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Abstrakt
Táto bakalárska práca skúma, do akej miery je zakomponovaný princíp
zásluhovosti a solidarity v systémoch starobného zabezpečenia na Slovensku, v Českej
republike a vo Fínsku a diskutuje rozdiely medzi týmito krajinami. Závery porovnáva s
výsledkami zvolených analýz intrageneračného prerozdeľovania.

Kľúčové slová: solidarita, zásluhovosť, starobný dôchodok

Abstract
This bachelor thesis examines to what extent are the principles of solidarity and
fairness built in the system of old-age security in Slovakia, Czech republic and Finland.
It discusses the differences among those countries on the basis of few chosen criteria.
Consequently, it provides reader with a comparison to other analyses of
intragenerational distribution.

Keywords: solidarity, fairness, old-age pension
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Úvod
Cieľom tejto bakalárskej práce je odpoveď na otázku: Do akej miery je prítomný
princíp solidarity a zásluhovosti v systémoch starobného zabezpečenia vo Fínsku, Slovensku
a v Českej republike?
Na túto otázku zodpovieme pomocou siedmich nami zvolených kritérií, ktoré
považujeme za relevantné a z ktorých väčšinu používajú vo svojej analýze OECD1, štatistické
úrady2 a think-tanky napríklad Finnish Centre for pensions3, KELA,4 ETLA5 a INESS.6
Solidarita v systéme sociálneho zabezpečenia znamená prerozdelenie príjmov medzi
obyvateľmi štátu. Finančné zabezpečenie starobných dôchodcov, ktorým by inak hrozila smrť
hladom či smädom, teda príjem pod hranicou životného minima, je akceptované ako
povinnosť pre všetky tri skúmané kultúry a vlastne celú rozvinutú „západnú“ časť sveta.
Avšak významný transfer príjmov je pozorovateľný aj od občanov s vyšším celoživotným
príjmom, a teda s väčším nárokovateľným dôchodkom ku občanom na opačnej strane
príjmového rebríčka, ktorí nie sú nutne vystavení hrozbe chudoby. Sporiteľ s nižším príjmom,
napríklad z dôvodu menšej mzdy alebo menšieho počtu rokov stráveného v zamestnaní, má
v solidárnom systéme náhradový pomer7 vyšší ako poistenec, ktorý odvádzal do systému
značnejšie príspevky.
Naopak, princíp zásluhovosti sa dá obsiahnuť príslovím: „Každý nech sa prikrýva
svojou perinou.“, čo znamená signifikantnejší vplyv celoživotných príspevkov8 do systému
starobného zabezpečenia na výšku dôchodku, na ktorý má obyvateľ po odchode do dôchodku
zo systému nárok.

1

Pensions at a Glance: Public Policies across the OECD countries, 2007 , Duval R.: The Retirement effects in
old-age pension and early-retirement schemes in OECD countries, Department of Economics, OECD a i.
2
Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008, odbor sociálního pojištění MPSV, Praha 2008.
3
Old age pension 2009, Finnish Centre for Pensions, Helsinki 2009, Pensions and pensioners' disposable
income: Trend in 1990-2005, Finnish Centre for Pensions, Reports 2006/2, Helsinki 2006.
4
www.kela.fi
5
www.etla.fi
6
Karpiš J., Ďurana R., Ďurana R., Jelenčiak M.: Analýza sociálneho systému SR, INESS, Bratislava 2006,
Ďurana R., Karpiš J., Reptová O.: Sociálna politika: Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti,
Bratislava.
7
Náhradový pomer (definícia OECD) je pomer dôchodku v danom čase ku príjmu v určenom čase.
8
Alebo príspevkov počas vybraných rokov napríklad roky s najvyšším príjmom.

11

Všetci pracujúci občania (ne)dobrovoľne odvádzajú príspevky do systému sociálneho
zabezpečenia. Zaujíma nás, akým spôsobom zaobchádzajú jednotlivé štáty s týmto mohutným
balíčkom zdrojov. Dochádza k transferom, ktoré zdaňujú jednu skupinu obyvateľstva
a poskytnú transfer druhej, častokrát bez uvedomenia si skutočnej výšky presúvaných zdrojov
obyvateľmi, a teda otáznej legitimity, i keď je politika nastavenia bohato diskutovaná na
akademickej úrovni.9 Nebudeme však hodnotiť normatívny aspekt dopadov systému, ale
budeme analyzovať súčasný stav, zhotovíme „fotku“ systému z pohľadu redistribúcie. S tým
budú súvisieť zistenia, ako štáty oceňujú konkrétne atribúty svojich sporiteľov, napríklad
výšku odvodov, počet rokov prispievania, počet detí.
SR, ČR a Fínsko sme vybrali kvôli spoločným atribútom. Všetky tri krajiny sú malé,
otvorené, s rozvinutou ekonomikou a silným sociálnym cítením. Prvá asociácia pri počutí
Fínska je pre mnohých označenie krajiny ako sociálneho štátu. Pri Slovensku a ČR sa vynorí
komunistická minulosť s etatistickým štátom, ktorý vedel lepšie, ako jednotlivec, čo je pre
neho dobré. Porovnaním systémov medzi krajinami získame pohľad na vyvinuté uvažovanie
a konanie štátov, resp. občanov, čo sa týka centrálneho zabezpečenia príjmu na starobu.
Predpokladáme, že Slovensko vďaka reforme v roku 2004 a 2008 bude mať silnejšie
zastúpený princíp zásluhovosti relatívne k Fínsku a k ČR.
Prvá kapitola poskytuje niekoľko príkladov literatúry zaoberajúcej sa intrageneračným
prerozdeľovaním, ktorých vyhodnotenia sú v závere porovnané s našimi zisteniami. Druhá
kapitola stručne charakterizuje dôchodkové zabezpečenie v jednotlivých krajinách s dôrazom
na financovanie systému, vek a počet dôchodcov, napríklad sa pozrieme na vzťah výdajov
a redistribučného typu systému starobného zabezpečenia. V ďalšej kapitole analyzujeme
systémy pomocou siedmich kritérií. Tri z kritérií sú inšpirované štúdiami OECD10
a štatistických úradov11 o distribúcií medzi starobnými dôchodcami. Je to hrubá miera
náhrady, ktorá je definovaná ako dôchodkový príjem relatívne k preddôchodkovým príjmom,
ďalej adekvátnosť dôchodku, ktorá meria podiel dôchodku ku priemernej mzde
v hospodárstve a nakoniec index progresivity odhadujúci previazanosť odvodov a následnej
výšky dôchodkového nároku. Zdrojom ďalšieho kritéria je nezávislý think tank INESS,12
9

O yvýšenie informovanosti prostredníctvom zobrazovania napríklad čistej, hrubej mzdy a celkových odvodov
usiluje projekt Výplatná páska viz www.ruzsr.sk.
10
Pensions at a Glance: Public Policies across the OECD countries, 2007.
11
Napríklad ČSÚ.
12
Karpiš J., Ďurana R., Ďurana R., Jelenčiak M.: Analýza sociálneho systému SR, INESS, Bratislava 2006.
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ktorý posudzuje zásluhovosť/solidaritu pomocou percentuálneho zastúpenia dôchodcov
v kvantiloch zostrojených pomocou výšky dôchodku. Medzi zvyšné tri kategórie patrí podiel
priemerného dôchodku ku priemernej mzde v hospodárstve v tom istom roku13, vzťah medzi
priemerným dôchodkom a dôchodkom vypočítaným z priemernej mzdy a analýza násobkov
odvodov a dôchodkových nárokov medzi nízko a vysokopríjmovými obyvateľmi.
Je dôležité si uvedomiť, že aproximácie intervalov, nižší počet rokov sporenia,
výpočet pomocou jednoduchých kalkulačiek, zjednodušujúce predpoklady ohľadom úrokovej
miery či sadzby odvodov a použitie hrubej namiesto čistej mzdy a dôchodku mali za následok
určitú nepresnosť záverov tejto bakalárskej práce, veríme, že nie zásadnú.

13

Použité aj v analýzach Výskumního ústavu práce a sociálních věcí.
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Prehľad literatúry
V prvej

kapitole

uvedieme

niekoľko

príkladov

štúdií

na

intrageneračné

prerozdeľovanie. Žiaľ, väčšina z nich neanalyzuje všetky tri krajiny nášho záujmu.

1.1 Mathieu Lefèbvre
Intrageneračné prerozdeľovanie Lefebre (2007)14 skúma cross-sectional (priečnym)
spôsobom, ktorý je ľahšie implementovateľný a schopný medzinárodného porovnania.
Cross sectional model skúma, aký dopad má dôchodok na rozdelenie príjmov medzi
dôchodcami v danom čase. Všíma si, do akej miery redukujú štátne transfery nerovnosť
a chudobu. Jednotkou analýzy je domácnosť, ktorá je upravená podľa počtu členov. Lefebvre
porovnáva hodnoty indikátorov chudoby a nerovnosti získaných z disponibilného príjmu,
ktorý obsahuje štátne transfery a naopak z disponibilného príjmu, ktorý nezahŕňa tieto
transfery. Predpoklad druhého modelu (neprítomnosť transferov) by v realite mal vplyv na
zmenu chovania sporiteľov, ktorí by štátne transfery substituovali privátnym sporením. Avšak
neexistenciou

behaviorálnych

modelov

popisujúcich

zmenu

v chovaní

zdôvodňuje

oprávnenosť tejto aproximácie reality. Druhým predpokladom je, že rátame s celkovým
transferom dôchodcovi, započítané sú aj sociálne dávky a vdovské. Uvažuje P-A-Y-G systém.
Fínsko hodnotí ako krajinu, ktorá má mieru chudoby pred transfermi nízku vďaka
dvom faktorom. Po prvé, miera zamestnanosti medzi ľuďmi v dôchodkovom veku je vyššia.
Po druhé väčšia časť dôchodcov čerpá odvetvové dôchodky, ktoré sú zahrnuté v príjme pred
transfermi. Efekt dôchodkov na zníženie chudoby vo Fínsku je nižší, kvôli spomenutému
využívaniu súkromných penzijných schém.
Na analýzu vplyvu dôchodku na redukciu nerovnosti používa faktorovú dekompozíciu
Gini koeficientu, ako ju navrhli Lerman a Yitzaki (1985). Logikou modelu je marginálny
dopadu príjmového komponentu na redukciu nerovnosti. Vplyv dôchodkov na redukciu
nerovnosti je relatívne najvyšší v ČR.

14

Lefebvre, M.: The Redistributive Effects of Pension Systems in Europe: A Survey of Evidence, Luxembourg
Income Studies Working Paper Series, No. 457, Luxembourg 2007.
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1.2 Back to Bismarck?
Hypotéza štúdie Kriegera a Trauba (2008)15 je, že v posledných dvoch desaťročiach je
pozorovateľný pokles intrageračného prerozdeľovania v mnohých OECD krajinách. Použité
sú dáta LIS16 a Bismarck faktor. Tento faktor rozdeľuje dôchodok na dve časti. Prvý je rovný
(flat) napr. minimálny dôchodok, druhý komponent sa viaže na príjem. Platí, čím vyšší je
Bismarck faktor, tým dôležitejší je komponent, ktorý je závislý na príjme, a tým je stupeň
intrageneračného prerozdelovania nižší. Ekonomická jednotka je opäť skonštruovaná
z domácnosti a uvažuje sa čistý príjem domácnosti. Autori upozorňujú, že štatistické dôkazy
ich zistení nie sú silné.
Bismarck dôchodkový systém sa viaže na príjmy pred začatím poberania dôchodku,
miera náhrady je konštantná pre všetky úrovne príjmu, systém teda neredistribuuje medzi
skupinami dôchodcov tej istej generácie. Krajiny s týmto systémom majú typicky vysoké
výdaje na starobné dôchodky a nízku príjmovú nerovnosť. Na druhú stranu je zadefinovaný
Beveridge

model,

ktorý

je

charakteristický

poklesom

miery

náhrady

pri

raste

preddôchodkového príjmu, miera náhrady pre nízkopríjmových sporiteľov je vyššia ako pre
vysokopríjmových.17 Čistý Bismarckov systém neprerozdeľuje medzi dôchodcami, naopak
Beverdge systém áno.

( PT − PB ) * μ
Bismarck faktor je definovaný ako α ≡ ( P − P ) * μ − P Y + P Y .
T
B
T B
B T

α …………….Bismarck faktor
Yi , i = T , B ……stredná hodnota príjmu
Pi , i = T , B ……stredná hodnota dôchodku

T ……………..vrchný kvantil príjmového rozdelenia
B ……………..spodný kvantil príjmového rozdelenia

μ ……………..stredná hodnota príjmového rozdelenia spoločnosti

15

Krieger, T., Traub, S.: Back to Bismarck? Shifting preferences in Intragenerational Distribution in OECD
Pension Systems, Universitaet Bremen, Discussion Paper Series No. 001-2008, Bremen 2008.
16
Luxembourg Income Study.
17
Conde Ruiz, J. I., Prefeta, P.: The redistributive design of social security systems, Documento de trabajo 200707, Madrid 2007.
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Dôchodkový systém, ktorý je čisto Bismarck-ový, má hodnotu α = 1 , čisto Beveridge
systém dosahuje α = 0 .
S dvadsiatimi krajinami záujmu tejto štúdie sa s bakalárskou prácou kríži len Fínsko,
v ktorom Bismarck faktor od 1987 do roku 2000 vzrástol. V minulosti bola hodnota α
dokonca mimo teoretického intervalu 0,1 v mierne záporných číslach (cca mínus 0,1). Do
roku 2000 hodnota vzrástla až na takmer 0,6. V roku 2003 píše Martin Werding18 o
dôchodkovom zabezpečení vo Fínsku ako o kombinujúcom prvky Bismarck aj Beveridge
systému.

