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Abstrakt
Práce se zabývá důchodovými systémy Německa, Francie a Itálie. Hlavním
předmětem práce je popis reforem těchto systémů v posledních dvaceti letech – jedná se
o popis důvodů vedoucích k reformám, samotných reforem a výhledů do budoucna.
Kromě toho se práce zabývá i valorizačními postupy v těchto zemích a zkoumá
relevanci užívání indexu spotřebitelských cen pro tyto účely.
Práce se skládá ze tří hlavních částí. V první části jsou stručně popsány současné
důchodové systémy v daných zemích. V druhé části jsou popsány důvody vedoucí
k nutnosti reforem – rostoucí finanční náročnost systémů mj. kvůli demografickým
trendům a vývoji na trhu práce. Dále je předložen výčet hlavních bodů reforem
za posledních dvacet let, jejichž hlavním cílem byla finanční konsolidace a přesun
k vícepilířovému nastavení systému. Obsaženo je i hodnocení přetrvávajících problémů
a nutnosti pokračování reforem v budoucnu.
Ve třetí části jsou popsány možnosti valorizace penzí a valorizační postupy v daných
zemích. Zároveň je diskutována relevance indexu spotřebitelských cen pro měření růstu
životních nákladů důchodců – zda je tento index obecně dobrým měřítkem růstu
životních nákladů a zda je správné užívání agregovaného indexu jen pro určitou skupinu
lidí. Součástí této části práce je i vlastní analýza rozdělení inflace v populaci na datech
z Německa, Francie a Itálie.
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valorizace penzí, index spotřebitelských cen, cenová inflace.
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Abstract
The thesis deals with the pension systems in Germany, France and Italy. Its main
subject is a description of the reforms of these systems during past twenty years –
the description of the reasons to reform, of the reforms themselves and of the outlook
for the future. In addition, the thesis deals with the indexation procedures in these
countries and examines the relevance of using the consumer price index for these
purposes.
The thesis consists of three main sections. The first section briefly describes current
pension systems in given countries. The second part describes the reasons leading
to the necessity of reforms – increasing financial demands of these systems due to i.a.
the demographic trends and the labor market developments. It also lists main
components of the reforms during past twenty years, whose main objective was
the financial consolidation and the move towards multi-pillar systems. The evaluation of
the persistent problems and of the necessity to continue with reforms is also included.
The third section describes the options for the pension indexation and the indexation
procedures in given countries. It also discusses the relevance of the consumer price
index for the measurement of the increase in the pensioners’ cost of living – whether
this index is a good measure for the increase in the cost of living in general and whether
it is good to use an aggregated index when evaluating the inflation for particular group
of people. Part of this section of the thesis is also own analysis of the distribution
of inflation in the population based on the data from Germany, France and Italy.

Keywords
Pension systems, pension reforms, population ageing, Germany, France, Italy, pension
indexation, consumer price index, price inflation.
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Úvod
Důchodový systém je jedním z nejdůležitějších prostředků sociální politiky státu a
na rozdíl od vládních politik zahrnujících nezaměstnané nebo chudé se penzijní systémy
dotýkají všech občanů. Výdaje na důchodové systémy se staly v mnoha evropských
zemích největší výdajovou položkou státního rozpočtu, což do budoucna představuje
nebezpečí pro stabilitu veřejných financí. Deficity plynoucí z penzijního systému
mohou postupně zbrzdit ekonomický růst a konkurenceschopnost (Schneider, 2009),
země Evropské unie jsou navíc vázány k dodržování určitých ekonomických ukazatelů
týkajících se rozpočtových deficitů a státního dluhu.
Důvodů pro rostoucí výdaje je několik – kromě národně specifických se dají
vysledovat i ty, které se dotýkají více zemí. Jedná se o komplikace na pracovním trhu,
předčasné odchody do důchodu v zemích západní Evropy, zejména ale o demografické
trendy vedoucí k fenoménu zvanému stárnutí populace, který se dotýká většiny zemí
západní civilizace (Evropa, USA, Japonsko).
Stárnutí populace ale není to, čemu bychom se měli snažit bránit, hrozbu z něj
dělá až neefektivní penzijní systém (Schneider, 2009). Od začátku 90. let proto došlo
v penzijních systémech v Evropě k mnoha změnám, jejichž hlavním cílem bylo omezit
budoucí výdaje na průběžně financovaný státní pilíř důchodového systému a podpořit
soukromá schémata osobního spoření na stáří. Tento vývoj je v souladu s doporučeními
mezinárodních sdružení, jako je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD) či Evropská komise (Math, 2004).
Ve své práci jsem se rozhodl zkoumat reformní procesy ve třech ze zakládajících
zemí Evropské unie, které mají navíc největší ekonomiky1 v kontinentální Evropě:
Německo, Francie a Itálie. Každá z těchto zemí prošla jiným vývojem penzijních
systémů – ať už se jedná o ekonomicky tradičně silné Německo, Francii s pověstí
stávkařů či Itálii s častou výměnou vlád. Kromě popisu provedených reforem jsem se
zaměřil i na jejich hodnocení a na výzvy, kterým budou muset reformátoři čelit
v budoucnu.
Při snahách o snižování výdajů na důchodové systémy je ale nutné uvažovat
o tom, jak nadále plní jeden ze svých hlavních úkolů – minimalizovat riziko chudoby
mezi starými občany. Důležité není jen to, jaký počáteční důchod penzista dostane, ale
i to, jak je jeho výše v průběhu dalších let upravována. V období s vysokou inflací by
1

Mj. dle nominálního HDP za rok 2010.
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totiž hrozilo, že penzisté přijdou o velkou část své kupní síly. Proto jsem se ve své práci
zaměřil i na to, jaké mechanismy se pro valorizaci vyplácených penzí používají –
nejčastějším způsobem valorizace penzí bývá navázání na cenovou inflaci pomocí
indexu spotřebitelských cen. Účelem tohoto indexu je ovšem měřit inflaci pro celou
populaci a objevuje se proto otázka, zda se neliší skutečná inflace mezi různými
skupinami v populaci. Proto v práci diskutuji i relevanci agregovaného ukazatele
pro valorizaci penzí důchodců.
Práce je rozdělena do tří hlavních celků. V první části popisuji dva nejčastější
typy důchodových systémů v Evropě a současné důchodové systémy Německa, Francie
a Itálie. Cílem druhé části práce je nejprve popsat trendy, které vytvářejí tlak na reformy
důchodových systémů, popsat průběh reforem uskutečněných za posledních dvacet let a
následně provést jejich hodnocení spolu s popisem přetrvávajících problémů a vyhlídek
do budoucna.
Ve třetí části popisuji způsoby valorizace penzí, mechanismy aplikované v daných
zemích a následně diskutuji relevanci indexu spotřebitelských cen pro měření růstu
životních nákladů důchodců. Cílem této části práce je zjistit, zda je valorizace penzí
podle indexu spotřebitelských cen dostatečnou zárukou toho, že penzisté nebudou
během období svého důchodu ztrácet svou kupní sílu. Součástí toho je i vlastní analýza
míry inflace mezi různými skupinami v populaci v Německu, Francii a Itálii.
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1. Důchodové systémy
1.1. Typy důchodových systémů
Důchodové systémy v Evropě se liší v různých aspektech, jedním z hlavních
rozdílů je to, jakou váhu přikládají jednotlivým pilířům systému. Rozlišují se tři pilíře:
první pilíř je státní důchodový systém; druhý pilíř tvoří schémata, která nabízí
zaměstnavatel svým zaměstnancům; třetí pilíř tvoří schémata nabízená soukromým
sektorem, do kterých si mohou občané sami dobrovolně spořit.
V kontinentální Evropě převládají systémy s dominantním státním pilířem
s vysokými odvody do systému (tzv. bismarckovský typ) oproti vícepilířovým
systémům s nízkými vyplácenými dávkami ze státního systému (tzv. beveridgovský
typ) (Bonoli a Shinkawa, 2005).
Systémy se liší také podle toho, zda jsou dávkově či příspěvkově definované.
Ve schématu s definovanými příspěvky2 je výše penze vypočítávána na základě
odvedených příspěvků během pracovního života,3 při definovaných dávkách výše
příspěvků závisí na velikosti plánovaných výdajů systému.
Bismarckovský typ
Charakteristiky bismarckovského důchodového systému jsou následující (Ito,
2009):
• základním cílem penzí je zajistit finanční zabezpečení ve stáří a udržet životní
standard, výše dávek je propojena s výší pracovních příjmů;
• systém je obvykle založen na státním pilíři, zatímco další pilíře jsou málo
rozvinuté;4
• možnost čerpat ze systému je vázána na splnění podmínek odvodů do systému
v minulosti;
• státní pilíř je obvykle financován průběžným způsobem5;
• financování bývá založeno na povinných odvodech zaměstnanců a zaměstnavatelů.
Mezi země s tímto typem důchodového systému se řadí Německo, Itálie i Francie;
přestože došlo ke snaze posílit druhý a třetí pilíř, první stále dominuje (Bonoli a
Shinkawa, 2005).

2

Odvody do důchodového systému.
S určitou garantovanou minimální výší důchodů pro ty, kteří měli nízké příjmy a proto i nízké odvody.
4
Při vysokém náhradovém poměru prvního pilíře nebyla poptávka po rozvoji doplňkových schémat.
5
Příspěvky vybrané do systému se v krátké době vyplácí příjemcům.
3

6
Beveridgovský typ
Mezi charakteristiky beveridgovského důchodového systému patří (Math, 2004):
• státní pilíř poskytuje jen určitou minimální výši penze, která pokryje uspokojení
základních potřeb; tato penze je financovaná z daní a je rovná pro všechny
bez ohledu na předešlé příjmy6 – cílem tohoto pilíře není zachovat důchodcům
pracovní příjmy, ale zabránit chudobě mezi seniory;
• limitovaný státní pilíř vytvořil prostor pro vznik a rozvoj soukromých a
zaměstnaneckých schémat, která byla časem zakomponována do penzijních
systémů daných zemí, čímž vznikl vícepilířový systém.
Mezi země s tímto typem důchodového systému se řadí například Velká Británie,
Irsko, Dánsko či Nizozemsko (Bonoli a Shinkawa, 2005).
Důležitost penzijních dávek
Zjištěné údaje naznačují (Tabulka 1), že v Německu, Francii i Itálii tvoří dávky
z penzijního systému hlavní zdroj příjmu pro lidi starší 65 let. Jednotlivé země se ale liší
v tom, v jaké míře důchodový systém penzistům nahrazuje jejich předchozí příjmy –
čistý náhradový poměr7 je v Německu 58,4 %, ve Francii 60,8 % a v Itálii pro muže
76,2 % a pro ženy 63 % (OECD, 2011).
Tabulka 1. Zdroj příjmu v procentech, podle příjmových skupin, lidé 65–74 let.
Spodních 20 %
Středních 60 %
Horních 20 %
P
S
SD
JD
P
S
SD JD P
S
SD
Německo
1
3
94
4
4
4
90 1 12 10 77
Francie
1
5
89
4
3
6
90 2
4
8
86
Itálie
2
1
89
8
5
2
89 5 25
7
65
Vysvětlivky: P = práce, S = soukromé; SD = starobní důchody, JD = jiné dávky.
Zdroj: Grech (2010)

JD
1
1
3

Kromě náhradového poměru se dané země liší i samotnou strukturou svého
důchodového systému. Pro lepší pochopení reformního procesu v následujících
podkapitolách stručně popisuji současné důchodové systémy v Německu, Francii a
Itálii. Jedná se tedy o systémy po již provedených reformách, které jsou popsány
ve druhé části práce.

1.2. Německý penzijní systém
1.2.1. První pilíř
Německý penzijní systém vytvořil kancléř Otto von Bismarck před více než 120
lety jako první formální penzijní systém na světě a stal se vzorem pro mnoho sociálních
6
7

Výše dávky ale může být odvozena od délky doby přispívání či doby pobytu v zemi.
Výše penze vyjádřená jako procento čisté mzdy, které důchodce dosahoval před odchodem do penze.
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systémů na celém světě. Státní pilíř původně neměl být jediným zdrojem příjmů
ve stáří, ale měl doplňovat příjmy od rodiny či snížené příjmy při pokračování v práci,
z dnešního pohledu byl tedy myšlen vícepilířově8 (Hinrichs, 2005). Původně byl systém
založen na fondovém financování9, po druhé světové válce ovšem kvůli nedostatku
fyzických statků v německé ekonomice a zhoršené možnosti fondů investovat byl v roce
1957 nahrazen průběžným typem financování (Rürup, 2001).
První pilíř je rozdělen na několik institucionálních schémat. Největší část systému
tvoří veřejné penzijní pojištění (Gesetzliche Rentenversicherung, GRV), které je
povinné pro manuálně i nemanuálně pracující zaměstnance a pokrývá přibližně 82 %
pracovní síly (jedná se jak o zaměstnance soukromého, tak veřejného sektoru). Státní
úředníci (přibližně 7 % pracovní síly) mají svůj vlastní penzijní systém a živnostníci
(okolo 9 % pracovní síly) mají možnost pojistit se sami (do schémat dle pravidel jejich
vlastní asociace, například existují schémata pro zemědělce), nebo se zapojit
do veřejného pojištění (někteří z nich musí povinně) (Guardiancich, 2010b).
Veřejné penzijní pojištění (GRV)
Německé zákonné penzijní pojištění je součástí německého systému sociálního
zabezpečení. Odvody do systému jsou ve výši 19,9 % hrubé mzdy zaměstnance10,
živnostníci odvádějí 19,9 % svých měsíčních příjmů. Z částky přesahující 63 600 € / rok
se již příspěvky do systému neodvádějí (Guardiancich, 2010b). Výše penze je
vypočítávána dle vzorce11, který bere v úvahu mj. každoroční výši mzdy (jako podíl
na průměrné mzdě v německé ekonomice), poměr lidí přispívajících a čerpajících
ze systému12 i růst či pokles mezd v ekonomice13.
Při výpočtu penzí nadále existují rozdíly mezi zeměmi bývalé SRN a NDR.
Ve spolkových zemích bývalé NDR je například nižší hranice pro maximální odvody,
valorizace penzí je založena na růstu mezd v každém z regionů zvlášť a prostředkům
odvedeným během pracovního života je v zemích bývalé NDR přikládána vyšší váha14
(Bonin, 2009).

8

V roce 1951 byl náhradový poměr penze ze státního pilíře pro manuálně pracující jen 25 %.
Prostředky vybrané do fondů jsou připsané účastníkovi na účet a investovány.
10
9,95 % odvádí zaměstnanec, 9,95 % odvádí zaměstnavatel; zaměstnanec s platem menším než 400 € /
měsíc může odvádět buď 4,5 %, nebo nic, zatímco zaměstnavatel odvádí 15 % výše jeho hrubé mzdy.
11
Jeho přesné znění je obsaženo v příloze, str. 59.
12
Pomocí tzv. faktoru udržitelnosti (Nachhaltigkeitsfaktor).
13
Od roku 2010 je ale znemožněno snížení penzí v souvislosti s poklesem mezd v ekonomice.
14
Když byly tyto rozdílné postupy zavedeny, předpokládalo se, že dojde k rychlému sblížení mzdových
hladin v obou částech země, což se ale nestalo. Zatímco průměrný příjem ve východní části Německa
je o 15 % nižší než v západní, průměrná výše penze je vyšší (Bonin, 2009).
9
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Penzijní systém státních úředníků
Státní úředníci, vojáci a soudci jsou kryti nezávislým penzijním schématem
(Beamtenversorgung), které se odlišuje od veřejného penzijního pojištění. V tomto
systému pracovníci neplatí přímé odvody (jedná se o bezpříspěvkové schéma), jejich
hrubé mzdy jsou ale nižší15. Toto schéma zajišťuje štědřejší výplaty než GRV, výše
penze se odvíjí od poslední výše hrubé mzdy.16 Zatímco ve veřejném penzijním systému
došlo k významným reformám, státní úřednici byli před škrty v dávkách zatím chráněni.
Jejich penze je na rozdíl od veřejného penzijního systému daněna jako každý jiný
příjem (Börsch-Supan a Wilke, 2004).
Věk odchodu do důchodu
Zákonný věk pro odchod do důchodu je 65 let17, tato hranice se za určitých
podmínek snižuje na 63 let, a to hlavně v případech, kdy pracovník odpracuje
dostatečný počet let18 (Guardiancich, 2010b). Jednotlivcům je umožněno odejít
do důchodu až tři roky před zákonem daným věkem19, s čímž je spojeno snížení penze
o 0,3 procentního bodu za každý měsíc dřívějšího důchodu. Při odchodu do důchodu
později než v zákonem daném věku je naopak penze zvýšena o 0,5 procentního bodu
za každý měsíc odpracovaný navíc (Börsch-Supan a Berkel, 2003b).
Minimální důchod
Samostatně žijící důchodci (lidé starší 65 let) s nedostatečně vysokou penzí mají
nárok na sociální dávku (Grundsicherung im Alter), která jim dorovná příjem
na stanovené minimum20, tato dávka je součástí systému sociálního zabezpečení spíše
než důchodového systému jako takového (Veil, 2004).
Ostatní typy důchodů
Z odvodů do penzijního systému jsou kromě starobních penzí vypláceny i
invalidní a pozůstalostní penze. Invalidní důchody21 jsou poskytovány pracovníkům
v každém věku, nejpozději v 65 letech jsou převedeny na starobní penzi. Tento
mechanismus nabízel často využívanou možnost časného odchodu do důchodu, protože
15

Nižší než hrubé mzdy ostatních pracovníků ve veřejném sektoru se srovnatelným vzděláním (Viebrok,
2004).
16
Přesný postup pro výpočet penze státních úředníků je popsán v příloze, str. 60.
17
Tento věk se bude od roku 2012 do roku 2029 postupně prodlužovat na 67 let tempem o 1 měsíc za rok.
18
Od roku 2012 se povinnost mění na 65 let věku a 45 odpracovaných let (Guardiancich, 2010b)
19
Pro odchod do důchodu ještě dříve bývá využíváno dalších mechanismů sociálního zabezpečení, jako
například invalidních důchodů či pobírání dávek v nezaměstnanosti (Börsch-Supan a Berkel, 2003b).
20
To v současné době činí 600 € / měsíc.
21
Invalidní penze ve výši plných starobních penzí pro ty, kteří se nebyli schopni zapojit do pracovního
procesu (Erwerbsunfähigkeitsrente) a dvě třetiny výše starobní penze pro ty, kteří mohli pracovat jen
polovinu pracovní doby nebo méně v porovnání se zdravou osobou (Berusfunfähigkeitsrente).
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v 70. a 80. letech se pravidla pro udělení invalidních dávek v Německu interpretovala
velmi široce. V roce 2001 byla proto zpřísněna22 spolu se snížením vyplácených dávek
(Börsch-Supan a Berkel, 2003b).

1.2.2. Druhý a třetí pilíř
Druhý a třetí pilíř se skládají ze soukromých schémat, účast v nich je dobrovolná,
ale státem finančně podporovaná. Akcent na ně zesílily reformy z let 2001 a 2004, které
chtěly docílit částečného nahrazení příjmů budoucích penzistů ze státního pilíře.
Aktivita státu se kromě finanční podpory soustředí na regulaci fondů (Viebrok, 2004).
Státní podpora se týká soukromých fondů ve druhém (zaměstnanecká schémata,
která nabízí přímo zaměstnavatel) i ve třetím pilíři (osoba si sama zvolí soukromý fond,
ve kterém chce spořit). Jestliže fond splní všechny podmínky, stát poskytne podporu
buď formou daňových odpočtů23, nebo přímých výplat24 na důchodový účet. Samotné
výplaty důchodů z těchto schémat se ale daní jako jakýkoliv jiný příjem. Stát takto
doporučuje spořit 4 % hrubé mzdy (Börsch-Supan a Wilke, 2004).
Druhý pilíř
Zaměstnanecká schémata byla v Německu před reformou v roce 2001 minoritní
záležitostí, po ní se ale z doplňku25 státního pilíře stala důležitou součástí systému (Veil,
2004). Pro získání státní pomoci mohou zaměstnanci využít možnosti místo odvodů
na soukromé plány odvést 4 % hrubé mzdy na zaměstnanecká schémata26 (podniková,
nebo pro celé odvětví). To může být lákavé pro ty, kteří se nechtějí zabývat
porovnáváním rizik mezi soukromými plány (Hinrichs, 2005).
Třetí pilíř
Třetí pilíř (tzv. riesterova penze – Riester-Rente) má podněcovat zaměstnance
s nízkým příjmem, aby si dodatečně spořili v soukromých fondech. Aby klienti těchto
fondů získali státní podporu, musí fondy splnit přísné podmínky27, což zpočátku zvýšilo
administrativní náklady a snížilo oblibu tohoto typu penze (Bonin, 2009).
22

Kvůli přechodné době při zavádění nových pravidel ale budou některé části původního systému
v platnosti až do roku 2017.
23
Příspěvky na tato schémata jsou osvobozeny od daní.
24
Ty jsou vypláceny „na hlavu“ – výše státní podpory nezávisí na absolutní výši spořené částky, ale
na procentu mzdy, které pracovník spoří.
25
Fungovaly spíše jen jako nástroj firem pro přilákání zaměstnanců.
26
Německý zaměstnavatel musí zaměstnanci nabídnout alespoň jeden typ penzijního spoření.
27
Aby fond získal certifikát, musí splnit podmínky popsané v zákoně AltZerG, jedná se například o:
nominální míra návratnosti nesmí být záporná; dávky mohou být vypláceny nejdříve po dosažení 60
let věku; výplaty nesmí být jednorázové, ale v podobě dávek, které jsou po celou dobu stejné nebo
jejich výše roste; dobrá informovanost klienta (o poplatcích; typu investic, na které jsou využity jeho
prostředky…); dále existuje seznam, do čeho mohou fondy investovat (Börsch-Supan a Wilke, 2004).

