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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá vlivem populačního vývoje na ekonomiku České
republiky do roku 2065. Pomocí popisu minulého populačního vývoje ČR a porovnání tří
populačních prognóz ČR, tj. prognóz ČSÚ, Přírodovědecké fakulty UK a Eurostatu vysvětluje
očekávaný vývoj ve věkové struktuře populace.
Zaměřuji se na hodnocení očekávaného vlivu věkové struktury na saldo současně
nastaveného penzijního systému v ČR. Pro odhad salda do roku 2065 používám komparaci
čtyř projekcí penzijního systému, tj. Ageing Report, projekci Davida Marka a dvě vlastní
projekce. Práce klade důraz na analýzu metodologie modelování projekcí. Závěry srovnání
ukazují, že především v důsledku stárnutí populace roční saldo systému dosáhne deficitu
a do roku 2060 se bude deficit prohlubovat, a proto bude nutné systém reformovat.
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Abstract
The bachelor thesis deals with the impact of population development on the economy
of the Czech Republic by the year 2065. It explains expected development in age structure
of population with the help of description of the past population development in the CR
and comparison of three population forecasts of the CR, i. e. forecast of the Czech Statistical
Office, Science faculty of Charles University and Eurostat.
I focus on the evaluation of expected impact of age structure on the currently set
pension system balance in the CR. For the estimation of balance by the year 2065,
the comparison of four pension system projections is used, i. e. Ageing Report, David
Marek´s projection and two own projections. The thesis emphasizes analysis of projection
simulation methodology. The findings of the comparison show that above all in consequence
of population ageing the system year balance will become negative and the deficit will have
been deepened by 2060, that is why it will be necessary to reform the system.
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ÚVOD
Jak bude vypadat budoucnost, zajímá člověka již od pradávna. V dějinách lidstva se
objevují proroci, kteří se snaží budoucnost předvídat. O stejné se pokouší i ekonomové.
Pro odhad budoucího vývoje ekonomiky na rozdíl od proroků vytvářejí projekce pomocí
modelů.
Pokud bychom chtěli znát budoucí vývoj hospodářství, pak bychom se určitě vedle
znalosti ostatních faktorů (technologický rozvoj, dostupnost výrobních zdrojů apod.) neobešli
bez odhadu budoucí velikosti produkující populace. Na odhady budoucího vývoje populace se
specializují demografičtí prognostici, kteří velikost a věkové rozložení populace predikují.
S věkem se mění činnost a zájmy lidí, proto se v práci zaměřuji na věkovou strukturu
populace. Například v rozvinutých zemích je většina osob mladších dvaceti let anebo starších
šedesáti pěti let ekonomicky neaktivních. To znamená, že na trhu nevytvářejí produkci. Podle
věkového

rozložení

populace

lze

odhadnout

nabídku

práce.

Věk

má

význam

i ze spotřebitelského hlediska. Mezi statky a služby, které jsou na velikosti věku nejvíce
závislé, patří zdravotní péče, služby spojené se vzděláním a s trávením volného času. Druhou
stranou mince je míra spoření.
V bakalářské práci se zabývám právě budoucími trendy demografického vývoje České
republiky. Jeho vliv na ekonomiku ČR zkoumám do roku 2065, neboť do tohoto horizontu
jsou vytvářeny aktuální populační prognózy.
Válečné události v minulém století významně poznamenaly populační vývoj v celé
Evropě. Změny ve vývoji jsou stále přítomny. Podle populační prognózy ČSÚ (2009) se má
například podíl osob starších 65 let v populaci ČR z dnešních 15 % do roku 2045
zdvojnásobit. První populační vlny početných ročníků obyvatel narozených během druhé
světové války se již od roku 2005 dostávají do důchodového věku, proto jsou především
průběžně financované důchodové systémy vystaveny tlaku na změnu. V důsledku těchto
predikcí Evropská komise vydala vládám členských států nařízení, ve kterém jim ukládá
prezentovat v konvergenčních programech připravenost členského státu na predikované
populační změny.
V prvním oddíle práce vysvětlím, co to jsou populační prognózy a jak jsou vytvářeny.
Dále budu definovat pojmy, s kterými prognózy pracují, neboť jim je nutné pro ekonomickou
aplikaci prognózy rozumět. Dostanu se k závěru, že populační prognózy jsou sestavovány

1

zejména na základě minulého vývoje. Třetí kapitola se proto věnuje shrnutí klíčových
momentů v předcházejícím vývoji populace ČR. Populaci lze charakterizovat mnoha
statistikami. Ekonomy zajímá především věková struktura populace, z tohoto důvodu
v následující

části

popisuji

populační

vývoj

pomocí

rozdělení

populace

na

tu

předproduktivním, produktivním a poproduktivním věku. V závěru oddílu srovnávám tři
nejnovější prognózy populace ČR. Závěry plynoucí z více odhadů populace tak získají
na objektivitě. V následujícím oddílu srovnávám čtyři projekce penzijního systému. Hlavním
parametrem projekcí jsou právě tyto charakterizované prognózy.
Druhý oddíl odhaduje vliv populačního vývoje na saldo penzijního systému ČR. Podle
populačních prognóz nastane v ČR proces stárnutí. Vývoj by měl způsobit úbytek nabídky
práce na trhu. Náklady spojené se stárnutím populace se především projeví ve výdajích
důchodového nebo zdravotnického systému.
Stručně popisuji hlavní proměnné současného systému. Následně práce představuje
čtyři projekce penzijního systému, Ageing Report, Markovu projekci a dvě vlastní projekce.
Jádro projekcí spočívá v modelování ekonomiky, proto kladu důraz na porovnání parametrů
a na metodologii jejich sestavování. Nakonec srovnávám závěry projekcí a uvažuji nad jejich
implikacemi pro penzijní systém v ČR.

2

1. POPULAČNÍ PROGNÓZA
„Předpověď je velmi obtížná, obzvlášť pokud jde o budoucnost.“
Niels Bohr, nositel Nobelovy ceny v oblasti fyzika v roce 1922.

Odhady populace v širokém slova smyslu chápeme jako veškeré odhady počtu
obyvatel a jeho struktur1. To jsou takové odhady, které nejsou přímým výsledkem
statistického šetření. Populační odhady rozdělíme na minulé a budoucí. U prvně zmíněných
odhadů jde obvykle o tzv. intercenzální odhady, tj. veškeré odhady počtu obyvatel a jeho
struktur mezi oficiálními sčítáními populace. Budoucí odhady většinou získáme extrapolací
současných populačních trendů. Patří sem nejen odhady celkového počtu obyvatel, ale také
jeho pohlavního, věkového a národnostního rozložení, respektive odhady velikosti různých
ekonomických a sociálních skupin, zejména počty ekonomicky aktivních obyvatel, dětí
a důchodců. Nás bude v populační prognóze zajímat právě budoucí vývoj početní velikosti
populace a dále vývoj pohlavní a věkové struktury. To je předmětem demografických neboli
populačních prognóz.
Abychom správně porozuměli definici populační prognózy, musíme nejprve vědět, že
se od ostatních odhadů odlišuje především tím, že je sestavována tak, aby její výsledky byly
nejpravděpodobnější. Populační prognózu definujeme tedy jako „nepodmíněnou, na vědeckém
poznání založenou výpověď o očekávaném a v době jejího vzniku nejpravděpodobnějším
budoucím vývojem sledovaného jevu“2. Ona nepodmíněnost není chápána absolutně, nýbrž
pouze

jako

nepřítomnost

specifické

podmínky

pro

konkrétní

odhad.

Vytvoření

nejpravděpodobnějšího odhadu záleží ve významné míře na tvůrcích. Skutečnost, že
odhadovaný vývoj nemusí být vývojem žádoucím pro pořizovatele, ukazuje na odlišnost
prognózy od plánu či programu. Právě charakteristickou nepodmíněností a snahou
o maximální přiblížení se budoucímu vývoji se liší od demografické projekce, s kterou se
prognóza často zaměňuje.
„Projekce jako produkt určité činnosti představuje výpověď o perspektivním vývoji,
který je důsledkem naplnění libovolných předpokladů bez explicitního nároku na jejich

1

Strukturami máme na mysli vazby uvnitř populace, které popisujeme pomocí věkového a pohlavního
rozložení populace, migrace a reprodukce populace.
2

Kučera (1998, s. 17).

3

reálnost.“3 Projekce si nenárokuje reálnost předpokladů ani výsledků. Pomocí vytvořeného
modelu ukazuje na možný směr vývoje, který by nastal, kdyby byly naplněny předpoklady.
Ani jeden z odhadů však nemůže předvídat náhlé působení vnějších vlivů, které
mohou mít z krátkodobého hlediska silné důsledky, např. výrazné změny v systému
sociálního zabezpečení, přírodní katastrofa či epidemie ovlivňující úroveň úmrtnosti.
Nejvýraznější vychýlení odhadů samozřejmě způsobují změny základních parametrů, které
souhrnný proces prognózování zcela naruší. Jedná se o statistiky plodnosti, úmrtnosti,
migrace a dalších parametrů, které definuji v následující kapitole.
Vedle dlouhodobých trendů demografického chování populace nemůže žádná prognóza
zapomínat na okolí populace4, které systém výrazně ovlivňuje. Okolím myslím veškeré
struktury, které mají vliv na reprodukční chování populace. Okolí tedy například zahrnuje
sociální způsoby chování, struktury politické, ekonomické či ekologické. V případě ČR jsou
struktury spoluutvářeny celým státním aparátem, jenž zejména v rámci Evropské unie
struktury5 přejímá. Populační prognostici tedy musí problém řešit komplexně.
Přes obtížnost sestavování prognóz je jejich užitečnost patrná v mnoha vědních
oborech. Významně ovlivňuje plánování hospodaření jak na národní, tak i na regionální
hladině, např. v otázkách sociálních systémů, zdravotní péče, vzdělání, alokace výroby,
výstavby bytů, investic do infrastruktury apod.

1.1.

POJMY POPULAČNÍ PROGNÓZY ČR

Abychom mohli v analýze populační prognózy ČR pokračovat, je úvodem vhodné
vysvětlit

význam

demografických

termínů,

s kterými

prognóza

pracuje.

Začněme

s vymezením předmětu populační prognózy ČR, který se skládá z jedinců, obyvatelů ČR.
Obyvatelstvem ČR se rozumí soubor osob s trvalým či dlouhodobým6(tj. nad 90 dní) pobytem
v ČR a to bez ohledu na státní příslušnost. Někdy se překrývá s vymezením pojmu populace,
ale v zásadě se obyvatelstvo může skládat z různých etnik nebo národů.
Jak jsem již v definici naznačil, do statistiky obyvatelstva ČR se započítávají všechny
osoby s dlouhodobým pobytem. To ve statistice ještě poměrně nedávno neplatilo, protože
3

Kučera (1998, s. 17).