1.3 Disposable income
V štúdii Werding et al. (2003)19 boli starobní dôchodci na základe dôchodkového
príjmu rozdelení do desiatich kvantilov, každý obsahoval 120 000 dôchodcov. Ak každý decil
dostáva 1/10 vyplatených dôchodkov, implikuje to dokonalú rovnosť distribúcie príjmov. Čím
je podiel na celkových dôchodkových príjmoch dôchodcov vo vyššom kvantile väčší, tým je
príjmové rozdelenie nerovnejšie. Interpretujeme to tak, že ak by každý decil dostal rovnakú
časť dôchodkových príjmov, systém by bol perfektne solidárny.
Fínskych dôchodcov v roku 2005 rozdelili na dve polovice podľa výšky dôchodku,
polovica s nižším príjmom dostáva 1/3 vyplatených dôchodkov, druhá polovica s vyšším
príjmom poberá zvyšné 2/3. Štúdia zisťuje, že 10 percent dôchodcov s najvyšším príjmom
dostáva viac ako 1/5 celkových príjmov a 1/5 dôchodcov s najnižším dôchodkom prijíma 1/10
celkových dôchodkových príjmov. Záverom je, že za obdobie 1992 – 2005 sa rozdelenie
dôchodkového príjmu stalo trochu viac spravodlivejším (zásluhovým).

18

Werding, M.:After Another Decade of Reform: Do Pension Systems in Europe Converge?, CESifo DICE
Report 1/2003.
19
Tuominen, E., Kannisto, J., Nyman, H.: Trends of pensions in real terms and in relation to general earnings
level v Pensions and pensioners' disposable income: Trends in 1990-2005, Finnish Centre for Pensions, Reports
2006:2, Helsinki 2006.
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1.4 OECD
Publikácia Pensions at a Glance20 nám poslúžila ako bohatý zdroj inšpirácie pre
bakalársku prácu, porovnáme naše výsledky a uvedieme pár ďalších príkladov kritérií na
posúdenie systému z hľadiska intrageneračnej redistribúcie.
Hrubá miera náhrady, teda podiel penzijných benefitov ku individuálnym príjmom
v hrubých číslach, bola rátaná pre 0.5, 0.75, 1, 1.5 a 2-násobok priemerných preddôchodkových príjmov. Pre ČR vypočítali 0.5, 1 a 2 násobok ako (78.8, 49.1, 28.9), Fínsko
(71.3, 63.4, 63.4) a nakoniec SR (56.7, 56.7, 56.7).
Naše závery boli nasledovné: ČR (85.2, 44.9, 43.8), Fínsko (79.1, 47.5, 47.5) a SR
(66.6, 46.8, 48.9). Na grafe č. vidíme, že i keď sa čísla odlišujú, poradie je okrem 2 násobku
priemernej hrubej mzdy pre SR a Fínsko zachované. Nezrovnalosti prisudzujeme
aproximovanému výpočtu dôchodkov. Ďalej, OECD dôchodca začal pracovnú kariéru v 25tich rokoch a pracoval až do dôchodkového veku na plný úväzok narozdiel od nášho
dôchodcu, ktorý pracoval presne 40 posledných rokov. Neposledne, publikácia uvažuje dva
piliere dôchodkového systému, narozdiel od nás, kde počítame len s prvým PAYG pilierom.
Graf č.1: Hrubá miera náhrady
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V OECD analýze definovali aj čistú mieru náhrady ako podiel čistého dôchodkového
nároku ku čistým pred-dôchodkovým príjmom zohľadňujúc odvody do systému sociálneho
zabezpečenia a daň z príjmu. Čistú miernu náhrady zvolili kvôli tomu, že osobné dane
zohrávajú dôležitú úlohu pri príjme dôchodcov. Daň z príjmu je väčšinou progresívna,

20

Pensions at a Glance: Public Policies across the OECD countries, 2007.
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a keďže dôchodkový príjem je nižší ako pred-dôchodkový príjem, priemerná daňová sadzba
dôchodcov je spravidla nižšia ako daň z príjmu. Preto je čistá miera náhrady väčšinou vyššia
ako hrubá miera náhrady. Efekt na dôchodcov s nižším dôchodkom je menej výrazný, pretože
počas pracovnej kariéry platia menej na daniach a odvodoch v porovnaní so skupinami
majúcimi vyšší príjem. Opäť sa rátalo pre zamestnanca na plný úväzok s 0.5, 0.75, 1, 1.5 a 2násobkom priemernej mzdy a pre všetky tri krajiny a násobky priemernej mzdy platí, že čistá
miera náhrady je vyššia ako hrubá.
Index progresivity vypočítaný OECD je pre ČR 66.6 %, SR 2.7 % a Fínsko 6.7 %.
Česká republika je podľa indexu krajina, kde hrá dôležitú úlohu daný alebo základný
dôchodok. Naopak, Fínsko a Slovensko majú málo progresívny systém (miera náhrady pre
nízkopríjmového je vyššia ako pre vysokopríjmového poistenca), takže dôchodky sú tesnejšie
prepojené na odvody.
Ďalšie použité kritérium v publikácii na odhad prepojenia pred-dôchodkových príjmov
s dôchodkovým nárokom je podiel hrubého individuálneho dôchodku a hrubého priemerného
príjmu v hospodárstve. Slúži ako indikátor adekvátnosti, keďže do súvisu dáva individuálny
dôchodok ku priemernému príjmu v hospodárstve. SR vychádza ako zásluhovitejšie
nastavený systém tesne nasledované Fínskom, ČR má progresívnejšiu formulu.

1.5 Celoživotný cyklus
Na záver krátko spomenieme zaujímavú štúdiu Takashi Oshio21, ktorá zasadzuje
problém intrageneračného prerozdelovania príjmu do celoživotného cyklu. Pre nás je
zaujímavým poznatkom, že redistribučné efekty a progresivita systému sociálneho
zabezpečenia je výrazne limitovanejšia z pohľadu celoživotného cyklu v porovnaní
s výsledkami pre jednotlivé roky.22 Dôvodom, ako ukazuje aj World Bank štúdia,23 je
skutočnosť, že sporitelia s vyšším príjmom žijú v priemere dlhšie, a teda poberajú dávky
počas väčšieho časového obdobia. Viaceré štúdie intrageneračných dopadov US systému
21

Takashi, O.: Social Security and the Intragenerational Distribution of Lifetime Income in Japan, The Japanese
Economic Review, Vol. 56, No. 1, Japanese Economic Association, Kobe 2005.
22
Viz tiež Coronado et al. (2000). Gustman a Steinmeier (2001) ukázali, že systém sociálneho zabezpečenia je
menej progresívny, ak sú jednotlivci pospájaní do domácností.
23
http://www.worldbank.org/html/dec/Publications/Briefs/DB44.html World Bank Development Brief No. 44,
1994.
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sociálneho zabezpečenia demonštrovali po upravení veku dožitia neexistujúce popr. malé
rozdiely distribučných efektov pre nízko a vysoko príjmových obyvateľov.
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2

Popis systémov
Kapitola 2 je rozdelená na dve časti. V prvej čitateľovi ponúkneme stručný úvod do

systémov starobného zabezpečenia v jednotlivých krajinách. V druhej sa zaoberáme
finančnou stránkou týchto systémov.

2.1 Úvod do systémov

2.1.1 Fínsko
Systém zabezpečenia starobného dôchodku vo Fínsku sa skladá z dvoch hlavných
komponentov, tzv. earnings-related (viazaný na zárobok) dôchodok a tzv. national (národný)
dôchodok. Prvý druh penzie je odvodený od výšky mzdy počas pracovnej kariéry. Národná
penzia je prostriedok zabezpečenia určitého minimálneho príjmu. Viaže sa na miesto
bydliska, ak má dôchodca miesto trvalého pobytu v drahšej lokalite, má nárok na vyššiu
národnú penziu.
Približne 40 % sporiteľov sporí na dôchodok viazaný na príjem v štátnom aj v
súkromnom sektore.24 Sporenie v zamestnaneckých fondoch alebo sporenie na základe
dohody na trhu práce nie je veľmi časté. Jedným z dôvodov je neexistencia stropu pre príjmy,
z ktorých sa dôchodok vypočitáva. Ani samotný dôchodok nie je ohraničený stropom. Zákon
predsa len určuje, že výška príjmu nemôže presiahnuť 137 500 €/rok.25
Penzijný systém bolo podrobený veľkému počtu reforiem. Posledná významná sa
uskutočnila v roku 2005. Okrem iného určila zahrnutie príjmov celej pracovnej histórie do
výpočtu dôchodku, zdvihnutie dolnej hranice veku odchodu

do predčasného, zrušenie

predčasného dôchodku platné od roku 2012. Spomenieme ešte koeficient očakávanej dĺžky
života, ktorý do výpočtu dôchodku zakomponoval trend dožívania sa vyššieho veku.
Uvedieme jeden príklad dopadu reforiem. Po reformách v rokoch 2005 a 2007, kedy sa
zmenili podmienky pre odchod do predčasného dôchodku, sa výrazne znížil počet

24
25

www.etk.fi Finnish Centre for Pensions.
The Finnish Pension System, Finnish Centre for Pensions, Handbooks 2007:6, Helsinki 2007.

20

poberateľov tohto druhu dôchodku. V roku 2007 bol počet predčasných dôchodcov 3 337. V
porovnaní s rokom 2005 sme svedkami 184,7% zníženia počtu predčasných dôchodcov.
Systém administrácie dôchodkov je do veľkej miery decentralizovaný. Ak sa pozrieme
len na súkromny sektor, o jeho správu sa delia dôchodkové poisťovacie spoločnosti, penzijné
fondy firiem, penzijné fondy odvetví, existujú špecializovaní zabezpečovatelia dôchodku pre
námorníkov a farmárov atď.26 Všetci sú koordinovaní Fínskym centrom pre dôchodkové
dávky, pričom dozor zabezpečuje Ministerstvo sociálnych vecí a zdravia spoločne s Dozornou
autoritou poistenia.
Vek odchodu do dôchodku je určený intervalom 63 až 68 rokov. Predčasný dôchodok
je možné poberať po dosiahnutí 62. roku. Naopak, odchod do dôchodku je možné odložiť,
kým sporiteľ dovŕši 68. rok života. Systém podporuje odklad odchodu do dôchodku ako
ilustrujeme aj v boxe č.1. Od 63. do 68. roku života dôchodok narastá 4,5 percentami príjmov,
na rozdiel od 1,5 % od 18. do 53. roku života.
Priemerný vek odchodu do dôchodku bol 59,4 v roku 2008, čo predstavuje malý
pokles o 0,1 v porovnaní s rokom 2007. Od roku 1998 do roku 2008 sa vek odchodu do
dôchodku zvýšil o zhruba pol roka a zostal na úrovni 58 rokov.27 Priemerný vek dôchodcov
bol 74,2 k 31. 12. 2007. Muži rovnako ako v ČR majú nižší priemerný vek (74,2) oproti
ženám (75).28
Starobný dôchodok v súčasnosti poberá takmer milión Fínov. Pre porovnanie, v roku
1980 bolo 740 000 starobných dôchodcov. 29 V roku 1992 tvorili starobní dôchodcovia 64 %
poberateľov sociálnych dôchodkov, toto percento sa do roku 2007 zvýšilo na 70 %.