10

1.3. Francouzský penzijní systém
1.3.1. První pilíř
Francouzský penzijní systém je komplexní a extrémně fragmentovaný – skládá se
přibližně ze 120 základních a 400 doplňkových schémat, dominuje průběžný systém
financování (z 98 %). První pilíř penzijního systému tvoří několik nejčastějších schémat
– obecný režim (régime général) pro zaměstnance soukromého sektoru (65 % pracovní
síly), speciální režimy (régimes speciaux) pro zaměstnance veřejného sektoru (20 %
pracovní síly), zemědělský režim (régime agricole) pro zemědělce a doplňková
schémata pro živnostníky (12 % pracovní síly) (Guardiancich, 2010a).
Velká fragmentace systému souvisí s historickým vývojem. V roce 1945 bylo
vytvořeno průběžně financované28 základní penzijní schéma (régime général), které
pokrývalo soukromé zaměstnance. Cílem bylo rozšířit toto schéma v následujících
letech na celou populaci, zakladatelé se ale museli vypořádávat s existujícími
institucemi. Před druhou světovou válkou totiž vzniklo mnoho schémat, která pokrývala
vždy jen určitou část populace, a jednotlivé skupiny obyvatel chtěly zachovat výhody
svého vlastního penzijního plánu (Mandin a Palier, 2005).29
Obecný režim
Pracovníci v soukromém sektoru mají relativně homogenní dvouvrstvé schéma,
jejich obecný režim se skládá ze dvou vrstev: základní a doplňkové. Zatímco výplaty
důchodů ze základní vrstvy se vážou na počet odpracovaných let, doplňková vrstva
funguje na základě bodového systému30. Obě vrstvy jsou financovány průběžně (Gern,
2002).
• Základní vrstva
Základní vrstva (CNAVTS31), která poskytuje dávkově definovanou základní
penzi, je financována kombinací příspěvků zaměstnanců32 a státní podpory
(Guardiancich, 2010a). Plná výše penze ze základní vrstvy je 50 % referenční mzdy,
která se počítá jako průměrná roční mzda ze zaměstnancových nejlepších 25 let
v průběhu jeho pracovní kariéry (Dupuis a El Moudden, 2004).33

28

Tento způsob byl zvolen kvůli problémům, kterými ve 20. a 30. letech a během 2. světové války prošel
původní systém, který byl založen na fondovém financování.
29
Obliba rozličných penzijních programů je totiž mezi obyvateli velká.
30
Zaměstnanec získá každý rok body v závislosti na tom, kolik do systému odvedl příspěvků.
31
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés
32
Výše zaměstnancova příspěvku se pohybuje mezi 6,55 % a 16,35 % hrubé mzdy.
33
Vzorec pro výpočet penze ze základní vrstvy obecného režimu je uveden v příloze (str. 60).
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Pro obdržení penze je nutné po dobu 40,5 let odvádět příspěvky do systému34,
pro penzi v plné výši je nutné dosáhnout věku 65 let.35 Pomocí využití různých schémat
existují při splnění podmínek možnosti pro odchod do důchodu již v 57 letech. Úprava
systému na podzim roku 2010 přinesla postupné prodloužení minimálního věku
odchodu do důchodu na 62 let36 a standardního věku odchodu do důchodu na 67 let.
• Doplňková vrstva
Druhá vrstva je tvořena mnoha doplňkovými schématy, dvěma hlavními jsou
ARRCO37 pro zaměstnance a AGIRC38 pro pracovníky ve vedoucích pozicích
(manažery). Další doplňková schémata jsou organizována dle sektorů ekonomiky

(zemědělství, obchod, průmysl atp.) nebo podle typů práce (Mandin a Palier, 2005).
Tato schémata jsou vedena společně zaměstnavateli a odbory (Math, 2004).
Zatímco základní vrstva obecného režimu je dávkově definovaná, doplňková
schémata bývají příspěvkově definovaná pomocí bodového systému. Zaměstnanci
za odvedené příspěvky každý rok v průběhu svého pracovního života získávají body
(jejich hodnota se postupně mění na základě vývoje ekonomických a demografických
faktorů), které jsou při odchodu do důchodu přepočítány na penzi. Ta je pak proporční
nasbíranému počtu bodů (Blanchet a Legros, 2002).
Živnostníci
Živnostníci mají svá vlastní doplňková schémata, jako například Cancava či
Organic (pro obchodníky), která bývají méně štědrá než ARRCO či AGIRC (Blanchet a
Legros, 2002). Postupně se ovšem podmínky v různých doplňkových schématech
přibližují, protože od roku 1973 bývají předmětem stejných reformních kroků.
Výsledkem jsou tedy pravidla podobná obecnému režimu. Doplňková schémata
pro živnostníky jsou také založena na bodovém systému (Dupuis a El Moudden, 2004).
Speciální režimy
Speciální režimy jsou dávkově definované a jsou určené pro státní zaměstnance,
jako jsou státní úředníci, ale i zaměstnanci podniků vlastněných státem (například
zaměstnanci drah, horníci, zaměstnanci Electricité de France atp.). Na rozdíl
od obecného režimu jsou většinou jednovrstvé (Blanchet a Legros, 2002).
34

Spolu s 60 roky věku, tato hodnota se bude navíc postupně prodlužovat na 62 (Guardiancich, 2010a).
Ti, kteří odejdou do důchodu dříve, jsou za to při výpočtu penze penalizováni, a naopak ti, kteří
odejdou později, získají penzi vyšší o 1,25 procentního bodu za každé čtvrtletí odpracované navíc.
36
Spolu s povinností po 41,5 let přispívat do systému; prodlužování bude probíhat do roku 2018.
37
Association pour le Régime de Retraite complémentaire de Salariés, odvody činí 6–7,5 % hrubé mzdy.
38
Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres, odvody činí 16–20 % hrubé mzdy.
35

12
V těchto režimech si zaměstnanci užívají štědřejší podmínky než v obecném
režimu, a to ať už se týká dřívějšího věku odchodu do důchodu nebo vzorce pro výpočet
penze, který je založen na určitém procentuálním nahrazení mzdy z několika posledních
měsíců před odchodem do důchodu39. Zacházení s odlišnými pracovními kategoriemi se
liší ve výši odváděných příspěvků, kvalifikačními podmínkami a vzorci pro výpočet
dávek. Navzdory reformám přetrvává nerovnost v příjmech mezi různými kategoriemi
(Guardiancich, 2010a).
Minimální důchod
Jako doplněk ke starobnímu penzijnímu pojištění byla v roce 1956 vytvořena
minimální penze (minimum vieillesse), která zajišťuje osobám starším 65 let minimální
starobní příjem; tato dávka zajišťuje dorovnání rozdílů mezi příjmy jedince a určitou
minimální hranicí (Mandin a Palier, 2005). V dubnu 2009 byl zaveden systém ASPA
(Allocation de Solidarité aux Personnes Agées), který plní stejnou funkci, tedy zajistit
starým osobám dostatečnou životní úroveň.

1.3.2. Druhý a třetí pilíř
Druhý pilíř, který funguje na základě dobrovolné účasti a je spravován
soukromými subjekty, se skládá z firemních schémat, případně z kolektivních
pojistných smluv. Některá doplňková schémata nabízejí velké firmy, často jsou
zavedena pomocí kolektivní smlouvy (na úrovni firmy, nebo celého odvětví). Jedná se
například o PREFON pro státní zaměstnance (od roku 1967) nebo FONPEL pro lokálně
volené zástupce (od roku 1993). Od roku 1994 existují daňové úlevy pro odvody
do penzijních fondů (Mandin a Palier, 2005).
Třetí pilíř, který funguje také na základě dobrovolnosti a je soukromě spravovaný,
vznikl až po roce 2004. Jako způsob soukromého spoření na stáří totiž ve Francii dlouho
sloužilo poměrně dobře životní pojištění (Blanchet a Legros, 2002). Třetí pilíř se skládá
zejména z doplňkových individuálních penzijních spořících plánů, které jsou dotovány
státem. Jedná se o program PERCO40 (na ten byl převeden i předchozí program
PPESV41, který umožňoval zaměstnancům dlouhodobě spořit peníze) či program
PERP42 (Mandin a Palier, 2005).

39

U státních úředníků se například jedná o 75 % z průměrné mzdy za posledních 6 měsíců
před odchodem do důchodu (Mandin a Palier, 2005).
40
Plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite.
41
Plans partenariaux d’épargne salariale volontaire.
42
Plan d’épargne individual pour la retraite.
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1.4. Italský penzijní systém
1.4.1. První pilíř
Penzijní systémy v jižní Evropě bývají charakterizovány jako velmi štědré co se
týče výše vyplácených dávek (v poměru k výši mezd), ale zároveň jako neefektivní a
bez solidních administrativních základů (Carrera, 2010). Z institucionálního pohledu je
italský systém velmi fragmentovaný. Je veden fondy, které se liší pro různé profese, což
ve výsledku vede k nerovnostem mezi různými skupinami (například je lépe zacházeno
se zaměstnanci ve veřejném sektoru) (Gern, 2002).
Historie italského penzijního systému je podobná historii penzijních systémů
bismarckovského typu v ostatních zemích kontinentální Evropy. První penzijní plány
byly vytvořeny pro zaměstnance ve veřejném sektoru, následně došlo k představení
dobrovolných fondově financovaných schémat pro všechny pracovníky soukromého
sektoru (zemědělci, řemeslníci, obchodníci), a tato schémata byla v roce 1919 zavedena
jako povinná43. Představena byla i minimální výše penze, aby se předešlo chudobě
ve stáří.

Po druhé světové válce byl kvůli problémům s financováním44 postupně

zaveden průběžný systém (Ferrera a Jessoula, 2005).
První pilíř italského důchodového systému, který je povinný a vedený státem, se
skládá ze dvou pater. Nulté patro, které bylo představeno v roce 1995, nese jistý znak
beveridgovského modelu a má formou sociálního příplatku (Assegno sociale45) zajistit
minimální příjem starým lidem. První patro, které je financováno průběžně za pomoci
odvodů do systému, pokrývá všechny zaměstnané. Výše důchodů je propojena s výší
mezd v průběhu života a jeho součástí jsou starobní, invalidní i pozůstalostní důchody
(Guardiancich, 2010c).
Typy důchodů a předchozí systém
V Itálii existuje několik schémat s různými pravidly, dá se vypozorovat několik
hlavních: vedle penzí pro pracovníky veřejného sektoru je to například F.P.L.D.
pro soukromý sektor, C.D.M.C. pro farmáře, ART. pro řemeslníky či COMM.
pro obchodníky (Belloni et al., 2005). V roce 1995 byl na základě pro rata principu46
43

Pro všechny zaměstnance, jejichž příjmy byly pod určitou hranicí.
Během války byla většina fondů místo investování využívána pro financování vládních výdajů.
45
Tento příplatek je poskytnut každému obyvateli Itálie staršímu 65 let, který za svůj život neodvedl
do systému množství příspěvků dostatečné na to, aby dosáhl na klasickou penzi.
46
Lidem, kteří měli za sebou v roce 1995 18 let odvodů do systému, se bude důchod počítat na základě
starého (dávkově definovaného) systému; těm, kteří v roce 1995 ještě neodváděli do systému po dobu
18 let, bude důchod vypočítán proporčně podle starého systému (za dobu, kterou odváděl do systému
před rokem 1995) a podle nového systému (za roky odvodů po roce 1995).
44
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zaveden nový příspěvkově definovaný systém – proto vedle sebe existují zároveň starý
(dávkově definovaný47) a nový (příspěvkově definovaný) systém (Ferrera a Jessoula,
2005).
Systém NDC
Podstatou NDC48 systému je výpočet penze na základě vzorce, který bere v úvahu
celou historii pracovníkových odvodů do systému. Peníze odvedené do systému se
během pracovníkovy kariéry kumulují na fiktivním účtu, kde jsou každoročně
zhodnocovány mírou, která je rovna pětiletému klouzavému průměru ročního růstu
italského HDP. Při odchodu do důchodu se pak naakumulovaná částka přepočítá
na roční výplaty pomocí transformačního koeficientu (coefficiente di transformazione).
Tento koeficient zohledňuje očekávaný věk dožití osoby daného věku a je každých
deset let aktualizován (Marano a Sestito, 2003).
Výše příspěvků odváděných do systému se liší nejen mezi veřejným a soukromým
sektorem, liší se i částka skutečně odvedená do systému a částka připsaná
na pracovníkův fiktivní účet – v soukromém sektoru se odvádí 32,7 %49 hrubé mzdy,
ve veřejném sektoru 32,95 %50 – oběma skupinám se na účet připíše 33 % hrubé mzdy.
Živnostníci odvádí 19 % měsíčních příjmů, na účet se připisuje 20 % (Guardiancich,
2010c).
Věk odchodu do důchodu
V Itálii existují tři různé základní věkové hranice pro odchod do důchodu: dvě
ze starého systému, kde se jedná o odchod do důchodu po dosažení požadovaného věku
(pensione di vecchiaia)51 a po odpracování požadovaného počtu let (pensione di
anzianita)52; a jedna z nového systému, kde je možný jen odchod do důchodu
po dosažení určitého věku. Kromě toho existuje ještě systém předčasného odchodu
do důchodu (pensionamenti anticipaci), který je určen pro specifické případy, jako je
například rušení podniků při restrukturalizaci odvětví (Marano a Sestito, 2003).
Stanovený věk pro odchod do důchodu je 65 let pro muže, pro ženy 60 let
v soukromém a 65 let ve veřejném sektoru. Pro získání penze na základě seniority53 je
47

Vzorec pro výpočet penze dle starého systému je uveden v příloze (strana 60).
Notional defined contribution
49
Z toho 8,91 % zaměstnanec a 23,81 % zaměstnavatel.
50
Z toho 8,75 % zaměstnanec a 24,2 % zaměstnavatel.
51
Je definován zákonný věk, a pokud se nejedná přímo o povinnost odejít do důchodu, představuje
hranici, po jejímž překročení je zaměstnavatel oprávněn zaměstnance propustit (Belloni et al., 2005).
52
Je založen na délce pracovní kariéry.
53
Po odpracování požadovaného počtu let.
48
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nutné odpracovat 40 let. Odejít do důchodu lze i po opracování 35 let, v takovém
případě ale musí být součet věku a odpracovaných let 96 (97) pro zaměstnance
(živnostníky) v letech 2010–2012 a 97 (98) od roku 2013 (Guardiancich, 2010c).
Pokud chce v novém NDC systému odejít žena do důchodu dříve než v 60 letech a
muž dříve než v 65 letech věku, musí přispívat do systému alespoň 40 let a zároveň
musí být jeho vypočtená důchodová dávka (na základě částek naakumulovaných na jeho
důchodovém účtu) 1,2 násobek minimálního důchodu.

1.4.2. Druhý a třetí pilíř
Role doplňkových fondů byla v Itálii od druhé světové války velmi malá – vliv
na to měl zejména rychlý rozvoj veřejného penzijního systému (Franco, 2002).
Druhý pilíř se skládá z doplňkových zaměstnaneckých schémat, která mohou mít
dvě podoby. Buď uzavřený zaměstnanecký fond, nebo otevřený penzijní fond vedený
u finančních

institucí.

Tyto

doplňkové

fondy

mohou

být

jak

příspěvkově

(pro zaměstnance), tak dávkově definované (pro živnostníky). Pro tato schémata existují
daňové pobídky.
Součástí druhého pilíře je program TFR (Trattamento di Fine Rapporto). Princip
fungování tohoto programu je takový, že zaměstnavatel ukládá na fiktivní účet 6,91 %
hrubé mzdy zaměstnance, při odchodu ze zaměstnání je pak tato částka54 převedena
na zaměstnancův soukromý penzijní účet (pokud pracovník nepožádá o jejich přímé
vyplacení) (Marano a Sestito, 2003).
Třetí pilíř je založen na dobrovolných doplňkových penzijních schématech PIP
(Piano Individuale Pensionistico), která vedou finanční instituce. Soukromá schémata
jsou v Itálii ovšem zatím jen málo vyvinutá (Ito, 2009).

54

Připisované prostředky jsou navíc ročně úročeny měrou, která je rovna 1,5 % + 3/4 roční inflace.

Zdroj: vlastní na základě uvedené literatury

Diagram 1. Schéma důchodových systémů v Německu, Francii a Itálii.
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2. Reformy důchodových systémů
Ve druhé části práce nejprve popisuji důvody, které vedly a vedou k nutnosti
reforem důchodových systémů v Německu, Francii a Itálii. Demografické změny a
charakteristiky trhů práce v daných zemích vedly k růstu finančních nároků
důchodových systémů, které se musely začít řešit. Dále popsuji samotné reformy
v daných zemích v posledních dvaceti letech a nakonec provádím jejich hodnocení
spolu s popisem problémů, které přetrvávají a které bude třeba dále řešit.

2.1. Demografické změny a pracovní trh
Trend stárnutí populace je globální, existují ovšem značné rozdíly v tom, jakou
rychlostí a do jaké míry ke stárnutí v daných zemích dochází – například Itálie a
Německo stárnou rychleji než Francie (Börsch-Supan a Ludwig, 2010). Stárnutí
populace je důsledek tří faktorů: prodlužující se očekávané délky života (Graf 1), nízké
míry plodnosti (Graf 2) a věkové struktury současné pracující populace (poválečná
babyboom generace).
Graf 1. Vývoj očekávané délky života při narození v Německu, Francii a Itálii, 1960–2009.
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Zdroj: World Bank Databank
Graf 2. Vývoj míry plodnosti (počet porodů na jednu ženu) v Německu, Francii a Itálii, 1960–
2009.
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Rozdíl ve stárnutí mezi různými zeměmi je způsoben hlavně současnou mírou
plodnosti, která je ve Francii blízko hranice pro zachování velikosti populace (tato
hranice je 2,1), zatímco v Německu se pohybuje okolo 1,4 (Bonin, 2009).
Tabulka 2. Míra plodnosti, očekávané délky života a očekávaná délka zdravého života.
Celková míra
Očekávaná délka
Očekávaná délka
Očekávaná délka
plodnosti1
života při narození1 zdravého života2 života v roce 20502
Německo
1,36
79,94
70,2
84
Francie
2,00
81,07
71,3
86
Itálie
1,41
81,44
71,0
87
Zdroj: 1World Bank Databank, 2Börsch-Supan a Ludwig (2010).

S těmito trendy souvisí i růst poměru lidí v produktivním a postproduktivním
věku55, ke kterému dochází v Německu, Francii a Itálii už delší dobu (Graf 3) a
například jeho růst v Německu se má podle odhadů po roce 2010 ještě zrychlit
(ze současných 0,3 na 0,55 v roce 2035 a 0,65 v roce 2050) (Bonin, 2009).
Graf 3. Vývoj poměru osob starších 64 let k osobám mezi 15 a 64 roky věku v Německu,
Francii a Itálii, 1960–2009, v procentech.
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Zdroj: World Bank Databank

Za růstem koeficientu závislosti systému56 (poměr počtu důchodců a pracujících)
nestojí jen demografické trendy, ale i charakteristiky pracovního trhu – mezi hlavní
faktory ovlivňující počet pracujících patří věk vstupu na pracovní trh, participace žen
na pracovní síle (která je v těchto zemích spíše nízká), míra nezaměstnanosti a věk
odchodu z pracovního trhu (Börsch-Supan a Ludwig, 2010).
Nastavení důchodového systému například v Německu vytváří pobídky
pro předčasný odchod do důchodu (Börsch-Supan a Berkel, 2003a); s podobnými
problémy se setkává i Francie a Itálie, kde je předčasný důchod způsobem řešení
situace, kdy staří lidé mají horší možnost najít práci. Zatímco zákonný věk odchodu
55
56

Podíl počtu lidí starších 64 let a populace ve věku 15–64 let.
Poměr počtu lidí čerpajících z důchodového systému vůči těm, kteří do systému přispívají.
Z dlouhodobého hlediska se jedná o jeden z hlavních determinantů finanční udržitelnosti systému, růst
tohoto poměru totiž znamená, že jeden pracující musí ze svých příspěvků podporovat více důchodců.
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do důchodu bývá typicky stanoven na 65 let, průměrný efektivní věk odchodu
do důchodu je v těchto zemích nižší (Tabulka 3). Důchodový systém a pracovní trh jsou
tak spolu úzce provázány.
Tabulka 3. Průměrný efektivní věk odchodu do důchodu v Německu, Francii a Itálii, 2009.
Průměrný efektivní věk odchodu do důchodu
Muži
Ženy
Německo
61,8
60,5
Francie
59,1
59,7
Itálie
61,1
58,7
Zdroj: OECD

2.2. Tlak na reformy
Německo, Francie a Itálie mají z pohledu veřejných rozpočtů objemné penzijní
systémy, výše výdajů na ně jsou v těchto zemích 10,2 %, 13,5 % a 14 % hodnoty HDP,
tyto podíly se mají v následujících desetiletích ještě zvyšovat (Tabulka 4).
Tabulka 4. Projekce výdajů na veřejný penzijní systém v Německu, Francii a Itálii, 2010–2060.
Výdaje na veřejný penzijní systém jako % podíl na HDP
2010
změna
2035
změna
2060
Německo
10,2
+1,7
11,9
+0,9
12,8
Francie
13,5
+1,0
14,5
-0,5
14
Itálie
14,0
+1,2
15,2
-1,6
13,6
Zdroj: OECD (2011)

Protože musí země splňovat své závazky (ohledně rozpočtových deficitů a
státního dluhu) vůči Evropské unii, nadměrné výdaje na dluhové financování
důchodového systému přináší problémy (Bonoli a Shinkawa, 2005) a vlády jsou tak
nuceny snažit se o snižování výdajů na sociální programy (Ito, 2009).