4

Kučera (1998, s. 18).

5

Například normy ovlivňující míru úmrtnosti, tj. normy bezpečnosti práce, znečišťování životního
prostředí, nezávadnosti výrobků. Zákony o volném pohybu osob v rámci EU mají zase vliv na míru migrace.
6

Definice dlouhodobého pobytu se může v různých právních systémech lišit.

4

od r. 2001, kdy bylo uskutečněno poslední sčítání lidu, domů a bytů ČR, údaje zahrnují
cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a současně
cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). „Údaje zohledňují
rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které
nastaly v cizině.“7
Statistické vymezení předmětu prognózy je nutnou pomůckou pro odhad nabídky
práce v ČR, protože nabídka práce je determinována velikostí populace, deformacemi v její
věkové struktuře a mírami ekonomické aktivity podle věku. Zmiňuji zde tedy další praktické
využití populační prognózy v hospodářské politice. Ekonomika by se bez významné práce lidí
neobešla. S tím také souhlasí Samuelson ve své slavné učebnici. Člověk je pro něj klíčovým
vstupním faktorem pro produkci statků a poskytování služeb: „Lidé jsou jedni ze čtyř zdrojů,
které určují ekonomický rozvoj. Ostatní jsou půda, technologie, práce. Práce sestává
z lidského času stráveného ve výrobě. Je to nejběžnější a nejdůležitější vstup pro rozvinutou
ekonomiku.“8 Neměli bychom zapomenout, že u populačních prognóz jde o prognózy
„biologických kusů“, nikoli lidského kapitálu9. Pro odhad lidského kapitálu jsou samozřejmě
ale základním kamenem.
Vraťme se nyní k definicím obsažených v populační prognóze ČR. Odhad stavu
obyvatelstva může být zkonstruován ke konci, prostředku či začátku roku. Mnou zvolená
prognóza se vztahuje ke stavu konečnému, tedy k 31. 12. 24:00 hod. Definice konkretizovaná
na minuty je zvolena z důvodu lékařského zaznamenávání narození či úmrtí10.
Následují definice statistik Českého statistického úřadu11:

7

Populační prognóza ČR do r. 2050 (2003).

8

Samuelson, Nordhaus (1995).

9

„Lidský kapitál jsou znalosti, dovednosti, schopnosti a vlastnosti jedince, které usnadňují vytváření

osobního, sociálního a ekonomického blaha lidský kapitál jsou znalosti a dovednosti, kterými jedinec
disponuje.“ (OECD (2001)). Blíže popisovat lidský kapitál není pro tuto práci sice bezcenné, ale pro rozsah
práce problém velice obsáhlý a složitý, proto čtenáře odkazuji na knihu autora Becker (1993).
10

V demografické statistice je považováno za živě narozenou osobu dítě, o jehož narození zaslala

vykazující jednotka (matrika) statistické hlášení o narození podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví
ministerstva zdravotnictví ČSR č. 11/1988 ze dne 22. ledna 1988, §2.
11

Příručka demografické statistiky pro potřebu oblastních statistických orgánů [on-line]. ČSÚ

[cit. 2010-03-29]. Dostupné na:
http://web.natur.cuni.cz/~mak/gos/demmetodika/www.czso.cz/cz/cisla/0/02/020100/020100.htm
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• Hrubá (obecná) míra porodnosti (tzv. porodnost) popisuje proces obnovy populace
rozením dětí. Udává počet živě narozených dětí, připadající na 1000 obyvatel
středního stavu12.
• Hrubá (obecná) míra plodnosti (tzv. plodnost nebo také natalita) charakterizuje
intenzitu rození dětí. Definice je obdobná definicím ostatních hrubých měr
v demografické statistice. Rozdíl je ve jmenovateli statistiky. Ten je dán „rodivým"
kontingentem, za nějž jsou považovány ženy ve věku mezi 15 a 49 lety. Celkový
počet živě narozených dětí tedy dělíme počtem žen ve věku 15 - 49 let.
• Úhrnná plodnost udává (průměrný) počet dětí, které by se živě narodily všem ženám
během celého reprodukčního věku, tj. 15-49 let, pokud by se během tohoto období
neměnily míry plodnosti žen podle věku a zůstaly na úrovni roku, za který je úhrnná
plodnost vypočítána. Předpokládá se dále nulová úmrtnost žen během reprodukčního
cyklu.

Tento

předpoklad

není

zásadně

omezující,

protože

úmrtnost

žen

v reprodukčním věku je nízká13.
• Přirozená reprodukce neboli přirozený přírůstek je označení pro změnu stavu
obyvatelstva výhradně v důsledku porodnosti a úmrtnosti, bez uvažování migrace.
• Hrubá míra úmrtnosti (tzv. úmrtnost) se spočte jako celkový počet zemřelých
v daném období, připadající na 1000 obyvatel středního stavu celkem nebo ve třídění
podle pohlaví.
• Kojenecká úmrtnost je číslo stavu dětí, zemřelých ve věku 0-364 dnů, vztažených
na 1000 dětí živě narozených ve stejném časovém intervalu. Kojenecká úmrtnost
mírně zkresluje hrubou míru úmrtnosti, proto se zavádí úmrtnostní tabulky podle
věku.
• Úmrtnostní tabulky se vytvářejí pro účel sestavení řádu vymírání na úrovni měr
úmrtnosti podle věku ve sledovaném kalendářním roce nebo delším období. Tabulky
jsou konstruovány zvlášť jak pro muže, tak pro ženy. Z měr úmrtnosti podle věku
a pohlaví se kalkulují pravděpodobnosti úmrtí ve věku x. Z těchto
pravděpodobností lze odvodit následující statistiku.
• Naděje dožití neboli střední délka života vyjadřuje počet roků, který v průměru ještě
prožije osoba právě x-letá za předpokladu, že se během jejího života nezmění řád
vymírání, zjištěný úmrtnostní tabulkou zkonstruovanou pro dané období. Ukazatel
12

Středním stavem se rozumí počet obyvatelstva k 30. 6. 24:00 hod.

13

Viz kapitola 1.4.
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nejčastěji známe ve formě "Naděje dožití při narození" nebo „Střední délka života při
narození". Naděje dožití v určitém věku vyjadřuje průměrný očekávaný počet let
dalšího života. Tato statistika má význam pro určení stáří seniorů či věku odchodu
do důchodu. V těchto případech bychom měli užívat právě naději dožití v určitém
věku, který udává hranici nároku na důchod, protože, jak již bylo zmíněno, zejména
kojenecká úmrtnost zkresluje statistiku střední délky života.
Víme, že velikost a věkovou strukturu populace formuje plodnost, úmrtnost (lze
nazvat jako vnitřní podmínky) a pohyb obyvatelstva (vnější podmínky). Odhadnout třetí
determinantu je bezesporu nejobtížnější. Problematická je i její skutečná evidence.
Migrací rozumíme prostorové přemísťování osob přes administrativní hranice územní
jednotky spojené se změnou bydliště. Vedle nedokonalé evidence vidíme další obtíž v tom, že
statistika sleduje počet případů stěhování, nikoli počet stěhujících se, proto se může stát, že
jednu osobu započítáme vícekrát.
• Zahraničním stěhováním nazýváme změnu trvalého pobytu osoby z ČR do ciziny
nebo z ciziny do ČR. Nezáleží přitom, zda jde o občana ČR nebo cizince. Podle
zvolené vztažné země rozlišujeme přistěhovalé (imigrant)14 a vystěhované (emigrant).
Jejich rozdíl bývá nazýván saldem migrace.
• Migrační saldo vypočteme jako rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých
ve zkoumaném územním celku. Společně s přirozeným přírůstkem je základním
údajem pro bilance obyvatelstva.

ČSÚ vede evidenci i dalších demografických statistik, např. potratovost, sňatečnost,
rozvodovost, rodinný stav, dosažené vzdělání aj. Pro dosažení cíle této práce však stačí
definice dosud zmíněné, protože lze říci, že početní velikost a věková struktura jakékoliv
14

Česká statistika za usazené do roku 2001 pokládala v souladu s mezinárodními definicemi cizince s pobytem

delším než jeden rok. Od roku 2001 je podle mezinárodního doporučení v oblasti dlouhodobé migrace nová
hranice již zmiňovaných 90 dní. Rozšíření okruhu sledovaných osob podstatně změnilo pohled na pohyb cizinců
přes hranice našeho státu, neboť objem stěhování se tak výrazně rozšířil. Cizinci s dlouhodobým pobytem tvoří
v současnosti většinu všech stěhujících se osob. Zároveň ale bývá více povolení k pobytu v ČR, než je v praxi
přítomných cizinců. Pojem cizinec se v populačních prognózách tolik nepoužívá, ale cizincem uvažujeme
dle ustanovení zákona o pobytu cizinců fyzickou osobu, která není státním občanem ČR, včetně občana
Evropské unie. (§1, zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR). Jinak řečeno, za cizince jsou v ČR
považovány osoby s jiným než českým státním občanstvím, osoby bez státního občanství a rovněž osoby s více
občanstvími, z nichž žádné není státním občanstvím ČR.
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populace je dána dlouhodobým procesem, ve kterém signifikantní proměnné jsou úrovně
plodnosti, úmrtnosti a v neposlední řadě migrace. Tyto hodnoty reagují na vnější a vnitřní
podmínky daného státu, které tvoří sociální, ekonomický, politický a kulturní rámec
pro budoucí vývoj obyvatelstva. „V okamžiku, kdy věková struktura vykazuje relativně vysoké
známky stability a podrobně známe průběh procesu reprodukce a jeho podmíněnosti, můžeme
sestavit populační prognózu.“15 V následující kapitole si stručně přiblížíme, jak se prognózy
tvoří a co mohou dílčí postupy znamenat pro analýzu populační prognózy.

1.2.

VYTVÁŘENÍ POPULAČNÍ PROGNÓZY

Prognózování chápeme jako komplexní proces, který zahrnuje sousled činností
vedoucí k vytvoření samotné prognózy a to v jejich logické posloupnosti. Prognózy, které
mají být pravděpodobnými odhady budoucího vývoje populace, jsou sestavovány odborníky,
kteří konstruují modely šité na míru skutečné populaci. Nejprve pomocí abstrakce určují
významné trendy v dosavadním populačním vývoji, tehdy přecházejí od reálného systému,
v našem případě obyvatelstva ČR, k modelu. Aby mohli odhadnout populační trendy, nestačí
prognostikům pouze údaje současné, nýbrž i starší. Sledují i sousední či demograficky
podobné populace, které jim mohou dát informaci o budoucím vývoji. Aplikací modelu
na reálný systém vzniká výsledek prognózy. „Metoda modelování reprezentuje základní
metodu studia a prognózování vývoje reálných systémů.“16 Z první kapitoly víme, že
vlastními parametry projekčního modelu jsou koeficienty přežití, věkově specifické míry
plodnosti a pohlavní rozložení populace. Nyní si vysvětlíme obsah jednotlivých etap tvorby
populační prognózy, ve kterých shrnuji základní zásady systémového přístupu, kterými by se
podle autora populačních prognóz ČR Tomáše Kučery měli prognostici řídit. Obrázek 1.1
ukazuje prosté schéma postupování.