26

Jedna zaujímavosť, v prípade námorníkov, farmárov a štátnych zamestnancov, kde príjmy nepokrývajú
výdaje, prispieva na uspokojenie stanovených dávok štát.
27
www.etk.fi.
28
Statistical Yearbook on Pensioners in Finland, Official Statistics of Finland, Finnish Centre for Pensions, The
Social Insurance Institution of Finland, Helsinki 2008.
29
Arajärvi E., Knape N.: Social Protection Expenditure and Financing 2007, National Institute for Health and
Welfare, Statistical Report 2/2008, Helsinki 2009.
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Tabuľka č. 1: Počet starobných dôchodcov a ich podiel na počte všetkých
dôchodcov
Rok
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Starobný
762 566
776 810
789 392
804 061
822 515
836 701
846 863
858 216
869 672
875 598
889 629
901 931
917 276
940 037
964 382
978 278

Spolu
1 182 934
1 198 607
1 210 986
1 219 747
1 232 653
1 244 233
1 254 866
1 269 981
1 284 145
1 296 478
1 317 300
1 329 988
1 338 002
1 356 286
1 371 944
1 389 832

%
64,5
64,8
65,2
65,9
66,7
67,2
67,5
67,6
67,7
67,5
67,5
67,8
68,6
69,3
70,3
70,4

Zdroj: Statistical Yearbook on Pensioners in Finland 2007
Podiel poberateľov starobných dôchodkov na počte poberateľov všetkých druhov
penzií (spolu 1 390 000) v roku 2007 je zobrazený na grafe č. 2.
Graf č. 2: Rozdelenie penzistov podľa druhu dôchodku k 31. 12. 2007
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2.1.2 Systém na Slovensku
Dôchodkový systém sa skladá z troch pilierov. Prvý povinny priebežný (PAYG) je
spravovaný Sociálnou poisťovňou. Dôchodok nasporený v tomto pilieri zohľadňuje príjmy,
infláciu a rast miezd. Obyvatelia, zatiaľ nie všetci povinne, si v druhom pilieri sporia na
súkromnom dôchodkovom účte s možnosťou voľby rizika a je spravované dôchodkovými
správcovskými spoločnosťami. Tretí nepovinný pilier, doplnkové dôchodkové sporenie, je
postavený na báze kapitalizačného zhodnocovania, súčasťou je aj napr. životné poistenie.
Jeho podstatnou črtou je daňové zvýhodnenie, ktoré motivuje zamestnávateľa aj zamestnanca
k prispievaniu.30 V tejto práci budeme zjednodušujúco počítať len s povinným sporením
v prvom pilieri, teda v Sociálnej poisťovni.
Systém prekonal viaceré reformy. Hlavná myšlienka reformy v roku 2003 bola zaviesť
vyššiu zásluhovosť do systému starobných dôchodkov tak, aby zároveň zostal sociálny
princíp solidarity zachovaný a kapitálové zhodnocovanie úspor. Do výpočtu starobného
dôchodku sa zahrnula výška zárobku aj počet rokov poistenia. Potrebný počet rokov sporenia
bol znížený na 15 rokov. Priemerný osobný mzdový bod31 spolu s obdobím dôchodkového
poistenia a aktuálnou dôchodkovou hodnotou tvorí trojicu základných veličín na výpočet
dôchodkovej dávky. Účelom zavedenia bodového systému bolo previazanie príjmov počas
pracovného obdobia a následnej výšky starobného dôchodku.
Vek odchodu do dôchodku bol pre mužov i ženy, nehľadiac na počet detí, jednotne
nastavený na 62 rokov od roku 2014, pričom sporiteľ musí pracovať aspoň 15 rokov. V už
neplatnom zákone bol vek odchodu do dôchodku určený pre muža na 60 rokov a pre bezdetnú
ženu v 57. roku života, s jedným dieťaťom v 56., s dvomi v 55., s troma až štyrmi v 54. a
nakoniec pre ženu s 5 a viac deťmi v 53. roku života. Prechodné obdobie je určené
pridávaním mesiacov v závislosti na tom, kedy dosiahol dôchodkový vek podľa starých
pravidiel. Až do vyrovnania s vekom 62 rokov sa každý rok predlžuje o 9 mesiacov.
Priemerný vek dôchodcov je 71 rokov k 31. 12. 2008. Priemerný vek dôchodkýň je
z toho 74, mužov dôchodcov 71 rokov.
30

Ďurana R., Karpiš J., Reptová O.: Sociálna politika: Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti,
Bratislava 2007, str. 26.
31
A ten pomocou osobného vymeriavacieho základu viz www.socpoist.sk.
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V tabuľke č. 2 je znázornený priaznivý v porovnaní s ČR, avšak permanentne sa
zhoršujúci pomer počtu starobných dôchodcov na počte poistencoch, ktorí povinne
prispievajú do Sociálnej poisťovne na starobné dôchodky, alebo to za nich robí štát. V roku
1995 na jedného dôchodcu do systému PAYG prispievali 4,3 poistenci, v roku 2008 už len
2,6, čo predstavuje 60% redukciu.
Tabuľka č. 2: Podiel počtu starobných dôchodcov a poistencov
Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Počet
dôchodcov
723 963
731 781
743 072
754 333
771 323
778 030
772 341
783 676
796 251
811 937
924 285
916 296
916 941
923 732

Podiel
23,5
23,6
23,2
23,8
25,8
28,8
29,7
30,5
31,6
33,2
36,9
35,7
34,8
38,0

Zdroj: Sociálna poisťovňa, vlastné výpočty
Prehľad dôchodkových dávok, ktoré boli vyplatené Sociálnou poisťovňou, je na grafe
č. 3. Sociálne dávky a dávky manželkám sme zanedbali.
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Graf č. 3: Vyplatené dôchodkové dávky v mil. Sk
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Zdroj: www.upsvar.sk

2.1.3 Systém v Českej republike
Systém starobného zabezpečenia sa skladá z dvoch pilierov. Prvým je povinné
základné dôchodkové poistenie, ktoré je financované priebežne (PAYG tz. výdaje sa rovnajú
príjmom v danom roku) a dávkovo definované. Tento pilier je univerzálny, dávky z neho
poberá 99 % obyvateľov vo veku vyššiom ako je veková hranica pre nárok na starobný
dôchodok.32 Druhý pilier je tvorený dobrovoľným doplnkovým poistením. Je financované
kapitálovo. Predstavuje obdobu 3. piliera v SROV. príspevkovo definovaným a kapitálovo
financové. Dôchody z tohto piliera sa podieľajú na príjmoch dôchodcov zatiaľ
zanedbateľne.33
Aj systém v ČR bol podrobený mnohým reformám, spomeňme napr. pravidelné
zvyšovanie dôchodku každý rok v januári v roku 2002 a zrušenie jedného z dvoch druhov
predčasného dôchodku (dočasného predčasného dôchodku) v roku 2003. Medzi schválené
opatrenia s účinnosťou od roku 2010 patrí postupné zvyšovanie počtu rokov prispievania do
systému na 35 rokov alebo 25 bez náhradných dôb poistenia.
Vek odchodu do dôchodku je určený na 65 pre mužov od roku 2030 a 62 až 65 pre
ženy podľa počtu vychovaných detí od roku 2031. Momentálne má muž nárok na odchod do
32
33

www.mpsv.cz MPSV ČR.
www.mpsv.cz MPSV ČR.
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dôchodku vo veku 60 rokov, žena 53 – 57 podľa počtu vychovaných detí. Sporiteľ musí
prispievať do systému 25 rokov pri dosiahnutí dôchodkového veku alebo 15 rokov, ak
zároveň dosiahol 65. rok života.
Priemerný vek dôchodcov sa počas obdobia 1999 až 2007 u mužov zvýšil o jeden rok
na 70 rokov, u žien sa zvýšil podstatnejšie z 65 na 69 rokov. Priemerný vek odchodu do
dôchodku za obdobie 1999 – 2007 zostal u mužov na pôvodnej úrovni 61 rokov, u žien sa
zvýšil z 56 na 58. Pri trvale skrátenom starobnom dôchodku je vek odchodu do dôchodku
o rok až dva nižší, pri mužoch rast z 59 na 60 rokov, pri ženách rast z 55 na 56 rokov.34
Počet starobných dôchodcov v roku 2007 bol cca 2 mil, čo znamená 8,7% rast
v porovnaní s rokom 1999. Pri vynechaní skupiny predčasných starobných dôchodcov
(ktorých počet stúpal) počet poberateľov starobného dôchodku mierne klesol (o 2,6 %).
Tabuľka č. 3: Vývoj počtu dôchodcov (v tis.)

Rok
1 999
2 000
2 001
2 002
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007

Spolu
1 850
1 879
1 896
1 883
1 892
1 924
1 942
1 977
2 011

Starobný
1 721
1 703
1 681
1 659
1 640
1 649
1 657
1 668
1 677

Starobný
Trvalo
Dočasne
skrátený
skrátený
111
17,6
156
19,3
200
15,7
211
13,2
226
26,1
251
24,4
271
14,3
295
13,7
323
10,6

Zdroj: Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008, 2006, 2004

34

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008, odbor sociálního pojištění MPSV, Praha 2008.
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Graf č. 4: Rozdelenie poberateľov podľa počtu vyplatených dôchodkov v roku
2007
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Zdroj: Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008

2.2 Finančná náročnosť
Výška výdajov na starobné dôchodky vo Fínsku v roku 2007 bola 5,2545 bil. €, čo je
8,6 % HDP. Výdavky Sociálnej poisťovne na starobné dôchodky sa rovnali 96 148 miliónov
Sk, čo je 5,2 % HDP. Výdaje systému ČR len starobného zabezpečenia za rok 2007
predstavovali 203,9 mld Kč, čo je 5,8 % HDP.
Tabuľka č. 4: Výdaje na starobné zabezpečenie ako % HDP v roku 2007

%

SR
5,2

ČR
5,8

Fínsko
8,6

Zdroj: Sociálna poisťovňa, Statistická ročenka 2007 z oblasti důchodového pojištení,
Pensioners and Insured in Finland 2007
Platí,35 že krajiny s nižšou intrageneračnou redistribúciou, teda s tesnejším napojením
výšky odvodov a výšky dôchodkového nároku (Bismarck) sú spojené s vyššími verejnými
35

Viz napr. Conde Ruiz, J. I., Prefeta, P.: The redistributive design of social security systems, Documento de
trabajo 2007-07, Madrid 2007 a Koethenbuerger, M., Poutvaara, P., Profeta, P.: Why are more redistributive
social systems smaller? A median voter approach, Oxford Economic Papers (2007), Oxford University Press,
2007.
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dôchodkovými výdajmi nefondového piliera, s menším podielom súkromne sporených
dôchodkov a s nižšou príjmovou nerovnosťou ako redistributívnejšie systémy (Beveridge).36
Štúdia s Panu Poutvaarom37 to vysvetľuje pomocou mediánového voliča. Zisťujú, že
mediánový volič je obyvateľ v strednom veku s vyšším príjmom. Pre tento typ je sociálny
systém

viazaný

na

príjem

vyhovujúcejší

z dôvodu

menšieho

intrageneračného

prerozdeľovania a menších deformácií ponuky práce.
Najvyššie výdaje ako percento HDP má Fínsko, ktoré má skôr zásluhový ako
solidárny systém. Nasleduje solidárna ČR a tesne za ňou zásluhový systém v SR. Je teda
ťažšie vyvodiť jednoznačný záver, ktorý typ systému má vyššie výdaje. V prípade Fínska to
relatívne k ČR platí, v SR sú však výdaje v % HDP nižšie ako v ČR. Možný dôvod nižších
výdajov v % HDP na Slovensku je prebiehajúci prechod na zásluhový systém, ktorý stále
vykazuje prvky prerozdeľovania, ako ukázali aj výsledky viacerých kritérií v tretej kapitole.
Vo všetkých troch krajinách prevyšujú príjmy výdaje, najmenej v ČR (solidárnejší
systém), najviac vo Fínsku (zásluhovejší), avšak napr. v SR sú zdroje doplňované štátnymi.
Preto si myslíme, že finančná stabilita jednotlivých systémov nemôže byť posudzovaná na
základe týchto štatistík.

2.2.1 Fínsko
Výška výdajov na starobné dôchodky v roku 2007 bola 15 451 mil. €.38 Podiel žien na
príjmoch (48 %) je nižší ako ich podiel na počte poberateľov (59 %) a rovná sa 48 percentám.
Dôvodom je nižší priemerný dôchodok žien v porovnaní s mužmi. Navyše, takmer 1/3 žien
poberajúcich starobný dôchodok dosiahla vek 80 rokov a ich penzia je nižšia ako priemerná.39

36

Neplatí však opačná implikácia, vyššie výdaje majú za náaledok nižšiu nerovnosť viz analýza Robin Hood v
Esping-Andersen, G., Myles, J.: The Welfare State and Redistribution http://dcpis.upf.edu/~gosta-espingandersen/materials/welfare_state.pdf.
37
Koethenbuerger, M., Poutvaara, P., Profeta, P.: Why are more redistributive social systems smaller? A median
voter approach, Oxford Economic Papers (2007), Oxford University Press, 2007.
38

Náklady na národný dôchodok aj na dôchodok viazaný na príjem viz Arajärvi E., Knape N.: Social Protection
Expenditure and Financing 2007, National Institute for Health and Welfare, Statistical Report 2/2008, Helsinki
2009, str. 39.
39
Statistical Yearbook on Pensioners in Finland, Official Statistics of Finland, Finnish Centre for Pensions, The
Social Insurance Institution of Finland, Helsinki 2008,str. 55.
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Výdaje na starobné zabezpečenie viazané na príjem poistenca40 mali spomedzi
všetkých dôchodkových dávok najrýchlejší rast, ktorý je vysvetľovaný trendom nárastu
priemerného dôchodku a zvýšením počtu dôchodcov. V roku 1998 tvorili 60 % nákladov na
sociálne zabezpečenie, v roku 2007 až 70 %.