2.3. Možnosti reforem
Kvůli provázanosti důchodového systému a pracovního trhu platí, že správně
nastavené reformy týkající se zároveň důchodového systému (zefektivnění a
modernizace) i pracovního trhu (stimulace k vyšší participaci) mají větší potenciál
zmírnit dopady stárnutí populace (Schneider, 2009).
Mezi možné kroky při reformách důchodových systémů, jejichž cílem je snížit
výdaje na průběžně financovaný státní pilíř, patří (Math, 2004):
-explicitní snížení náhradového poměru;
-zvýšení příspěvků na penzijní systém;
-implicitní redukce náhradového poměru pomocí zavedení příspěvkově definovaného
systému;
-zpřísňování podmínek týkajících se výpočtu penzí a možností získávat plné penze;
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-zvyšování zákonného věku pro odchod do důchodu;57
-prodloužení období, které se bere v úvahu při výpočtu penze z dosahované mzdy;
-prodlužování období, které musí člověk odpracovat nebo po které musí přispívat
do systému, aby dosáhl na důchod v plné výši;
-zpřísňování podmínek pro valorizaci penzí – změny směrem k méně výhodným
postupům;
-změna úpravy minulých hodnot na dnešní pro účely výpočtu penzí na méně výhodné
způsoby;
-sjednocování pravidel mezi štědřejšími a méně štědrými penzijními schématy.

2.4. Průběh reforem, jejich hodnocení a výzvy do budoucna
Samotné provádění reforem je ovšem obtížnější. Na rozdíl od politik zahrnujících
nezaměstnané nebo chudé se penzijní systém týká všech lidí, a proto také vlády, které se
rozhodly postupně snižovat výdaje na tento systém, čelily velkému odporu. Až v 90.
letech 20. století, kdy se zdála být reforma chilského penzijního systému úspěšná,
začaly vlády zvažovat důchodové reformy založené na částečné nebo úplné privatizaci
(Schneider, 2009). Aby se politici vyhnuli konfrontaci, snaží se svést zodpovědnost
na jiné, jako například demografické trendy nebo nařízení Evropské unie – reformám
tak často předchází atmosféra dramatizace problémů, nejčastější je téma časované
demografické bomby (Math, 2004).
Zdá se být zřejmé, že čím déle vlády otálejí se zavedením nezbytných penzijních
reforem, tím obtížněji dané reformy později implementují (Schneider, 2009). Jedním
ze způsobů, jak reformy úspěšně prosadit, je představit je jako nevyhnutelné, představit
a zavádět je postupně a minimalizovat viditelnost jejich sociálních dopadů ve chvíli,
kdy se o nich rozhoduje (Math, 2004).
Principiální reformy bismarckovského typu důchodového systému jsou podle Ita
(2009) navíc vzácné kvůli samotným charakteristikám tohoto systému58, které
při projednávání vytvářejí silné hráče (například odborové svazy). Za takových
podmínek je jedinou možností reformovat systém krok za krokem, když se podaří získat
konsenzus mezi všemi vyjednávajícími hráči. Výsledkem jsou pak postupné dodatky a
úpravy ve financování penzí a fungování institucí.
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Očekávaná délka zdravého života je v Evropě přibližně o 10 let vyšší, než jaký je průměrný věk
odchodu do důchodu, což nabízí určitý prostor pro navýšení zákonem daného věku (Börsch-Supan a
Ludwig, 2010).
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Průběžný systém financování, vysoká profesní segmentace a vysoký náhradový poměr.
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Pokud se totiž politici rozhodnou zvýšit odvody do systému, a tím zvýšit daňovou
zátěž, může to způsobit zhoršení konkurenceschopnosti národní ekonomiky. Když se
naopak rozhodnou snížit výši vyplácených dávek, vyvolá to řadu protestů pracujících.
A pokud se rozhodnou přetransformovat systém z průběžně financovaného na fondově
financovaný – což OECD a Světová banka pro dlouhodobé udržení stability systémů
doporučují – přináší to problém dvojích plateb59 (Ito, 2009).
Úspěch reforem závisí také na tom, v jakém institucionálním rámci působí vláda,
která reformu předkládá, a také na tom, jaká je síla vlády a její ochota vyjednávat. Vliv
hrají také vnější podmínky, které mohou přinutit i opozici reformy akceptovat (Ito,
2009).
Ve Francii, Itálii i Německu od začátku 90. let proběhlo více úspěšných pokusů
o reformy. Jedním vysvětlením mohou být právě vnější finanční a ekonomické tlaky,
jako bylo zavádění eura či vzestup globální ekonomické konkurence, která donutila
vlády reformovat programy sociálního zabezpečení (Ito, 2009).
Při reformách v daných státech se dají vypozorovat podobné cíle (Ito, 2009):
• finanční konsolidace: zvyšování odvodů, snižování dávek, prodlužování věku
odchodu do důchodu (aby držel krok s prodlužujícím se věkem dožití);
• konsolidace různých schémat do jednoho rámce spojená s rušením privilegií
zaměstnanců veřejného sektoru;
• posun od jednopilířového k vícepilířovým systémům – představení nových pilířů,
jejichž cílem je nejprve doplňovat první pilíř a v dlouhodobém horizontu snad i
převzít jeho funkci;
• posílení fondového financování při současném zachování průběžného financování.

2.4.1. Reformy německého penzijního systému
Po 2. světové válce došlo v Německu ke dvěma zásadním reformám (1957, 1972),
které udělaly z tamního penzijního systému jeden z nejštědřejších na světě. V roce 1972
byly totiž představeny možnosti pro dřívější odchod do důchodu (63 let místo
původních 65), dolní hranice se dala navíc snížit až na 60 let pomocí velkoryse
definovaných invalidních penzí či dávek v nezaměstnanosti, což se ihned projevilo
v průměrném efektivním věku odchodu do důchodu60 (Börsch-Supan a Wilke, 2004).
Jako důsledek dalších reformních kroků (navázání valorizace na růst hrubých
mezd, výpočet mzdy podle celoživotních příjmů jedince) se zvýšil náhradový poměr
59
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Současní pracující musí zároveň spořit na svůj důchod a odvádět příspěvky do současného systému.
Ten se snížil o 3,5 roku, zároveň u mužů ve věku 50 až 60 let klesla participace na pracovní síle.
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k 70 %61, což vedlo k vysokým nákladům systému (12 % HDP), které musely být
financovány vyššími odvody a daněmi (Börsch-Supan a Berkel, 2003b).
Už od poloviny 70. let, kdy v důsledku zpomaleného ekonomického růstu a
zrychlujícího se stárnutí populace došlo k poklesu odvodů do systému a naopak k růstu
výplat, podstoupilo Německo sérii menších reforem, jejichž cílem bylo udržet finanční
životaschopnost systému. V 80. letech bylo totiž břemeno sociálního zabezpečení
vnímáno jako jeden z hlavních důvodů ekonomické stagnace. Proto vznikaly komise,
jejichž úkolem bylo diskutovat o možnostech reforem penzijního systému (Ito, 2009).
Zvyšující se tlak na systém zesílený pobídkovými efekty pro brzký odchod do důchodu
pak pohnul reformním procesem, který se započal v roce 1992.
1992 – reforma vlády Helmuta Kohla
V roce 1992 vešla v účinnost reforma vlády Helmuta Kohla, jejímž hlavním cílem
bylo zlepšit vyhlídky na finanční udržitelnost systému například pomocí snížení
pobídek pro předčasný odchod do důchodu. Reforma vznikala v roce 1989, tedy ještě
před pádem Berlínské zdi (Börsch-Supan a Wilke, 2004).
Mezi hlavní opatření této reformy patřilo (Rürup, 2001):
-prodloužení věku odchodu do důchodu na 65 let;
-penalizace za předčasný odchod do důchodu v podobě snížení penze;
-navázání úpravy výše penzí z růstu hrubých na čisté mzdy (zavedeno jako vnitřní
stabilizátor – růst odvodů do systému vedl ke snížení čistých mezd, tím pádem i
penze rostly pomaleji).
1999 – neuskutečněná druhá reforma Kohlovy vlády
Po sjednocení Německa a nastalé ekonomické recesi se zdála být předchozí
reforma příliš mírná. Měla sice systém stabilizovat, ale nepočítala se znovusjednocením
Německa a se sjednocením důchodových systémů v obou částech země. Největším
problémem byla vysoká nezaměstnanost na území bývalé NDR – sjednocený systém
začal vyplácet dávky mnoha novým lidem, do systému ale plynulo z této části země
méně

peněz.

Nové

břemeno

sociálního

systému

bylo

převedeno

z dávek

v nezaměstnanosti na důchodový systém (dřívější odchody do důchodu), což vyvážilo
vliv změn reformy roku 1992 (Rürup, 2001).
V roce 1997 proto představil Kohl radikálnější reformu, která měla vejít
v účinnost v roce 1999, a byla reakcí nejen na dopady sjednocení Německa, ale i
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na demografický vývoj a vysokou nezaměstnanost. Reforma ale byla připravena
bez konzultace s odbory či opozičními stranami. Sociální demokracie (SPD) slíbila, že
v případě vítězství ve volbách reformu zruší, což nakonec splnila (Ito, 2009).
Mezi hlavní součásti reformy mělo patřit (Rürup, 2001):
-zavedení tzv. demografického faktoru (do vzorce pro výpočet penze), který měl
snižovat hladinu penzí v souvislosti s rostoucí očekávanou délkou života;
-zpřísnění pravidel pro invalidní důchody, aby se zamezilo možnosti je zneužívat
pro řešení situaci na pracovním trhu;
-lepší zohlednění období vzdělávání i období výchovy dětí při výpočtu penze, aby
byly poskytnuty pobídky k výchově dětí.
V roce 1998 vznikla vláda pod vedením sociální demokracie, která odložila
plánovaná opatření o jeden rok s tím, že mezi tím přijde se svou vlastní reformou. Došlo
tak ke zrušení hlavních součástí reformy (Hinrichs, 2005).
2001 – Riesterova reforma
Schröderova vláda si byla vědoma, že penzijní systém je třeba upravit. Nejprve
provedla škrty ve výdajích na důchodový systém, v roce 2001 pak byla schválena
reforma ministra práce Riestera. Ta představovala největší změnu ve státní penzijní
politice od roku 1957. Hlavním bodem byl přesun od jednopiliřového k vícepilířovému
systému, který by ulevil tlaku na průběžně financovaný státní systém (Hinrichs, 2005).
Tři hlavní cíle reformy byly (Börsch-Supan a Wilke, 2004):
1) Stabilizace míry příspěvků kvůli zabránění dalším zvýšením nemzdových nákladů
na pracovníka a zajištění rozložení břemena stárnutí populace mezi generace.
Proto míra příspěvků nesmí překročit 20 % do roku 2020 a 22 % do roku 2030.
2) Zajištění dlouhodobé stability hladiny penzí tak, že by do roku 2030 měly být
postupně sníženy z náhradového poměru 70 % na cca 67–68 %62.
3) Rozšíření doplňkových soukromých penzijních schémat, která mají důchodcům
nahradit pokles výplat ze státního pilíře.
Důležitými součástmi reformy byly (Börsch-Supan a Wilke, 2004):
• představení minimálního garantovaného příjmu v důchodu pomocí systému
sociálního zabezpečení63 (0. pilíř);
• modifikace pravidel pro pozůstalostní penze a pro penze žen; reforma invalidních
penzí (zpřísnění pravidel pro jejich dosažení) (1. pilíř);
62
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67–68 % ovšem včetně příjmů ze soukromých fondů, se kterými již vláda počítala.
Německo bylo jedinou zakládající zemí OECD, která neměla minimální důchod zaveden (Veil, 2004).
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• nový vzorec pro úpravu penzí (aby bylo možné dodržet uzákoněné limity pro míru
odvodů do systému), který mj. opět naváže výši penzí na vývoj hrubých mezd
v ekonomice a zároveň obsahuje tzv. citlivostní faktor64 (1. pilíř);
• reformovaný rámec pro zaměstnanecké penze: zákonné právo na převedení části
platu na penzijní plány, uvolnění investičních pravidel, představení základních
typů penzijních fondů (2. pilíř);
• zavedení dobrovolných doplňkových penzí – individuálních penzijních účtů;
představení pravidel, která musí fondy splnit, aby se na ně vztahovala státní
podpora (formou poskytování příspěvků či odložených daní) (3. pilíř).
Cílem státní podpory bylo přesvědčit lidi, aby si sami spořili na důchod, a tím se
předešlo náhlému snížení příjmů důchodců při budoucích škrtech ve výdajích na veřejné
penze. Původní plán byl posílit zejména třetí pilíř, nakonec byl akcent rozšířen i
na druhý, a zaměstnavatelé tak mají povinnost nabídnout zaměstnancům možnost
podílet se na riesterových pobídkách (Börsch-Supan a Wilke, 2004).
2003 a 2004 – Rürupova komise a zavedení jejích návrhů do praxe
V roce 2002 byla vytvořena expertní komise (tzv. Rürupova), která pracovala
na doporučeních pro další vývoj penzijní reformy. Už pár let po přijetí Riesterovy
reformy se totiž ukázalo, že nezajistila dlouhodobé finanční ozdravení systému.
Aby měla reforma šanci projít schvalovacím procesem, byly při modelování dopadů
využity optimistické předpovědi demografického i ekonomického vývoje – ukázalo se,
že se tyto předpovědi nenaplní. Aby bylo možné dodržet limity pro míru odvodů
do systému, bylo nutné navrhnout nová opatření (Börsch-Supan a Wilke, 2004).
Mezi hlavní návrhy komise patřilo (Börsch-Supan a Wilke, 2004):
-postupný nárůst věku odchodu do důchodu z 65 na 67 let;
-nahrazení citlivostního faktoru ve vzorci pro výpočet penze tzv. faktorem
udržitelnosti65 (Nachhaltigkeitsfaktor), který bere v úvahu koeficient závislosti
systému (poměr počtu lidí čerpajících ze systému vůči počtu lidí přispívajících
do systému, což je z dlouhodobého hlediska nejdůležitější determinant
financování penzí);
-druhý a třetí pilíř by zároveň měly kompenzovat pokles výplaty penzí z prvního
pilíře, ke kterému by došlo v případě zavedení nového vzorce; aby byla obliba

64

Byl reakcí na očekávaný demografický vývoj, jeho hodnota se měla v roce 2010 jednorázově změnit a
měl tak zvýšit citlivost úpravy výše penzí na změny v míře odvodů do systému.
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Jeho forma a funkce při výpočtu penze je vidět ve vzorci, jehož plné znění je v příloze (str. 59).
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riesterových penzí zvýšena, komise navrhla administrativní změny66 týkající se
jak zaměstnaneckých, tak soukromých schémat, aby učinily systém jednodušší.
Většina návrhů komise, zejména zavedení faktoru udržitelnosti do vzorce
pro výpočet penzí, byla uvedena do praxe v roce 2004. Prodloužení věku odchodu
do důchodu bylo ponecháno na zvážení dalším vládám (Börsch-Supan a Wilke, 2004).
2007 – parametrické úpravy
V roce 2007 bylo schváleno prodloužení věku odchodu do důchodu z 65 na 67 let,
které bude probíhat postupně až do roku 2029 (od roku 2012 se bude každý rok hranice
zvyšovat o jeden měsíc, začne se ročníkem narození 1947 a v roce 2029 se skončí
ročníkem narození 1964 na 67 letech).
2008 – finanční krize
Další hrozby udržitelnosti financování veřejných penzí se objevily v souvislosti
s finanční krizí let 2008 a 2009 a následné ekonomické recesi. Kvůli zhoršení podmínek
na trhu práce pro starší pracovníky se objevil tlak na zpomalení prodlužování
zákonného věku odchodu do důchodu. Objevil se i tlak na oddělení každoroční úpravy
výše vyplácených penzí od růstu platů v ekonomice, protože se očekával naopak pokles
průměrné nominální mzdy. Vláda proto přijala dodatek, který od roku 2010 znemožňuje
snižování výše vyplácených penzí v souvislosti s poklesem mezd (Bonin, 2009).

2.4.2. Hodnocení reforem v Německu
Během dlouhého reformního procesu, který započal v roce 1992 jako reakce vlády
na hrozící krizi způsobenou stárnutím populace, se náhled na německý penzijní systém
změnil. Během reforem se přešlo ke konceptu, kdy se následky stárnutí rozdělí
rovnoměrně mezi penzisty, pracující a stát (Hinrichs, 2005).
Podle Bonina (2009) se zdá, že Německo pomocí řady reforem dosáhlo úspěšného
přesunu od jednopilířového bismarckovského systému na vícepilířový systém. Protože
jsou navíc dávky napojeny na koeficient systémové závislosti, vznikl automatický
stabilizátor a systém se de facto přeměnil z dávkově definovaného na takový, který
napodobuje příspěvkově definovaný (Börsch-Supan a Wilke, 2004).
Riesterova reforma byla odvážná v tom, že explicitně v zákoně stanovila, že
náhradový poměr nesmí být menší než 67 % a zároveň nesmí růst míra příspěvků.
Cílem bylo zajistit, že dojde k přechodu na nový systém, aniž by si pohoršily jak mladší,
tak starší ročníky narození. Modely ovšem naznačují, že obou cílů najednou lze
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dosáhnout jen těžko. Protože jsou ale oba cíle součástí zákona, v případě jejich porušení
musí vláda konat, jako například když v roce 2003 ustavila reformní komisi (BörschSupan a Wilke, 2004).
Podle Börsch-Supana a Wilkeho (2004) sice zavedené reformy mohou řešit
dlouhodobě problémy plynoucí z demografického vývoje, nestabilizují ale průběžný
důchodový systém v následujících dekádách – existují výdaje spojené s pobídkami
pro soukromé spoření či výplatami minimálních penzí, proto se mohou výdaje
na systém krátkodobě naopak zvýšit (Hinrichs, 2005). I kdyby se navíc riesterovy penze
ujaly tak, jak bylo zamýšleno, dlouhodobě bude státní pilíř stále hrát hlavní roli – i lidé
narození v roce 1985 by při nástupu do penze ze dvou třetin záviseli na státním systému
(Börsch-Supan a Wilke, 2004).
Předčasný odchod do důchodu
I přes reformy čelí německý penzijní systém nástrahám, které vytváří tlak na jeho
udržitelnost. Jednou z nich je nízký efektivní věk odchodu do důchodu. Zavedení
pobídek pro dřívější odchod do důchodu bylo v roce 1972 záměr, cílem bylo snížit
nezaměstnanost zmenšením nabídky pracovní síly67. Během následujících desetiletí to
ale vytvořilo velké finanční nároky na důchodový systém. Prodlužující se očekávaná
délka života nabízí možnost pro posun zákonného věku odchodu do důchodu,
bez dostatečné úpravy výše penzí při předčasném nebo pozdním odchodu nemusí mít
ale posun zákonného věku žádný efekt na ten skutečný (Börsch-Supan a Berkel, 2003a).
Nedostatečné soukromé spoření
Důležitou otázkou bylo to, zda se zaměstnanci zapojí do dobrovolných osobních
plánů. Riesterova penze má sice podněcovat zaměstnance s nízkým příjmem, aby si
dodatečně spořili (vláda doporučuje 4 % z hrubé mzdy), zdá se ale, že se tento systém
rozjel pomalu68 (Bonin, 2009). Zaměstnanci, kteří se rozhodnou zapojit do soukromých
programů, mají totiž míru odvodů vyšší než před reformou – to je nezbytný důsledek
při přechodu z průběžně financovaného na částečně fondový systém – problém
dvojitých plateb. Proto bude přesun z jednopilířového systému probíhat pomalu.
(Hinrichs, 2005)
Podle Börsch-Supana a Wilkeho (2004) se u Riesterovy reformy z roku 2001
podcenila nutnost komunikovat s občany o cílech a dopadech reformy; pracující úplně
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Podle Bonina (2009) ovšem tyto mechanismy nezvýšily pravděpodobnost nalezení práce pro mladší
pracovníky a efektivita těchto opatření tak byla pochybná.
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Do půl roku od zavedení tohoto systému spoření ho využilo 9 % pracujících.
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přesně nepochopili, co znamená zavedení třetího pilíře – totiž že na příjmech z tohoto
pilíře budou v budoucnu závislí.
Tento individuální pilíř ale nedává moc dobré pobídky ke spoření pracujícím
s nízkou mzdou – je pro ně lákavější peníze užívat a spoléhat se na státem garantovaný
minimální důchod. Nezaměstnaní zas musí nejprve spotřebovat úspory naakumulované
ve svém riesterově fondu dříve, než získají nárok na sociální dávky, a ti, kterým hrozí
častější nezaměstnanost, nemají tak důvody spořit (Bonin, 2009). Možností, jak tento
problém řešit, je zavést doplňkové spoření jako povinné.
Dalším problémem soukromých schémat třetího pilíře bylo zavedení náročných
podmínek pro získání státních příspěvků – to vedlo k růstu administrativních nákladů a
snižovalo tak konečnou výši vyplácených penzí, což tato schémata znevýhodňovalo
(například oproti životnímu pojištění) (Börsch-Supan a Wilke, 2004).
To bylo částečně napraveno v roce 2004, od kdy mohou pracovníci spořit se
stejnými státními pobídkami i v zaměstnaneckých schématech (vedených u soukromých
institucí), což přináší výhody jako např. množstevní slevy či menší administrativní
náklady (Viebrok, 2004).
Propojení důchodového systému a pracovního trhu
Propojení důchodového systému a pracovního trhu může přinést nové problémy –
je totiž nejisté, zda fragmentace systému a větší orientace na propojení výše mzdy a
výše důchodu a zavržení určitých redistribučních opatření nepovede ke zvýšení chudoby
mezi starými lidmi. Relativně silné propojení průměrných životních příjmů a příjmu
v důchodu přináší dlouhodobě nezaměstnaným dva základní problémy, které dopadají
na výši dávek (Geyer a Steiner, 2010): 1) menší počet odpracovaných let a 2) negativní
ovlivnění profilu celoživotního příjmu.
Debata o německém penzijním systému se může přesunout od akcentu na finanční
udržitelnost k tématu, zda ochrání staré lidi před chudobou