15

16

Burcin, Kučera (2004), tj. 2. vydání Burcin, Kučera (2003).
Kučera (1998, s. 18).
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Obrázek 1.1: Schéma tvorby populačních prognóz

Zdroj: Kučera (1998, s. 19).

Z obrázku je patrné, že v úvodní etapě vymezujeme systém, který by měl být již určen
zadavatelem. V systému se po zbytek prognózy pohybujeme a definujeme podstatné homogenní
populační skupiny a vazby tak, aby byl co nejlépe zachycen mechanismus sledovaného vývoje.
V druhé etapě chceme utřídit informace o dosavadním vývoji prognózovaného předmětu.
Analýza systému by měla přinést prvky stability, případně kauzální struktury, které jsou schopny
o systému mnohé vypovědět. Smyslem druhé etapy je ověření správného vymezení systému
a vytvoření vhodných podmínek pro určení parametrů modelu, který konstruujeme v následující, třetí
etapě. K první etapě se vrátíme a podrobíme ji revizi, pokud zjistíme závažnější nesrovnalosti mezi
výsledky analýz a vymezením reprodukčního systému.
Při konstrukci projekčního modelu vycházíme z finálního vymezení systému. Známým
projekčním modelem je tzv. komponentní metoda. Metoda má kořeny v separátních odhadech

dílčích složek populačního přírůstku podle věku. Metoda pracuje tak, že časově posouváme
jednoleté nebo pětileté věkové skupiny. To značí, že redukujeme o počty zemřelých (odděleně
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pro muže a ženy) podle stanovených měr úmrtnosti podle věku a doplňujeme o počty
narozených podle předpokládaných intenzit plodnosti.
To už hovoříme o čtvrté etapě, protože v ní se odhadují klíčové hodnoty parametrů
modelu. Tato činnost představuje vlastní jádro prognózování, protože vlastní prognóza je
průmětem dílčích prognóz do výchozí pohlavní a věkové struktury sledované populace.
„Z důvodu prezentace neurčitosti výsledků jsou sestavovány variantní prognózy. Variantní
proto musí být také odhad očekávaných hodnot parametrů, přičemž platí, že méně stabilní,
a tedy větší neurčitostí zatížené složky vývoje jsou obecně prognózovány ve více variantách
než složky vývojově stabilnější.“17 Nejobtížnější18 odhadovanou složkou bývá prognóza
migrace.
Prognózy se vytvářejí zpravidla ve třech variantách odhadů parametrů, přičemž
střední varianta odpovídá podle autorů nejpravděpodobnějšímu budoucímu vývoji parametrů.
Nízká (respektive vysoká) varianta určuje hodnotově nižší (respektive vyšší) vývoj
odhadovaných parametrů. Nízká a vysoká varianta představuje rozmezí odhadů, z nějž by se
populace podle autorů neměla vychýlit. Při interpretaci výsledků bychom však měli mít
na paměti, že spolehlivost prognózy může při nepředpokládané změně chování populace
rychle klesnout. Například se změní struktura společnosti, změní se její kulturní zvyky, změní
se technologie a to se vše zásadním způsobem promítne do demografického chování. Neměli
bychom podlehnout iluzi, že jde o skutečný budoucí vývoj. Přesto odhad může užitečně
upozornit na možný budoucí scénář.
V další části aplikujeme model provedením projekčních výpočtů, které vedou
k ucelenému popisu budoucího vývoje systému. V páté etapě prognózování získáme závěry,
které v následující etapě vhodnou formou prezentujeme podle toho, komu je prognóza určena.
Po zveřejnění výsledků by práce na prognóze měla být završena kontrolou a zpětnou
vazbou. Hodnotíme shodu výsledků prognózy s reálným vývojem. V prvních letech
od vytvoření prognózy však bývá těžké odlišit náhodnou odchylku od skutečné chyby.
„Závěry hodnocení by měly sloužit při aktualizaci platné nebo tvorbě zcela nové prognózy
vývoje daného systému. Tímto krokem se uzavírá pomyslný kruh systémově chápaného
procesu prognózování, který by tak v konkrétních podmínkách měl představovat kontinuální

17
18

Kučera (1998, s. 56).
ČSÚ. Populační prognóza ČR do r. 2050. (2003).
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činnost, kde každá nová prognóza navazuje na hodnocení předcházející prognózy stejného
typu.“19

1.3.

POPULAČNÍ PATH DEPENDENCY ČR

„Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost.“
Čínské přísloví.20

Pokud chceme rozumět současnému nebo budoucímu populačnímu vývoji, je vhodné
se zabývat minulými populačními trendy.21 Stejně jako minulý vývoj úmrtnosti, počtu
narozených a migrace vytvořil současný stav populace, tak vývoj nedávný tvaruje
potencionální budoucí stav. Pokusím se shrnout hlavní demografické etapy, kterými si česká
populace prošla. Jelikož je populační vývoj procesem dlouhodobým, je nutné vzít v úvahu
demografický vývoj v celé druhé polovině 20. století. Hlavní zřetel budu brát na změny
proběhlé v minulém desetiletí, neboť vliv osob narozených během posledních let na věkovou
a pohlavní strukturu populace bude v budoucnu nejdéle přítomen.
Pro první představu o tom, jak se populace vyvíjela, vyvíjí a zhruba vyvíjet bude, má
demografická statistika praktickou pomůcku, tzv. strom života neboli věkovou skladbu
populace podle pohlaví. Strom života vypadá jako graf s rozdílem, že osa x je osově
souměrná podle osy y a její hodnoty nejsou záporné. Na osu y, kde proměnnou je věk, se
vynáší sloupce s hodnotami x, počty osob v jednotlivých věkových skupinách. Zářezem
ve věkové struktuře rozumíme seskupení sousedních věkových skupin, v kterém velikost
nejmladších skupin s věkem klesá do určité věkové skupiny a poté velikost věkových skupin
roste. Příkladem v zářezu ve stromu života byly populační ročníky narozené v 30. letech 20.
století, neboť ročníky narozené v předcházejícím a v následujícím desetiletí byly početnější.
Analogicky lze definovat výstup ve věkové struktuře.
Stejně jako z letokruhů stromu můžeme zjistit, co strom v minulosti prožil, jak se mu
daří nyní a jakou má výchozí pozici pro budoucnost, tak stejné informace nám o populaci dá
její věková struktura. „Již jednou vzniklé nepravidelnosti v početnosti generací ovlivňují další
19

Kučera (1998, s. 19).

20

[cit. 2010-03-29]. Dostupné na:
http://citaty.net/hledani/nepozn%C3%A1+budoucnost+kdo+nezn%C3%A1+minulost/2
21

Stejným způsobem se Mlčoch (2005) zamýšlí nad vývojem institucí. Pro obecný význam
determinujícího minulého vývoje požívá pojem path dependency.
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populační vývoj a mají za následek další nepravidelnosti v budoucnu.“22 Česká populace si
z tohoto hlediska kvůli významným historickým událostem prošla demografickými změnami,
a proto jej její věková struktura nepravidelná.

Graf 1.1: Věková struktura podle pohlaví obyvatel ČR ke konci roku 2008

Zdroj: ČSÚ. Věková skladba obyvatelstva[cit. 2010-03-29]. Dostupné na:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v_roce_2008.

Z grafu 1.1, respektive ze dvou výstupků a zářezů, lze pozorovat střídání početně
větších skupin a menších skupin, které, jak nastíní následující podkapitoly, bylo způsobeno
náhlou změnou plodnosti, úmrtnosti nebo migrace.

22

Rutarová (2004), s. 2.
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1.3.1. Plodnost
Začínám s popisem vývoje úrovně plodnosti, protože, jak se níže ukáže, právě změny
v reprodukčním chování obyvatel ČR měly na strukturu obyvatel největší vliv. Pro hodnocení
velikosti plodnosti je vhodné si zavést vztažnou úroveň plodnosti, tzv. záchovnou plodnost.
Záchovnou plodností demografové rozumí takový stav úhrnné plodnosti, který obnovuje
v další generaci alespoň stejný počet potenciálních matek. Tato míra činí 2,1 dítěte na jednu
ženu.23
Během druhé světové války se měnilo reprodukční chování populace ČR, proto je
populační vývoj zkoumán od roku 1940. Jak je patrné z grafu 1.2, již počátkem 40. let 20.
století byla pro populaci typická vzestupná tendence plodnosti, která vyvrcholila poválečným
natalitním boomem charakteristickým pro celou Evropu. V roce 1946 činila úhrnná plodnost
dosud rekordní hodnoty 3,25.24 Osoby narozené v ročnících 1940 – 1952 představovaly
a v současné době stále představují nejpočetnější věkovou skupinu. I přesto, že se její vznik
pojí k průběhu války, skupinu sociologové nazývají poválečnou generací25.

23

Hodnota je odhadnuta z dlouhodobého pozorování počtu narozených chlapců a dívek, který přibližně
činí 53 chlapců na 50 dívek (Pavlík a kol. (2002), s. 18). Tento poměr není pevný, ale počínaje druhou polovinou
20. století se stále na této hladině drží, protože se od té doby významně neměnily úmrtností míry skupin
v reprodukčním věku (viz podkapitola 1.3.3. Úmrtnost).
24
ČSÚ. Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1920 - 2008, analytické údaje [cit. 2010-03-29].
Dostupné na:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/c5cfebca9de6e905c125723a004180a6/70205e505233c01cc12570820040b7e
7/$FILE/oby03.xls
25

V demografii se generací rozumí skupina osob se shodným rokem narození. V práci budu však
používat sociologické pojetí, v kterém je generace popisována jako soubor osob podobného charakteru
(zpravidla věku, preference).
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Úhrnná plodnost

Graf 1.2: Vývoj úhrnné plodnosti a počtu živě narozených v ČR za období 1940-1969

Zdroj: ČSÚ. Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1920 - 2008, analytické údaje, vlastní zpracování.

Na přelomu 60. a 70. let plodnost mírně klesla pod záchovnou mez. Pokles však již
v roce 1973 vystřídal výrazný růst, který byl důsledkem řady pronatálních vládních opatření26.
Sociální podpory držely plodnost nad záchovnou úrovní do začátku 80. let, proto
v populačním vývoji ČR vznikla nová početná věková skupina, tzv. generace 70. let.