Zároveň náklady na starobné dôchodky

v absolútnych číslach mali nárast o 88,6 % od roku 1998.
V roku 2007 boli najdôležitejším zdrojom financovania výdajov na systém sociálneho
zabezpečenia zamestávatelia (37,9 %). Štát prispel 24,3 percentami, samosprávne celky 18,9,
poistenci 11,8 a iní 7,1 percentami.41
Systém vo Fínsku má na rozdiel od SR a ČR počas celého obdobia 2001 – 2007
príjmy vyššie ako výdaje a príjmy dokonca vzrástli od roku 2001 o vyššie percento (o 46 %)
ako výdaje (o 34 %). V roku 2008 dosahoval čistý príjem hodnotu až 3,7 bil. eur.
Graf č. 5: Príjmy a výdaje vo Fínsku
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Zdroj: OECD, IOPS Country Profiles - Finland, 2008, Eurostat, vlastné výpočty

40

Národná penzia nezahrnutá.
Arajärvi E., Knape N.: Social Protection Expenditure and Financing 2007, National Institute for Health and
Welfare, Statistical Report 2/2008, Helsinki 2009, Statistical Yearbook on Pensioners in Finland, Official
Statistics of Finland, Finnish Centre for Pensions, The Social Insurance Institution of Finland, Helsinki 2008.
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2.2.2 Slovensko
V roku 2005 sa znížila odvodová povinnosť zamestnávateľov zo 16 % na 14 %. Je
pozorovateľný vplyv zmenšenia odvodov zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie na
zníženie nákladov na dôchodkové poistenie vyjadrené ako percento nákladov práce.42 Pre
zamestnancov zostala výška odvodov (4 %) nezmenená. Z týchto 18-tich percent je 9
odvedených do Sociálnej poisťovne a 9 do vybranej DSS.
Výdavky Sociálnej poisťovne na starobné dôchodky sa rovnajú 115 681 miliónov Sk
za rok 2008, čo je cca 36% nárast oproti roku 1995. Výdavky mali za toto obdobie priemerný
medziročný rast vo výške 11 %. V roku 1995 tvorili 63,4 % celkových sociálnych výdajov
Sociálnej poisťovne43, v roku 2008 už 71,1 %.44
Okrem roku 2005 vykazuje systém starobného zabezpečenia mierny prebytok.
Schodok v roku 2005 vysvetľujeme poreformným obdobím, kedy začala Sociálna poisťovna
postupovať 9% odvod do druhého fondového piliera. Výpadok v rozpočte sa financuje
štátnymi finančnými aktívami a presúvaním zdrojov z prebytkových fondov a fondu
solidarity.
Graf č. 6: Vývoj výdajov a príjmov Sociálnej poisťovne
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SZČO vo výpočtoch nezahrnutá.
Výdaje = starobný + pomerný starobný + invalidný + čiastočný invalidný + vdovský + vdovecký + sirotský
dôchodok + dôchodok za výsluhu rokov.
44
Sociálna poisťovňa, vlastné výpočty.
43
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2.2.3 Česká republika
Indikátorom finančnej stability je aj pomer dôchodcov ku platcom poistného, ktorý sa
počas obdobia 1999 – 2007 zhoršil, i keď nie výrazne. Odchýlky od počiatočnej hodnoty sú
za celé časové obdobie minimálne. Ak začiatok pozorovaného obdobia presuniemie na rok
2000, podiel sa vyvíjal priaznivo, čo znamená, že počet platcov sa zvýšil rýchlejšie ako počet
dôchodcov, čo napomohlo finančnej bilancii.
Tabuľka č. 5: Podiel počtu dôchodcov a počtu poistených osôb
Rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Podiel
53,9
55,4
55
54,7
55,5
55,1
54,8
55
54,7

Zdroj: Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008
Výdaje systému starobného zabezpečenia za rok 2007 predstavovali 203,9 mld. Kč
(72,1 % celkových výdajov sociálneho zabezpečnia), čo je nárast o 65 % oproti roku 1999.
Výdaje rástli o trochu rýchlejšie ako celkové výdaje na dôchodkové zabezpečenie (ktoré sa
zvýšili o 63 %) a zároveň sa zväčšil podiel výdajov na starobné zabezpečenie na celkových
výdajoch dôchodkového zabezpečenia (o 71 % v porovnaní s rokom 1999). Príjmy na
zabezpečenie celého dôchodkového systému narástli od roku 1999 o 46 % na úroveň 295,9
mld. Kč. Rozdiel príjmov a výdajov je pozitívny (13,3 mld. Kč) na rozdiel od záporného salda
v roku 1999 (-16,4 mld. Kč). 45
Zamestnanec od roku 2009 prispieva 6,5 % na systém sociálneho poistenia.
Zamestnávateľ platí 21,5 %, čo zhruba odpovedá pomeru 1/3 zamestnanec a 2/3
zamestnávateľ, čo je priemerom v EÚ. Výdaje v Českej republike prevyšovali príjmy až do
roku 2004, kedy sa zvýšila sadzba odvodov z 26 na 28 %.

45

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008, odbor sociálního pojištění MPSV, Praha 2008.
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Graf č. 7: Príjmy a výdaje na starobné dochodky v ČR
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Zdroj: Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění, vlastné výpočty
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3

Analýza
Starobné dôchodky budeme analyzovať pomocou siedmych kritérií, ktoré nám

pomôžu vyvodiť záver ohľadom zastúpenia princípov solidarity a zásluhovosti v systémoch
starobného zabezpečenia.
Začneme pohľadom na priemerný dôchodok. Zistíme, koľko dôchodcov má vyšší ako
priemerný dôchodok, naopak koľko sporiteľov má nárok nižší ako priemerný. Hľadáme
percentuálne zastúpenie poistencov v jednotlivých výškových kvantiloch, tz. koľko
dôchodcov poberá maximálny, minimálny dôchodok, okolo akej hodnoty sa pohybuje
najväčšia časť poberateľov. Predpokladáme, že minimálne percentuálne zastúpenie
dôchodcov s najvyšším a najnižším dôchodkom a zároveň hustá koncentrácia dôchodcov
okolo jednej hodnoty starobného dôchodku je znakom solidárneho systému, teda
prerozdelenia od dôchodcov s vyššími príspevkami počas obdobia starobného sporenia ku
dôchodcom s nižšími príspevkami. Rovnomernejšie zastúpenie dôchodcov v jednotlivých
kvantiloch, ktoré predstavuje rozmanitosť výšky príspevkov obyvateľstva, teda väčšie
premietnutie výšky príspevkov do výšky dôchodku je naopak signálom zásluhovosti systému.
Krajiny medzi sebou porovnáme.
Dáta, ktoré sme získali zo štatistických úradov jednotlivých krajín, boli rozdelené do
8, poprípade 9 kvantilov, takže sme toto hrubé rozdelenie museli prevziať. Poskytujú obraz o
percentuálnom zastúpení dôchodcov v nich podľa výšky dôchodku. Za najnižší dôchodok
v každej krajine sme zvolili interval výšky dôchodkov nachádzajúci sa na začiatku osi x, ako
bol určený štatistickým úradom. Vo Fínsku je interval 0 – 399 eur, na Slovensku 0 – 3 899
Sk, v ČR 0 – 2 799 Kč. Definíciu najvyššieho dôchodku sme podobne určili rozdelením
dôchodkov štatistickými úradmi. Prevziali sme ich horný interval na osi x, ktorý sa rovná
12 500 Kč a viac v ČR, nad 19 000 Sk v SR a 2 600 eur a viac vo Fínsku.
Druhým kritériom je, do akej miery sa premietne výška odvodov do výšky dôchodku.
Tento vzťah porovnáme medzi dvoma typmi dôchodcov. Prvý zarába 0,5 násobok priemernej
hrubej mzdy, druhý má nadpriemerný príjem (trojnásobok priemernej hrubej mzdy) počas
celej doby svojej pracovnej kariéry, ktorá trvala nepretržitých posledných 25 rokov pred
dosiahnutím dôchodkového veku. Zvolený počet rokov sporenia (25) výrazne podhodnocuje
dôchodok bežný v realite. Chceli sme však eliminovať systém z obdobia pred 1989. Zároveň
33

predpokladáme, že na porovnanie pomeru dôchodku ku odvodom medzi sporiteľmi to bude
mať minimálny vplyv.
V rôznych analýzach sa pri analýze nastavenia systému z hľadiska solidarity a
zásluhovosti používajú mzdy odlišných úrovní napríklad v OECD počítajú s 0.5, 0.75, 1, 1.5
a 2-násobkom priemernej mzdy, hrubej a čistej. My sme použili trojnásobok priemernej
hrubej mzdy z toho dôvodu, že tvorí maximálny vymeriavaci základ v SR. Je to teda sporiteľ,
ktorého zárobok je vysoký a zároveň má najvyššie odvody v absolútnych číslach (poistenec
s vyšším príjmom neprispieva do systému viac). Aby sme získali porovnateľné dáta, aj pri
zvyšných dvoch krajinách sme použili ten istý koeficient vynásobenia priemernej mzdy (3).
Hrubá mzda odzrkadľuje vyňatie tejto práce z daňového systému.46 Myslíme si, že prípade
výraznejšieho odrazenia výšky odvodov na výšku dôchodku je systém skôr zásluhový. Ak
naopak musí sporiteľ zarábať a odvádzať viac na dosiahnutie tejto výšky dôchodku, systém
prerozdeľuje a je solidárnejší. Vypočítame odvody a pomocou zjednodušených kalkulátorov47
aj ich dôchodok. Porovnáme, koľko každý prispieva do systému starobného poistenia počas
pracovného života a akú sumu bude v starobe zo systému prijímať. Potom vyhodnotíme
prítomnosť zásluhovosti a solidarity v systéme.
Tretím je priemerný dôchodok respektíve pomer priemerného dôchodku k priemernej
mzde. Priemerný starobný dôchodok je totiž absolútna hodnota, ktorá nemá veľkú výpovednú
hodnotu pre porovnanie tak rozdielnych krajín, ako je Fínsko, Slovensko a Česká republika.
Nie je v ňom zahrnutý rozdiel vo výške životných nákladov v tej ktorej krajine. Preto sa
uchýlime k vývoju pomeru priemerného starobného dôchodku ku priemernej hrubej mzde.
Uvažujeme nasledovne. Mzdu a dôchodok považujeme za neklesajúce veličiny, takže pri raste
percenta buď rástol priemerný dôchodok aj priemerná hrubá mzda, ale dôchodok rýchlejšie,
alebo rástol iba dôchodok. Naopak, klesajúci trend môže byť spôsobený rastom oboch,
pričom mzda rástla rýchlejšie, alebo dôchodok zostáva nezmenený a mzda sa zvyšuje. Čím
vyšší je pomer priemerného dôchodku (ktorý poberá väčšina dôchodcov) ku priemernej mzde,
tým náročnejšie je hľadanie zdrojov. Jedným z najpoužívanejších je presunutie zdrojov od
dôchodcov, ktorí mali vyššiu mzdu, a teda vyššie odvody ku dôchodcom, ktorých mzdy boli
nižšie. Vyšší pomer relatívne k ostatným krajinám považujeme za signál solidárnejšieho

46

Samozrejme, okrem odvodov. Kvôli zjednodušeniu použijeme hrubú mzdu.
http://www.socpoist.sk/kalkulacka-na-informativny-vypocet-dochodku/1611s,
http://www.finance.cz/duchody-a-penze/financni-kalkulacky/vypocet-duchodu-2009/.
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systému. Ďalej sa pozrieme na vývoj tohto podielu v čase. Nakoniec zobrazíme rast
priemerného dôchodku. Logika však bude opačná ako pri podiele priemerného dôchodku
k priemernej mzde. Predpokladáme, že najdynamickejší rast, najmä od roku 2004
zaznamenáme v SR kvôli reforme, ktorá posilnila princíp zásluhovosti. Tým pádom by
dôchodok veľkej časti sporiteľov mal rásť, keďže sú znížené ich príspevky na dôchodcov
s nižším dôchodkom, čo následne zvyšuje strednú hodnotu dôchodkov.
Štvrté kritérium sa bude zaoberať vzťahom priemerného dôchodku a dôchodku
vypočítaného z priemernej mzdy. Ak je dôchodok vypočítaný z priemernej mzdy menší ako
stredná hodnota dôchodku v systéme, znamená to, že sporiteľ musí zarábať viac na
dosiahnutie tohto dôchodku, z čoho vyplýva solidarita.
Hrubá miera náhrady určuje podiel hrubého starobného dôchodku ku hrubému príjmu
pred odchodom do dôchodku. Pomocou nej analyzujeme, do akej miery sa systému darí
nahradiť príjmy pred odchodom do dôchodku. Ďalej prejdeme k adekvátnosti dôchodku, ktorá
hodnotí výšku dôchodku ku priemernej mzde v hospodárstve. Index progresivity prispeje
k posúdeniu vťahu príjmov počas pracovnej kariéry a nárokovateľnej dôchodkovej dávky.
Vypočítame ho pomocou Gini koeficientov.
Na záver vypracujeme krátku štúdiu rodiny na Slovensku. Pozrieme sa na vývoj výšky
starobného dôchodku rodičov v čase a identifikujeme prvky solidarity a zásluhovosti.

