. Zjistit, zda je pro státy
výhodnější zavést příspěvkově definovaný či dávkově definovaný systém. A nakonec
díky ekonometrickému výzkumu navrhnout řešení státům, jakým směrem by měla
směřovat jejich penzijní politika.
V praktické části jsem zkoumala vliv různých determinantů na vývoj penzijních výdajů,
které jsem použila ve formě poměru na HDP. Za metodu výzkumu jsem použila
panelovou regresní analýzu, kde jsem pomocí modelu s fixními efekty s robustními
standardními chybami zkoumala výzkumný předmět.
Abych odpověděla na první výzkumnou otázku, mezi významné faktory patří růst HDP,
neboli, čím je ekonomický růst vyšší, pak také rostou výdaje na penzijní systém. Další
významná proměnná je náhradový poměr, což je logické, pokud státy vyplácejí vysoké
důchody, zvyšují se i výdaje. Stejným směrem ovlivňuje výdaje i průměrný věk dožití
populace v 65 letech, podobný faktor je poměr závislosti starších lidí na ekonomicky
aktivní obyvatelstvo.
Za další velmi významné determinanty se mi potvrdily dummy proměnné, které
zastupovaly typ penzijních systémů. Jak DB tak i NDC mají kladný koeficient, což
znamená, že státy s dávkově definovaným nebo s hypoteticky příspěvkově definovaným
systémem mají vyšší výdaje na penzijní systém. Z tohoto tvrzení logicky vyplývá, že
státy pro omezení státních výdajů by se měli přeorientovat na systém příspěvkově
definovaný (DC), což mi dává odpověď na mou další výzkumnou otázku.
Už mi zbývá jen doporučit penzijní politiku státům, aby jejich penzijní systémy byly
stabilní a finančně udržitelné.
Dle tohoto výzkumu by se měly státy zaměřit na zajišťování vysoké úrovně
zaměstnanosti, hlavně podporovat starší obyvatele, aby déle vydrželi v zaměstnání, než
aby odešli dříve do důchodu. Vyšší nezaměstnanost je výsledkem větších sociálních
jistot vytvořených státem, tedy obyvatelům se vyplatí zůstat nezaměstnaní a díky
vysokým sociálním dávkám, jsou na tom lépe, než kdyby chodili do zaměstnání. Proto
by se měla vláda zamyslet nad výší dávek a hlavně výší minimálních mezd.
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Státy by také měly podporovat rodiny, aby se zvýšila porodnost. Bohužel míra
porodnosti lze velmi těžko ovlivnit. Trendu mít děti co nejdříve a co nejvíce už dávno
odzvonilo. Jistý vliv se ale rodinné politice upřít nedá, například ve Francii ve srovnání
s ostatními evropskými zeměmi může být vyšší plodnost důsledkem vyšší podpory
rodin.
Další omezení by mělo platit pro nadměrnou imigrace.
Dále by státy měly nastavit správný věk odchodu do penze. Z výsledných měření vyšlo,
že čím vyšší věk bude nastaven, tím lépe pro penzijní výdaje. Se zaměstnáním starších
lidí má velké zkušenosti například Finsko, které své důchodce motivuje k delší pracovní
činnosti. Je ale dostatek pracovních míst pro lidi v 70 letech? Podle mě by bylo
nejvýhodnější, kdyby prarodiče fungovali pro své vnoučky a tím podporovali aktivní
činnost jejich dětí.
A nakonec dle výsledků, země by se měly více orientovat na příspěvkově definované
systémy. U kterých se výše vyplácených dávek nestanovuje předem, ale závisí nejen na
odvedených či v budoucnu předpokládaných příspěvcích, ale také v závislosti na vývoji
demografických

a ekonomických

parametrům včetně skutečné

či

v budoucnu

předpokládané kapitálové výnosnosti. Což je pro stát výhodnější, než nastavení určité
výše dávek, které v budoucnu nemohou splnit.
Penzijní systémy jsou velmi problematické, nelze je vyřešit stejným způsobem ve všech
státech EU, neboť každý stát je originál a na určitou změnu se bude každá země chovat
jiným způsobem. Doufejme, že vlády států přijdou k rozumu a začnou s důchodovou
reformou co nejdříve, dokud ještě není příliš pozdě.
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Přílohy
Příloha 1: Pomocné grafy a tabulky
Graf 2: Celková porodnost (počet dětí/ženu) v oblasti Evropské unie mezi lety 19602012

Zdroj: World DataBank, vlastní zpracování
Tabulka 9: Projektovaná míra závislosti ve stáří
země\rok

2015

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

EU (28 zemí)
Belgie
Bulharsko
Česká
republika
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Chorvatsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko

28,8
27,6
30,1

31,8
29,5
33,5

39
34,5
38,9

45,9
37,2
45,3

49,4
37,9
53,9

50,2
39,8
58,7

49,3
41,9
52,9

51
45,1
53,4

26,6

31,3

35,2

40,2

48,2

50,3

45,6

47,8

28,9
32,7
28,8
19,8
31,9
27,8
29,2
28,1
33,3
20,3
29,3
28,2
20,6
26,4
27,7
27,2
27,6
21,8
30,9

31,4
35,8
32,4
23,2
34,3
30,4
32,6
31,7
34,9
24
32,1
31,8
21,6
30,5
32,7
30,8
29,3
27,1
34,3