26

Konkrétně šlo o zvýšení měsíčních dětských přídavků na dvojnásobek, tj. 300Kčs, zavedení
novomanželských půjček na byt s výhodným úrokem jednoho procenta. Hodnota příspěvku v roce 1974 činila 13
% průměrné nominální mzdy. Zdroj:
http://www.nezapomente.cz/zobraz/zvyseni_detskych_pridavku_a_novomanzelske_pujcky.
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Úhrnná plodnost

Graf 1.3: Vývoj úhrnné plodnosti a počtu živě narozených v ČR za období 1969-1989

Zdroj: ČSÚ. Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1920 - 2008, analytické údaje, vlastní zpracování.

V grafu 1.3 pozorujeme, že plodnost v 80. letech mírně klesala. Mnohem rychlejší
a intenzivnější pokles však nastal v 90. letech v důsledku sociálních a politických změn.
Výrazný propad plodnosti a její vývoj pod záchovnou plodností můžeme sledovat v grafu 1.4.

Úhrnná plodnost

Graf 1.4: Vývoj úhrnné plodnosti a počtu živě narozených v ČR za období 1989-2009

Zdroj: ČSÚ. Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1920 - 200827, analytické údaje, vlastní zpracování.

27

Údaj za rok 2009 je předběžný. ČSÚ. Rychlé informace [cit. 2010-03-29]. Dostupné na:
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby03151010.xls
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V grafu 1.4 můžeme vysledovat, že pokles plodnosti paralelně kopíruje zářez
v odpovídajících věkových skupinách ve stromu života (graf 1.1). Natalita dosáhla svého
historického minima (1,1328) v roce 1999, od kterého mírně roste. „Tento propad byl
způsoben zlomem v reprodukčním chování žen nově vstupujících do věku intenzivní plodnosti.
V první polovině 90. let začaly mladé ženy hromadně odkládat do vyššího věku vstup
do manželství a následně rození dětí.“29 To, že tento trend i nadále pokračuje, lze doložit
na nejnovějších datech ČSÚ, např. průměrný věk matek se v roce 2009 vyšplhal na úroveň 30
let.30 Koncem prvního desetiletí 21. století tohoto věku dosáhly ženy z početné generace 70.
let, a tak počet narozených dětí začal opět růst ke hranici 120 000 živě narozených za rok.

1.3.2. Úmrtnost

Obyvatelstvo ČR zaznamenalo ve svém populačním vývoji i výrazné změny
v úmrtnosti. Úmrtnost nebudu charakterizovat počtem zemřelých, protože ten je dán
především absolutní velikostí horní části věkové struktury a ta je v ČR nepravidelně
rozložená. Proto zvolím ukazatel naděje dožití (střední délky života), jenž charakterizuje
celkové rozložení měr úmrtnosti v populaci jedním číslem a lze jej interpretovat jako věk,
kterého se v průměru dožije polovina populace. Jde o relativní míru, proto se v ní nepromítají
nepravidelnosti ve věkové struktuře, a je tak vhodným indikátorem úmrtnosti.
Od 50. let do druhé poloviny 80. let střední délka života nezaznamenala výraznějších
změn, protože u mužů za tu dobu vzrostla pouze o jeden rok a u žen o 4 roky.31 Patrný pokles
úmrtnosti statistiky ČSÚ pozorují od konce 80. let, přesto je známo, že na začátku 90. let
úroveň úmrtnosti v ČR byla podstatně vyšší než v kterékoliv západoevropské zemi32.
Během minulých dvaceti let stoupla naděje dožití při narození u obou pohlaví
přibližně o pět let, jak je patrné z grafu 1.5.

28

ČR se tak řadila k zemím s nejnižší plodností na světě (Pavlík a kolektiv (2002, s. 39)).

29

Burcin, Kučera (2003, s. 7).
ČSÚ. Rychlé informace [cit. 2010-03-29]. Dostupné na:
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby031510.doc
30

31

ČSÚ. Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1920 - 2008, analytické údaje.

32

Pavlík a kol. (2002).
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Graf 1.5: Vývoj naděje dožití při narození v ČR

Zdroj: ČSÚ. Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1920 - 2008, analytické údaje, vlastní zpracování.

V grafu je však nemožné sledovat pokles úmrtnosti specificky u kojenců a osob
ve věku nad 60 let33, který je tím hlavním aspektem, jenž délku života prodlužuje. Rapidní
zlepšení úmrtnostních poměrů těchto dvou skupin je odrazem zkvalitnění zdravotní péče,
snižování znečištění životního prostředí a výrazné změny v životním stylu populace34.

1.3.3. Migrace

V celé práci budu pracovat s migrací jako součástí velikosti populace, proto uvedu krátký
přehled teorií zabývající se migrací a pohled na faktory ji ovlivňující. „Problematika studia
migrací je interdisciplinární, přičemž největší zastoupení mají reprezentanti sociologie,
ekonomie, sociální antropologie, etnologie, sociální geografie, práva, demografie, historie,
psychologie, politologie a urbanismu.“35 Autoři věty závěrem shrnují, že kvůli široké variaci
důvodů k migraci nemůže existovat pouze jedna vysvětlující teorie.

33

Specifickou míru úmrtnosti lze nalézt v tabulce Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1785 - 2008,
relativní údaje [cit. 2010-03-29]. Dostupné na:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/c5cfebca9de6e905c125723a004180a6/70205e505233c01cc12570820040b7e
7/$FILE/oby02.xls.
34

Například se zlepšilo stravování obyvatel díky širší nabídce kvalitních potravin, zpřísnila se
bezpečnostní opatření na pracovištích, klesl podíl zaměstnaných v průmyslu (Pavlík a kol. (2002), s. 57.).
35

Drbohlav, Uherek (2007, s. 2).
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Přesto pro získání představy o migraci zmíním alespoň tři teorie. První je teorie
neoklasická, v které jsou klíčové determinanty migrace mezinárodní rozdíly v HDP
na obyvatele a zaměstnanosti. Čím je větší rozdíl od země původu migranta, tím více je
odpovídající země pro migranta atraktivnější. Druhou teorií je teorie lidského kapitálu. Ta je
založena na řešení problému alokace zdrojů, kdy potencionální migrant analyzuje migraci
z hlediska plynoucího čistého přínosu. Třetí teorie, síťových vazeb, zkoumá sociální interakce
migrantů a komunity, v které byl migrant v zemi původu členem. Jako hlavní příčinu uvádí
přenos informací od migranta ke komunitě, který znamená klíčové snížení nákladů s migrací
spojené. Jak je patrné z výše zmíněné citace, faktorů ovlivňující migraci je mnoho (např.
vzdálenost cílové země, migrační politika zemí, kulturní a jazykové odlišnosti,
socioekonomické vlastnosti migranta jako věk, vzdělání, rodinný stav apod.). Blíže teorie
a faktory vysvětluje Draslarová (2006).
Po uvolnění hraničního režimu v roce 1989 vedle porodnosti a úmrtnosti roste význam
migrace pro populační vývoj ČR. Uvolnění hraničních přechodů zvýšilo objem zahraniční
migrace. Během prvních dvou let demokracie byla ČR kvůli zápornému saldu zemí
emigrační, od roku 1991 je ale saldo kladné. Následné rozdělení Československa v roce 1993
dalo migraci navíc nový rozměr, protože slovenští občané začali být evidováni v zahraniční
migraci. ČR si následně svůj status imigrační země až na výjimku v roce 2001 zachovává.
Evidence reálné migrace však zůstává problematická, protože migrační saldo je
v porovnání s odpovídající evidencí sousedních států nadhodnocené. Felix Koschin například
upozorňuje na rozdíl mezi statistikou českých emigrantů do sousedních států a statistikou
českých imigrantů v sousedních státech, který by teoreticky měl být nulový36. „Celkový objem
zahraniční migrace lze pak považovat za podhodnocený, neboť problematická a neúplná je
především evidence osob vystěhovalých.“37
Následně bychom si měli uvědomit, že v realitě existuje skupina migrantů žijících
v ČR, která se ale do evidence zahraniční migrace nezapočítává. Z části je skupina evidována
dvěma statistikami, nelegální migrací38 a porušení pobytového režimu39. Neevidovaná

36

Pro konkrétní rozdíly v evidovaných hodnotách migrace mezi vybranými evropskými zeměmi viz:
Koschin (2005), s. 43.
37

Rutarová (2004), s. 5.
V ČR se nelegálním migrantem rozumí osoba (cizinec nebo občan ČR), která nedovoleným
způsobem překračuje státní hranice ČR, nebo se o to prokazatelně pokouší. Čili vstoupí na území ČR jinak, než
popisuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, nebo jiný právní předpis upravující
režim překračování státních hranic.
39
Porušením pobytového režimu se rozumí porušení pravidel pobytového režimu popsaných v zákoně
číslo 326/1999 Sb.
38
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migrace se nazývá šedá migrace. Touto skupinou se v práci nechci hlouběji zabývat, je ale
dobré mít představu alespoň o podílu evidované migrace porušující zákon ČR. Na základě
vývoje hodnot statistiky o porušení pobytového režimu v ČR a nelegální imigrace cizinců,
který může čtenář sledovat v grafu 1.6, vidíme, že podíl klesá.

Graf 1.6: Vývoj nelegální imigrace cizinců a porušení pobytového režimu v ČR

Velikost legální imigrace

Počet evidovaných osob

Vývoj počtu migrantů porušujících zákon

Zdroj: ČSÚ. Vývoj nelegální migrace v letech 1993-2008 [cit. 2010-03-29]. Dostupné na:
http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/t/42004427F8/$File/c09r01.xls. Vlastní zpracování.

Další obtíž pro interpretaci vývoje migrace přinesla již zmiňovaná změna definice
v roce 200140. Změna znamenala ztrátu v návaznosti dat, proto jsem v grafu 1.7 vývoj
přírůstků obyvatel ČR přechod z roku 2000 na rok 2001 vyznačil šedivým pruhem.

40

Pro připomenutí zopakuji definici obyvatele ČR platnou od roku 2001. Obyvatelstvem ČR se rozumí
soubor osob s trvalým či dlouhodobým (tj. nad 90 dní) pobytem v ČR a to bez ohledu na státní příslušnost.
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Graf 1.7: Vývoj přírůstků obyvatel ČR

Zdroj: ČSÚ. Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1785 - 2008, absolutní údaje,41 vlastní zpracování.

Záporný přirozený přírůstek do roku 2006 představuje důsledek změn v populačním
chování po roce 1989, které jsem popisoval v této podkapitole. V grafu je dále patrné, že
migrační saldo zmírňovalo celkový úbytek obyvatelstva. Růst migračního salda byl od roku
2003 tak rapidní, že celkový počet obyvatel ČR započal opět růst.