– v důsledku

implementovaných reforem totiž došlo ke snižování náhradového poměru a kvůli
změnám na trhu práce došlo k částečnému přesunu od standardních pracovních vztahů,
které jsou sociálním zabezpečením pokryty, k jiným69, které nejsou sociálním
zabezpečením pokryty vůbec nebo jen částečně (Geyer a Steiner, 2010).
Podle Guardianciche (2010b) je problémem německého penzijního systému také
asymetrické posuzování období strávených mimo zaměstnání. Zatímco postižení lidé a
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ženy jsou ochráněni dobře (při výchově dětí70 nebo v době rozvodu), nezaměstnaní –
speciálně dlouhodobě nezaměstnaní – dobře chráněni nejsou.
Ekonomická situace a výzvy do budoucna
Dalším přetrvávajícím úkolem, který souvisí s ekonomickou situací, bude
dokončení integrace penzijních systémů spolkových zemí bývalé NDR a SRN, které
jsou i dvacet let po sjednocení stále částečně oddělené. Rozdílné způsoby výpočtu
důchodů byly zavedeny ve víře, že se mzdová hladina ve východní a západní části země
rychle sblíží, což se ale nestalo (Bonin, 2009).
Nové hrozby pro financování veřejných penzí se objevily v souvislosti s finanční
krizí a hospodářskou situací po roce 2008, kdy politici ustoupili tlaku veřejnosti a
znemožnili snížení penzí při poklesu nominálních mezd v ekonomice. To ale popírá
myšlenku provázanosti těchto dvou veličin prostřednictvím vzorce pro výpočet penzí –
dojde sice ke zvýhodnění důchodců, přinese to ale další tlak na důchodový systém
v době, kdy se ekonomika nenachází v dobré situaci. Výzvou proto bude odolat tlaku
veřejnosti na další zmírnění reforem (Bonin, 2009).

2.4.3. Reformy francouzského penzijního systému
Francouzský důchodový systém byl už od 80. let kvůli zvyšujícímu se deficitu a
zhoršující se ekonomické konkurenceschopnosti Francie pod tlakem. I přes deficity a
pesimistické prognózy ovšem obecný režim nebyl v průběhu 80. a na začátku 90. let
reformován. Vlády místo snižování vyplácených dávek raději zvyšovaly míry příspěvků
do systému a principiální reformy byly odkládány (Mandin a Palier, 2005).
Kvůli velké oblibě rozličných penzijních programů mezi obyvateli totiž
pro politiky nebylo snadné jednotlivé programy rušit či sjednocovat. Takové snahy se
setkávaly s odporem jak obyvatel, tak odborů, které jsou součástí administrativy
penzijních schémat a při vyjednávání o reformách jsou tak silným hráčem (Ito, 2009).
Kvůli zvyšujícímu se deficitu důchodového systému a jeho tlaku na státní
rozpočet byla v roce 1991 představena Bílá kniha o důchodech (Livre blanc sur
les retraites), na jejímž základě se ovšem ještě nepodařilo systém reformovat. Přestože
demografické trendy byly známé už od 80. let, muselo se na první (částečnou) reformu
čekat až do roku 1993 (Ito, 2009).
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1993 – Balladurův povedený pokus
Pokus o rázné snížení deficitu systému mj. v souvislosti s plánem zavedení eura, a
tedy nutností plnit konvergenční kritéria, představila v roce 1993 vláda Édouarda
Balladura. Cílem reformy bylo sáhnout na největší zdroj deficitů – obecný režim neboli
penze soukromého sektoru – snížením vyplácených dávek pomocí úpravy parametrů
vzorce pro jejich výpočet. Balladurovi se nakonec podařilo prosadit úpravy, které
snížily finanční náročnost systému.
Mezi přijatá opatření patřilo mj. (Math, 2004):
-změna referenčního období pro výpočet referenční mzdy z 10 nejlepších let71
(z hlediska příjmu) na 25 nejlepších let; tato změna měla probíhat postupně
pro jednotlivé ročníky narození až do roku 2008 (ročníky narození 1948);
-prodloužení povinné doby přispívání do systému na 40 let (ze 150 čtvrtletí na 160
čtvrtletí), aby pracovník získal plnou penzi (v základní vrstvě obecného režimu)
v 65 letech; změna probíhala postupně do roku 2004;
-změna navázání valorizace vyplácených penzí z vývoje hrubých mezd na index
spotřebitelských cen; podobně se na index spotřebitelských cen navázala i
indexace minulých mezd pro výpočet referenční mzdy; tato změna byla původně
zavedena na 5 let, Jospinova vláda ji následně (1997) zavedla napevno;
-oddělení výdajů na penzijní systém a výdajů na sociální pomoc.
Podobně, tedy zpřísněním podmínek, reagovali i sociální partneři, kteří měli
na starosti doplňkovou vrstvu obecného režimu. V roce 1993 a 1994 systémy AGRIC a
ARRCO také upravili – došlo ke zvýšení míry příspěvků a snížení náhradového poměru
pomocí valorizace podle cen.
1995 – Juppého nepovedený pokus
Po vítězných volbách v roce 1995 jmenoval prezident Jacques Chirac premiérem
Alaina Juppého, jehož prostřednictvím se chtěl pokusit prosadit ambiciózní plán s cílem
výrazně konsolidovat sociální výdaje ve Francii. Součástí plánu byla i reforma
speciálních režimů – důchodového systému pro zaměstnance veřejného sektoru. Jejich
pravidla chtěl přiblížit pravidlům obecného režimu tak, jak byly nastaveny v roce 1993:
zejména prodloužit nutnou dobu přispívání do systému z 37,5 na 40 let, ale i změnit
způsob výpočtu vyplácených dávek (Blanchet a Legros, 2002).
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Toto opatření bylo zavedeno v roce 1971, kdy se referenční mzda začala počítat z nejlepších deseti let
místo posledních deseti let před odchodem do penze.
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Juppé ovšem odmítl průběh reformy diskutovat s opozicí a s odbory, jejichž
reakce byla okamžitá – týden po vyhlášení záměrů vlády v listopadu 1995 přišla vlna
protestů a demonstrací milionů lidí v ulicích, následovala i generální stávka
zaměstnanců ve veřejném sektoru. Protesty trvaly měsíce a byly jedny z nejhorších,
které Francie zažila. Vláda následně zavrhla plán reformy a Juppé byl bez úspěchu
donucen odstoupit z pozice premiéra. Na snahu o další reformu se muselo čekat dalších
sedm let (Mandin a Palier, 2005).
Po roce 1997 – období nicnedělání
Jospinova vláda v letech 1997–2002 nechtěla podstoupit riziko dalších nepokojů a
o reformu speciálních režimů se nepokoušela. Provedla jen některé parametrické změny
(prodloužení platnosti valorizace podle indexu spotřebitelských cen) a spíše
připravovala půdu pro další možné reformy. Nově vláda zavedla fondově financovaná
schémata PPESV, která umožňovala zaměstnancům dlouhodobě spořit na stáří (Mandin
a Palier, 2005).
2003 – Raffarinův povedený pokus
V roce 2003 po znovuzvolení prezidentem jmenoval Chirac premiérem JeanPierra Raffarina a pokusil se o to samé jako před osmi lety – zavedení strukturální
reformy, která by změnila i speciální režimy a srovnala podmínky penzí zaměstnanců
veřejného a soukromého sektoru. Raffarin se poučil z neúspěchu Juppého vlády a už od
začátku se pokusil navázat sociální dialog s představiteli odborů a opozice. Vláda sice i
tak čelila vlně protestů a stávek, po vyjednávání se jí ale podařilo s úpravami reformu
prosadit (Ito, 2009).
Hlavními body reformy byly (Mandin a Palier, 2005):
-prodloužení povinnosti přispívat do systému po dobu 40 let i pro zaměstnance
ve veřejném sektoru; tato doba se má navíc do roku 2020 prodloužit na 42 let, a
to jak pro soukromý, tak veřejný sektor;
-prodloužení referenčního období pro výpočet důchodu státních úředníků, zároveň
ale zvýšení náhradového poměru při výpočtu jejich penze na 85 %;
-valorizace podle cen i pro zaměstnance veřejného sektoru (jejich důchody byly do té
doby valorizovány podle vývoje mezd);
-pobídky pro starší lidi, aby pracovali déle, a to za pomoci jak bonusů (surcote), tak
sankcí (décote);
-jako ústupek odborům byl navržen odchod do důchodu v 58 letech pro ty, kteří splní
podmínku 40 let kontribucí nebo pokud pracovali od 14 nebo 16 let;
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-představení třetího pilíře důchodového systému v podobě soukromých penzijních
fondů: zavedení programu PERCO, který byl orientován na spoření na penzi a
na který byla přeměněna i schémata PPESV (zavedená Jospinovou vládou); dále
byl zaveden program PERP.
2010 – prodloužení věku odchodu do důchodu
Na základě opatření přijatých na podzim roku 2010 dojde k postupnému
prodloužení dolní i horní hranice věku pro odchod do důchodu o dva roky na 6272 let
s nutností přispívat do systému po dobu 41,5 let; a na 67 let při nedostatečném počtu let
kontribucí. I v tomto případě docházelo k masivním protestům, demonstracím, stávkám
a například i k blokádám ropných rafinerií.

2.4.4. Hodnocení reforem ve Francii
Francie se dlouho zdála být zemí, kde jsou jakékoliv zásadní reformy sociálního
systému téměř nemožné. Mezi charakteristiky, které vedou ke špatné reformovatelnosti
francouzského systému, se dají zařadit štědré důchodové dávky, vedení schémat
sociálními partnery spíše než státem, či korporativistická fragmentace (Mandin a Palier,
2005).
Přestože ve Francii došlo k několika dílčím reformám a pravděpodobně se
vyřešila krátkodobá a střednědobá finanční udržitelnost, není podle Guardianciche
(2010a) systém v ideálním stavu. Navzdory reformám stále přetrvávají nerovnosti
v příjmech mezi různými kategoriemi zaměstnanců, další problémy mohou plynout
z propojení s pracovním trhem.
Propojení důchodového systému a pracovního trhu
Období nezaměstnanosti nebo obecně krátké či neúplné pracovní kariéry má
ve francouzském systému vliv na výši vyplácených dávek, proto je i zde vidět závislost
důchodového systému a pracovního trhu. Pracovníci nemusí dosáhnout na plný počet
čtvrtletí přispívání do systému z více důvodů: prodloužená doba vzdělání a problémy
s následným nalezením práce, tím pádem pozdější nástup na pracovní trh; předčasný
(nedobrovolný) odchod z pracovního procesu; nebo doby nezaměstnanosti, na které se
už nevztahuje pojištění proti nezaměstnanosti.
Takové problémy v průběhu pracovní kariéry mají kromě počtu odpracovaných
čtvrtletí vliv i na výběr 25 let pro výpočet referenční mzdy – při krátké pracovní kariéře
nebo častém období nezaměstnanosti v průběhu kariéry se zvyšuje pravděpodobnost, že
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budou do výpočtu zahrnuty i roky s nízkým příjmem. Krátká pracovní kariéra má vliv i
na druhou vrstvu obecného režimu, protože takový pracovník nasbírá během života
méně bodů.
Dle Dupuise a El Mouddena (2004) jedinec, který pracoval téměř za minimální
mzdu a po dobu 35 let odváděl příspěvky do systému, přičemž zažil více období
nezaměstnanosti, by musel pracovat do 65 let, aby dosáhl přibližně hladiny minimální
penze – je tak pravidly systému výrazně penalizován. Proto jako doplněk ke starobnímu
penzijnímu pojištění existuje záchranná síť v podobě minimálního příjmu pro lidi starší
65 let, vyplácená dávka zajišťuje rozdíl mezi příjmy jedince a stanovenou hranicí
(Dupuis a El Moudden, 2004).
Nerovnosti v systému
Kvůli úzké návaznosti na trh práce se pak přenášejí nerovnosti z trhu práce i
do důchodového systému – například mezi muži a ženami (Math, 2004). I v samotném
důchodovém systému ovšem existují nerovnosti – na výši důchodu bude mít rozdílný
dopad, jestliže má určitý člověk dvě zaměstnání najednou (na poloviční úvazek) nebo
pokud v polovině své pracovní kariéry přejde z jednoho zaměstnání do druhého (a tím
přejde i mezi důchodovými schématy) (Mandin a Palier, 2005).
Celkové zhodnocení a otázky do budoucna
Do budoucna může tvořit problém velká komplexnost systému a rozdrobenost
jednotlivých schémat, mezi kterými existují velké nerovnosti. Reformovat je a pokusit
se o sjednocení bude velmi těžké, a to zejména kvůli specifickému vztahu Francouzů ke
svému štědrému důchodovému systému (Mandin a Palier, 2005).
Určité kroky se ale francouzským vládám v uplynulých desetiletích povedly a
reformy z let 1993 a 2003 postupně přinesly důležité změny, jako například zavedení
podpory třetího pilíře. Snížení dávek prvního pilíře by mělo podnítit vznik soukromých
fondů, což umožní vládě přenášet následky demografického vývoje do soukromé sféry.
Systém kombinace soukromého a průběžného financování byl během reformního
procesu akceptován jak vládou, tak sociálními partnery, zároveň i lidé začali sami
spořit. Další akce vlády se tak zaměří spíše na regulování fondů, jejichž neregulovaný
vývoj by mohl mít nezamýšlené dopady73 (Mandin a Palier, 2005)
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Řešení nízkého efektivního věku odchodu do důchodu pak může přinést
zvyšování zákonem daného věku. Ačkoliv se proti tomuto opatření argumentuje tím, že
dojde k nárůstu nezaměstnanosti, podle Blancheta a Legrose (2002) se obecně nedá říct,
že by existoval takový zřejmý vztah. Ve Francii snižování zákonného věku pro odchodu
do důchodu mezi roky 1980 a 2000 nevedlo ke snižování míry nezaměstnanosti, možná
spíše naopak. To vedlo k vyvození závěrů, že změny v množství nabídky práce nemají
žádný signifikantní vliv na míru nezaměstnanosti, a proto se prodloužením věku
odchodu na důchodu ani nemusí čekat na to, až se zlepší podmínky na pracovním trhu
(Blanchet a Legros, 2002).

2.4.5. Reformy italského penzijního systému
Na začátku 80. let byl italský penzijní systém tvořen v podstatě jedním, ale velmi
fragmentovaným pilířem, kde měla jednotlivá schémata nastavena různá pravidla.
Od roku 1978 téměř každý ministr práce představil nějakou reformu, ale ty měly vždy
podobný konec – byly zavrženy kvůli výměně vlády (Ferrera a Jessoula, 2005).
Reformy byly až do 80. let charakteristické tím, že jim nepředcházely projekce dopadů.
Příkladem může být zavedení možnosti pro zaměstnance veřejného sektoru odejít
do důchodu již po dvaceti letech služby bez ohledu na věk (Ferrera a Jessoula, 2005).
Začátkem 90. let se italský penzijní systém dostal v důsledku ekonomické
stagnace a demografických změn do finančních problémů. Narůst výdajů na systém
přinesl zvýšené břemeno na státní rozpočet, který se kromě ekonomické stagnace musel
vypořádávat i s nutností plnit konvergenční kritéria pro přijetí eura74 (Ito, 2009). Vlády
proto byly nuceny přistoupit k pokusům o reformy, a to ať už šlo o parametrické úpravy
stávajícího systému, tak i o reformy penzijního systému od základů (Carrera, 2010).
1992 – Amatiho reforma
V roce 1992 vláda Giuliana Amata představila a prosadila reformu, důvody
pro její zavedení byly zejména (Franco, 2002):
-trend rostoucích výdajů na důchodový systém jako podíl na HDP;
-problém s častými předčasnými odchody do důchodu, které nebyly penalizovány
(existovaly malé pobídky pro delší setrvání na pracovním trhu); navíc nebyla
možnost zároveň pracovat i pobírat důchod, což vedlo k časté práci načerno;
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-problémy s nerovnostmi v systému – ve veřejném sektoru se penze vypočítávala
na základě posledního výplatního šeku, v soukromém pak na základě platu
v posledních pěti letech, což zvýhodňovalo ty pracovníky, kterým na konci
kariéry rostla mzda.
Hlavními body Amatiho reformy byly (Marano a Sestito, 2003):
-oddělení růstu nominálních mezd a penzijních dávek, valorizace byla napojena
na růst cen;
-pro možnost získat penzi na základě odsloužených let se minimální doba přispívání
do systému zvýšila na 35 let;
-hranice pro dosažení na starobní důchod se zvýšila v soukromém sektoru pro ženy
z 55 na 60 let a pro muže z 60 na 65 let, ve veřejném sektoru na 65 let
pro všechny; zároveň se prodloužila nutná doba přispívání do systému z 15
na 20 let;
-zaměstnanci veřejného sektoru získali možnost pracovat až do 67 let, od roku 2004
pak můžou požádat o práci do 70 let;
-referenční období, které slouží k výpočtu referenční mzdy, bylo prodlouženo na 10
let pro ty, kteří už alespoň 15 let přispívali do systému (do té doby to byl
poslední měsíc ve veřejném sektoru a posledních 5 let v soukromém sektoru;
přechod na nové pravidlo trval 10 let) a pro ty, kteří v době schválení reformy
pracovali méně než 15 let, bylo referenční období změněno na celou pracovní
kariéru (průměrná celoživotní mzda); hodnoty minulých mezd pak měly být
upravovány pro účely výpočtu pomocí indexu růstu životních nákladů plus jeden
procentní bod.
Jednalo se sice o významný krok v cestě k finanční udržitelnosti systému, ale bylo
potřeba pokračovat.
1994 – Berlusconiho neúspěšný pokus
V roce 1994 se Silvio Berlusconi neúspěšně pokusil prosadit reformu, která měla
dále radikálně snížit deficit penzijního systému pomocí škrtů ve výdajích. Mělo k tomu
dojít např. pomocí snížení penzijních dávek nebo zrušení výhod pro pracovníky
veřejného sektoru. Berlusconi ovšem nejednal s opozičními stranami ani s odbory
(kterým nenabídl žádné kompenzace), proti němu i vládě se vytvořila silná opozice a on
sám byl ještě do konce roku donucen odstoupit (Ferrera a Jessoula, 2005).
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1995 – Diniho reforma
Jedním z plánů reformy, kterou o rok později prosadila vláda Lamberta Diniho,
byl přechod z dávkově definovaného na příspěvkově definovaný systém pro lidi nově
vstupující na pracovní trh (pro zaměstnance veřejného a soukromého sektoru i
pro živnostníky). Reforma byla částečně vynucena potřebou dodržovat konvergenční
kritéria, zároveň existovala nutnost upravit spravedlivost penzijního systému a také
předejít jeho bankrotu (Ferrera a Jessoula, 2005).
Došlo k zavedení NDC modelu, jehož podstatou je výpočet dávek na základě
vzorce, který bere v úvahu celou historii pracovníkových příspěvků do systému. Tyto
příspěvky se v italském systému kumulují pracovníkovi na fiktivním účtu, kde jsou
každoročně zhodnocovány pětiletým klouzavým průměrem růstu HDP. Při odchodu
do důchodu se naakumulovaná částka pomocí transformačního koeficientu (coefficiente
di transformazione), který zohledňuje i očekávanou délku života, přepočítá na doživotní
anuity (Ito, 2009).
Nový systém byl plně zaveden pro lidi, kteří vstoupili na pracovní trh
po schválení reformy; lidé s více než 18 lety odvodů do systému (v roce 1995) měli mít
penze podle starých pravidel, na ty s méně odpracovanými roky se aplikoval princip
pro rata, neboli nová pravidla pro výpočet důchodu se aplikovala na jejich pracovní
život po roce 1995, důchod za předchozí roky se jim vypočítá pomocí starých pravidel
(Ferrera a Jessoula, 2005).
Pracovníci si v novém systému mohli pro odchod do důchodu vybrat věk mezi 57
a 65 roky75. Transformační koeficient se přitom lišil podle vybraného věku, vypočítaný
důchod byl totiž závislý na očekávané délce života. Samotné transformační koeficienty
se mají každých 10 let upravovat (Franco, 2002).
Dále byla zakotvena postupná harmonizace různých penzijních schémat a
zpřísňování věkových kritérií (ovšem s dostatečně dlouhými přechodnými obdobími,
což byl jeden z důvodů úspěšného prosazení reformy) (Ito, 2009).
1997 – Prodiho drobné úpravy
Už o dva roky později se kvůli nutnosti dodržování konvergenčních kritérií
objevila snaha systém znovu reformovat. Vláda Romana Prodiho navrhla reformu,
z které ale z valné většiny sešlo. Došlo jen k drobným úpravám kritérií, zejména se
zkrátilo období přechodu na nový systém, který byl zaveden o dva roky dříve (Carrera,
75