36,5
46,8
39,6
30,3
41,2
39,6
39
39,1
40,8
31,8
41,9
47,3
25,6
34,4
40,5
40,1
37,4
35,4
43,1

40,5
55,6
45,2
38,6
53,2
53,5
44
43,7
49,9
36,5
47,6
55,7
29,2
39,8
40,7
47,1
44,3
40
54,9

39,4
57,3
51,4
44,8
63,6
62,5
43,8
49,1
52,9
42,3
50,5
51,9
31,6
47,3
44,8
46,4
46,6
51,9
64,3

41,6
59,2
54,9
36
61,1
53,7
42,9
52,2
53,1
46,6
50,9
46,2
35,3
52,4
50,7
47,7
50,4
60,9
63,9

44,9
59,8
48,2
32,4
56,2
46,5
44,2
53,3
53,6
43,1
39,7
34,5
40,3
52,4
50,7
50,5
52,3
59,2
66

47,2
59,9
50,8
36,9
56,8
48,3
46,4
54,6
56,8
42,5
40,2
34
44
52,9
49
52,3
54,2
59,6
68,2
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Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká
Británie

25,1
26,5
19,6
31,3
31,2

28,4
31,7
24,3
35,8
33

32,7
40,6
32,6
41,3
35,5

41,3
47,4
40
41,2
37,4

48,5
53,9
54,2
41,9
37,5

51,9
52,8
65,9
44,9
41,4

49,9
48,1
65,9
47,2
41,9

49,6
49,7
68,7
49,8
44,5

27,4

29,5

34,9

39,1

40,6

42,7

42,4

44,7

Zdroj: Eurostat
Graf 3: Náhradový poměr v %, rok 2012

Zdroj: Eurostat (2016), vlastní zpracování
Graf 4: Míra nezaměstnanost v % aktivní populace, rok 2015

Zdroj: Eurostat (2016), vlastní zpracování
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Graf 5: Míra závislosti v %, rok 2012

Zdroj: Eurostat (2016), vlastní zpracování
Graf 6: Míra ohrožení chudobou u penzistů v %, rok 2012

Zdroj: Eurostat (2016), vlastní zpracování
Příloha 2: Výsledky ze Staty
Zde jsou uvedeny výpočty z programu Stata.
Obrázek 1: Hausman test
Test: Ho: difference in coefficients not systematic
chi2(13) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
141.36
=
0.0000
Prob>chi2 =
(V_b-V_B is not positive definite)

Zdroje: Vlastní výpočty
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Obrázek 2: Výsledný regresivní model
xi: regress Pex lnPop lnGDP_Growth ReplR Empl OldEmpl WorkDur LifeEx65 OldDep Povert
> yRisk Fertility NatChange Migration RetAge i.DB i.NDC, robust
i.DB
_IDB_0-1
(naturally coded; _IDB_0 omitted)
i.NDC
_INDC_0-1
(naturally coded; _INDC_0 omitted)
Number of obs
217
Linear regression
=
201)
F( 15,
= 103.88
Prob > F
= 0.0000
R-squared
= 0.8422
1.076
Root MSE
=

Pex
lnPop
lnGDP_Growth
ReplR
Empl
OldEmpl
WorkDur
LifeEx65
OldDep
PovertyRisk
Fertility
NatChange
Migration
RetAge
_IDB_1
_INDC_1
_cons

Coef.

Robust
Std. Err.

tP>|t|

.3490176.0738598
.8751977.3891575
1.8991211.078593
-.1503529.0453849
-.1869272.0173033
.7405117.0878157
.5189833.1799867
.2108031.0752572
-.0070052.0132012
.6943199.6531131
-.2010498.1161948
.0181126.0150425
-.0134225.0665179
.6018983.2431268
1.316099.2928787
-26.23824.318972

4.730.000
2.250.026
1.760.080
-3.310.001
-10.800.000
8.430.000
2.880.004
2.800.006
-0.530.596
1.060.289
-1.730.085
1.200.230
-0.200.840
2.480.014
4.490.000
-6.080.000

[95% Conf. Interval]
.2033782
.1078428
-.2276878
-.2398446
-.2210465
.5673536
.1640789
.0624082
-.0330358
-.5935125
-.4301668
-.0115487
-.1445848
.1224921
.7385902
-34.75451

Zdroje: Vlastní výpočty
Obrázek 3: Test na Normalitu náhodné složky
swilk r
Shapiro-Wilk W test for normal data
Variable

Obs

r

217

W

V

0.99244

z
1.212

Zdroje: Vlastní výpočty
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Prob>z
0.443 0.32871

.4946571
1.642553
4.02593
-.0608612
-.1528079
.9136698
.8738877
.359198
.0190253
1.982152
.0280673
.0477739
.1177398
1.081305
1.893608
-17.7219

Obrázek 4: Test na heteroskedasticitu
estat
hettest
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant
variance
Variables: fitted values of Pex
chi2(1)
Prob > chi2

6.27
0.0123

=
=

Zdroj: Vlastní výpočty
Obrázek 5: Test na autokolinearitu
xtserial Pex lnPop lnGDP_Growth ReplR Empl OldEmpl WorkDur LifeEx65 OldDep
PovertyRi > sk Fertility NatChange Migration RetAge DB NDC
Wooldridge test forautocorrelation in panel data
H0: no
first-order autocorrelation
32.513
F( 1,
27)=
0.0000
Prob > F=

Zdroj: Vlastní výpočty

45

Příloha 3: Používaná data
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48

Zdroj: vlastní výpočty
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