1.3.4. Popis populačního vývoje pomocí demografických indexů

V této podkapitole charakterizuji proces populačního vývoje ČR z širší perspektivy.
Pro představu o budoucím vývoji populace a jeho ekonomického dopadu, který je určen spíše
než absolutní velikostí populace, její věkovou strukturou, použiji dva demografické indexy.
Nejprve musíme dát prostor definicím, abychom pochopili propojení ekonomické
a demografické terminologie.
Začněme tedy se standardním rozdělením populace podle věku na osoby produkující
statky a na osoby závislé na jejich produkci. Definice se rozcházejí v určení hraničního věku
přechodu do zaměstnání a věku stáří ve dni a času pozorování. Pro nižší hranici se často uvádí
den 15. narozenin nebo 20. narozenin. Předěl pro vstup do poproduktivního věku bývá určen
dnem dosažení věku 60 nebo 65 let. Stanovení věku stáří je také do značné míry ovlivněno
41

ČSÚ. [cit. 2010-03-29]. Dostupné na:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/c5cfebca9de6e905c125723a004180a6/70205e505233c01cc12570820040b7e
7/$FILE/oby01.xls, údaj za rok 2009 je předběžný. ČSÚ. Rychlé informace.
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věkem, v němž vzniká nárok na důchod. Vzhledem k četnosti hranice, se kterou jsem se
v literatuře setkal, a k dostupnosti dat ČSÚ zvolím dělení populace na předproduktivní, tj.
osoby ve věku 0-14 let, produktivní, tj. osoby ve věku 15-64 let, a poproduktivní, tj. osoby
starší ve věku 65 let a starší.42 Toto rozlišení vhodně zachycuje probíhající trendy ve věkové
struktuře populace.
S vymezením produktivní populace pracuje v ekonomii tzv. participace pracovní síly,
kterou spočteme jako podíl pracovní síly a populace v produktivním věku. Pracovní sílu tvoří
osoby zaměstnané a nezaměstnané. Obě složky lze popsat jako ekonomicky aktivní, protože
zaměstnání mají nebo jej aktivně hledají. Zmínil jsem tyto definice záměrně, aby bylo zřejmé,
že produktivní populace vyjadřuje jen hrubý potenciál produktivních osob. Navíc
poproduktivní populace je ze sociálního hlediska výrazně heterogenní43, proto bude obtížné
ekonomicky interpretovat změny v její velikosti.
Nyní již můžeme zavést demografické indexy. První se nazývá indexem stáří a značí
poměr poproduktivní populace k předproduktivní. Index ekonomického zatížení44 použiji jako
druhý. Ten spočteme jako podíl osob ve věku na produkci závislé a osob ve věku
produktivním, tedy když vydělíme součet předproduktivní a poproduktivní populace populací
produktivní.
Index stáří se po druhé světové válce držel nízko díky velkému počtu narozených dětí.
Mírný nárůst zaznamenal během 60. let v důsledku snížení plodnosti, růst indexu zastavila
až generace narozených v 70. letech. Index klesal až do roku 1985, neboť tehdy klesala
poproduktivní populace. Tehdy připadaly dvě osoby mladší patnácti let přesně na jednu osobu
s dosaženým věkem alespoň 65 let. Počátkem 90. let, jak je zřejmé z grafu 1.8, se ale index
stáří v ČR45 dostal konstantním růstem až nad hranici 100 %, příčinou je kombinace poklesu
plodnosti a zvyšování naděje dožití.

42

Pokud je osobě v době pozorování méně než 15 let, je započítávána do předproduktivní populace.
Pokud její věk v době pozorování činí 15-64 let, eviduje se do produktivní populace. V jiném případě patří
do poproduktivní populace.
43

Rabušič (1998, s. 268) zmiňuje sociologické výzkumy, které ukazují na širokou diferenciaci intenzity
participace seniorů v sociálním životě či na ekonomických trzích. Například někteří senioři jsou více soběstační
a jejich poptávka na trhu služeb a zboží je nízká, někteří jsou ekonomicky aktivní, jiní jsou naopak závislí
na zdravotní péči atd.
44

Od poměru s hranicí 19ti let se v literatuře odlišuje horním indexem “A” nebo dodatkem biologický.

45

V ČR existují samozřejmě výrazné regionální odlišnosti, které však pro zachování obecného pohledu
na ČR v práci nechci zmiňovat. Podrobněji o nich píše Pavlík a kol. (2002).
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Graf 1.8: Vývoj indexu stáří v ČR

Zdroj: Main demographic indicators [cit. 2010-03-29]. Dostupné na: http://popin.natur.cuni.cz/xml/popin.css.
ČSÚ. Vybrané demografické údaje v ČR [cit. 2010-03-29]. Dostupné na:
http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0101.pdf. Vlastní zpracování.

Do roku 2015 do poproduktivního věku dospěje početná poválečná generace, proto je
téměř jisté, že index bude nadále růst. Tento jev je v populačním vývoji ČR nový. Můžeme
odvodit také fakt, že ruku v ruce s indexem roste průměrný věk populace.46
Index ekonomického zatížení na populační změny reagoval opačně, což šlo
z výrazných změn plodnosti odvodit, protože se plodnost v zastoupení v předproduktivní
populaci v indexu přesunula do čitatele. V roce 2005 index ekonomického zatížení dokonce
zaznamenával svůj nejpříznivější poměr od druhé světové války. Podíl poproduktivní
populace se v období 1967 - 2004 pohyboval v rozmezí 11 - 14 %, proto byly oba indexy
poproduktivní

populací

ovlivňovány méně

než

předproduktivní.

Pokles

plodnosti

z devadesátých let výrazně snížil čitatel poměru, ten by měl přesto opět růst podobně jako
index stáří, protože populační prognózy47 předpokládají, že se do čitatele statisticky
přehoupne poválečná generace.

46

Dle tabulky ČSÚ Vybrané demografické údaje v ČR v rozmezí let 1991-2008 stoupl průměrný věk
populace o 4 roky.
47

Podkapitola 1.4.1.
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Graf 1.9: Vývoj indexu ekonomického zatížení v ČR

Zdroj: Main demographic indicators [cit. 2010-03-29]. Dostupné na: http://popin.natur.cuni.cz/xml/popin.css.
ČSÚ. Vybrané demografické údaje v ČR. Vlastní zpracování

Významné posuny v reprodukčním chování nastartovaly v ČR proces stárnutí, který
v takové rychlosti v ČR nebyl dosud statisticky zaznamenán. Navíc trendy jako prodlužování
naděje dožití či oddalování sňatku a dětí nevykazují klesající tendenci.

ZÁVĚRY POPULAČNÍ PROGNÓZY ČR

1.4.

„Budoucnost národa je v rukou matek.“
Honoré De Balzac.48

Pro získání objektivního pohledu na předpokládaný vývoj populace porovnám tři
v době tvorby práce nejnovější populační prognózy ČR. Prognózy nejprve představím
z hlediska doby, kdy byly konstruovány, a poté ukážu jejich odlišnosti v odhadovaných
parametrech chování populace. Celkové výsledky prognóz, věkové struktury populace,
porovnám pomocí demografických indexů. Závěrem kapitoly detailněji popíši nejmladší
z prognóz.

48

[cit. 2010-03-29]. Dostupné na: http://citaty.net
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1.4.1. Porovnání populačních prognóz ČR

Začněme představením nejstarší vybrané populační prognózy. Tu roku 2003 sestavila
dvojice Boris Burcin a Tomáš Kučera z Přírodovědecké Fakulty Univerzity Karlovy.
Prognóza odhaduje populační vývoj obyvatelstva ČR na období let 2003-2065 a to na základě
výchozí struktury obyvatelstva k 31. 12. 2002. Jako druhou prognózu jsem zvolil prognózu
s Eurostatu49 sestavenou pomocí dat k 1. 1. 2008. Z mladších dat (1. 1. 2009) čerpala třetí
prognóza vytvořená Oddělením demografické statistiky ČSÚ.
Všechny tři prognózy shodně odhadují kladné saldo zahraniční migrace, růst plodnosti
a pokles úmrtnosti od roku vzniku prognózy. Mají mezi sebou ale samozřejmě určité
odlišnosti ve velikostech odhadovaných parametrů, jak je patrné z následující tabulky.50

Tabulka 1.1: Srovnání velikostí odhadovaných parametrů tří prognóz populace ČR

Komparace parametrů středních variant prognóz
ČSÚ
PřF UK
Eurostat
Rok
Naděje dožití při narození - muži
74,5
74,1
74,3
2010
77,0
76,5
76,3
2020
79,5
78,7
78,3
2030
81,5
80,4
79,9
2040
83,5
82
81,6
2050
85,5
83,3
83,2
2060
Naděje dožití při narození - ženy
80,6
80,3
80,5
2010
82,8
82,4
82,1
2020
85,1
84
83,8
2030
86,8
85,4
85,1
2040
88,4
86,7
86,5
2050
90,1
87,9
87,8
2060
Úhrnná plodnost
1,50
1,34
1,34
2010
1,60
1,51
1,38
2020
1,66
1,57
1,41
2030
1,69
1,61
1,45
2040
1,72
1,64
1,49
2050
1,72
1,67
1,52
2060

49

EUROPOP2008 convergence scenario.

50

Mezihodnoty parametrů lze porovnat v grafech této kapitoly.
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2010
2020
2030
2040
2050
2060

Saldo zahraniční migrace
25 000
20 000
25 000
24 900
25 000
25 900
25 000
25 700
27 500
25 400
30 000
24 400

25 857
24 739
22 855
27 335
21 900
16 653

Zdroj: ČSÚ (2009). Projekce obyvatelstva ČR51. Burcin, Kučera (2003). Eurostat. EUROPOP2008 convergence
scenario52. Vlastní zpracování.

Metodologie sestavování prognóz je obecně stejná, jako jsem líčil v kapitole 1.2.
Rozdíly v předpokládaných měrách a následně v závěrečných počtech osob pak vznikají
jednak z rozdílných výchozích věkových a pohlavních struktur populace a jednak
z autonomního prognostického procesu. Zmíněné prognózy sestavovali odborníci, kteří
stanovovali předpoklady prognóz na základě studia empirických trendů domácích
i zahraničních53. „Stanovení příslušných konkrétních hodnot pro vývoj plodnosti a úmrtnosti
je nakonec vždy subjektivním aktem“.54
Modely prognóz při projekci odhadovaných parametrů používají komponentní
metodu. Prognóza parametrů projekčního modelu představuje klíčový úkol pro prognostiky,
na jehož zvládnutí závisí spolehlivost výsledné prognózy. Každý parametr byl odhadován
odděleně, aby tak nedošlo k systémové chybě.
Nejprve se podívejme na odhadovaný vývoj plodnosti55.