Zároveň ale museli splnit podmínku alespoň 5 let přispívat do systému a jejich vypočtená penze musela
dosahovat alespoň 1,2 násobku minimální penze.
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2010); přijít mělo také rychlejší sbližování důchodových schémat veřejného a
soukromého sektoru (Gern, 2002).
Mezi nově zavedená opatření patřilo zejména prodloužení nutné doby odvodů
do systému pro získání penze na základě odpracovaných let z 35 na 38 let (následně
prodlouženo na 39 let v roce 2006 a 40 let od roku 2008), nebo 35 let s nutností
dosažení 57 let věku pro zaměstnance a 58 let pro živnostníky (Marano a Sestito, 2003).
2004 – Berlusconiho druhý pokus
V roce 2004 představil Berlusconi reformu, jejíž hlavní snahou bylo posílení
vícepilířového systému, a to ať už zavedením systému TFR76 do druhého pilíře nebo
posílením pobídek a dotací pro doplňkové soukromé financování ve třetím pilíři
(Ferrera a Jessoula, 2005).
Dále došlo ke zpřísnění podmínek pro získání starobní penze i penze
po odpracování dostatečného počtu let – byla zavedena povinnost buď odpracovat 40
let, nebo 35 let spolu s dosažením určitého věku (od roku 2008 60 let pro zaměstnance a
61 let pro živnostníky77, to se má dále o dva roky zvýšit) (Marano a Sestito, 2003).
Vláda se také rozhodla zpřísnit podmínky a odstranit flexibilní důchodové okno,
které bylo představeno se zavedením NDC systému, protože ztratila důvěru v to, že
bude v původně nastaveném rámci schopná zvyšovat efektivní věk odchodu do důchodu
(Belloni et al., 2005). Zatímco původně si mohli občané vybrat věk od 57 do 65 let,
pokud měli splněnou podmínku 5 let odvodů do systému78, nově pro odchod
do důchodu před 65 (muži) nebo 60 roky věku (ženy), museli splnit podmínku 35 let
odvodů do systému (Ferrera a Jessoula, 2005).
2007 – Prodiho druhý pokus
V roce 2007 provedl Prodi umírněnou reformu, která drobně upravila systém
výpočtu důchodů, a která se do praxe promítla hlavně zrychleným zvýšením
minimálního věku odchodu do důchodu z 58 v roce 2008 na 61 v roce 2013.
2008 – finanční krize, Berlusconiho další zásahy
Další tlak na úpravy systému přinesla finanční krize v roce 2008, jejíž následné
dopady na ekonomiku ohrožovaly kredibilitu vlády spojenou s rovnováhou veřejných
financí. Italská vláda se znovu rozhodla sáhnout na důchodový systém, tentokrát se
76

Jedná se o systém, kdy zaměstnavatel pravidelně odkládá „kapesné“ za zaměstnance, které je mu
při odchodu ze zaměstnání vyplaceno na soukromé doplňkové fondy pro účely důchodu, pokud
zaměstnanec neurčí jinak.
77
Místo původních 57 let u zaměstnanců a 58 let u živnostníků.
78
Spolu s dostatečným množstvím naspořených prostředků na důchodovém účtu.
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Berlusconi zaměřil na úpravu transformačních koeficientů v NDC systému. I pouhé
změny koeficientů ale můžou mít velký vliv na výši penzí pro ty, kterých se změna plně
dotkne.79 V jejich důsledku by totiž mělo dojít ke snížení náhradového poměru až
o 20 % ve srovnání s náhradovým poměrem penzí počítaných podle pravidel starého
systému (Carrera, 2010).

2.4.6. Hodnocení reforem v Itálii
Z institucionálního pohledu je italský systém velmi fragmentovaný – je veden
fondy, které se liší pro různé pracovní profese, což ve výsledku vede k nerovnostem
mezi jednotlivými skupinami (Gern, 2002). Právě proto byl v průběhu reforem kromě
zpřísňování věkových podmínek kladen důraz i na postupnou harmonizaci různých
penzijních schémat (Ito, 2009).
Odkládané přijetí reforem v Itálii způsobilo několik faktorů (Franco, 2002):
-krátkozrakost italských politiků a často se měnící vlády;
-absence důvěryhodných a nekontroverzních prognóz vývoje systému;
-absence dohody politiků nad směřováním reforem;
-segmentace italského penzijního systému.
Zásadní reformy systému začaly v Itálii probíhat až poté, co došlo k postupnému
přibližování jednotlivých důchodových schémat. Důležitou roli sehrály také
důvěryhodné a pravidelné projekce, které by mohly při pravidelných úpravách dobře
navádět reformní proces (Franco, 2002).
Propojení důchodového systému a pracovního trhu
I v Itálii se ukazuje, že spolu úzce souvisí důchodový systém a pracovní trh.
Z ukazatelů jako je nízká míra zaměstnanosti i nezaměstnanosti starších plyne, že se zde
penzijní schémata často využívají jako způsob řešení problémů s nadbytečností80 – ti
nejméně zaměstnatelní bývají z pracovního trhu vystrčeni hned, jakmile dosáhnou
potřebné hranice a kvalifikují se pro určitý druh důchodu (Marano a Sestito, 2003).
Zdrojem problémů jsou i některé zákony regulující pracovní trh, které se týkají
odvozování výše mzdy na základě počtu odpracovaných let. To odrazuje
zaměstnavatele od najímání starších lidí – v důsledku toho se průměrná efektivní doba

79

Změny se částečně dotýkají těch, kteří odejdou do důchodu po roce 2011, a plně těch, kteří odejdou
do důchodu po roce 2026.
80
Oproti ostatním zemím, kde se spíše zneužívají invalidní penze, Itálie byla jedna z mála zemí Evropské
unie, kde v 90. letech nedošlo k nárůstu počtu invalidních důchodců (Marano a Sestito, 2003).
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odchodu do důchodu ani očekávaná doba přispívání do systému nemusí vyvíjet podle
předpokladů tvůrců reforem (Guardiancich, 2010c).
Zdroje nespojitosti
V průběhu reformního procesu bylo navíc do důchodového systému zaneseno
několik zdrojů nespojitosti, které bude dále ovlivňovat chování pracujících (Marano a
Sestito, 2003):
-transformační koeficient se upravuje každých deset let, což způsobuje nutnost
rozhodování, zda nemá pracovník odejít do důchodu těsně před změnou
koeficientu, když by hrozilo, že se mu po úpravě sníží penze; řešením by byla
častější úprava koeficientu;
-další nespojitost plyne z přechodu na nový systém, kdy se důchodcům bude
vypočítávat penze pomocí kombinace vzorců ze starého a nového systému;
koexistence a fungování více schémat najednou pak působí i nerovnosti ve výši
penze u zaměstnanců s podobnou pracovní historií, tyto potenciální nerovnosti
vznikaly při každé větší reformě, jako v roce 1992 (prodloužení referenčního
období) či v roce 1995 (zavedení nového systému) (Ferrera a Jessoula, 2005);
-problémy plynou i z dlouhého přechodného období na nový systém – lidé se mohou
rozhodnout odejít do důchodu dříve z obav, aby se pro ně při pokračování
v práci nezpřísnily podmínky.
Nedostatečná komunikace a nutnost soukromého spoření
Dalším kritizovaným faktorem je nedostatečná komunikace s občany ohledně
konkrétních dopadů reforem (Guardiancich, 2010c). Kvůli nedostatku informací
existuje nejistota, jak přesně nový systém funguje, protože nebyly zveřejněny postupy a
vzorce pro výpočet koeficientů. Úprava koeficientu pro výpočet penzí postupně povede
ke snižování náhradového poměru, což může vést k růstu chudoby mezi seniory, pokud
do systému nebudou přispívat dostatečně dlouho a pokud si nebudou sami dostatečně
spořit v doplňujících programech.
Například

drobná

úprava

koeficientu

pro

výpočet

anuit

v roce

2009

(z Berlusconiho reformy z roku 2008) má vést do patnácti let postupně k poklesu
náhradového poměru o 20 %81, což může mít zvlášť velký dopad na budoucí životní
úroveň důchodců v případě, že o tomto faktu nebudou dostatečně informováni a
nebudou si sami dostatečně spořit (Carrera, 2010).

81

Oproti penzím vypočteným podle pravidel starého systému.
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Účast na doplňkových soukromých schématech, která je v takovém případě
žádoucí, je ale zatím rozšířena hlavně mezi těmi, kteří tuto formu potřebují méně –
mezi majetnějšími. Důvody jsou hlavně daňová zvýhodnění a možnost diferencovat
možnosti vlastního spoření. Důvod u těch, kteří se neúčastní, jsou kromě chybějících
informací hlavně nedostatečné finanční možnosti – to se týká například mladých lidí
s nízkými příjmy (Marano a Sestito, 2003).
Celkové zhodnocení a otázky do budoucna
Hlavními cíli reforem bylo zajistit finanční udržitelnost systému, postupně
harmonizovat fragmentovaná schémata a provést přesun k vícepilířové konfiguraci
systému. Tyto cíle byly zatím částečně splněny. Podařilo se odstranit ty největší
nerovnosti (například získání plné penze po dvaceti letech služby ve veřejném sektoru)
a hlavně zavést příspěvkově definovaný (NDC) systém, který by měl zajistit rovnováhu
mezi výplatami a příjmy do rozpočtu na penze bez ohledu na demografické trendy a
makroekonomické ukazatele (Ferrera a Jessoula, 2005).
Zavedení NDC systému tak slibuje lepší vyhlídky na dlouhodobou finanční
udržitelnost, kvůli dlouhému přechodnému období (systému se plně účastní až ti, kteří
do pracovního procesu vstoupili po roce 1995) se ale přesto očekává v následujících
desetiletích růst výdajů na penze (Ferrera a Jessoula, 2005).
I přes sérii reforem, které změnily italský penzijní systém od základů, tak existují
stále otazníky nad udržitelností a efektivitou kvůli několika přetrvávajícím faktorům.
Například napojení zhodnocování částek na individuálních účtech NDC systému na růst
HDP je problematický; nerovnováhu vytváří také nerovnost mezi do systému skutečně
odvedenou částkou a částkou připisovanou na individuální účet (Guardiancich, 2010c).

2.5. Celkové hodnocení
Ačkoliv za posledních dvacet let došlo v Německu, Francii i Itálii k důležitým
reformám penzijních systémů, zdá se, že reformní proces ještě není u konce. Přestože
mezi hlavní cíle zavedených reforem patřila konsolidace financování penzijních
systémů, projekce na příští desetiletí předpovídají další růst výdajů na důchodové
systémy jako podíl na HDP ve všech třech zemích.
V následujícím období by proto mělo dojít k dalšímu přesunu důrazu
na soukromé pilíře důchodového systému (v úvahu přichází kromě státní podpory i
zavedení povinné účasti v soukromých schématech), ale také k reformám na trhu práce
s cílem kompenzovat pokles lidí v produktivním věku v důsledku stárnutí populace.
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Plánované a chtěné dopady reforem ale mohou zmírnit reakce lidí na nové
nastavení pravidel důchodového systému – například při prodloužení zákonného věku
odchodu do důchodu se starší lidé mohou rozhodnout využívat částečné úvazky zároveň
s částečným čerpáním penze a paradoxně by tak v některých sektorech mohlo dojít
k poklesu množství nabízené práce a odpracovaných hodin. Podobně pak pobídky
k vyšší participaci žen na pracovním procesu mohou při substitučním efektu v rámci
domácnosti vést k poklesu nabídky práce mužů (Börsch-Supan a Ludwig, 2010).
Podle Börsch-Supana a Ludwiga (2010) může ekonomický růst pokračovat
v historickém trendu i přes stárnutí populace, jestliže bude růst produktivity faktorů
pokračovat v dlouhodobém trendu. Při správné kombinaci reforem pro ovlivnění věku
odchodu do důchodu, participace žen, věku vstupu do pracovního procesu a míry
nezaměstnanosti může být ekonomický růst i urychlen. Životní standard v Itálii,
Německu a Francii tedy nemusí poklesnout absolutně, může ale poklesnout relativně
vzhledem k zemím, ve kterých ke stárnutí dochází v menší míře. Při rezignaci na další
reformy naopak podle Börsch-Supana a Ludwiga (2010) nereformovaný penzijní
systém může spolknout až třetinu potenciálního ekonomického růstu.
Grech (2010) upozorňuje na to, že při většině reforem byl největší důraz kladen
na udržitelnost penzijního systému z hlediska financí – kolik se bude na penzijní systém
vydávat z veřejných rozpočtů. S rostoucím počtem penzistů a snižováním výdajů
na státní pilíř důchodového systému ale roste riziko, že čím dál více důchodců
dostatečně nenašetří na stáří a stát tak může být nucen vydat neočekávaně další
prostředky na sociální podporu. Úspěšný penzijní systém a úspěšná penzijní reforma se
totiž nedají měřit jen podle toho, jestli se podařilo snížit objem vynakládaných peněz,
ale je nutné kontrolovat i to, nakolik systém plní svou funkci, kdy jedním z důležitých
cílů je zajištění dostatečného příjmu lidem v postproduktivním věku (Grech, 2010).
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3. Valorizace a index spotřebitelských cen
Při snahách o snižování výdajů na důchodové systémy, což byl jeden z hlavních
cílů reforem, je nutné uvažovat i o tom, nakolik budou důchodové systémy plnit jeden
ze svých hlavních úkolů – minimalizovat riziko chudoby mezi starými občany. Důležité
není jen to, jaký počáteční důchod penzista dostane, ale i to, jak je jeho výše v průběhu
dalších let upravována. Ve třetí kapitole proto popisuji mechanismy využívané
pro valorizaci penzí a následně diskutuji to, nakolik postupy používané v Německu,
Francii a Itálii zajišťují, že penzistům během období důchodu nebude klesat kupní síla.

3.1. Valorizace
3.1.1. Proč valorizovat
Hlavní argument pro periodické úpravy výše vyplácených penzí je zřejmý –
v období s vysokou cenovou inflací by se reálná penze bez valorizace výrazně snížila.
Dokonce i relativně malé meziroční míry inflace mohou mít během období důchodu
velký efekt, což Whitehouse (2009) ilustruje na modelu a následujících faktech: doba,
kterou penzista stráví v důchodu,82 je v zemích OECD v průměru 18,3 let pro muže a
22,5 let pro ženy. Pokud bychom uvažovali 2,5 % růst cen v každém roce stráveném
v důchodu, bez valorizace by to znamenalo83 snížení reálné výše penze o 37 %
pro muže a 43 % pro ženy.
Cílem valorizace je tedy snížit riziko a nejistotu spojenou s možným poklesem
kupní síly v době pobírání důchodu, protože možnosti důchodců nahradit rozdíl mezi
očekávanou a skutečnou kupní silou penzí jsou omezené. Proces valorizace tak činí
reálnou výši penzí stabilnější, čímž se minimalizuje prostor pro politické i
mezigenerační konflikty ohledně tohoto tématu (Whitehouse, 2009).

3.1.2. Další typy indexace
Indexace84 se netýká pouze valorizace již vyplácených penzí – obecně se může
jednat o úpravy dalších parametrů systému, jako jsou výše stropu pro sociální odvody
ze mzdy, prodlužování věku odchodu do důchodu, změna dolní hranice příjmů
pro získání výplaty sociální pomoci, nebo i o samotný vzorec pro výpočet počáteční
výše penze.

82

Při odchodu do důchodu v zákonem daném věku.
Při zanedbání substitučního efektu.
84
Úpravy parametrů penzijního systému v závislosti na určitém indexu.
83
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Další hodnotou, kterou je potřeba valorizovat v systémech, kde je penze odvozená
od výše příjmů v pracovním životě, jsou právě tyto příjmy. Ať už se při výpočtu
počáteční penze bere v potaz celá pracovní historie, nebo jen průměr několika
nejlepších let, je třeba příspěvky do systému v minulosti přepočítat na současné
hodnoty. Počáteční výše penze je totiž ve většině penzijních systémů klíčovou pro další
příjmy v důchodu (Piggott a Sane, 2009).

3.1.3. Pravidlo nebo diskrece
Většina zemí OECD má zavedeny automatické postupy pro valorizaci penzí,
pravidla pro ni jsou často zakotvena v zákoně. Z evropských zemí má jen Rakousko a
Řecko diskreční rámec. Francie přijala oficiální postup pro valorizaci vyplácených
penzí koncem 40. let, Německo a Nizozemsko ji následovaly o deset let později.
Před zavedením těchto postupů sice penze také rostly, ale jednalo se buď o zákonem
nařízené periodické úpravy bez daného pravidla (nebyly propojeny s konkrétním
indexem) nebo o nahodilou a nepravidelnou valorizaci bez přesné specifikace míry
růstu (Whitehouse, 2009).
V zákoně zakotvená automatická pravidla jsou výhodnější v tom, že nedochází
k pravidelnému handrkování politiků o valorizaci penzí. Při dodržení nastavených
pravidel pro pohyb penzí nahoru i dolů podle daného indexu navíc dojde při finančních
a ekonomických problémech k rozdělení určitého podílu nákladů i mezi penzisty
(Leicester et al., 2008).

3.1.4. Způsoby valorizace
Při rozhodování mezi faktory, podle kterých by se měly vyplácené penze
valorizovat, hraje roli také to, jak jsou penze vnímány (Piggott a Sane, 2009) – zda je
jejich primárním cílem zmírňovat riziko chudoby starých lidí, nebo nahradit pracovní
příjmy. Jestliže by šlo o cíl zamezit chudobě lidí v postproduktivním věku, vyvstává
nová otázka, a to jakým způsobem chudobu měřit – zda jde o určitou absolutní
hodnotu85, nebo naopak relativní vůči životnímu standardu společnosti86.
Většina zemí OECD upravuje vyplácené penze tak, aby odrážely změny
v životních nákladech87 či změny v životním standardu pracující populace88. Procedury
pro takové úpravy hrají důležitou roli při poskytování příjmů v důchodu. Penze bývají
85

Většinou bývá měřena jako schopnost koupit si určitý koš zboží a služeb.
Tedy určité procento z průměrného příjmu pracujících.
87
Náklady na dosažení určitého životního standardu.
88
Který je často měřen pomocí průměrných příjmů.
86
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valorizovány podle růstu cen, mezd, nebo pomocí indexu, který kombinuje tyto dva
ukazatele. V potaz přicházejí i jiné indexy pro udržení stálého životního standardu
penzistů vůči zbytku populace, například růst HDP na hlavu.
Většina států OECD přistupuje k valorizaci příspěvků do systému (úpravě
hodnoty minulých příspěvků pro účel výpočtu důchodových dávek při odchodu
do penze) podle růstu mezd, zatímco již vyplácené penze většina valorizuje podle růstu
cen – některé státy ovšem přešly při valorizaci vyplácených dávek na kombinaci růstu
cen i mezd (Piggot a Sane, 2009). Pro snižování rizika chudoby mezi důchodci je
důležitá i úprava minimální výše penze – ta je například ve Francii napojená na růst
mezd, v Německu pak na hybridní index spojující více faktorů89.
Valorizace podle cenové inflace
Absolutním měřítkem pro určení chudoby bývá schopnost koupit si určité
množství zboží a služeb (vyjádřené pomocí spotřebního koše). Proto bývá valorizace
penzí podle cenové inflace obvykle založena na indexu spotřebitelských cen (CPI –
consumer price index).
„Index spotřebitelských cen měří průměrné změny cen spotřebního zboží a služeb
nakoupené domácností. Poměřuje úroveň cen vybraného koše reprezentativních
výrobků a služeb ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha, která je jednotlivým
cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu
spotřeby, který zastupují na celkové spotřebě domácností.“ (zdroj: Český statistický
úřad)
Samotný index CPI, podle kterého bývají valorizovány vyplácené penze, si
některé státy drobně upravují, aby do nich zakomponovaly úsudky o tom, co mají
důchodci spotřebovávat. Například ve Francii jsou ze spotřebního koše pro výpočet CPI
pro valorizaci penzí vyčleněny tabákové výrobky, v Belgii je kromě tabákových
výrobků vyčleněn také benzín a alkohol (Whitehouse, 2009).
Užívání CPI jako měřítka růstu životních nákladů ovšem přináší zásadní otázky
(Jak dobrým měřítkem růstu životních nákladů je CPI? Jak se liší růst životních nákladů
mezi seniory a neseniory?), které jsou diskutovány v následujících podkapitolách.