Box 1
•

Predčasný dôchodok
Percentuálne zníženie

V ČR sa percentuálna výmera kráti o 1,3 % výpočtového základu za každých 90
dní od dňa priznania dôchodku do dosiahnutia dôchodkového veku. Ak by sporiteľ,
majúci nárok na dôchodok po 40-tich rokoch sporenia (osobný vymeriavaci základ sa
rovná 25 tis. Kč), odišiel do trvalo skráteného predčasného dôchodku48 o 1 rok, jeho
dôchodok by bol znížený o 5 percent. Pri spriemerovaní percent v závislosti na
48

Až 3 roky před dosiahnutním dôchodkového veku.
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vymeriavacom základe v Kč (5 tis., 10 tis., 15 tis., 20 tis., 25 tis., 30 tis.) dostávame po
zaokrúhlení hodnotu 4,8 %.49
Vo Fínsku, kde je kazdý mesiac na dôchodku pred dosiahnutím veku 63 rokov
ohodnotený 0,6% snížením dôchodku, by sa dôchodok znížil o 7,2 % (0,6 x 12). Na
Slovensku, kde sa za každých započatých 30 dní plná suma dôchodku zníži o 0,5 % by sa
dôchodok znížil za jeden rok o 6 % (0,5 x 12).
•

Vek

V roku 2000 sa vo Fínsku zvýšil vekový limit na predčasný dôchodok z 58 na 60
rokov, ktorý bol v roku 2005 zmenený na 62 rokov, čo znamená maximálne 1 rok pred
dôchodkovým vekom. Na Slovensku sa pred reformou v roku 2003 dalo odísť do
predčasného dôchodku dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku, ktorý bol rovnaký
ako po reforme (60 pre mužov, u žien rôzny v závislosti na počte detí), po reforme bolo
umožnené odísť do predčasného dôchodku aj skôr ako 2 roky pred dosiahnutím
dôchodkového veku, čo sa navrátilo do pôvodných koľají spred roku 2003 od roku 2008.
V ČR je umožnené poberať trvalý skrátený predčasný dôchodok maximálne 3 roky
pred dosiahnutím dôchodkového veku. Predčasný dočasne skrátený dôchodok má
podmienky nároku maximálne dva alebo päť rokov v závislosti na tom, či dôchodca
poberá plný alebo čiastočný invalidný dôchodok a podmienky museli byť splnené do
konca roka 2006.
Najmotivujúcejšie nastavenie systému pre odchod do dôchodku pri dosiahnutí
dôchodkového veku a nie skôr prisudzujeme Fínsku, veková hranica je nastavená
najbližšie hranici veku odchodu do dôchodku a percentuálne zníženie dôchodku je
najvyššie. Najmenej prísni na predčasných dôchodcov sú v ČR, kde je možné berať
dôchodok až tri roky pred dôchodkovým vekom a % zníženie je najmenšie spomedzi
týchto troch krajín.
Pozrime sa na vývoj počtu predčasných dôchodcov, aby sme zistili, či mali
49

www.mpsv.cz MPSV ČR.
Statistical Yearbook on Social Welfare and Health Care 2007, Official statistics Finland STAKES, Helsinki
2008, str. 132, 133, Statistical Yearbook on Social Welfare and Health Care 2007, Official statistics Finland
STAKES, Helsinki 2008, str. 80, vlastné výpočty.
51
Toto číslo však obsahuje aj dôchodcov, ktorí vek odchodu do dôchodku už dosiahli.
50
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reformné snahy krajín vplyv na tento počet. Dáta pre Slovensko sa nám podarilo získať až
od roku 2004. Pred rokom 2004 totiž kategória predčasných dôchodkov neexistovala,
priznávali sa mimoriadne dôchodky, ktoré sa od dnešných trochu odlišujú a v štatistikách
boli v podmožine starobných. Za toto obdobie vzrástol počet predčasných dôchodcov
o 454 %. V roku 2006, kedy už bol umožnený odchod skorší ako dva roky pred
dosiahnutím dôchodkového veku, zaznamenávame až 167% nárast v počte dôchodcov,
v roku 2008 menší, 19%.
Vo Fínsku v roku 2000, kedy bola zvýšená hranica odchodu do predčasného
dôchodku došlo k menšiemu medziročnému nárastu počtu dôchodcov ako rok predtým.
Pozorovateľný je význačný medziročný úbytok (39 %) v ďalšom reformnom roku 2005.
Za obdobie 2000 – 2007 to predstavuje 66,2% zníženie počtu tohto druhu dôchodcov.50
Nárast v ČR za obdobie 1999 až 2007 viz tabuľka č. 3 bol 259%. Rast sa pohybuje
okolo10 % za rok. Počet dôchodcov na trvalo skrátenom starobnom dôchodku (tri roky
pred vekovou hranicou odchodu do dôchodku) stúpol až o 291 % za obdobie 1999 – 2007.
Vysvetľuje to nižší počet dôchodcov, na ktorom sa výraznejšie prejaví zmena a pomalší
úbytok vďaka nižšiemu veku. 51
Tabuľka č. 6: Počet predčasných dôchodcov vo Fínsku
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Počet
2 727
2895
3590
4114
4152
4208
4046
2467
1933
2377

Zdroj: Statistical Yearbook on Social Welfare and Health Care 2007, Official
statistics Finland STAKES, Helsinki 2008
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3.1 Rozdelenie podľa výšky dôchodku
3.1.1 Fínsko
Priemerný starobný dôchodok k 31. 12. 2007 je 1248 €. Približne 400 000 dôchodcov
má vyšší ako priemerný dôchodok z celkového počtu 931 806 (cca 42,9 %). Nižší ako
priemerný dôchodok má teda okolo 57,1 % dôchodcov. Najvyšší dôchodok (2600 € - ) má 4,8
% a najnižší (0 – 399 €) 1,3 % starobných dôchodcov. Počet poberateľov najvyššieho
dôchodku je teda zanedbateľný a oproti počtu poberateľov najnižšieho dôchodku nižší o 3,5
percentných bodov.
Horný tisíc eurový kvantil obsahuje 22,7 % dôchodcov, dolný tisíc eurový kvantil o
takmer 100 % viac: 40,1 % dôchodcov. Najväčšie percentuálne zastúpenie majú dôchodci
poberajúci dávky vo výške 1200 – 1599 eur. V širšom okolí priemernej hodnoty je sústredený
najväčší počet dôchodcov, najvyšší dôchodok poberá najmenšie percento dôchodcov
v porovnaní s ostatnými. Fínsko sumarizujeme zistením, že má nízke zastúpenie dôchodcov
s najvyšším, najnižším dôchodkom a najviac dôchodcov je sústredá okolo strednej hodnoty
dôchodku.
Graf č. 8: Percentá starobých dôchodcov v jednotlivých intervaloch vo Fínsku
k 31. 12. 2007
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Zdroj: Statistical Yearbook of Pensioners in Finland 2007
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3.1.2 Slovensko
Priemerný dôchodok k 31. 12. 2008 bol 9431 Sk. Na grafe č. 9 vidíme, že dôchodok
najväčšej časti dôchodcov sa pohyboval okolo priemernej hodnoty. Počet dôchodcov
poberajúcich väčší ako priemerný dôchodok bol nižší ako počet poberateľov dôchodku
menšieho ako priemerného (cca 31,3 % z celkového počtu 638 244).
Najnižší dôchodok dostalo 1,6 % dôchodcov, najvyšší 0,6 %, čo je zároveň najmenšie
percentuálne zastúpenie zo všetkých. Dolný štvortisíckorunový kvantil (2 000 – 5 999) zahŕňa
6,1 % dôchodcov, horný kvantil (od 16 000 vyššie) menej a to 1,8 % dôchodcov. Najväčší
percentuálny podiel mal dôchodok v rozmedzí 8 000 až 9 999 Sk. Percentuálne zastúpenie
dôchodcov s najnižším a najvyšším dôchodkom je mizivé. Väčšina dôchodcov má dôchodok
pohybujúci sa okolo strednej hodnoty.
Graf č. 9: Percentá starobých dôchodcov v jednotlivých intervaloch v SR k 31. 12.
2007
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Zdroj: Sociálna poisťovňa

3.1.3 Česká republika
Priemerná výška starobného dôchodku k 31. 12. 2007 je 8739 Kč. Okolo 47 %
dôchodcov má vyšší ako priemerný dôchodok. Najnižší dôchodok (1 – 2799 Kč) má 0,5 %
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poberateľov, čo je zanedbateľné číslo. Najvyšší dôchodok (12 500 Kč a viac) poberá 3,3 %
dôchodcov. Graf č. má takmer normálne rozdelenie, veľká časť dôchodcov je zhromaždená
okolo priemernej hodnoty dôchodku.
Najviac dôchodcov poberá dôchodok vo výške 7 600 – 8 999 Kč. Dolný kvantil od 1 –
4399 Kč dostáva 1,5 % poistencov, od 11 500 Kč vyššie je percento väčšie (6,7 %). Extrémny
starobný dôchodok, buď malý alebo veľký, poberá minimum ľudí. Najväčší počet dôchodcov
je v blízkosti strednej hodnoty dôchodku.
Graf č. 10: Percentá starobých dôchodcov v jednotlivých intervaloch v ČR k 31.
12. 2007
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Zdroj: Statistická ročenka 2007 z oblasti důchodového pojištění, vlastné výpočty

3.1.4 Porovnanie
Naším cieľom je porovnať, koľko dôchodcov poberá najnižší a najvyšší dôchodok
v jednotlivých krajinách a aké je rozdelenie poberateľov okolo strednej hodnoty dôchodku.
Tým získame informácie na relatívne posúdenie systémov jednotlivých krajín.
Percento dôchodcov s najnižším dôchodkom je najvyššie na Slovensku (1,6 %).
Fínsko je na druhom mieste s 1,3 %. Dôchodci ČR v porovnaní so SR a Fínskom majú
najmenšiu časť poberateľov s najnižším dôchodkom (0,5 % dôchodcov). Rozdiely medzi
krajinami sú však minimálne.
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Graf č. 11: Percento poberateľov najnižšieho dôchodku
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Zdroj: Sociálna poisťovňa, Statistická ročenka 2007 z oblasti důchodového pojištění,
Statistical Yearbook of Pensioners in Finland 2007
Krajiny sú diferencovanejšie čo sa týka počtu dôchodcov v intervale s najvyšším
dôchodkom, oproti s najnižším sú rozdiely aj hodnoty vyššie. Fínsko má 4,8 % dôchodcov,
ktorí majú právo poberať navyšší dôchodok, nasleduje ČR s 3,3 % a nakoniec SR s iba 0,6%
podielom dôchodcov.
V SR je podiel dôchodcov s najvyšším dôchodkom menší ako s najnižším dôchodkom.
Zároveň je najmenší rozdiel medzi týmito dvoma podielmi (1 percentný bod na rozdiel od
Fínska s 3,5 percentnými bodmi). Vo všetkých troch krajinách je najväčší počet dôchodcov
sústredených okolo strednej hodnoty. Na porovnanie medzi nimi nemá následne táto kategória
výpovednú hodnotu.
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Graf č. 12: Percento poberateľov najvyššieho dôchodku
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Zdroj: Sociálna poisťovňa, Statistická ročenka 2007 z oblasti důchodového pojištění,
Statistical Yearbook of Pensioners in Finland 2007
Zhrňne zistenia do tohto okamihu. Slovensko s nízkym (i keď najvyšším v skupine,
rozdiely sú ale minimálne) percentom dôchodcov poberajúcich najnižší dôchodok, s výrazne
najnižším percentom dôchodcov poberajúcich najvyšší dôchodok a s najmenším rozdielom
medzi týmito dvoma kvantilmi hodnotím ako solidárnejší systém v porovnaní s Fínskom a
ČR.
Fínsko s nízkym percentom dôchodcov s nízkym dôchodkom avšak s relatívne
vysokým percentom (4,8 %) dôchodcov poberajúcich najvyšší dôchodok je signálom
zásluhovejšieho systému v porovnaní so SR a ČR. V Českej republike je percento dôchodcov
s najnižším dôchodkom nízke podobne ako u zvyšných dvoch krajín. Najvyšší dôchodok
poberá relatívne ku Slovensku väčšie percento, v porovnaní s Fínskom menšie. Systém sa
zatiaľ javí ako solidarnejší v porovnaní s Fínskom a zásluhovejší v porovnaní so SR.

3.2 Odvody a dôchodok
V tejto stati vypočítame výšku odvodov v jednotlivých krajinách pre sporiteľov
s minimálnou a nadpriemernou mzdou. Pomocou zjednodušenej kalkulačky vypočítame ich
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dôchodok52 podľa súčasných systémov a zistenia vyhodnotíme. Vo všetkých troch krajinách
uvažujeme len povinné odvody do priebežného systému (PAYG). Zanedbáme fondovú časť
(v prípade SR je to 2. pilier spravovaný DSS), vypočítaný dôchodkový nárok tak bude nižší
ako v realite. Ďalším predpokladom je prispievanie do systému starobného poistenia len 25
posledných pred dôchodkom a nepretržitých rokov, čím sme chceli obmedziť potrebu
odhadovať mzdy pred rokom 1989. Výsledná výška dôchodku bude následne podhodnotená.

3.2.1 Slovensko
Sadzba, ktorou prispieva zamestnanec na starobné poistenie sa v rokoch 2004 až 2008
sa nemenila a zostala na úrovni 4 %. Skutočná výška odvodov sa rovná 18 %, až po odvedení
14 % zamestnávateľom dostáva zamestnanec hrubú mzdu. Objasníme na príklade hrubej
mzdy 10 000 Sk. Zamestnanec odvedie 4 %, ktoré sa rovnajú 400 Sk, jeho čistá mzda je 9 600
Sk. Cena práce sa však rovná 11 400 Sk (s 14% odvodmi zamestnávateľa). Pre zjednodušenie
predpokladáme, že výška sadzby bola rovnaká počas všetkých rokov prispievania do systému
starobného zabezpečenia.53 Minimálny vymeriavaci základ sa rovná minimálnej mzde.
Maximálny vymeriavací základ má strop, ktorý je na úrovni 56 283 Sk za mesiac (3násobok
priemernej mzdy). Úrokovú mieru sme určili ako aritmetický priemer výnosu 10-ročných
štátnych dlhopisov v období 2003 – 2008, ktorý sa rovná 4,5 %.54 Úročíme každý rok odvody
metódou compound interest.55
Priemerný ročný rast reálnej mzdy v SR odhadujeme na 3% a náhradná doba je 0 dní.
Kalkulačka umožňuje vypočítať dôchodok len z I. piliera, to znamená zo Sociálnej poisťovne
a má výlučne orientačný charakter. Do kalkulačky doplníme osobný vymeriavaci základ56 od
roku 1984 do 2008. Dostávame priemerný osobný mzdový bod,57 doplníme počet rokov
prispievania a odhad rastu reálnej mzdy v SR v % a máme vypočítaný približný dôchodok.