51

Projekce 2009 [cit. 2010-03-29]. Dostupné na:
http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/B6003AA37A/$File/40200901.xls
52
[cit. 2010-03-29]. Dostupné na:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
53

Ekonomika ČR se přibližuje k ekonomikám západní Evropy, proto demografové předpokládají, že se
i chování populace ČR bude přibližovat k populacím státům západní Evropy. Z toho důvodu se trendy
v zahraničí zabývají.
54

Rabušič (1997), s. 296.
Metodologii sestavování populačních prognóz nabízí jen prognóza Eurostatu v European Commission
(2008a). Model užitý Eurostatem pro odhadování míry porodnosti byl navrhnut Schmertmannem (2003). Model
udává rozložení měr plodností podle věku matek na základě tří odhadnutých parametrů. Potřebuje znát nejmenší
věk matek A1, kdy plodnost poprvé vzroste, věk matek A2, kdy plodnost dosahuje svého vrcholu a nejmenší věk
matek po věku A2, v kterém plodnost dosáhne poloviny plodnosti ve věku A2. Označme jej věkem A3.
Do softwaru, který dovede pracovat s Schmertmannovým modelem, se pak zadají pozorované míry plodnosti
z předchozích let a budoucí trend je získán pomocí lineární interpolace těchto výchozích dat.
55
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Graf 1.10: Srovnání prognóz úhrnné plodnosti v ČR, střední varianty

Zdroj: ČSÚ (2009). Projekce obyvatelstva ČR. Burcin, Kučera (2003). Eurostat. EUROPOP2008 convergence
scenario. Vlastní zpracování.

Z grafu je patrné, že prognóza ČSÚ využila posledních hodnot plodnosti a počáteční
hodnotu plodnosti podle nich nastavila na míru 1,5. Starší prognózy tak i přes předpokládaný
růst míry plodnosti odhadují velikost plodnosti během celé prognózy nižší. Obě prognózy
českých autorů na rozdíl od prognostiků Eurostatu, kteří odhadují konstantní tempo růstu
plodnosti, očekávají větší růst plodnosti během prvního desetiletí a následnou konvergenci
plodnosti k hodnotě 1,7.
Prognóza ČSÚ odhadovala na rozdíl od starších prognóz nižší míru úmrtnosti.
Prognóza Eurostatu56 tento parametr odhaduje v řádech desetin let shodně jako PřF UK, proto
jsem pro přehlednost do grafu vykreslil naděje dožití jen dvou prognóz. Z následujícího grafu
je patrné, že všechny tři prognózy předpokládají, že se střední délka života bude nadále
u obou pohlaví výrazně prodlužovat. V prognóze PřF UK se odhaduje růst naděje dožití při
narození o dva měsíce každým rokem. ČSÚ tento růst předpokládá o půl měsíce ročně vyšší.

56

V tomto případě Eurostat odhaduje specifické míry úmrtnosti podle pohlaví pomocí modelu Booth et
al. (2002), který je variantou Lee-Carter modelu. Model byl aplikován na agregátní data dvanácti zemí (BE, DK,
DE, ES, FR, IT, NL, AT, PT, FI, SE a UK) z doby od roku 1977 do roku 2005. Data byla vyrovnána
odpovídajícím softwarem. Budoucí trend byl získán exponenciální extrapolací vyrovnaných hodnot měr
minulých.
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Graf 1.11: Srovnání prognóz střední délky života v ČR, podle pohlaví, v rocích, střední
varianty

Zdroj: ČSÚ (2009). Projekce obyvatelstva ČR. Burcin, Kučera (2003). Eurostat. EUROPOP2008 convergence
scenario. Vlastní zpracování.

Dostali jsme se ke srovnání třetího determinujícího parametru, salda zahraniční
migrace. Jak ukazuje graf 1.12, v tomto odhadu se prognózy nejvíce rozcházejí. Zatímco ČSÚ
předpokládá ve svých třech variantách konstantní vývoj salda se zvýšením v 50. letech 21.
století, prognóza Eurostatu pracuje s více nestálým vývojem salda57. Prognóza PřF UK
do roku 2030 očekává růst salda a poté jeho stagnaci kolem hodnoty 25 000.

57

Metodologický model pro získání trendů zahraniční migrace Eurostat zvolil model s tzv. Spragueovy
multiplikátory (Siegel, Swanson (2004)) s kombinací s modelem Rogerse a Castra (1981). Výchozími daty byly
hodnoty migrace z let 2000- 2006. Data byla před extrapolací očištěna o největší a nejmenší hodnoty
a o náhodné fluktuace.
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Graf 1.12: Srovnání prognóz salda zahraniční migrace v ČR, střední varianty

Zdroj: ČSÚ (2009). Projekce obyvatelstva ČR. Burcin, Kučera (2003). Eurostat. EUROPOP2008 convergence
scenario. Vlastní zpracování.

Pro závěrečné porovnání tří prognóz použiji již zavedené populační indexy, index stáří
a index ekonomického zatížení, protože vhodně charakterizují celkovou strukturu populace
danou prognózou.
Důsledkem odhadovaných měr plodnosti a úmrtnosti je výrazné zvětšování
poproduktivní populace a stagnace populace předproduktivní, proto bude index stáří
dle prognóz pokračovat v růstu. Z následujícího grafu 1.13 je zřejmé, že index stáří svůj
rychlý růst zmenší až v 60. letech 21. století, kdy strukturu populace začne opouštět početná
generace 70. let 20. století, která v průběhu budoucího vývoje svým poměrem v populaci
udává míru stárnutí celé populace. Do té doby prognózy shodně očekávají, že v populaci ČR
nevznikne tak početná skupina, aby růst poměru zvrátila. Rozdíl v odhadnutých parametrech
prognóz je v indexu stáří zřejmý až ve 40. letech 21. století. ČSÚ odhaduje vyšší vývoj
plodnosti, proto je klíčovým rozdílem rozdíl ve velikostech předproduktivních populací.
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Graf 1.13: Srovnání prognóz indexu stáří v ČR, střední varianty

Zdroj: ČSÚ (2009). Projekce obyvatelstva ČR. Burcin, Kučera (2003). Eurostat. EUROPOP2008 convergence
scenario. Vlastní zpracování.

Index stáří, jak je z jeho názvu patrné, statisticky charakterizuje proces stárnutí
populace. Shodně tento trend stárnutí zachycuje i průměrný věk obyvatel ČR, který bude
podle ČSÚ (2009) ze současných 40,5 let do roku 2065 klesajícím tempem růst k věku 4958.
Nás ale spíše než růst průměrného věku zajímá vývoj podílu populace v produktivním věku,
který ukazuje budoucí potenciální nabídku práce.
V grafu 1.14 pozorujeme, jak se odhad vyššího počtu narozených společně s odhadem
vyšší naděje dožití podle ČSÚ ve srovnáním s Eurostatem projevil v indexu ekonomického
zatížení. Oba odhadnuté parametry zvyšují velikost čitatele v poměru. Obě prognózy
předpokládají hlavní růst indexu během dvou období. Nejprve do začátku 20. let 21. století
index roste v důsledku odchodu poválečné generace z produktivní populace. Během 20. a 30.
let 21. století tempo růstu podílu klesne, ale již během 40. a 50. let 21. století se růst indexu
opět zvyšuje z důvodu odchodu početné generace 70. let 20. století z produktivní populace.

58

Medián věku roku 2009 byl 40let, v roce 2065 ČSÚ (2009) předpokládá narůst na 46,5.
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Graf 1.14: Srovnání prognóz indexu ekonomického zatížení v ČR, střední varianty

Zdroj: ČSÚ (2009). Projekce obyvatelstva ČR. Burcin, Kučera (2003). Eurostat. EUROPOP2008 convergence
scenario. Vlastní zpracování.

Jak můžeme vidět z předchozího grafu, pro plynulý vývoj ekonomického zatížení
populace není vhodné, aby populace měla nevyváženou věkovou strukturu. Během prvního
desetiletí 21. století byla tato relace pro populaci ČR výhodná, protože hlavní část populace
byla v produktivním věku. Po čtyřiceti letech se však podle prognóz tato početná skupina
dostane do věku poproduktivního a početně malá skupina předproduktivní populace do věku
produktivního.
Shrňme, že prognózy odhadují trendy populačního vývoje s výjimkou odhadu salda
migrace shodně. Střední varianta ČSÚ pomocí posledních dat předpokládá vyšší úhrnnou
míru plodnosti a vyšší naději dožití při narození. Prognózy se shodnou na dynamickém
procesu stárnutí populace a růstu ekonomického zatížení produktivní populace, které
sledujeme z demografických indexů.

1.4.2. Závěry populační prognózy ČR 2009-2065
Oproti empirickému reprodukčnímu chování populace v minulém desetiletí prognóza
ČSÚ (2009) počítá s pozdějším vzestupem plodnosti a s její celkově vyšší úrovní. Graf 1.15
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dokládá tento předpoklad. Jak víme z podkapitoly 1.3.1, dílčí rozložení měr plodnosti nejprve
během minulých dvaceti let pokleslo (zejména v dolní třetině) a poté se posunulo do vyššího
věku. V budoucnu prognóza odhaduje další růst průměrného věku matek společně s růstem
úhrnné plodnosti, která se rozprostře do širšího věkového rozmezí.

Graf 1.15: Rozložení plodnosti podle věku

Zdroj: ČSÚ (2009). Projekce obyvatelstva ČR. Legenda: úp = úhrnná plodnost.

Předpokládaný vývoj úmrtnosti a migrace prognózy jsem shrnul v předcházející
podkapitole, proto zbývá charakterizovat odhadovaný vývoj počtu obyvatel ČR59. Abych však
mohl prognózu ekonomicky aplikovat, bude pro mne směrodatný odhad velikosti populace
v produktivním věku vůči celkové populaci.
Následující graf ukazuje na charakteristiky již popsané vývojem indexu ekonomického
zatížení. Konkrétně se tedy například sníží podíl osob ve věku 15-64 let ze současných 71 %
na 54 % v roce 2060. Dále bude podle prognózy v roce 2060 každý třetí obyvatel ČR starší 64
let, čímž se podíl poproduktivní populace v porovnání s rokem 2009 zdvojnásobí.

59

Vývoj celkového počtu obyvatel a věkové struktury podle prognózy ČSÚ lze sledovat v příloze.
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Graf 1.16: Vývoj počtu hlavních věkových skupin obyvatel ČR mezi roky 2008-2065, střední
varianta ČSÚ

Zdroj: ČSÚ (2009). Projekce obyvatelstva ČR. Vlastní zpracování.

Budoucí narozené ročníky nemusí být ovlivněné výchozím řádem reprodukčního
chování60, proto s rostoucím horizontem prognózy roste (až exponenciálně61) její neurčitost
a riziko poklesu spolehlivosti výsledků.
V prvním oddíle práce vysvětluje, co to jsou populační prognózy a jak jsou vytvářeny.
Dále charakterizuje klíčové momenty v minulém populačním vývoji ČR. Ze srovnání prognóz
vyplývá, že klesne v populaci podíl populace v produktivním věku, podíl populace
v poproduktivním věku se mezi léty 2009-2060 zdvojnásobí a dojde tak ke stárnutí populace.
Druhý oddíl bude populační poznatky a odhady aplikovat v projekcích českého penzijního
systému.