89

Roční úpravy dle změny životního standardu na základě indexu, který bere v úvahu změnu
spotřebitelských cen, čistých mezd a chování spotřebitelů (Piggot a Sane, 2009).
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Valorizace podle mzdové inflace
Většina zemí OECD používá jako ukazatel pro hodnocení růstu mezd průměrné
mzdy, i když užívání průměrů jako hodnocení jakýchkoliv ekonomických změn je
problematické. Otázkou tedy je, jaké mzdy brát při výpočtech v úvahu (pracovníky
v jakých sektorech, zda jen muže, nebo i ženy atp.), či místo mezd počítat změny
disponibilního příjmu domácností; otázkou je také využívání průměru či mediánu
(Piggotta a Sane, 2009).
Porovnání typů valorizace
Existují argumenty pro i proti jednotlivým typům valorizace. Navázání valorizace
na růst hrubých mezd bývá považováno za nejštědřejší způsob valorizace penzí.
Argumentem pro tuto cestu bývá, že současní penzisté se určitým způsobem zasloužili
o ekonomický růst (který se promítá do růstu mezd) a měli by také sbírat jeho plody
(Mandin a Palier, 2005).
Častým argumentem proti automatické valorizaci podle cenové inflace je, že
při takovém navyšování penzí vznikne ve společnosti skupina lidí, která nebude ochotna
nést náklady na aplikaci antiinflační politiky (vlády a centrální banky), protože tím
nebudou mít co získat (Whitehouse, 2009). Navázání na růst mezd v ekonomice naopak
přináší zainteresovanost penzistů na prosperitě země (spojené s růstem mezd) a zároveň
na udržování nízké inflace.
Valorizace podle růstu cen bývá daleko častější než podle růstu mezd. Tento
způsob sice zajistí stálou reálnou hodnotu penzijních dávek, plyne z něj ale postupné
snižování příjmu penzistů relativně k příjmům lidí v produktivním věku a relativní
pokles jejich životního standardu, protože mzdy rostou rychleji než ceny (Piggott a
Sane, 2009; Whitehouse, 2009; Mandin a Palier, 2005). Tento problém sice napraví
valorizace podle růstu průměrných výdělků, ta je ale vládami často považována za příliš
nákladnou.
Otázkou tedy je, zda mají být měřítkem pro hodnocení kupní síly vyplácených
penzí životní náklady (které rostou s inflací) nebo životní standard pracující populace
(který roste s nominálními příjmy pracujících / s příjmy domácností). Faktorem je také
averze k riziku, vývoj cen je totiž více volatilní než vývoj mezd. Podle Whitehouse
(2009) si každá země může dovolit valorizaci podle růstu mezd, pokud chce ovšem
zachovat stejné výdaje na penzijní systém, bude to znamenat nižší hladinu penzí
při odchodu do důchodu.
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Politika valorizací má dopady i na distribuci příjmů mezi jednotlivými skupinami
důchodců – protože lidi s nižším příjmem mají nižší očekávanou délku života, štědré
valorizační postupy by mohly vést k redistribuci bohatství od chudých směrem
k bohatým (Piggott a Sane, 2009).
Samostatný problém při vytváření valorizačních pravidel je pak zvažování období
nízké inflace (mzdové či cenové) či deflace. Pro politiky bývá problematické navyšovat
penze jen minimálně, nebo je při deflaci dokonce snižovat. Jestliže jsou ale pravidla
systému nastavena tak, že se penze mohou zvyšovat, ale nikdy snižovat, může to
zadělávat na budoucí finanční potíže systému.

3.1.5. Pravidla pro valorizace penzí v Německu, Francii a Itálii
3.1.5.1.

Německo

Zhodnocování odvedených příspěvků
Německé veřejné penzijní pojištění funguje ve formě bodového systému, body
jsou získávány každoročně během pracovního života. Tyto body v čase neztrácejí svou
hodnotu, proto je není potřeba zhodnocovat
Zhodnocování vyplácených penzí
Valorizace již vyplácených penzí v systému veřejného penzijního pojištění je
navázána na růst hrubých mezd. Samotný mechanismus každoroční úpravy penzí je ale
složitější – ve vzorci je zakomponována i míra odvodů do systému či tzv. faktor
udržitelnosti, který bere v úvahu změnu koeficientu systémové závislosti90. V závislosti
na ekonomické situaci, situaci na trhu práce a demografickém vývoji tak může docházet
k valorizaci menší i větší než je mzdová inflace. Zároveň je znemožněno snížení
hodnoty penzí (v případě poklesu mezd). Kromě toho do samotných valorizací penzí
zasahuje svými zákroky i vláda. V penzijním systému pro státní úředníky probíhá
valorizace penzí tempem, kterým rostou mzdy sloužícím státním úředníkům.
3.1.5.2.

Francie

Zhodnocování odvedených příspěvků
Obecný režim francouzského penzijního systému se skládá ze dvou vrstev,
základní a doplňkové. Doplňková vrstva má formu bodového systému, kdy zaměstnanci
za množství odvedených příspěvků získávají každý rok body, které jsou při odchodu
do penze převedeny na důchodové dávky, hodnotu těchto bodů proto není třeba zpětně
90

Poměr lidí čerpajících a přispívajících do systému.
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upravovat. Důchod ze základní vrstvy je vypočítáván na základě průměrné roční mzdy
za nejlepších 25 let pracovníkovy kariéry. Tyto částky z průběhu kariéry jsou
při odchodu do důchodu přepočítávány pomocí indexu spotřebitelských cen.
Zhodnocování vyplácených penzí
Již vyplácené dávky jsou valorizovány dle cenové inflace, využíván je index
spotřebitelských cen, při jehož výpočtu pro tyto účely se do spotřebního koše nezahrnují
tabákové výrobky (OECD, 2011). Kromě toho může vláda přistoupit k dalšímu zvýšení
penzí, a to v případě, že mzdová inflace výrazně převyšuje tu cenovou (Blanchet a
Legros, 2002).
3.1.5.3.

Itálie

Zhodnocování odvedených příspěvků
V italském NDC systému jsou příspěvky odvedené pracovníkem do systému
připisovány na jeho osobního účet, při odchodu do penze je naakumulovaná částka
pomocí transformačního koeficientu přepočtena na roční výplaty důchodu. Během
pracovníkovy kariéry jsou kumulované prostředky zhodnocovány mírou, která je rovna
pětiletému klouzavému průměru růstu HDP.
Zhodnocování vyplácených penzí
Valorizace již vyplácených důchodů je navázaná na cenovou inflaci pomocí
indexu spotřebitelských cen. Lidem s důchodem menším než trojnásobek minimální
penze jsou dávky valorizovány plně ve výši CPI; těm s důchodem v rozmezí
trojnásobku a pětinásobku je penze valorizovaná 90 % inflace; ti s penzí vyšší
než pětinásobek minimální penze ji mají valorizovanou 75 % inflace (Piggott a Sane,
2009).

3.1.6. Vývoj reálných penzí a vývoj penzí v poměru ke mzdám od roku 1960
V průběhu posledních padesáti let měli v Německu, Francii a Itálii různá formální
pravidla pro valorizaci penzí, zároveň do uzákoněných mechanismů často zasahovaly
vlády. I přesto se ale ve vývoji reálných penzí dají v tomto období vysledovat podobné
trendy. Informace v této podkapitole jsou převzaty z Whitehouse (2009).
Mezi roky 1960 a 1978 se ve Francii a v Německu reálná penze více
než zdvojnásobila (Graf 4). Během této doby byl průměrný meziroční růst reálných
penzí 5,3 % ve Francii a 4,5 % v Německu. V Itálii skončil růst reálných penzí později
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(v roce 1984), mezi roky 1970 a 1984 zde byl průměrný meziroční růst reálných penzí
3,5 %. Následně došlo ve všech zemích ke stagnaci reálné hodnoty penzí.
Graf 4. Vývoj reálné hodnoty penze
v Německu, Francii a Itálii.

Graf 5. Vývoj poměru penze vůči průměrným
příjmům v Německu, Francii a Itálii.

Zdroj: Whitehouse (2009)

Zdroj: Whitehouse (2009)

Jiným měřítkem pro hodnocení růstu penzí je jejich porovnání s průměrnými
příjmy. Zatímco srovnání s růstem cen ukazuje, jak se penze měnily vůči změnám
životních nákladů, srovnání s růstem mezd ukazuje, jak se vyvíjel životní standard
penzistů vzhledem k životnímu standardu pracující populace.
Na začátku 70. let došlo v Itálii k výraznému poklesu poměru penzí a mezd
(Graf 5) (to bylo způsobeno zejména vysokým růstem reálných mezd v tomto období –
v průměru o 10 % ročně). Trend se ke konci 70. a na začátku 80. let otočil a poměr
penzí k průměrným příjmům naopak o třetinu vzrostl. Od roku 1985 pak dochází
k mírnému poklesu tohoto poměru (jedná se o méně než 0,5 % ročně – růst reálných
příjmů v tomto období je totiž pomalý).
Ve Francii byl na začátku 60. let růst reálných penzí daleko výraznější než růst
mezd, v 70. letech zůstal poměr penzí a mezd zhruba konstantní. V Německu udržoval
v 60. a 70. letech růst penzí tempo s růstem mezd (s krátkodobými fluktuacemi),
od roku 1980 pak ale v Německu i ve Francii dochází k poklesu poměru penzí a
průměrných mezd – penze od tohoto roku postupně ztratily relativně vzhledem
ke mzdám 30 % své hodnoty.
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3.2. Relevance indexu spotřebitelských cen a cenová inflace důchodců
Za nejštědřejší způsob valorizace penzí bývá považováno navázání na růst
hrubých mezd (Mandin a Palier, 2005). Pokud tedy index spotřebitelských cen dobře
zachycuje cenovou inflaci důchodců, a tedy valorizace penzí podle CPI je dostatečná
pro zachycení růstu životních nákladů penzistů, dá se předpokládat, že je dostatečná i
valorizace podle růstu hrubých mezd.
Není ovšem jasné, nakolik dobře vystihuje index CPI skutečný růst životních
nákladů. Podle Brzozowského (2006) může být CPI neadekvátním měřítkem skutečné
inflace kvůli dvěma hlavním důvodům:
1) ceny různých položek ve spotřebním koši se mění různým tempem, různí jedinci
tak mají různou míru inflace podle toho, jaké zboží kupují právě oni; jeden
z hlavních problémů je tedy vybrat vhodný spotřební koš zboží a služeb; to
vyvolává otázku relevance indexu CPI pro různé skupiny v rámci populace;
2) výpočet CPI je založen na spotřebním koši, který byl určen na základě minulého
chování spotřebitelů – takový koš ale plně neodráží jejich současné chování
při změně cen (spotřební chování se mění i během roku) (Leicester et al., 2008);
to přináší otázku relevance tohoto indexu jako měřítka růstu životních nákladů.

3.2.1. Relevance CPI jako měřítka růstu životních nákladů
V červnu 1995 byla na půdě Senátu USA ustanovena Advisory Commission to
Study the Consumer Price Index (tzv. Boskinova komise). Jejím úkolem bylo zabývat se
americkým indexem CPI, přesněji tím, zda je dobrým měřítkem vlivu růstu cen na růst
životních nákladů. Na konci roku 1996 vydala komise závěrečnou zprávu, jejímž
hlavním poselstvím bylo, že CPI v letech 1995–96, nadhodnotil skutečnou míru inflace
(růst životních nákladů) v USA o 1,1 procentního bodu (Gordon, 2006).
Podle Whitehouse (2009) pak neexistuje žádný zřejmý důvod, proč by se zkreslení
indexu CPI odhadnuté komisí mělo v ostatních zemích OECD výrazně lišit.
Komise ve své závěrečné zprávě identifikovala čtyři hlavní faktory, které mohou
za nadhodnocování růstu životních nákladů. Těmito faktory jsou (Gordon, 2006):
• substituce mezi výrobky – existuje rozdíl mezi růstem nákladů na určitou položku
nákupního koše a růstem životních nákladů, protože konzument bude nahrazovat
dražší zboží levnějším – fixní spotřební koš při výpočtu indexu toto nebere
v potaz a místo měření nárůstu nákladů pro dosažení stejné míry užitku počítá
růst nákladů na stále stejné množství stejného zboží (Leicester et al., 2008);
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• substituce mezi obchody – jelikož ceny pro výpočet indexu jsou sbírány napříč
různými typy obchodů, nemůže CPI zachytit možné přesuny zákazníků
od dražších obchodů do těch levnějších;
• změna kvality zboží a služeb – ta není při výpočtu indexu dostatečně ohodnocená
nebo není brána v potaz vůbec. Například elektronické přístroje mají lepší
vlastnosti než v minulosti, a proto navýšení cen takových produktů zaznamenané
v CPI neznamená pouze růst jejich cen, ale také růst kvality;
• nové produkty na trhu – nové produkty jsou do spotřebního koše přidávány často i
více než 10 let od svého uvedení na trh, tedy poté, co jejich ceny prudce klesaly
(u mobilních telefonů až o 80 %), a tento pokles tedy není ve vypočteném
indexu nijak započítán (Burdick a Fisher, 2007).
Kromě odhadů zkreslení a identifikace důvodů navrhla komise i možná opatření a
úpravy pro výpočet indexů, aby lépe odrážely růst životních nákladů – hlavním bodem
bylo zavedení indexu, který by byl počítán s ročním až dvouletým zpožděním, a který
by byl následně ještě upravován v závislosti na nových informacích o vzorcích
spotřebního chování i o změnách kvality zboží a služeb v období, za které se má růst
životních nákladů měřit (Gordon, 2006).

3.2.2. Distribuce inflace v populaci
Kromě závěrů popsaných výše formulovala Boskinova komise i úvahy ohledně
rozdělení inflace v populaci. Například rozdíl mezi domácnostmi nemusí být pouze
v množství určitého druhu zboží, které nakupují, ale i v cenách, které za ně platí. Kromě
toho je v populaci nerovnoměrně rozdělen i užitek z růstu kvality produktů a
představování nových produktů na trhu (Piggott a Sane, 2009). Komise ale nedošla
k závěru, že by různé skupiny měly rychlejší či pomalejší růst životních nákladů.
Podle Burdicka a Fishera (2007) se v ekonomické literatuře dá vypozorovat
konsensus, že senioři mohou čelit o trochu vyšší míře inflace než nesenioři, a to
zejména kvůli vyšší spotřebě zdravotní péče. Pokud by se ovšem měl zavést nový index
pro seniory, který by znamenal uvalení jiných vah určitým položkám ve spotřebním
koši (například právě zdravotní péči), vůbec to nemusí vést k lepšímu odhadu růstu
životních nákladů – jak již je naznačeno výše, růst cen zdravotní péče je doprovázen i
výrazným růstem kvality poskytovaných služeb.
V některých zemích docházelo k pokusům vypočítat míry inflace pro určité
skupiny lidí v populaci. Níže uvádím podrobněji popis výsledků takovýchto výzkumů
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ve Velké Británii a v Kanadě; ty mohou sloužit pro ilustraci možného rozdělení inflace
v zemích Evropské unie. Pro účely této práce jsem vytvořil analýzu distribuce inflace
v populaci na datech z Německa, Francie a Itálie, její stručné závěry prezentuji níže.
3.2.2.1. Analýza dat z Velké Británie
Leicester, O’Dea a Oldfield (2008) provedli výzkum na základě dat z Velké
Británie z let 1977 až 2008. Jejich závěrem bylo, že za celé toto období měli penzisté
téměř stejnou průměrnou roční inflaci (5,8 %), jako měli nepenzisté (5,9 %), v určitých
letech ale byly rozdíly velké (největší rozdíl byl 4 p.b. v roce 1989). Inflace nepenzistů
se dále ukázala být více volatilní (což mohlo být dáno zejména fluktuacemi ve splátkách
hypoték mezi jednotlivými roky).
Výsledkem studie bylo také zjištění, že rozdílné míry inflace v jednotlivých letech
nejsou jen mezi penzisty a nepenzisty, liší se i podskupiny v rámci těchto dvou skupin –
tedy ani domácnosti penzistů nejsou z tohoto pohledu homogenní. Například rychlý růst
cen paliva a topiva v roce 2006 měl největší dopad na penzisty starší 75 let, jiné
kategorie penzistů91 na tom byly lépe – mladší penzisté na tom byli s mírou inflace
podobně jako nepenzisté. Oproti tomu ale růst cen jídla v roce 2008 vedl u všech skupin
penzistů k vyšší míře inflace oproti nepenzistům.
Růst cen paliva a topiva v roce 2006 měl větší dopad na chudší penzisty92 – poměr
výdajů na tyto položky spotřebního koše je totiž u chudších domácností až dvakrát větší
než u bohatších. Obecně se objevila tendence, že starší a chudší penzisté měli o něco
vyšší inflaci než mladší a bohatší. Velký vliv na míru inflace pro jednotlivé skupiny pak
byl odhalen u nákladů na bydlení – penzisté, kteří platili hypotéku, měli míry inflace
podobnější nepenzistům s hypotékou než penzistům bez hypotéky.
Jedním ze závěrů studie je tedy podle Leicester et al. (2008) to, že je stejně jako je
zavádějící mluvit o jednotné míře inflace pro celou populaci, je zavádějící mluvit
o jednotné míře inflace pro penzisty jako celek.
3.2.2.2. Analýza dat z Kanady
Brzozowski (2006) provedl podobnou analýzu na kanadských datech z let 1969–
2001, kromě rozložení různé míry inflace v populaci se zaměřil i na porovnání
skutečného růstu životních nákladů a indexu CPI, podle kterého byly penze kanadských
důchodců valorizovány. Jedním ze závěrů jeho výzkumu bylo, že za zkoumané období
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Autoři rozdělili penzisty do kategorií podle věku na 60–64, 65–69, 70–74, 75–80 a 80+.
Autoři rozdělili penzisty také do 4 skupin podle jejich bohatství.
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index CPI celkově nadhodnotil skutečnou inflaci, které čelily domácnosti kanadských
penzistů, o 50 %. K tomuto zkreslení docházelo zejména do roku 1990.
I v Kanadě studie prokázala značný rozptyl inflace, které čelily jednotlivé typy
domácností. Nepřesnosti spojené s měřením inflace pomocí CPI se tak netýkají pouze
seniorů, ale jsou v populaci v podstatě rovnoměrně rozděleny.
Jedním ze závěrů studie bylo, že se reálný příjem kanadských penzistů zvyšoval
rychleji, než jak ukazovaly oficiální statistiky, a to až do roku 1990, od té doby pak růst
nominální výše penzí kopíroval skutečnou míru inflace penzistů. Důvod pro takové
vylepšení vypovídací schopnosti CPI je podle Brzozowského (2006) nejasný. Může to
být změna způsobu výpočtu kanadského CPI, která postupně probíhala93, zároveň se dal
vypozorovat vztah mezi výší inflace a velikostí naměřené odchylky mezi skutečnou
inflací a hodnotou CPI.
Brzozowski (2006) se na závěr ztotožnil s tvrzením autorů Dentona a Spencera
(1997), podle kterých je kanadský index CPI stejně (ne)adekvátním měřítkem inflace
penzistů i nepenzistů jako je (ne)adekvátním měřítkem inflace pro lidi s nízkým a
vysokým příjmem.
3.2.2.3. Vlastní analýza
Pokud je mi známo, nebyla dosud provedena podrobná analýza cenové inflace
různých skupin v populaci na datech z Německa, Francie ani Itálie. Proto jsem se
pro účely této bakalářské práce rozhodl zjednodušenou analýzu vytvořit. Její plné znění
včetně metodiky, výsledků a závěrů je obsaženo v příloze (strana 61), níže předkládám
stručné shrnutí.
Analýza probíhala na základě dat o růstu cen dvanácti základních skupin položek
spotřebitelského koše v Německu, Francii a Itálii za roky 1997 až 2010 a dat získaných
průzkumy rozpočtů domácností, které proběhly v letech 1994, 1999 a 2005. V průběhu
analýzy jsem postupně počítal inflace v jednotlivých letech pro jednotlivé skupiny
v populaci dle určitých dělení.94
Jedním ze závěrů mé analýzy je, že se skutečně liší inflace pro různé skupiny
v populaci v jednotlivých letech, jejich celková i průměrná inflace za dané období
ovšem vykazovala jen malé rozdíly. Projevily se i rozdíly mezi jednotlivými zeměmi –
zatímco z hlediska distribuce inflace v populaci bylo Německo poměrně homogenní –
93
94