52

Odchod do dôchodku v roku 2009.
V roku 2004 sa znížilo percento odvodov pre zamestnávateľa z 16 % na 14 %.
54
www.bsse.sk Burza cenných papierov v Bratislave.
55
Rátanie úroku z úroku, priratávanie úrokov k istine (def. Wikipedia).
56
Úhrn vymeriavacich základov poistenca za kalednárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové
poistenie (definícia Sociálna poisťovňa).
57
Veličina na výpočet dôchodkovej dávky (definícia Sociálna poisťovňa).
53
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V prípade, že poistenec dostatočne nenasporí na dôchodok, tz. nenasporí na dôchodok
vo výške aspoň životného minima, dostane od štátu pomoc v hmotnej núdzi, ktorej výška je
závislá na rôznych faktoroch.
Sporiteľ K.

K. zarába minimálnu mzdu58 počas celého obdobia 25tich rokov. Na príspevkoch do
systému starobného poistenia, pri výpočte ktorých sme použili úrokovú mieru 4,5 %, odviedol
počas pracovnej kariéry 68 737 Sk. Ak zarátame odvody od jeho zamestnávateľa
(predpokladáme, že počas celého obdobia sa rovnali 14 %, a teda 18 % spolu), odviedol K. po
zúročení 4,5% úrokovou mierou 309 318 Sk.
Pomocou kalkulátora Sociálnej poisťovne vypočítame dôchodok, na ktorý má K.
nárok, keby do dôchodku odišiel v roku 2009 po 25 rokoch prispievania a tento dôchodok sa
rovná 3 835 Sk/mesiac. Na udržanie aspoň životného minima je K. podporený ďalšími
štátnymi príspevkami.
Sporiteľ L.

L. má nadštandartný príjem rovnajúci sa trojnásobku priemernej hrubej mzdy v SR.59
Počas celého pracovného života (25 rokov) L. na odvodoch zaplatil 504 672 Sk. Po započítaní
odvodov zamestnávateľa odviedol 2 271 022 Sk. V kalkulátore vypočítame jeho dôchodok po
25 rokoch práce odmeňovanej nadpriemernou mzdou, ktorý sa rovná 16 923 Sk.
L. prispieval počas sledovaného obdobia do systému prostredníctvom odvodov 7,3
krát viac ako K. Ak zarátame do odvodov aj odvody zamestnávateľa, za sporiteľa L. bolo
odvodených 7,3 krát viac ako za K. Dôchodok, ktorý by v roku 2009 dostal pri odchode do
dôchodku, je však len 4,4 krát vyšší ako dôchodok K.

58
59

www.mpsvr.sk, pre odhad rokov 1984 – 1991 sme použili rovnaké dáta ako pre ČR z ČSÚ.
www.mpsv.cz Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny, www.czso.cz Český statistický úřad.
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3.2.2 Česká republika
Na dôchodkové poistenie prispieva zamestnanec odvodmi vo výške 6,5 % hrubej
mzdy (osoba samostatne zárobkovo činná 28 percentami, avšak tá je mimo záujem tejto
práce), percento opäť použijeme na celé obdobie. Takisto predpokladáme, že odvody
zamestnávateľa počas celého obdobia boli vo výške 21,5 %.
Až od roku 208 je určený maximálny vymeriavaci základ a to vo výške 486 000 Kč za
rok (za mesiac získame vydelením počtom mesiacov = 40 500 Kč). Minimálny vymeriavaci
základ je vo výške 50 % minimálnej mzdy. V jednoduchom kalkulátore vypočítame približný
dôchodok v roku 2009 po 25 rokoch prispievania. Počet dní vylúčených dôb sa rovná 0.
Úrokovú mieru sme určili podobným spôsobom ako v prípade Slovenska pomocou
aritmetického priemeru výnosov 10 ročných štátnych dlhopisov v období rokov 2003 – 2008,
ktorý sa po zaokrúhlení rovná 4,2 %.60
Sporiteľ M.

M. má ukončenú základnú školu, počas celého obdobia poberá minimálnu mzdu.61 Do
systému odviedol sumu 91 068 Kč (úročené mierou 4,2 %). Spolu s odvodami
zamestnávateľa prispel sumou 392 294 Kč. Použime online kalkulačku.62 Doplňujeme
mesačnú hrubú mzdu v rokoch 1986 – 2008, ročný počet dní vylúčených dôb, volíme
ukončený stupeň vzdelania a odpracovaný počet rokov. Dostávame starobný dôchodok M. vo
výške 5 030 Kč.
Sporiteľ P.

P. ukončil vysokú školu, poberá 3-násobok priemernej hrubej mzdy počas celého
obdobia. Na odvodoch zaplatil 835 837 Kč. S odvodmi zamestnávateľa zaplatil 3 600 530 Kč.
Kalkulátor stanovil dôchod P. vo výške 12 385 Kč v roku 2009.

60

www.cnb.cz Česká národní banka.
www.czso.cz Český statistický úřad, www.mpsv.cz Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny.
62
http://www.socpoist.sk/kalkulacka-na-informativny-vypocet-dochodku/1611s Kalkulátor výpočtu důchodu.
61
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P. platí na odvodoch 9,2 krát viac ako M. Jeho dôchodok je však len 2,5 krát vyšší. Ak
zarátame aj odvody zamestnávateľa, prispel 9,2 krát viac.

3.2.3 Fínsko
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov počas rokov 2004 – 2009 nám poslúžia na
získanie bezrizikovej úrokovej miery. Aritmetický priemer, ktorý použijeme, sa rovná 3,95
%.63 Vek odchodu do dôchodku je 63 rokov. Pracovná kariéra trvala takisto 25 rokov, určili
sme preto, že pracovať začali vo svojich 38-ich rokoch. Percento odvodov zo mzdy pre
zamestnanca a zamestnávateľa sme vypočítali ako priemer týchto percent v rokoch 1992 az
2009. Pre zamestnanca dostávame dve sazdby, pred 53. rokom života je to 4,3 %, od 53.
a vyššie 4,6. Pre zamestnávateľa sú to sadzby rovnajúce sa 16,7 a 16,3 percentám.
Ak je z príspevkov vypočítaný dôchodok menší ako 1 207 eur/mesiac v roku 2009,
vzniká nárok na dodatočný dôchodok vo forme národného, až do výšky 584,13 eur v roku
2009.
Sporiteľ X.

Vo Fínsku neexistuje tradičná minimálna mzda kvôli rôznorodosti miezd. Minimálne
mzdy sú určené kolektívnymi zmluvami v každom sektore a medzi sebou sa líšia. Ako
minimálnu mzdu použijeme približný priemer minimálnych miezd 1 000 eur/mesiac.64
Za 25 rokov prispievania do dôchodkového systému odvodmi z minimálnej mzdy má
dôchodca nárok na sumu vo výške 797 eur, z toho 376 eur je dôchodok viazaný na príspevky
a 421 eur je národná penzia.65 Na odvodoch zaplatil po zúročení 14 821 eur. Jeho
zamestnávateľ zaplatil 70 277 eur.

63

www.bof.fi The Bank of Finland.
Podľa Knuuti Juha, Statistics Finland.
65
Knuuti Juha z Statistics Finland.
64
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Sporiteľ Y.

Dôchodca zarábal počas celého pracovného 25-ročného obdobia trojnásobok
priemernej mzdy (v roku 2008 sa trojnásobok rovná 8376 eur). Jeho dôchodok sa rovná 3 148
eur/mesiac. Na príspevkoch zo mzdy odviedol po zúročení 124 140 eur, so zamestnávateľom
prispel do systému sumou 589 083 eur.
Y. prispieval 8,4 krát viac. Jeho dôchodok je vyšší 3,9 krát. Ak zarátame aj príspevky
zamestnávateľa, odvody za sporiteľa Y. boli opäť 8,4 krát vyššie.
Pri porovnávaní dôchodkov a odvodov sporiteľov s minimálnym a nadpriemerným
príjmom sme zistili, že sporiteľ, ktorý odvádzal násobky odvodov sporiteľa s minimálnou
mdou, mal nárok na nižší ako odvodový násobok dôchodku. V systémoch je zakomponovaný
princíp solidarity. Systém v ČR sa javí ako solidárnejšie nastavený, dôchodca s trojnásobkom
priemernej mzdy odvádzal 9,6 krát viac, avšak jeho dôchodok bol len 2,5 krát vyšší,
v porovnaní so SR, kde odvádzal 7,3 krát viac a dôchodok bol vyšší 4,4 krát. Pozícia Fínska je
medzi SR a ČR.

3.3 Priemerný dôchodok a priemerná mzda
Uvažujeme tak, že vyšší podiel priemerného dôchodku v krajine ku priemernej hrubej
mzde je jedným zo signálov silnejšie zastúpeného princípu solidarity. Väčšina dôchodcov má
výšku dôchodku okolo priemernej hodnoty dôchodku v krajine. Vyšší podiel prirodzene
vypovedá o snahe zvyšovať dôchodky.
Zvýšenie dôchodkov môžeme financovať medzigeneračným prerozdeľovaním.
Zaoberá sa ním napr. Overlapping generations model. Zostrojený bol Maurice Allaisom
v roku 1947, neskôr ho spopularizoval Paul Samuelson.66 Model predpokladá, že existuje
nekonečné množstvo generácií, sociálny inžinier môže presunúť časť spotreby z jednej
generácie na predchádzajúcu. Tá je kompenzovaná transferom ďalšej atď.67 Na podobnom

66

www.wikipedia.org Wikipedia – internetová encyklopédia.
Viac viz Auerbach, A. J., Kotlikoff, L. J.: Dynamic Fiscal Policy, Cambridge University Press, Cambridge
1987; Samuelson, P. A.: An Exact Consumption-loan Model of Interest with or without the Social Contrivance
67
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systéme pracuje priebežený systém (Pay-As-You-Go) poskytujúci transfer od súčasných
pracujúcich ku súčasným dôchodcom. Existuje je aj fondová cesta (Fully Funded), kde si
poistenec sporí na dôchodok v budúcnosti.
Ďalšia možnosť je intrageneračné prerozdeľovanie68 medzi dôchodcami jednej
generácie, smerom od tých s vyšším nárokovateľným dôchodkom k tým s nižším vďaka
vyšším odvodom. Ak je pomer vyšší, vyvodzujeme posilnený princíp solidarity. Dôvodom je,
že takéto zdvihnutie dôchodku väčšiny poistencov je možné presunutím zdrojov od
dôchodcov, ktorí mali vyššiu mzdu.

3.3.1 Podiel dnes
Na grafe č. 14 vidíme pomer priemerného starobného dôchodku v roku 2007 ku
priemernej hrubej mzde k 31. 12. 2007, ktorý hodnotí príjmovú pozíciu dôchodcov relatívne
ku pracujúcej časti obyvateľstva. Vo väčšine krajín sú dôchodcovia daňovo zvýhodnení oproti
zvyšku daňových poplatníkov (na Slovensku sú dôchodci od platenia daní zo starobného
dôchodku oslobodení). Percentá čistého dôchodku a čistej mzdy sú následne trochu vyššie.
Podiely sa od seba v jednotlivých krajinách výrazne nelíšia. Fínsko69 s najvyšším podielom,
tesne nasledovaný Slovenskom, majú vyšší podiel, a teda im prisúdime silnejšiu solidaritu
relatívne k ČR.

of Money v The Journal of Political Economics, Vol. 66, No. 6, The University of Chicago Press, s. 467-482,
Chicago 1958.
68
Prerozdelovanie počas života medzi členmi tej istej skupiny viz Abatemarco (2006).
69
Zahrnutý národný dôchodok i dôchodok viazaný na príjem počas pracovnej kariéry.
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Graf č. 13: Priemerný starobný dôchodok ku priemernej hrubej mzde k 31.12.2007
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Zdroj: Sociálna poisťovňa, Pensioners and Insured in Finland 2007,
Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění, ČSÚ, SŠÚ, vlastné výpočty

3.3.2 Vývoj v čase
Na základe kritéria podielu priemerného dôchodku k priemernej hrubej mzde z roku
2007 ako solidárnejšie vyšli krajiny Fínsko a SR vzhľadom k ČR. V roku 2000 sa podiel v ČR
rovná 44,2 %. V roku 2007 už len 40,6, čo predstavuje 91,9 % roku 2000 a trend je klesajúci.
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Graf č. 14: Vývoj pomeru starobného dôchodku ku priemernej hrubej mzde v ČR
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Zdroj: Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008, 2006, 2004
Na Slovensku sa v roku 2000 pomer rovnal 47,1 %, v roku 2008 už len 43,3
percentám. Zaujímavo vychádza podiel v roku 2007, rovnako ako v ČR predstavuje 91,9 %
pomeru z roku 2000. Ďalšia zhoda je v trende, ktorý je klesajúci.
Graf č. 15: Vývoj pomeru starobného dôchodku ku priemernej hrubej mzde na
Slovensku
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Zdroj: Sociálna poisťovňa
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Vývoj vo Fínsku je výrazne odlišný od SR a ČR. Podiel v roku 2007 (47,04 %) sa
počas 7 rokov takmer nezmenil, je na 99,6% úrovni roku 2000. V čase sa menil, najprv stúpal,
potom klesal až nakoniec opäť stúpa. Signifikantný je rok 2005, kedy prebehla reforma.
Graf č. 16: Vývoj pomeru starobného dôchodku ku priemernej hrubej mzde vo Fínsku
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Zdroj: www.etk.fi, Statistical Yearbook of Pensioners 2007, vlastné výpočty
Či je klesajúca tendencia podielu v ČR a SR výsledkom princípu zásluhovosti je
jednoznačne ťažko určiteľné. Vieme, že priemerný dôchodok zostáva konštatný alebo rastie
pomalšie ako priemerná mzda. Myslíme si však, že vývoj nenasvedčuje posilneniu princípu
solidarity. Naopak, rastúci pomer vo Fínsku hodnotíme ako solidárny vývin.