60

Burcin, Kučera (2003), s. 17.

61

Rabušič (1997), s. 292.
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2. KOMPARACE PROJEKCÍ
PENZIJNÍCH SYSTÉMŮ
„Již od mládí je třeba mít před očima stáří.“
Gaius Lucilius.62

Z předchozího oddílu máme základní představu o očekávaném vývoji populace ČR.
Obecně budou populační změny transformovat vztahy nebo dokonce vytvářet nové vztahy
mezi subjekty a institucemi. Obsáhlým tématem vlivu vývoje populace na společnost se
zabývá celá řada vědních oborů, proto se pro rozsah této práce zaměřím pouze na jedno
ekonomické téma. Oddíl uvedu stručným přehledem oblastí, které s dopadem stárnutí
na hospodářství nejvíce souvisí.
I kdybychom veškeré předpokládané změny populačního vývoje shrnuli jako stárnutí
populace, úbytek populace v produktivním a předproduktivním věku a prodlužování věku
naděje dožití, dále neuvažovali sociální změny ve společnosti a zaměřili se jen na ekonomické
dopady, tak i pak se změny projeví v širokém rozpětí oblastí. V prvé řadě musíme jmenovat
vliv na důchodový systém, zdravotnictví a školství63. Jmenované oblasti jsou v ČR z převážné
části garantovány státem, proto i veřejné finance by měly64 odhadovat budoucí změny
populace. Obecně bychom mohli říct, že se stárnutím populace se celkově změní spotřeba
a spoření65 domácností, tudíž je tato problematika opravdu obsáhlá.
Obavy z nárůstu výdajů ve zdravotnictví vznikají z důvodu, že hlavními konzumenty
zdravotní péče v populaci jsou senioři. Touto oblastí se vedle organizací jako OECD (2006)
a Evropská komise zabývá například Zweifel (2004, 2007). Pokud hovoříme v ekonomických
modelech o zdravotnictví, tak vždy narážíme na problém odhadování zdravotního stavu, které
nemá dosud pro tyto účely vhodnou definici. Odhadovat kvalitu života věkových skupin

62

[cit. 2010-03-29]. Dostupné na: http://citaty.net/

63

Dopadem poklesu počtu narozených dětí na školství se zabývá podrobněji European Commission

(2009).
64

ČR musí jako každý člen EU dodržovat tzv. Growth and Stability Pact, který udává pravidla pro
hospodaření s veřejným rozpočtem.
65

Vliv stárnutí populace na finanční trhy zkoumá Bosworth et al. (2004).
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z hlediska zdraví je nutné, pokud chceme odhadovat velikosti ekonomických aktivit těchto
skupin. Kdybychom kupříkladu pracovali se statistikou naděje dožití, která je snadněji
měřitelná, tak bychom stále nevěděli, zda je její změna vyvolána změnou v délce období
života ve zdraví, nebo změnou v délce života v nemoci.
Migrace s problematikou stárnutí také souvisí. Jak jsem již zmiňoval výše, migraci je
samu o sobě téměř nemožné přesně odhadovat, proto i její uvažování v ekonomických
modelech způsobuje autorům velké potíže. Vliv imigrace na trh práce zkoumá Leibfritz
(2003). Nad potenciálem zahraniční migrace v ČR se zamýšlí Burcin, Kučera, Drbohlav
(2008).
Ostatní oblasti66 sice nejsou z ekonomického pohledu méně zajímavé, ale pro rozsah
práce se zaměřím na důchodový systém, na který výzkumné práce, které níže představím,
očekávají nejcitelnější dopad populačního vývoje. Většinu67 vyplácených důchodů tvoří
starobní důchody (penze), proto se v následující kapitole zaměřím na vliv stárnutí na penzijní
systém. Nejprve krátce popíši současný penzijní systém v ČR a zhodnotím, jaký v něm mají
vystupující veličiny význam a jak jsou mezi sebou provázané. V druhé kapitole oddílu
porovnám čtyři projekce penzijního systému ČR.
Budoucí vlivy je nutné zkoumat již nyní, neboť pokud chceme zachovat stabilitu
vývoje ekonomiky včetně penzijního systému, musíme ukázat na potřebné změny již
v předstihu, protože odpovídající přizpůsobení chování ekonomických subjektů (např. změna
úspor) není v krátkém období snadné.68

2.1.

ÚVOD DO PENZIJNÍHO SYSTÉMU ČR

Důchodový systém v ČR přerozděluje vybrané finanční zdroje formou různých druhů
důchodů, aby občany zabezpečil ve stáří, v případě invalidity, ztrátě rodičů či životního
partnera. Podle těchto situací jsou důchody starobní, invalidní, sirotčí, vdovské a vdovecké.
Penzijní systém je částí důchodového systému. Systém se obecně69 skládá ze tří pilířů. V ČR
funguje jen povinný první a dobrovolný třetí.

66

O ekonomických implikací stárnutí obyvatelstva píše více Chan (2004) nebo z českých autorů
Babecký, Dybczak (2009).
67

Bezděk a kol. (2005, s. 80) uvádí 70 %.

68

Korekce bývají navíc různě zpožděny, např. legislativně.

69

Používám terminologii World Bank (1994).
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První pilíř je garantován orgány veřejné správy, resp. Českou správou sociálního
zabezpečení, která vybrané zdroje od ekonomických subjektů (zaměstnanci, zaměstnavatelé,
osoby samostatně výdělečně činné) přerozděluje. Výběr probíhá přes důchodové pojištění.
Podrobný popis důchodového pojištění lze najít v zákoně 306/2008 Sb., o důchodovém
pojištění, kde se můžeme třeba dočíst, jaké osoby musí odvádět toto pojištění a kdy má osoba
nárok na starobní důchod (penzi).
V současnosti je v ČR první pilíř penzijního systému financován pomocí tzv. DB PAYG
systému, tzn. defined benefit pay-as-you-go70. To znamená, že vybrané příspěvky nejsou
kapitalizovány a podle definovaných dávek jsou v témže roce (průběžně) vyplaceny
na starobních důchodech. Velikost povinných příspěvků ekonomických subjektů do systému
mezi roky 1993 – 2003 činila 26 % vyměřovacího základu, od roku 2004 je sazba nastavena
na 28 %.71 Velikost starobních důchodů se určuje podle pohlaví, roku narození, velikosti
předchozí mzdy a počtu odpracovaných let. V systému jsou určovány i dynamické změny
penzí. Penze jsou valorizovány indexem spotřebitelských cen a nejméně jednou třetinou růstu
průměrné reálné mzdy.72
Druhý pilíř není v ČR nastaven. Světová banka jím však rozumí fond spravovaný státem
zřízenou organizací, do kterého jsou odváděny určité procenta z hrubé mzdy. Do třetího pilíře
se přispívá dobrovolně. Je fondově financovaný a vložené prostředky jsou zhodnocovány
kapitálním trhem a v ČR též státními příspěvky.
V další kapitole budu srovnávat scénáře budoucího vývoje salda českého penzijního
systému, proto je vhodné ukázat, jak se saldo dosud vyvíjelo.

70

Bezděk a kol. (2005) shrnují výhody a nevýhody systému dávkově definovaného, DB a příspěvkově
definovaného, DC.
71

Zákon č. 306/2008 Sb. (novelizace zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, s účinností od 1.
ledna 2010). Vyměřovacím základem se rozumí tzv. superhrubá mzda (= hrubá mzda + sociální (25 %)
a zdravotní (9 %) pojištění odváděné zaměstnavatelem za zaměstnance). Příspěvek do důchodového systému je
tedy 28/135 superhrubé mzdy.
72

Index měří Česká národní banka. Na webových stránkách www.cnb.cz lze nalézt definici indexu.
Průměrnou mzdu eviduje ČSÚ i na jeho stránkách www.czso.cz lze nalézt definici statistiky.
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Graf 2.1: Vývoj ročních výdajů, příjmů a salda důchodového systému v ČR v letech 1996-

Saldo v % HDP ročně

2009 v % HDP

Zdroj dat: MPSV (2008), s. 28. Výdaje na hrubý domácí produkt, běžné ceny, sezonně očištěno - časové řady
ukazatelů čtvrtletních účtů ČSÚ [cit. 2010-03-29], dostupné na:
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/i/tab_vs/$File/tab_vs_4q09.xls. Vlastní zpracování.

Při pozorování vývoje salda si je vhodné uvědomit několik věcí. Do roku 2003 výdaje
systému rostly i přes zvyšující se věk odchodu do důchodu73. V roce 2004 došlo
ke zmiňovanému nárůstu příspěvkové sazby, proto se od té doby do roku 2009 saldo drželo
v kladných hodnotách. V roce 2006 vzrostly výdaje také v důsledku pozdního splacení zálohy
z roku 2005 České poště (0,15 % HDP v roce 2005)74.
Rovnováha systému PAYG je dána následující rovnicí (Eatwell (2003)):
t * w * NE = p * NP ,
kde t je mandatorní příspěvková sazba, w průměrná nominální mzda, NE je počet
zaměstnaných osob, p je průměrná penze a NP je počet penzistů75. Pojďme si tedy určit, jak
jsou proměnné provázány a jak je lze nastavovat.
73

Muži narození před rokem 1936 měli věk odchodu do důchodu nastaven na 60 let. S každým mladším

ročníkem narození hranice roste o dva měsíce. Ženy se dvěma dětmi narozené před rokem 1941 měly nárok
na starobní důchod od 55 let. Tato hranice pro ně roste o čtyři měsíce s každým mladším ročníkem. Více
na http://www.mpsv.cz/cs/3.
74

MPSV (2008), s. 28.