Častější obnova obsahu spotřebního koše, častější obnova vah jednotlivých položek atp.
Využil jsem postupně dělení dle socioekonomické kategorie, věku, počtu ekonomicky aktivních osob
v domácnosti, typu domácnosti (počet dospělých a dětí) a příjmového kvintilu.
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podle všech způsobů dělení se mezi skupinami inflace lišila jen minimálně (hypotézu
o shodě středních hodnot inflací za dané období mezi všemi skupinami ve všech
děleních jsem zamítl jen ve dvou případech), Francie a Itálie byly v tomto ohledu
heterogenní (dle různých dělení se inflace mezi skupinami lišila tak, že jsem hypotézu
o shodné střední hodnotě často zamítl).
Relevance cenového indexu agregovaného pro celou populaci tedy závisí
na charakteristice dané země. Zatímco v Německu by jeden index počítaný pro celou
populaci nebyl problémem a všem skupinám by v rámci možností měřil inflaci stejně
dobře95, ve Francii a Itálii by jednotný index poměřovat skutečný růst životních nákladů
konkrétní skupiny nemusel. To je potřeba brát v úvahu například při hodnocení nebo
tvorbě politik, které se týkají jen jedné konkrétní skupiny, aby skutečné následky
zavedení určitého opatření nebyly odhadnuty nepřesně.
Na druhou stranu i ve všech případech, kdy byla zamítnuta hypotéza o shodě
středních hodnot inflace mezi určitými skupinami, naměřené rozdíly byly malé (a to ať
už se týká průměrných hodnot, kde byl maximální rozdíl 0,154 p.b.96, tak i inflace
za celé zkoumané období, maximální rozdíl byl 2,83 p.b.).
Zaměřil jsem se i na rozdíly inflace důchodců a ostatních skupin v populaci – jen
v Itálii zjištěné hodnoty ukázaly, že za sledované období měli důchodci vyšší růst
životních nákladů než zbytek populace – v děleních podle socioekonomické kategorie
(důchodci), věku (stáří 60 let a více), počtu ekonomicky aktivních osob v domácnosti
(žádná nebo 1) či typu domácnosti (samostatně nebo v páru žijící osoba bez dětí) byly
daným skupinám naměřeny vyšší hodnoty inflace a došlo k zamítnutí hypotézy o shodě
středních hodnot při porovnání jak s celkovým indexem, tak s indexy pro ostatní
skupiny.
V Německu a Francii jsem ovšem ke stejným závěrům nedošel – v obou těchto
zemích byla inflace výše zmíněných skupin buď menší než u jiných skupin či než jaký
byl celkový index, nebo rozdíl nebyl signifikantní a na 5% hladině významnosti jsem
hypotézu o shodě středních hodnot nezamítl. To, zda mají či nemají důchodci vyšší
inflaci než zbytek populace, se tedy liší také stát od státu, a nedá se proto formulovat
obecně platný závěr.

95

Ovšem s limity, které přináší samotný způsob výpočtu inflace pomocí indexu spotřebitelských cen, jak
je popsala Boskinova komise.
96
Jednalo se o rozdíl v Itálii při dělení dle počtu ekonomicky aktivních osob v domácnosti mezi těmi
bez aktivní osoby a těmi se třemi a více aktivními osobami.
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Závěr
Za uplynulých dvacet let prošly Německo, Francie i Itálie velkou proměnou svých
důchodových systémů, tento proces ale, zdá se, není u konce. Hlavním důvodem, který
vedl vlády těchto zemí k nutnosti reformovat, byl zvyšující se tlak výdajů na penzijní
systém na státní rozpočet. Tento tlak byl způsoben několika faktory, jako byly trendy
demografického vývoje nebo nastavení penzijního systému, kdy byl průměrný efektivní
věk odchodu do důchodu hluboko pod věkem zákonem daným.
Globální ekonomická situace na začátku 90. let i situace v Evropské unii, kde se
daných zemí dotýkala zejména nutnost dodržovat konvergenční kritéria pro přijetí eura,
vedla vlády k pokusům o reformy (ovšem ne všechny vstoupily v platnost či účinnost).
Hlavním cílem nejčastěji byla konsolidace výdajů na státní pilíř důchodového systému,
a to ať už za pomoci prodlužování věku odchodu do důchodu, snižování vyplácených
dávek (například pomocí navázání valorizace na méně štědré způsoby či prodloužení
referenčního období), zvyšování odváděných příspěvků či rušení výhodnějších
podmínek, kterým se většinou těšili zaměstnanci veřejného sektoru.
Společně se snižováním výdajů na průběžně financovaný státní pilíř pak stoupal
akcent na osobní a zaměstnanecká spoření na stáří v soukromých fondech druhého a
třetího pilíře, které mají postupně penzistům nahradit pokles výplat ze státního pilíře.
Takový přesun z jednopilířových na vícepilířové systémy ovšem bude trvat dlouho a
nedá se předpokládat, že by v krátké době státní pilíř ztratil svou dominanci (z hlediska
zdroje příjmů penzistů).
V každém z uvedených států probíhal reformní proces trochu jinak a kromě
globálních existovaly i specifické důvody – v případě Německa to bylo například štědré
nastavení důchodového systému od začátku 70. let, následné reformy pak znegovalo
sjednocení důchodových systémů bývalé SRN a NDR na začátku 90. let, které přineslo
dosud nedořešené problémy.
Ve Francii existoval a stále existuje velmi fragmentovaný systém a předmětem
kritiky byla kromě celkových výdajů či výhodnějších podmínek pro zaměstnance
veřejného sektoru také nerovnost mezi jednotlivými schématy. Reformy se ovšem vždy
setkávaly s odporem odborů a pracujících v podobě demonstrací a stávek, vlády proto
musely dělat ústupky či dokonce (jako v roce 1995) od reformy úplně upustit.
V Itálii hrála roli při pokusech o reformy fragmentace státního pilíře, ale i
politického spektra, častá výměna vlád či vnější tlak na finanční udržitelnost. Reformy
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zde ovšem vytvořily několik zdrojů nespojitosti v důchodovém systému, které mohou
ještě v budoucnu přinést problémy při plánování vládních výdajů.
I přes již zavedené reformy ale nejsou vyhlídky důchodových systémů v těchto
státech nejlepší a ne všechny problémy jsou vyřešené. Výdaje na ně (jako podíl
na HDP) mají totiž i do budoucna růst, demografické trendy se nevyvíjí ve prospěch
Německa ani Itálie (konstantní nízká míra plodnosti, trend prodlužující se očekávané
délky života), ve Francii jsou z pohledu vývoje populace vyhlídky lepší. Očekávat se
proto dá další postupné prodlužování zákonného věku pro odchod do důchodu.
Faktorem je i úzké propojení důchodových systémů a trhu práce, a to hned
v několika rovinách. Období nezaměstnanosti má nezanedbatelný vliv na výši penze
jednotlivce, neúplný pracovní trh proto může přinášet i problémy s chudobou ve stáří.
Další rovinou propojení je, že čím méně lidí pracuje, tím méně lidí přispívá
do důchodového systému – pro dané státy je proto důležité reformovat i trh práce tak,
aby zapojil do pracovního procesu co nejvíce lidí, ať už se jedná o zvýšení participace
žen, zkracování období vzdělání či nabídnutí lepších pobídek pro zapojení se
do pracovního procesu v pozdějším věku. Reformy pracovního trhu tak mají potenciál
zmírnit tlak na důchodový systém.
Ekonomický růst sice v daných zemích může pokračovat a životní úroveň
populace může dále stoupat i bez dalších reforem, hrozí ale relativní pokles oproti
zemím, které stárnutí populace nečelí. V potaz je potřeba brát i rozdíl mezi plánovanými
a skutečnými výsledky reforem. Diskutovaným a nedořešeným tématem je soukromé
spoření na stáří – v Německu, Francii i Itálii došlo k nabídnutí pobídek pro soukromé
spoření, komunikace ohledně této záležitosti ovšem neprobíhala nejlépe. Lidé často
nevědí, že se pro udržení životní úrovně po odchodu do důchodu bez příjmů z druhého a
třetího pilíře často neobjedou. Hrozí proto, že někteří budou po odchodu do důchodu
nepříjemně překvapeni.
Zatímco největší důraz při reformách byl kladen na snížení výdajů na státní
penzijní systém, je důležité brát v úvahu i zvýšení rizika chudoby ve stáří jako možný
důsledek těchto opatření. S tím souvisí i téma valorizace penzí – pokud totiž nebudou
valorizovány dostatečně podle růstu životních nákladů penzistů, bude v průběhu
důchodu klesat kupní síla jejich penze.
Mezi nejčastěji používaný mechanismus pro valorizaci penzí bývá navázání
na index spotřebitelských cen, což s sebou ale přináší dvě základní otázky: jak dobře
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měří index spotřebitelských cen růst životních nákladů? A jak se liší růst životních
nákladů mezi různými skupinami v populaci?
Provedené průzkumy naznačují, že odpověď na první otázku je: špatně, index
spotřebitelských cen skutečný růst životních nákladů nadhodnocuje, což je způsobeno
samotným způsobem výpočtu tohoto indexu (či obecně indexů laspayersova typu).
Mezi hlavní důvody pro nadhodnocování růstu životních nákladů při výpočtech indexů
tohoto typu patří zanedbání substituce mezi výrobky (nahrazení dražšího zboží
za levnější), substituce mezi obchody (přesun od dražších k levnějším), růst kvality
zboží a služeb a pokles ceny krátce po zavedení nových typů výrobků na trh
(do spotřebního koše bývají zařazeny až po počátečním poklesu ceny).
Růst životních nákladů se navíc liší mezi různými skupinami obyvatel, což
vyplývá z různého složení jejich spotřebního koše. Analýzy dat za dlouhá období
ve Velké Británii a Kanadě ale vedly k závěrům, že zatímco jednotlivé roční míry
inflace se mohou výrazně lišit, za celé období je růst životních nákladů různých skupin
velmi podobný. Navíc každá ze skupin při různých děleních má své podskupiny, které
se mezi sebou liší také, například důchodci různého věku, s různými příjmy, žijící
v různě hustě obydlených oblastech či v domácnosti s různým počtem (ekonomicky
aktivních) osob. Proto se nedá tvrdit, že by jedna konkrétní skupina měla obecně vyšší
růst životních nákladů.
Má analýza na datech z Německa, Francie a Itálie za posledních 14 let pak
ukázala, že tyto charakteristiky se liší i mezi jednotlivými státy. Zatímco Německo bylo
z pohledu distribuce inflace v populaci velmi homogenní, v Itálii při různém dělení
skupiny, ve kterých je největší zastoupení důchodců, čelily inflaci vyšší než zbytek
populace (roční rozdíly i celkový rozdíl ale byly malé).
Hodnocení relevance indexu spotřebitelských cen pro měření růstu životních
nákladů různých skupin proto není jednoznačné. Ta se totiž mění stát od státu i rok
od roku. Z toho důvodu není jednoznačné ani hodnocení valorizace penzí podle indexu
spotřebitelských cen agregovaného pro celou populaci – v některých zemích sice
důchodci mohou mít vyšší růst životních nákladů než je ten průměrný, samotný index
spotřebitelských cen tento průměrný růst ovšem nadhodnocuje.
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Přílohy
Příloha č. 1: Vzorec pro výpočet penze v systému německého veřejného penzijního
pojištění
Výše penze v roce po odchodu do důchodu se vypočítává podle vzorce:
,
, kde:
… typ penze – pro starobní penzi je roven jedné, pro ostatní typy penzí (například
pozůstalostní dávky) je menší než 1.
… penzijní body – tyto body jsou pro pracujícího každý rok vypočítány jako poměr
jeho ročních příjmů a průměrných ročních příjmů v ekonomice. V systému existuje
dolní a horní hranice pro odvádění pojištění přibližně tak, aby minimum bylo 0,15
bodu a maximum 2 body za rok. Tyto body ovšem mohou být získány i v době
nezaměstnaností nebo době mimo zaměstnání, např. při výchově dětí.
… vstupní faktor – ten je roven jedné, pokud se věk při odchodu do důchodu rovná
zákonem danému; při předčasném odchodu do důchodu je snížen o 0,003 za každý
měsíc, který zbývá do zákonem daného věku, při pozdějším odchodu do důchodu
je naopak o každý navíc odpracovaný měsíc navýšen o 0,005.
… současná hodnota penze (jedná se o peněžní hodnotu jednoho nasbíraného bodu),
která je dána následujícím vzorcem:
, kde:
… suma hrubých mezd v ekonomice;
… míra odvodů na dotované soukromé nebo zaměstnanecké penzijní programy;
… míra odvodů do veřejného penzijního fondu;
… poměr důchodců vůči přispěvatelům do systému;
… je vážící faktor (v současnosti je roven 0,25), člen
udržitelnosti.
Zdroj: Geyer a Steiner (2010)

se nazývá faktor
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Příloha č. 2: Způsob výpočtu penze státních úředníků v Německu
Výpočet penze pro státní úředníky probíhá na základě 3 faktorů:
-poslední úroveň hrubých příjmů zaměstnance, výše penze je tedy navázána na úroveň mzdy
v poslední pozici před odchodem do důchodu (pokud ovšem bylo této pozice dosaženo
méně než 2 roky před odchodem do důchodu, bere se v úvahu mzda na předchozí nižší
pozici); to je na rozdíl od veřejného schématu, kde je výše mzdy založena na celoživotních
příjmech, státní úředníci mají navíc přibližně o 25 % vyšší mzdy, než jaké jsou
v soukromém sektoru;
-maximální náhradový poměr je 75 % hrubé mzdy, jeho výše závisí na délce služby (přičemž
se do ní započítávají i léta strávená středoškolským a vysokoškolským vzděláním či roky
strávené vojenským výcvikem); na maximální náhradový poměr dosáhne ten, který
odslouží 40 let (toto pravidla bylo zavedeno v roce 1992 a proto je částečně v chodu i
předchozí, kde pracovník s 5 odslouženými roky dosáhl na míru 35 %, která s dalšími roky
rostla, a plného náhradového poměru se dosáhlo po 35 letech služby);
-vyplácené penze se ročně upravují tempem, které se rovná růstu příjmů aktivních státních
úředníků.
Zdroj: Börsch-Supan a Wilke (2004)

Příloha č. 3: Vzorec pro výpočet penze ze základní vrstvy obecného režimu ve
Francii
Výpočet základní penze je dán vzorcem
, kde:
… likvidní sazba, která je rovna 50 %;
… snižovací sazba, která je rovna 1,25 % za čtvrtletí chybějícího pojištění;
… počet čtvrtletí chybějícího pojištění z maximálního počtu 160–164 měsíců;
… doba pojištění v obecném režimu s horním limitem 160 čtvrtletí
(salaire annuel moyen) … průměrný roční příjem – ten se počítá z 25 let během
zaměstnancovy kariéry, během kterých měl nejvyšší roční příjmy; minulé roční
příjmy jsou pro účel výpočtu upravovány na dnešní podle růstu cen; podle růstu cen
jsou pak valorizovány i samotné vyplácené dávky.
Zdroj: Guardiancich (2010a)

Příloha č. 4: Vzorec pro výpočet penzijní dávky v Itálii dle starého systému
Do roku 1992 byla výše penze obecně počítána podle vzorce:
, kde:
… referenční mzda, jejíž přesná definice se lišila podle typu zaměstnání, obvykle se
jednalo o průměr příjmů za poslední rok před odchodem do důchodu;
… počet let, po která docházelo k odvodům do systému, maximum bylo 40.
Zdroj: Marano a Sestito (2003)
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Příloha č. 5: Analýza rozdělení inflace v populaci v Německu, Francii a Itálii
v letech 1997–2010
Úvod
Jednou z otázek diskutovaných v práci je to, nakolik je index spotřebitelských cen
správným měřítkem růstu životních nákladů důchodců. Tato otázka se dělí na dvě podotázky:
první zní, nakolik je CPI obecně správným měřítkem růstu životných nákladů, což souvisí
s mechanismem výpočtu tohoto indexu. Vlivu mechanismus výpočtu na rozdíl mezi naměřenou
inflací a růstem životních nákladů se v polovině 90. let věnovala v USA Boskinova komise a
její závěry jsou shrnuty v práci.
Druhou otázkou je, nakolik je vhodné užívat jeden index pro všechny skupiny v populaci.
Index je totiž počítán na základě vah agregovaných přes celou populaci, jenže tyto váhy se
mezi jednotlivými skupinami, například mezi důchodci a pracujícími, mohou lišit. Pokud vím,
podrobná analýza na datech z Německa, Francie či Itálie na toto téma nebyla provedena.
Pro účely této práce jsem se proto rozhodl sestrojit analýzu toho, jak se liší inflace
mezi jednotlivými skupinami v populaci v Německu, Francii a Itálii, a to zejména
mezi důchodci a pracujícími či rodinami s dětmi, pozornost zaměřím i na celkovou distribuci
cenové inflace v populaci.
Metodika
Při výpočtu inflace pro jednotlivé skupiny jsem postupoval stejným způsobem, jakým se
počítají indexy laspayersova typu – ty sledují růst nákladů na zakoupení určitých statků
ve sledovaném roce oproti roku základnímu97. Důležité jsou proto položky v daném
spotřebitelském koši, růst jejich cen a v neposlední řadě váhy, kterými přikládáme změnám cen
jednotlivých položek koše jinou důležitost; právě ve vahách jednotlivým položkám koše se liší
jednotlivé skupiny obyvatel.
Ve spotřebním koši je obvykle rozlišováno 12 základních skupin statků a služeb:
1. Jídlo a nealkoholické nápoje;
2. alkoholické nápoje, tabák a narkotika;
3. oblečení a obuv;
4. náklady na bydlení, vodu, elektřinu, plyn a další topiva;
5. náklady na zařízení bydlení, vybavení domácnosti a základní údržbu domu;
6. zdraví;
7. doprava;
8. komunikace;
9. rekreace a kultura;
10. vzdělání;
11. restaurace a hotely;
12. různé zboží a služby.
-sběr dat
Zdrojem všech dat pro mou analýzu je Eurostat (Statistický úřad Evropské unie). Dvěma
základními body pro mou analýzu jsou změny cen jednotlivých položek ve spotřebním koši a
váhy, které těmto změnám přikládají jednotlivé skupiny obyvatel. Z databáze Eurostatu jsem
získal data o růstu cen výše zmíněných dvanácti základních skupin spotřebního koše, a to

97

Podle vzorce

, kde

cena statku v základním roce,

je množství statku
je nová cena statku ,

spotřebovávaném v základním roce,
je počet statků ve spotřebním koši.

je
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v Německu, Francii a Itálii v letech 1997 až 2010. Změny cen těchto skupin jsou zaznamenány
pomocí harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP98).
Důležitou součástí analýzy jsou váhy jednotlivých dvanácti skupin spotřebního koše,
které se liší mezi různými skupinami obyvatel. Tyto váhy byly vypočteny z podílu na výdajích
domácností na základě dat zjištěných v průzkumech rozpočtů domácností (Household Budget
Survey99), které probíhaly v letech 1994, 1999 a 2005.
Na základě těchto průzkumů byly domácnosti rozděleny podle různých kritérií do skupin,
z nichž jsem pro účely této analýzy využil pět následujících.
-socioekonomická kategorie (manuálně pracující v průmyslu a službách, nemanuálně
pracující v průmyslu a službách, ostatní pracující, nezaměstnaný, důchodce, ostatní
neaktivní);
-věk (méně než 30 let, 30–44 let, 45–59 let, 60 let a více);
-počet ekonomicky aktivních osob v domácnosti (žádná, 1, 2 nebo 3 a více).
-typ domácnosti (samostatně žijící osoba, rodič s ekonomicky závislými dětmi, dva dospělí,
dva dospělí s ekonomicky závislými dětmi, tři nebo více dospělých, tři nebo více
dospělých s ekonomicky závislými dětmi);
-příjem (rozděleno na kvintily podle toho, v jaké části populace se osoba z hlediska příjmu
nachází – dolních 20 %, 20–40 %, 40–60 %, 60–80 %, horních 20 %).
Zatímco první dělení ukazuje na spotřební chování důchodců přímo, z dalších dělení se
dají také vysledovat skupiny, do kterých důchodci patří nejčastěji (například: starší než 60 let;
žádná ekonomicky aktivní osoba v domácnosti; samostatně žijící nebo v páru bez dítěte či dolní
příjmové kvintily).
-způsob výpočtu
Na základě dat zjištěných průzkumem jsem pro každou výše zmíněnou skupinu vytvořil
váhy, které v jednotlivých letech přisuzovaly jednotlivým položkám spotřebního koše.
Následným vážením změn cen těchto položek pak vznikla inflace vypočtená pro danou skupinu
v daný rok100. Data o vahách zjištěných v jednotlivých průzkumech byla využita vždy až
do doby nového průzkumu, tedy například váhy zjištěné v průzkumu v roce 1999 byly použity
pro výpočty až do roku 2004 včetně.
Pro výpočet celkové agregované inflace jsem využil data o průměrné spotřebě dané
skupiny statků spotřebního koše v daném roce v celé populaci, která byla zjištěna ve stejných
průzkumech jako podíly na rozpočtech jednotlivých skupin občanů.
-limity analýzy
Kvůli možným nesrovnalostem při využití dat z více zdrojů jsem se rozhodl pro účely
této analýzy čerpat jen z jednoho – Statistického úřadu Evropské unie. To ovšem přináší i určité
nevýhody. Jednou z nich je relativně krátké zkoumané období, které je 14 let (což má vliv
například na síly testů). Dále kvůli nedostatečně podrobným hodnotám z průzkumů rozpočtů
domácností jsou zjištěny váhy přikládané jen každé z 12 skupin položek spotřebního koše,
ačkoliv každá skupina obsahuje mnoho položek – nejedná se tedy o tak podrobnou analýzu.
98