3.3.3 Rast priemerných dôchodkov
Hypotéza sa potvrdila, na základe vlasných výpočtov najprudší nárast za posledných 8
rokov zaznamenala SR (nárast o 65,1 %), nasleduje ČR s rastom o 39,2 % a nakoniec Fínsko
nárastlo o 29,7 %. Rýchly rast priemerných dôchodkov v SR môže znamenať, že časť
dôchodcov si počas posledných rokov výrazne polepšila, môže ísť o malý počet sporiteľov
s najvyšším dôchodkom, ktorí zdvihli strednú hodnotu dôchodku, alebo to je následok
prerozdelenia od bohatších k väčšej časti menej bohatších. Takisto musíme výsledky zasadiť
do rámca rastu mzdy a nákladov.
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Graf č. 17: Tempo rastu priemerných starobných dôchodkov (rok 2000 = 100)
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Zdroj: www.socpoist.sk, www.etk.fi, www.mpsv.sk

3.4 Priemerný dôchodok a dôchodok z priemernej mzdy
V nasledujúcej stati porovnáme dve veličiny: priemerný dôchodok v roku 2009
a dôchodok vypočítaný z priemerných hrubých miezd počas 40 rokov sporenia,
nárokovateľný v roku 2009. Ak je reálny vypočítaný dôchodok nižší ako štatistický priemerný
dôchodok, sporiteľ musí pracovať viac. Dôvodom je, že systém viac prerozdeľuje, je teda
solidárny.
Sporiteľ v ČR má vyštudovanú strednú školu, 40 odpracovaných rokov a počas celého
pracovného života poberal priemernú mzdu. Počet dní vylúčených dôb sa rovná 0. Pomocou
kalkulačky70 zistíme, že jeho dôchod sa v roku 2009 rovná 11 825 Kč. Priemerný dôchodok
za rok 2009 je okolo 10 000 Kč. Pre poistenca, ktorý chce mať priemerný dôchodok, stačí
mať menšiu ako priemernú mzdu, čo ukazuje na solidaritu.
Poistenec v SR prispieva 40 rokov, rast miezd je odhadnutý na 3% a zarába priemernú
mzdu v SR. Nárokovateľný dôchodok, ktorý vypočítame pomocou kalkulačky Sociálnej
poisťovne71, sa rovná 10 836 Sk/mesiac. Náš odhad výšky priemerného dôchodku v roku

70

http://www.finance.cz/duchody-a-penze/financni-kalkulacky/vypocet-duchodu-2009/ Kalkulátor výpočtu
důchodu.
71
http://www.socpoist.sk/kalkulacka-na-informativny-vypocet-dochodku/1611s Kalkulačka na informatívny
výpočet dôchodku.
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2009 je 10 200 Sk (1 095 Sk v januári 2009, 1 107 vo februári 2009). Na nasporenie
priemerného dôchodku nie je nutné zarobiť vyššiu ako priemernú mzdu, čo opäť svedčí
o solidarite.
Počet rokov prispievania sa rovná 40, pracovník vo Fínsku celý čas zarábal priemernú
mzdu a v roku 2009 má nárok na 1 642 eur/mesiac. V roku 2008 sa priemerný dôchodok72
rovnal 1 261 eur/mesiac (bez národnej penzie 1 116 eur). 73 Úroveň priemerného dôchodku sa
v roku 2009 mierne zvýši, odhadujeme o 2,5 % na 1 293 eur.74 Aby získal priemerný
dôchodok, stačí mu pracovať za menší ako priemerný plat. Systém označíme ako solidárny.
Vo všetkých troch krajinách na dosiahnutie priemerného dôchodku stačí sporiteľovi
počas pracovnej kariéry zarábať nižší ako priemerný plat. Inak povedaná, poistenec s nižšími
ako priemernými odvodmi si v dôchodku polepší a bude mať nárok na priemerný dôchodok.
Najsolidárnejšie sa javí Fínsko, nasleduje ČR a najzásluhovejšie relatívne k zvyšným dvom
krajinám sa chová systém v SR.

3.5 Hrubá miera náhrady
Hrubá miera náhrady je definovaná ako podiel hrubého starobného dôchodku ku
hrubému príjmu pred odchodom do dôchodku.75 Ukazuje, ako efektívne sa systému
starobného zabezpečenia darí nahradiť príjmy pred odchodom do dôchodku. Problémom je
metóda počítania, výška závisí na veľa faktoroch napr. dĺžka pracovnej kariéry, zloženie
domácnosti, história príjmov počas pracovnej kariéry a iné.76
Zjednodušujúce predpoklady sú, že sporiteľ odvádzal len povinné odvody počas 40
neprerušených rokov. Počas celého obdobia poberal len 0.5, 1 alebo 2 násobok priemernej
hrubej mzdy.77 Dôchodca, ktorý v ČR odvádzal príspevky z 0,5 násobku priemernej mzdy má
vyštudované učilište, dvojnásobok priemernej mzdy zarábal absolvent VŠ a nakoniec
72

Bez part-time penzistov
Pre new retirees 1535 eur bez národnej penzie.
74
Knuuti Juha, Finnish Centre for Pensions.
75
Príjem tesne pred dôchodkom je považovaný za vhodnú aproximáciou očakávaných príjmov.
76
Duval R.: The retirement effects in old-age pension and early-retirement schemes in OECD countries,
Department of Economics, OECD.
77
Násobky ako použité v analýze OECD.
73
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zanedbávame daňovú povinnosť občana, takže vypočítame hrubú mieru náhrady.78 Dôchodky
v roku 2009 vyrátame pomocou tých istých kalkulačiek.
Graf č. 18: Miera náhrady 0.5, 1 a 2-násobku priemernej hrubej mzdy
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Pre sporiteľov s priemernými mzdami je vo všetkých troch krajinách hrubá miera
náhrady na základe mojich výpočtov podobná a nižšia ako 50 %, najnižšia v ČR (44,9 %),
najvyššia vo Fínsku (47,5 %). Miera náhrady pre nízkopríjmových sporiteľov s 0,5 násobkom
priemernej mzdy je oveľa vyššia a s najväčšími rozdielmi medzi krajinami. Najvyššia miera
náhrady je tentokrát v ČR (88,2 %), najnižšia v SR (66,6 %). Vyššia miera náhrady
zodpovedá sociálnej politike štátov, ktorá zabezpečuje dôchodcov proti chudobe.
Sporitelia s dvojnásobkom priemernej mzdy majú mieru náhrady najnižšiu. Najvyšší
dôchodok v skupine je nárokovateľný pre dôchodcov v SR s mierou náhrady 48,9 %.
Najnižšiu mieru náhrady medzi sporiteľmi s dvojnásobkom priemernej mzdy i všetkých
násobkov má ČR, len 34,8 %. Maximálny vymeriavaci základ je v oboch štátoch vysoký.
Ďalej, nízkopríjmová časť populácie má oveľa vyššiu miernu náhrady v porovnaní
s obyvateľmi so strednou hodnotu hrubej mzdy.
Miera náhrady pre dôchodcov s predchádzajúcim príjmom rovnajúcim sa 0,5 násobku
je v priemere vyššia, čo si vysvetľujeme politikou zabezpečenia určitého menšieho príjmu pre
všetkých dôchodcov a nie ako znak zásluhovosti. Ako určujúcu určíme mieru náhrady pre
78

Čistá miera náhrady by bola trochu vyššia, keďže dôchodcovský príjem oproti zamestnaneckému je v OECD
väčšinou daňovo zvýhodnený viz Duval R.: Retirement behaviour in OECD countries: Impact of old-age pension
schemes and other social transfer programmes, OECD Economic Studies, No. 37, 2003/2, 2004, str. 15.
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sporiteľov s dvojnásobkom priemernej mzdy, ktorá je najvyššia v SR a najmenšia v ČR.
Slovenský systém vychádza ako zásluhovejšie nastavený.

3.6 Adekvátnosť
Adekvátnosť dôchodku je definovaná ako podiel individuálneho dôchodku a
priemernej hrubej mzdy v ekonomike. Ukazuje vzťah medzi dôchodkom penzistu a
priemerným príjmom v hospodárstve. Ak má napríklad penzista s nízkym príjmom (50 %
priemernej mzdy) 100% mieru náhrady, dôchodok je stále len 50 % priemernej mzdy
v ekonomike.79 Je teda určitým doplnením kategórie miery náhrady.
Obsah termínu nie je pevne určený. Lusardi et. al. (2008,8) hovorí o zachovaní
životného štandardu počas dôchodku a o solidarite. Holzmann a Hinz (2005) definujú
adekvátny dôchodkový systém ako systém, ktorý prevenčne pôsobí proti chudobe v starobe.
Je to tiež prostriedok rovnomerného rozloženia spotreby počas života pre veľkú väčšinu
obyvateľstva. Lusardi et al. si myslí, že systém je adekvátny, ak redukuje nerovnosť, chudobu
a rovnomerne rozkladá spotrebu počas životného cyklu.80
Na horizontálnej osi grafu č. 20 sú dôchodky vypočítané z minimálnej, priemernej a z
trojnásobku priemernej hrubej mzdy. Na vertikálnej osi je znázornený pomer daného
dôchodku ku priemernej hrubej mzde. Obyvateľ sporil 40 rokov, počas celého obdobia
dostával len minimálnu, priemernú alebo trikrát priemernú mzdu, počet dní vylúčených dôb
sa rovná nule. Zamestnanec v ČR s minimálnou mzdou má ukončenú ZŠ, s priemernou
strednú, s 3násobkom priemernej mzdy vysokú školu.
Vysoká mzda (trojnásobok priemernej) počas pracovnej kariéry sa najvýraznejsie vo
výške dôchodku prejaví vo Fínsku (cca 77 % priemernej hrubej mzdy), najmenej v ČR (len 18
% priemernej hrubej mzdy). Na škále zásluhovosti je teda vo vyšších hodnotách Fínsko a
SR.81 Rozdiely pri minimálnej mzde sú vyrovnanejšie, čo je znakom zabezpečenia určitého

79

Pensions at a Glance: Public Policies across the OECD countries, 2007.
Lusardi, A., Fornero, E., Monticone, C.: What are the consequences of the AWG projections for the adequacy
of Social Security Pensions?, CEPS ENEPRI Research Reports, issue 65, Centre for European Policy Studies,
Brussels 2009.
81
Vlastné výpočty.
80
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minimálneho príjmu, dôchodok z minimálnej mzdy vo Fínsku predstavuje cca 32 %
priemernej mzdy, najmenšie je percento na Slovensku (28 %).
Graf č. 19: Dôchodok z minimálnej, priemernej a 3násobku priemernej mzdy ako časť
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Zdroj: www.socpoist.sk, www.etk.fi, www.mpsv.sk, vlastné výpočty

3.7 Index progresivity
Index progresivity meria závislosť príjmov počas pracovnej kariéry a nárokovateľnej
dôchodkovej dávky. Index je skonštruovaný tak, aby systém, ktorý výhradne platí základnú
sumu všetkým dôchodcom rovnako, bez ohľadu na ich predošlý príjem (napríklad národná
penzia vo Fínsku), a teda miera náhrady s rastom príjmu je klesajúca, dosahoval hodnotu 100
%. Naopak, systém, ktorý má za cieľ vyplácať tou istou mierou náhrady všetkých penzistov,
má pridelenú hodnotu 0 %.82
Index sa počíta pomocou Gini koeficientov, konkrétne Gini koeficientu dôchodku
(dôchodkového nároku) a Gini koeficientu príjmov. Tento koeficient je nástrojom zistenia
rozptylu dát. Dosahuje hodnoty z uzavretého intervalu

0,1 . Vyšší koeficient napovedá

o nerovnejšom rozdelení, napríklad hodnota 1 Giniho koeficientu nerovnosti príjmov
znamená perfektnú nerovnosť (1 človek vlastní všetko, celému zvyšku populácie nič nepatrí).

82

Pensions at a Glance: Public Policies across the OECD countries, 2007.
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Jeden z problémov použitia tohto koeficientu je nespojitosť dát. Ak máme napríklad
päť 20% kvantilov, zvyčajne dostaneme nižšiu hodnotu koeficientu ako pri použití
dvadsiatich 5% kvantilov.83 Dáta, ktoré máme k dispozícii, sú rozdelené do 8 poprípade 9
kvantilov, preto je pravdepodobné, že hodnoty koeficientov budú podhodnotené.

3.7.1 Gini koeficient nerovnosti dôchodkov
Na výpočet Giniho koeficientov sme použili štatistický program R a v ňom funkciu
ineq. Nerovnosť dôchodkového príjmu sme vyhodnotili pomocou počtu dôchodcov
poberajúcich hrubý dôchodok vo všetkých kvantiloch v roku 2007. Výstup je len orientačný,
kvôli malému množstvu dát sme rozdelenie dôchodkov podľa výšky aproximovali a najvyšší
interval odhadli. Ak bol napr. interval výšky dôchodku 800 – 999 eur, spriemerovaná hodnota
dôchodku reprezentujúca tento interval sa rovná 899,5 eur. Odhad najvyššieho kvantilu
opíšeme pri jednotlivých krajinách.
Fínsko

Rozsah dôchodkových dávok je znázornený v tabuľke č. 7.
Tabuľka č. 7: Počet dôchodcov podľa výšky dôchodku vo Fínsku
Dôchodok
(eur/mesiac)
0 - 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1 000 - 1199
1 200 - 1 599
1 600 - 2 599
2 600 - 2 900

Percento dôchodcov
1,3
4,6
14,1
20,1
16,5
20,7
17,9
4,8

Zdroj: Statistical Yearbook of Pensioners in Finland 2007

83

www.wikipedia.org.

57

Hornú hranicu najvyššieho intervalu 2600 – 2900 eur/mesiac, v ktorej sa nachádza 4,8
% dôchodcov, sme získali 9% navýšením dôchodku z dvojnásobku priemernej hrubej mzdy.
Deväť percent bolo zvolených z toho dôvodu, že interval neobsahuje tak nízky počet
dôchodcov v porovnaní s ostatnými kvantilmi ako napríklad na Slovensku a nechceli sme
nadhodnotiť priemer najvyšších dôchodkov, ktorý sa následne rovná 2750 eur/mesiac .
Získaný výstup z programu R:

ineq(data$Dochodok,parameter=Pocet,type

=

c("Gini"))
0.3647507
Hodnota Gini koeficientu sa rovná 36, 4 %. Pre porovnanie, hodnota Gini koeficientu
pre distribúciu čistých dôchodkov podľa OECD84 sa rovná 25,1 %. Hrubý dôchodok (pred
zdanením, transfermi) je teda nerovnejšie distribuovaný ako čistý, čo je pravdepodobne
výsledkom vyššieho zdanenia dôchodcov s vyšším príjmom.
Slovensko

Rozdelenie dôchodcov máme v tabuľke č. 8. Tentokrát sme hornú hranicu vypočítali
45% zvýšením dôchodku z dvojnásobku priemernej hrubej mzdy. Interval obsahuje najnižší
percentuálny podiel dôchodcov zo všetkých kvantilov, takže sme nechceli dôchodok
najbohatších dôchodcov podhodnotiť.
Tabuľka č. 8: Počet dôchodcov podľa výšky dôchodku na Slovensku
Dôchodok
Dôchodci
(Sk/mesiac)
(%)
2 000 - 3 899
1,6
3 900 - 5 999
4,5
6 000 - 7 999
30,0
8 000 - 9 999
41,7
10 000 - 12 999
17,0
13 000 - 15 999
3,4
16 000 - 18 999
1,2
nad 19 000
0,6
Zdroj: www.socpoist.sk

84

S použitím OECD priemerom distribúcie príjmu.
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Výstup z programu R:

ineq(data1$Doch, parameter=Poc,type= c("Gini"))
0.31418

Tentokrát je Gini koeficient vo výške 31,4 %. Odhad OECD pre čistý dôchodok je
26,5 %. Koeficienty sa od seba líšia do malej miery (dôchodok nie je zdanený). Kvalitu
koeficient ovplyvňuje nízky počet kvantilov a aproximácie v počítaní.
Česká republika

Najvyšší interval 12 500 – 20 000 sme zostrojili 8% zvýšením dôchodku
z dvojnásobku priemernej hrubej mzdy. Interval nemá vysoký počet dôchodcov, najvyšší
dôchodok sa pohyboval okolo sumy 55 tisíc Kč a dolná hranica intervalu je veľmi nízka.
Preto sme ju na určenie hornej hranice vynásobili koeficientom 1,6.
Tabuľka č. 9: Počet dôchodcov podľa výšky dôchodku v Českej republike
Dôchodok
(Kč/mesiac)
1 - 2799
2800 - 4399
4400 - 5999
6000 - 7599
7600 - 8999
9000 - 10599
10600 - 11499
11500 - 12499
12500 - 20 000

Dôchodci
s(%)
0,5
1,0
3,2
20,5
33,3
27,8
6,9
3,3
3,3

Zdroj: Statistická ročenka 2007 z oblasti důchodového pojištění
Výstup z Rka:

ineq(data2$D, parameter = P, type = c("Gini"))
0.2917205

OECD odhad Gini koeficientu pre čistý dôchodok sa rovná 8,7 %, čo je výrazne nižší
koeficient ako nami vypočítaný pre hrubý dôchodok. Opäť si myslíme, že vyšší koeficient je
znakom solidarity systému a zároveň je kvalitatívne ovplyvnený počtom kvantilov a
nedostatkom dát.
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3.7.2 Gini koeficient nerovnosti hrubej mzdy
Postup výpočtu by bol rovnaký ako pri výpočte Gini koeficientu nerovnosti
dôchodkov. Tentokrát je však koeficient odhadnutý vo väčšom množstve publikácií, ktoré
pravdepodobne využili viac dát, ako by sme teraz použili my. Preto aplikujeme už vypočítané
koeficienty.
Gini koeficient čistých príjmov v roku 2006 sa rovná v ČR 24,2 %, v SR 28 % a vo
Fínsku 26 % podľa World Institute for Economic Development,85 Výpočet OECD86 sa
signifikantne neodlišuje a pre všetky tri krajiny je rovnaký (27 %). My však použijeme
hodnoty Gini koeficientu pred zdanením a transfermi, ktorý sa rovná pre Fínsko 39 %, pre SR
46 % . Najvyššie percento je v ČR, 47 %.87

3.7.3 Výpočet indexu
Gdn
Index je definovaný vzťahom I = 1 − G , premenné sú označené ako:
p

I…….. index progresivity
Gdn…..Gini koeficient dôchodkového nároku
Gp……Gini koeficient príjmov
Po dosadení do vzorca získavame indexy progresivity. Pre SR sa index rovná 31,7 %,
pre ČR 37,9 % a nakoniec pre Fínsko vychádza index najnižší 6,4 %.
Na Slovensku bol prijatý bodový systém, ktorý priamo previazal výšku príjmov
s dôchodkovým nárokom, takže hodnota hrubého indexu je pravdepodobne nadhodnotená
v porovnaní s čistou hodnotou indexu.88 Fínsko s hodnotou indexu menšou ako 10 % má
85

http://www.wider.unu.edu/research/Database/en_GB/wiid/ World Institute for Economic Development
Research.
86
http://stats.oecd.org/WBOS/Index.aspx?QueryId=11112&QueryType=View OECD štatistická databáza.
87
Pensions at a Glance: Public Policies across the OECD countries, 2007.
88
OECD: čistý index = 2,7 %.
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mieru náhrady takmer konštantnú pre všetkých. Pomer dôchodku a príjmov je veľmi podobný
medzi všetkými sporiteľmi, miera náhrady medzi dôchodcami je skoro rovnaká, systém preto
hodnotíme ako zásluhovejší. Najvyššiu hodnotu indexu má ČR, Slovensko je medzi. V ich
systémoch hrá väčšiu úlohu určitý základný dôchodok, ktorý nie je závislý na výške príjmov
počas pracovnej kariéry a miera náhrady klesá s rastom príjmov, čo je znakom prerozdelenia
príjmov medzi dôchodcami, ČR teda vychádza ako najsolidárnejšie nastavený systém.

Box 2

Štúdia rodiny
Na príklade úplnej rodiny (otec, matka, 6 detí) ilustrujeme vývoj systému

starobného zabezpečenia na Slovensku a jeho solidárnosť či zásluhovosť.
Začnime s otcom. Do 31.12.2003 mal občan nárok na starobný dôchodok, ak bol
zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek 60 rokov. Po reforme v roku 2003 má
občan nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov
a dovŕšil dôchodkový vek, ktorý je u mužov 62 rokov. Celý čas mal nadpriemerné
zárobky rovnajúce sa do 3násobku priemernej mzdy.
Podľa starého zákona z roku 2003 a s úpravami vďaka nálezu Ústavného súdu
v roku 2008 by sa jeho starobný dôchodok rovnal približne 15 100 Sk, čo predstavuje cca
1,5násobok priemerného dôchodku v roku 2009. Po reforme by boli zahrnuté zárobky od
roku 1984. Trvanie sporenia by sa teda zvýšilo na 46 rokov. Nasledovná výška starobného
dôchodku by bola okolo 26 000 Sk, čo je 2,6násobok priemerného dôchodku roku 2009.
Pokračujme s prípadom matky. Pôvodne mala matka nárok na starobný dôchodok,
ak bola zamestnaná najmenej 25 rokov a dosiahla vek aspoň 53 rokov, keďže vychovala
šesť detí. Po reforme sa žene, ktorá vychovala päť alebo viac detí a v roku 2008 dovŕšila
vek 53 rokov, dôchodkový vek určí tak, že k veku 53 rokov sa pripočíta v roku 2008 45
kalendárnych mesiacov (5 rokov krát 9 mesiacov). Žena narodená v roku 1955 má teda
nárok na starobný dôchodok v roku 2012. Žena mala podpriemerné zárobky (okolo 70 %
priemernej mzdy).
V roku 2003 by išla na starobný dôchodok s dôchodkom cca 9 500 Sk. Po reforme
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a po 42 rokov poistenia by výška starobného dôchodku vzrástla na približne 10100 Sk.
Aký princíp sa po reforme prejavil ako silnejší – princíp zásluhovosti alebo
solidarity a aké sú jeho dopady? Obidvaja dostanú po reforme vyšší dôchodok.
Výraznejšie sa zmena prejaví u muža, ktorý ma vyšší ako priemerný zárobok (nárast o 72
%, matka o 6,3 %). Tiež sa započítavajú všetky roky práce. U otca zapracoval reformou
podporený princíp zásluhovosti. Na druhú stranu, u matky je pozorovateľný princíp
solidarity, čo sa týka výšky dôchodku. Jej mzda a odvody boli totiž podpriemerná,
dôchodok sa však zvýšil i jej.
Druhou otázkou je vek. V dôsledku zvyšovania veku odchodu do dôchodku,
obidvaja budú pracovať a prispievať na odvodoch dlhšie. Tentokrát je rozdiel väčší pri
matke, ktorá bude pracovať o takmer 4 roky dlhšie, pretože v novom systéme sa
nezohľadňuje počet detí. Vzhľadom na potrebu politiky podpory detí a reálneho rozdielu
medzi ženami s deťmi a bez detí, hodnotíme tento krok nie pozitívne.
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Záver
Analýza nastavenia systému starobného zabezpečenia a jeho dopadov je dôležitá pre
celospoločenskú diskusiu o úlohách a cieľoch starobných dôchodkov. Porovnanie krajín môže
prispieť k relatívnemu posúdeniu účinkov systému a vyvodeniu smeru reformných snáh, ak sú
potrebné.
Prerozdeľovanie v systémoch starobného zabezpečenia sme hodnotili pomocou
viacerých kritérií, ktoré prichádzali k odlišným záverom. Preto si myslíme, že pri posudzovaní
systému z hľadiska solidarity a zásluhovosti je nutné použiť viacero kritérií, ktorým sa
priložia odlišné váhy dôležitosti. Vyššia výpovedná hodnota kvôli priamejšiemu prepojeniu s
otázkami solidarity a zásluhovosti a častejšiemu využitiu v odborných analýzach sa priznáva
porovnaniu výšky odvodov medzi rôznymi príjmovými skupinami, miere náhrady a indexu
progresivity, ktoré zároveň dospeli k podobným výsledkom.
Pridelením rovnakej váhy všetkým kritériám sa dostávame k záveru, že systém v ČR
je nastavený najsolidárnejšie. Fínsko, nasledované SR, je naopak najzásluhovejšie. Pridelením
väčšej váhy spomenutým trom kritériám je poradie krajín vedené Slovenskom, ktoré má
relatívne najzásluhovejší systém, po ktorom nasleduje Fínsko a nakoniec Česká republika,
ktorá je k starobným dôchodcom nastavená najsolidárnejšie.
Analýzy OECD pri výpočtoch spomenutých kritérií použili rozdielne násobky
priemernej mzdy. Medzi tieto násobky navrhujeme doplniť násobok mzdy, ktorý ak existuje,
tvorí maximálny vymeriavací základ. Tým získame modelový príklad dôchodcu s
najvyššími odvodmi, i keď nie nutne s najvyšším preddôchodkovým príjmom.
Závery ku ktorým sme dospeli sa väčšinou zhodujú takmer so všetkými štúdiami v
kapitole 1. Rozdiely v hodnote indexu progresivity vysvetľujeme odlišnými predpokladmi a
nepresnosťami výpočtu spôsobenými napríklad hrubým zaokrúhľovaním, v tomto prípade
strednej hodnoty intervalov výšky dôchodku, ďalej odlišný výpočet Gini koeficientu
dôchodkových nárokov, ktorý používa rozdelenie príjmov ako váhu, použitie hrubého
namiesto čistého dôchodku a zjednodušených online kalkulačiek na výpočet výšky
dôchodkového nároku.
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