Harmonizovaný index spotřebitelských cen, vytvoření pro zajištění porovnatelnosti dat o inflaci
v jednotlivých státech Evropské unie, zejména pro účely monetární politiky eurozóny; od národních
indexů se může mírně lišit, například nebere v potaz imputované nájemné, což národní CPI mohou.
99
Jedná se o národní průzkumy zaměřené na spotřební chování, zejména kvůli zjištění vah pro výpočet
CPI. Eurostat taková data sbírá a publikuje.
100
Podle vzorce
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je cenová inflace skupiny v roce ,
je změna ceny
skupiny spotřebního koše v roce , a
je zastoupení dané skupiny spotřebního koše na výdajích
osoby ze skupiny v roce .
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Dále Eurostat pro hodnocení změn cen jednotlivých skupin ve spotřebitelském koši
používá index HICP, zatímco samotné důchody bývají (například ve Francii či Itálii)
valorizovány podle CPI. Kromě toho jak již bylo v textu zmíněno, dle Boskinovy komise index
typu CPI skutečný růst životních nákladů nadhodnocuje. Ale vzhledem k tomu, že cílem
analýzy je porovnání růstu životních nákladů různých skupin v populaci (a tedy ne zjištění
samotné absolutní hodnoty inflace), na výsledky by to nemělo mít vliv.
Možná největším limitem analýzy je to, že data z průzkumů výdajů domácností byla
zjišťována v rozmezí několika let, a proto údaje z jednoho průzkumu musela být využita i
pro několik následujících let. Proto se dá předpokládat, že má analýza skutečnou inflaci
nadhodnocuje ještě více, protože s rostoucími cenami (a naopak klesajícími cenami jiných
položek) lidé často mění své spotřební chování.
-testování hypotéz
Kromě výpočtu samotných měr inflace jednotlivých skupin v populaci jsem přistoupil i
k testování hypotéz – a to přesněji testování hypotéz o shodě středních hodnot inflace
za analyzované období. Jednalo se jak o testy střední hodnoty inflace dané skupiny obyvatel a
inflace celé populace, tak i testy shody středních hodnot mezi každými dvěma skupinami
daného dělení.
Pro testy hypotéz jsem využil párový Studentův test pro závislé výběry, postup
pro testování mezi konkrétními dvěma skupinami byl vždy následující:
-vytvoření veličiny
,
, kde
a
jsou hodnoty inflace první a
druhé skupiny v roce (v procentních bodech);
-tato veličina má asymptotické rozdělení
s neznámým rozptylem;
-nulová hypotéza byla
(rovnost středních hodnot) proti alternativní
;
-testová statistika
průměr dle vzorce
-kritický obor byl obecně

, kde
a

je počet pozorování, v mém případě 14;

je výběrový

je výběrový rozptyl dle vzorce

;

, při práci na 5% hladině významnosti byl

pak konkrétní kritický obor
;
-jestliže hodnota statistiky spadla do kritického oboru, nulovou hypotézu jsem zamítl.

Zdroj dat: Eurostat, vlastní výpočty

Tabulka 5. Celková inflace a inflace jednotlivých skupin v populaci v Německu mezi roky 1997 a 2010.
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Zdroj dat: Eurostat, vlastní výpočty

Tabulka 6. Celková inflace a inflace jednotlivých skupin v populaci ve Francii mezi roky 1997 a 2010.
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Zdroj dat: Eurostat, vlastní výpočty

Tabulka 7. Celková inflace a inflace jednotlivých skupin v populaci v Itálii mezi roky 1997 a 2010.
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Tabulka 8. Hodnoty testových statistik – Německo.

Vysvětlivky: V tabulce jsou uvedeny hodnoty testové statistiky pro postupné testování shody
středních hodnot inflací mezi všemi skupinami uvedenými v dané tabulce.
Tučně vyznačené hodnoty značí, že testová statistika spadla do kritického oboru a
hypotéza o shodě středních hodnot byla na 5% hladině významnosti zamítnuta.
Zdroj: vlastní výpočty
Tabulka 9. Hodnoty testových statistik – Francie.

Zdroj: vlastní výpočty
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Tabulka 10. Hodnoty testových statistik – Itálie.

Zdroj: vlastní výpočty
Hodnocení výsledků
-Německo
Za sledované období měli v Německu důchodci inflaci 20,71 %, zatímco celková inflace
byla 21,13 %, neboli celková cenová inflace důchodců byla nižší. Roční průměr byl potom 1,36
% pro důchodce a 1,38 % pro populaci jako celek, ale na 5% hladině významnosti nezamítám
nulovou hypotézu o shodě střední hodnoty inflace mezi důchodci a populací jako celkem. U
důchodců pak nezamítám nulovou hypotézu o shodě střední hodnoty inflace s žádnou
z ostatních skupin rozdělení podle socioekonomické kategorie, z tohoto pohledu se zdá tedy
německá společnost homogenní. Při porovnání skupin populace mezi sebou dle tohoto rozdělení
se totiž vyčleňuje jen skupina nemanuálně pracujících v průmyslu a službách, která má nejnižší
inflaci – nulovou hypotézu zamítám ale jen ve srovnání s manuálně pracujícími v průmyslu a
službách.
Graf 6. Cenová inflace celé populace a penzistů v Německu mezi roky 1997 a 2010.
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Zdroj dat: Eurostat; vlastní výpočty

Důchodci
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Graf 7. Rozdíl cenové inflace penzistů a celé populace v Německu v letech 1997 až 2010.
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Zdroj dat: Eurostat; vlastní výpočty
Oproti samotnému rozdělení dle socioekonomické kategorie, kde důchodci měli jednu
z nejnižších inflací, výsledky u dělení podle věku a podle počtu aktivních osob v domácnosti
naznačují opak – lidé starší 60 let a lidé žijící v domácnosti bez ekonomicky aktivní osoby měli
podobně velkou průměrnou inflaci (1,41 %), která je vyšší než inflace pro celkovou populaci
(1,36 %). V těchto děleních se vymyká rok 2004, kde měly obě zmíněné kategorie o 0,3 p.b.
vyšší inflaci, než jaký byl průměr. Ovšem ani u těchto skupin na 5% hladině významnosti
nezamítám nulovou hypotézu.
Ze zjištěných údajů plyne, že německá společnost je z pohledu distribuce inflace poměrně
homogenní – ze všech dělení se vymyká pouze skupina „nemanuálně pracující v průmyslu a
službách“, která má za celé období nejnižší průměrnou i celkovou inflaci. Ve všech ostatních
děleních nezamítám nulovou hypotézu, a to někdy i v překvapivých případech, jako je dělení
podle kvintilu příjmu – první i pátý kvintil mají velmi podobnou průměrnou inflaci.
Díky homogenitě naměřené distribuce inflace mezi různými skupinami pak i agregovaný
index pro celou populaci (jako vážený průměr) měří inflaci pro všechny skupiny dobře.
-Francie
Za sledované období měli důchodci ve Francii inflaci 24,06 %, zatímco celková inflace za
dané období byla 23,36 %. Průměrná roční inflace byla pro důchodce 1,56 %, zatímco celková
průměrná byla 1,51 %, na 5% hladině významnosti jsem zamítl hypotézu o shodě středních
hodnot – za dané období měli tedy důchodci inflaci vyšší, než jaký byla agregovaný index pro
celou populaci – jedná se tedy ale jen o malý rozdíl (0,041 p.b.). Důchodci navíc neměli
nejvyšší inflaci mezi ostatními skupinami obyvatel – měli ji nižší než 3 z pěti ostatních skupin
(nulovou hypotézu o shodě středních hodnot pro tyto skupiny ale nezamítám), na druhou stranu
zamítám hypotézu o shodě středních hodnot se skupinami nemanuálně pracujících v průmyslu a
službách a ostatními pracujícími – ti měli inflaci nižší. Při dělení dle socioekonomické kategorie
se tak Francie zdá být z pohledu distribuce inflace více heterogenní než Německo (více
zamítnutých hypotéz o shodě), rozdíly jsou ale malé – nejvyšší je 0,12 p.b. v průměrné inflaci.
Index agregovaný na celou populaci ovšem neměří dobře inflaci žádné skupině – nulovou
hypotézu zamítám u všech (i když jsou rozdíly malé).
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Graf 8. Cenová inflace celé populace a penzistů ve Francii mezi roky 1997 a 2010.
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Zdroj dat: Eurostat; vlastní výpočty
Graf 9. Rozdíl cenové inflace penzistů a celé populace ve Francii v letech 1997 až 2010.
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Zdroj dat: Eurostat; vlastní výpočty
Podobně jako v Německu, i ve Francii měly skupiny, do kterých spadá nejvíce důchodců
(lidé staří 60 let a více, žádná ekonomicky aktivní osoba v domácnosti) nejvyšší inflaci (1,55 %,
respektive 1,56 %), ovšem na 5% hladině významnosti nebyly rozdíly mezi těmito měrami a
celkovou inflací statisticky signifikantní101, dané hodnoty navíc nebyly vyšší každoročně, pořadí
se střídalo. Vyšší než průměrnou inflaci měly také skupiny lidí žijících buď samostatně bez dětí,
nebo v páru bez dětí (u lidí žijících v páru bez dětí už rozdíly signifikantní byly).
Při dělení podle věku měla nejnižší inflaci skupina lidí ve věku 30–44 let – na 5% hladině
významnosti byly mezi nimi a staršími lidmi (tj. skupinami 45–59 a 60+) rozdíly signifikantní;
podobně oproti všem ostatním skupinám v daném rozdělení měly signifikantně nižší inflaci
domácnosti se dvěma ekonomicky aktivními osobami; nižší inflaci měly i domácnosti s dvěma
dospělými a dětmi – ovšem zde byl rozdíl signifikantní jen oproti dvěma dospělým bez dětí.
Důležitým výsledkem této analýzy pro Francii (kromě hodnocení inflace důchodců) je také
výsledek distribuce inflace podle kvintilu příjmu – zde se totiž ukázalo, že do čím nižšího
kvintilu příjmu osoba spadá, tím vyšší má vlastní inflaci – a tyto rozdíly byly signifikantní mezi
všemi 5 skupinami (na 5% hladině významnosti jsem při křížovém testování vždy zamítl
nulovou hypotézu).
Francie se zdá být z pohledu distribuce inflace více heterogenní než Německo – ukazuje
se tak, že zde může být problematické využití agregovaného indexu pro ať už hodnocení inflace
dané skupiny obyvatel, nebo pro úpravu určitých vládních politik, které by měly ovlivnit jen
určitou skupinu lidí (zejména v děleních, ve kterých jsou největší rozdíly – například – jen
chudší lidi, nebo jen nezaměstnané atp.). Ovšem i tak platí, že naměřené rozdíly v průměrné
roční inflaci nebyly velké – nejvyšší naměřený byl 0,124 p.b.
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Na základě naměřených středních hodnot a rozptylu nebyla nulová hypotéza zamítnuta.
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-Itálie
Cenová inflace důchodců za toto období byla 35,78 %, celková inflace za toto období
byla 34,54 %, důchodci tedy měli vyšší inflaci. Roční průměrná pak byla pro důchodce 2,21 %,
celková byla 2,15 %, a na 5% hladině významnosti jsem zamítl hypotézu o shodě středních
hodnot inflací mezi důchodci a populací jako celkem. Itálie je jedinou ze zkoumaných zemí, kde
měli důchodci signifikantně vyšší inflaci než všechny ostatní skupiny obyvatel v rámci dělení
dle socioekonomické kategorie (kromě ostatních neaktivních osob, kde rozdíl nebyl
signifikantní) – i tak jsou ale rozdíly malé, v průměrné inflace jen 0,11 p.b (mezi důchodci a
manuálně pracujícími v průmyslu a službách). Mezi ostatními skupinami při dělení dle
socioekonomické kategorie pak zamítám hypotézu o shodě středních hodnot jen mezi
nemanuálně pracujícími v průmyslu a službách a mezi ostatními pracujícími – mezi ostatními
kategoriemi nulovou hypotézu nezamítám, a tak je z tohoto pohledu italská společnost (po
vyčlenění důchodců) homogenní.
Graf 10. Cenová inflace celé populace a penzistů v Itálii mezi roky 1997 a 2010.
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Zdroj dat: Eurostat; vlastní výpočty
Graf 11. Rozdíl cenové inflace penzistů a celé populace v Itálii v letech 1997 až 2010.
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
-0,05
-0,10
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Rozdíl inflace důchodců a celkové inflace (v p.b.)

Zdroj dat: Eurostat; vlastní výpočty
Při dělení dle počtu ekonomicky aktivních osob v domácnosti se ukázalo, že čím více
aktivních osob v domácnosti, tím nižší míra inflace (nulovou hypotézu o shodě středních hodnot
při křížovém testování nezamítám jen mezi jednou a dvěma aktivními osobami). Při dělení dle
věku mají nejvyšší inflaci osoby staré 60 let a více, hypotézu o shodě středních hodnot zamítám
při porovnání s osobami ve věku 30–44 let, s osobami starými méně než 30 let a 44–59 let
hypotézu nezamítám jen velmi těsně. I tyto ukazatele tedy naznačují, že v Itálii důchodci čelí
vyšší inflaci než ostatní skupiny. Podobně při dělení dle typu domácnosti – osoby žijící
samostatně nebo v páru (bez dětí) čelí nejvyšší inflaci, hypotézu o shodě zamítám proti všem
ostatním skupinám (hypotézu o shodě mezi jednou a dvěma osobami nezamítám jen těsně, jedna
osoba má vyšší inflaci).
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Překvapivým výsledkem při analýze italských dat podle příjmových kvintilů bylo, že čím
vyšší příjmový kvintil, tím vyšší inflace, rozdíly ovšem nejsou signifikantní, hypotézu o shodě
středních hodnot jsem nezamítl, z tohoto pohledu je Itálie homogenní; pořadí jednotlivých
skupin se navíc v každém roce liší – zatímco jeden rok má pátý kvintil inflaci nejvyšší a první
kvintil nejnižší, další rok je to naopak.
Podobně jako Francie, i Itálie je při hodnocení distribuce inflace mezi různými skupinami
obyvatel heterogenní – a to jak podle typu domácnosti, tak podle věku i počtu ekonomicky
aktivních osob. I přesto, že v mnohých děleních jsem hypotézu o shodě středních hodnot zamítl,
absolutní naměřené rozdíly jsou malé – nejvyšší byl 0,15 p.b. mezi domácnostmi s třemi a více
ekonomicky aktivními osobami a bez ekonomicky aktivní osoby.
Závěr
Cílem analýzy bylo zjistit, jak správné je využití cenového indexu agregovaného pro
celou populaci pro účely vládních politik vztahujícím se jen k určité skupině obyvatel, zejména
co se týče valorizaci vyplácených penzí. Ve své analýze jsem se proto zaměřil na cenovou
inflaci důchodců, dále také na analýzu distribuce inflace v různých skupinách v rámci populace.
-inflace důchodců
Při samotném dělení dle socioekonomické kategorie byla statisticky signifikantně vyšší
míra inflace pro důchodce naměřena jen v Itálii. Zatímco v Německu měli důchodci inflaci
nižší, než byla inflace celé populace (a shodu jsem nezamítl ani s celkem, ani s dalšími
skupinami), ve Francii měli důchodci inflaci vyšší než populace jako celek jen o málo (i když
shoda zamítnuta) a v daném dělení měly další tři skupiny inflaci vyšší. Jedině v Itálii jsem
zamítl shodu střední hodnoty inflace mezi důchodci a všemi ostatními skupinami populace,
důchodci měli průměrnou inflaci vyšší.
Při dělení dle dalších parametrů byla v Německu i ve Francii zjištěna vyšší průměrná
inflace pro osoby staré 60 let a více i pro domácnosti bez ekonomicky aktivní osoby, tyto
rozdíly ale nebyly signifikantní (shodu jsem nezamítl). V Itálii ovšem měly osoby staré 60 let a
více a osoby v domácnosti bez ekonomicky aktivní osoby inflaci nejvyšší, a to signifikantně
(shodu jsem zamítl). Zatímco ve Francii měly signifikantně vyšší inflaci žijící v páru bez dětí,
v Itálii to samé platilo i pro samostatně žijící osoby.
-distribuce inflace obecně
Podle téměř všech ukazatelů je Německo s ohledem na distribuci inflace v populaci
homogenní. Ze všech dělení jsem při křížovém testování mezi všemi skupinami zamítl shodu
střední hodnoty inflace jen pro skupinu nemanuálně pracujících v průmyslu a službách, která
měla inflaci nejnižší, ve všech ostatních testech jsem hypotézu nezamítl.
Francie byla za dané období v distribuci inflace heterogennější než Německo – to se
týkalo jak skupin rozdělených podle socioekonomické kategorie (kde mj. index agregovaný pro
celou populaci měřil každé ze skupin inflaci špatně – ať už podhodnocoval, či nadhodnocoval),
tak podle kvintilu příjmu (přičemž platilo, že čím nižší příjmový kvintil, tím vyšší inflace), kde
jsem zamítl všechny hypotézy o shodě střední hodnoty inflace mezi jednotlivými kvintily,
naměřené absolutní rozdíly byly ovšem v obou případech malé, nejvyšší 0,124 p.b. (mezi
prvním a pátým kvintilem).
Na rozdíl od Francie se Itálie ukázala být v distribuci inflace při dělení podle
socioekonomické kategorie až na důchodce homogenní; na rozdíl od Francie byl také
zaznamenán opačný trend v inflaci podle kvintilu příjmu – čím vyšší příjmový kvintil, tím vyšší
inflace (shodu jsem ale nezamítl). Itálie je v distribuci inflace heterogenní zejména při dělení
podle typu domácnosti (bez dětí žijící osoby samostatně nebo v páru měly inflaci nejvyšší),
věku i počtu ekonomicky aktivních osob (čím méně aktivních osob, tím vyšší inflace). Ovšem i
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přes časté zamítnutí hypotézy o shodě středních hodnot byly naměřené rozdíly v průměrné
inflaci malé, nejvyšší byl 0,15 p.b. (domácnosti bez ekonomicky aktivní osoby a se třemi a
více).
-zhodnocení
Ukázalo se tedy, že různé skupiny v populaci mají skutečně různou inflaci, navíc se
většinou liší i to, která skupina má v daném roce inflaci nejnižší – například důchodci v Itálii
sice měli za dané období nejvyšší průměrnou inflaci, i přesto v určitých letech byla jejich inflace
naopak nejnižší. Přesné charakteristiky se ale liší stát od státu.
Například Německo bylo z hlediska distribuce inflace mezi různé skupiny v populaci
homogenní, a tak index agregovaný pro celou populaci (jako vážený průměr) může měřit inflaci
dobře102 i pro každou ze skupin (odchylky byly minimální). Na druhou stranu v Itálii a Francii
může být kvůli heterogenitě distribuce inflace v populaci problematické používání
agregovaného indexu například pro hodnocení inflace nebo pro tvorbu vládních politik, které se
týkají jen určité skupiny obyvatel (a to například v těch děleních, ve kterých byly naměřeny
největší rozdíly a které jsou dost citlivé – nezaměstnaní, chudší lidé, důchodci).
Na druhou stranu ale i v případech, kdy byla hypotéza o shodě středních hodnot
zamítnuta, naměřené rozdíly byly malé. Ze tří analyzovaných zemí se jen v jedné prokázalo, že
měli důchodci za zkoumané období vyšší inflaci než ostatní skupiny.
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Navíc je ale potřeba brát v úvahu i odchylky, které přináší samotný způsob měření inflace, jak je
například pro CPI charakterizovala Boskinova komise.