75

Důchodcem rozumíme osobu pobírající důchod (viz s. 34), penzistou osobu pobírající speciálně
starovní důchod.
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Velikostí průměrné penze je dána násobkem náhradového poměru76 a soudobé
průměrné nominální mzdy. Pro krácení výdajů v systému můžeme snížit náhradový poměr
nebo snížit valorizaci důchodů. Na druhé straně by však systém měl osobám s nárokem
na penzi poskytovat adekvátní důchody77, aby jejich životní úroveň neklesla pod hranici
chudoby. Pokud by takové důchody neposkytoval, pak by odpovídající osoby získaly nárok
na jiné sociální podpory, např. podporu v hmotné nouzi. Druhou stranou mince je náhradovou
míru zvětšit tak výrazně, že pak systém demotivuje obyvatele být ekonomicky aktivní na trhu
práce, proto je nutné být při nastavení této proměnné opatrný.
Dále lze hýbat s velikostí příspěvkové sazby. Snížením sazby mohou nastat opět
problémy s financováním systému. Naopak zvyšování zdanění mzdy by znamenalo buď
snížení reálné mzdy, navýšení nákladů práce (a následně ceny zboží a služeb) nebo jejich
kombinaci. Tak by příspěvková vazba měla negativní dopad na životní úroveň přispěvovatelů
a na cenovou konkurenceschopnost ČR.
Další parametr systému, počet penzistů, lze ovlivnit změnou definice nároku na penzi,
například posunem věkové hranice. Věkem lze podle Rabušiče manipulovat, protože „není
závislý na žádném výrazném biologickém či psychickém parametru. Ani nemůže, neboť jak
dokládají existující poznatky sociální gerontologie, populace ve vyšším věku je z hlediska
fyziologického, psychologického, jakož i sociálního velmi heterogenní. Důchodový věk je tedy
výsledkem především politického rozhodování.“78
Jestliže všichni odcházejí do důchodu v zákonem stanoveném věku a se zvýšením
věku odchodu do důchodu existuje alespoň jedna zaměstnaná osoba, pak platí, že tento věk
ovlivňuje poslední79 dvě proměnně rovnice následovně: negativně počet penzistů a pozitivně
počet zaměstnaných. Počet zaměstnaných je dán součinem míry zaměstnanosti80 a s velikostí
produktivní populace. Počet zaměstnaných a počet penzistů jsou dány demografickým
vývojem (podkapitola 1.4.2), proto i celý PAYG systém je silně závislý na populačním vývoji
obyvatel. A naopak při uvažování stálosti míry zaměstnanosti, průměrné mzdy a příspěvkové
sazby je systém imunní vůči makroekonomickým výkyvům.

76

Náhradový poměr udává míru, do jaké systém nahrazuje dřívější mzdu, tj. poměr přiznaného důchodu
a výši posledního předdůchodového příjmu jedince.
77
Nad tím, jaké by měly adekvátní důchody být, aby si zároveň důchodové systémy zachovaly
udržitelnost, se zamýšlejí autoři práce European Commission (2008b).
78

Rabušič (1998), s. 268.

79

Velikost průměrné hrubé mzdy uvažujeme jako exogenní proměnnou.

80

To je míra ekonomické aktivity očištěná o nezaměstnanost.
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Projekce penzijního systému zvolené v následující kapitole 2.2 budou muset výše
diskutované proměnné odhadovat. Vybrané projekce mají sice stejný horizont jako
popisované populační prognózy, nemají však za cíl zachytit nejpravděpodobnější vývoj.
Představují scénáře vývoje salda penzijního systému při zvolených předpokladech.

2.2.

PŘEDPOKLADY PROJEKCÍ
„Předpověď je pouze tak kvalitní, jak je kvalitní model.“81

Přesně jak říká výrok, pro hodnocení kvality předpovědi je nutné rozumět jejím
předpokladům a metodologii modelu. Stejné pravidlo platí i pro naše projekce. Projekce
nejprve představím podle roku vzniku a použitých dat. Následně popíši detailně
předpokládané parametry a metodologii sestavování projekcí.
Nejpropracovanější projekcí je z hlediska množství předpokladů a rozsáhlosti projekce
s celým názvem 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27
member states (2008-2060). Byla v roce 2009 sestavena pracovní skupinou pro stárnutí
populace Výboru pro hospodářskou politiku Evropské unie. Vycházela jednak z dat populační
prognózy Eurostatu, kterou jsem již přiblížil, a jednak z aktuálních ekonomických dat k lednu
2009. Jako druhou projekci jsem zvolil dizertační práci Davida Marka z roku 2007, který
vycházel z prognózy ČSÚ z roku 200382, tedy starší verze popisované populační prognózy
ČSÚ. Použil ekonomické data aktualizovaná k prvnímu čtvrtletí roku 2007. Pracovně jsem
projekci nazval Marek. Abych mohl srovnávat projekce s extrapolovanými nejnovějšími daty,
která vznikla na základě zvolených předpokladů, tak jsem vytvořil vlastní projekci s názvem
Model číslo 1. Projekce čerpá data z nejnovější české prognózy ČSÚ (2009)
a z ekonomických dat k dubnu 2010.
Konstrukce modelu Ageing Report odpovídá postupům pracovních skupin OECD
a EU zřízených k problematice sledování dopadů stárnutí populace. Z těchto postupů vychází
i projekce Marek. Třetí projekce čerpá odhady vstupních parametrů zejména z Ageing Report
a pomocí nich následně extrapoluje nejnovější data. Metodologie sestavování projekcí je
obsáhlá, proto porovnání sestavování projekcí rozdělím do několika kroků.

81

[cit. 2010-03-29]. Dostupné na: http://citaty.net/

82

Tato populační prognóza je svými odhadovanými parametry nejblíže podobná populační prognóze
PřF UK, kterou jsem charakterizoval v kapitole 1.4.
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Obrázek 2.1: Postupový diagram při sestavování projekcí penzijního systému

Saldo penzijního
systému

Projekce objemu penzí

Projekce objemu příspěvků

Předpoklady projekcí salda penzijního systému

Populační prognóza (strom života)

Pozorování ekonomiky ČR

Vlastní zpracování.

Obrázek 2.1 popisuje zjednodušené schéma projektování salda penzijního systému. Autoři
projekcí předpoklady buď odhadovali na základě minulého vývoje hospodářství ČR (např.
extrapolací dat), nebo si je zvolili arbitrárně. Zvolené předpoklady o nastavení penzijního
systému a simulaci ekonomiky (věk odchodu do důchodu, valorizace penzí, míru
zaměstnanosti, růst HDP, růst produktivity práce a další83) aplikovali na vybrané populační
prognózy. Z projektovaných příjmů a výdajů získali saldo penzijního systému.
V následující rovnici pro saldo penzijního systému ∆ jsou rozepsané proměnné, které
projekce odhadují nebo předpokládají:

∆i = t.wi .(1 − u ).NiA − ri .wi .NiP , pro rok i = 2010, …, T,
kde T je horizont projekce, t je příspěvková sazba, w je průměrná nominální mzda, u je míra
nezaměstnanosti, r je náhradový poměr (replacement ratio, tj. výše průměrné penze vůči
průměrné nominální mzdě), NP je počet penzistů a NA je počet přispívajících. Počet
přispívajících pro konkrétní rok i dostaneme z následujícího vztahu:
100

N = ∑ pia .N ia ,
A
i

a =0

kde a je dosažený věk, pa je ekonomická aktivita pro osoby ve věku a a Na je počet všech
osob ve věkové skupině a.

83

Viz následující podkapitoly.
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Práce nabízí popis klíčového vstupu projekcí, populace, v kapitole 1.4. V třech
následujících podkapitolách budu porovnávat zvolené postupy projekcí v modelování
penzijního systému a při simulaci ekonomiky ČR. V třetí podkapitole vysvětluji projektované
počty zaměstnanců a penzistů.

2.2.1. Modelování penzijního systému
První srovnání projekcí penzijního systému nabízí tabulka 2.1, z které je možné
vysledovat hlavní rozdíly v předpokladech o vývoji nastavení systému.
Tabulka 2.1: Srovnání předpokladů projekcí pro modelování penzijního systému
Komparace modelování penzijního systému
Ageing Report
Marek
Model č. 1 i Model č. 2
Horizont
projekce84
Příspěvková sazba

Náhradový
poměr85

Věk nároku na
starobní důchod
Valorizace
starobních
důchodů

2060

2050

2065

Celkové příspěvky jsou
U obou projekcí se počítá se zachováním současné
vyjádřeny jako % HDP a po dobu
míry, 28 % z hrubé mzdy.
projekce činí fixně 8,3 % HDP.
45,2 % (2007); 41,6 % (2010);
40 %
40 %
36,8 % (2020); 35,4 % (2030);
36,5 % (2040); 37,6 % (2050);
37,6 % (2060)
Vývoj podle novely 306/2008 do roku 2013: 63 let
Vývoj podle novely 306/2008
Sb., tj. do roku 2030: 65 let muži,
muži, ženy 59-63 Sb., tj. do roku 2030: 65 let muži,
ženy 62-65 let dle počtu dětí
let dle počtu dětí
ženy 62-65 let dle počtu dětí
CPI + 1/3 růst průměrné reálné
Nominální růst
Nominální růst průměrné mzdy
mzdy
průměrné mzdy
Zdroj: Marek (2007). European Commission (2009). Vlastní zpracování.

Nejprve si řekněme, v jakých parametrech se projekce shodují. Všechny zvolily
stejnou konstantní příspěvkovou sazbu, neboť jde o výchozí parametr. Ten má být
v projekcích, které chtějí odhadovat budoucí stav penzijního systému nastaveného podle
tehdejších legislativ, zafixován. Projekce předpokládají, že do horizontu projekce se nebude
měnit tehdejší legislativa, respektive nastavení penzijního systému. Zde se liší právě
předpoklad Marka, který uvažuje starší novelu zákonu o věku do důchodu, také proto je jeho
odhad počtu zaměstnaných nižší, což poukazuji v grafu 2.2.
84

Zvoleny dle horizontu používané populační prognózy.

85

Mezihodnoty viz European Commission (2009).
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Náhradový poměr je u Marka a Modelu č. 1 zafixován na 40% míře, protože autoři
chtěli odhadovat penzijní systém při zachování relativní výše průměrné penze, která se
od roku 2007 na této úrovní drží.86 Podle toho si také museli zvolit podmínku, že valorizace
penzí se určuje dle růstu průměrné mzdy. Metodologii odhadnutí poměru u projekce Evropské
komise lze nalézt v European Commission (2008a), hlavní rozdíl spočívá v rozdílném
předpokladu valorizace penzí. V této projekci je totiž valorizace určena současnou
legislativou, tedy indexem CPI a minimálně jednou třetinou růstem průměrné reálné mzdy.

2.2.2. Simulace ekonomiky
Tabulka 2.2: Srovnání předpokladů projekcí pro simulaci ekonomiky ČR
Komparace simulace ekonomiky ČR
Ageing Report87
Marek
Model
Model č. 2
88
č. 1
Leden 2009
První čtvrtletí
Duben 2010
Časové období pro
2007
výchozí
ekonomická data
projekce
15 - 64
15 - 59 Od 15 let do zákonem daného věku
Vymezení
odchodu do důchodu (dle novely
produktivní
306/2008 Sb.)
populace (věk)
70 % (2007); 71 % (2010);
77 %
73 % 73 % pro 15 až věk
Míra ekonomické
73,9
(2020);
72,5
%
(2030);
odchodu do důchodu minus
participace
72,3 % (2040); 73,5 %
6 let. Pak začne klesat 6let
populace v
(2050); 74 % (2060)
před
věkem
odchodu
produktivním věku
důchodu o 6 procentních
bodů s každým rokem, v 6.
roce po věku odchodu do
důchodu
klesne
jednorázově o 7 p. b.
na nulu.
4,5 %
8%
7%
Nezaměstnanost
66,2 % (2007); 67,8 %
(2010); 70,6 % (2020);

Míra
zaměstnanosti

70,8 %

68 %

93 % míra ekonomické
participace89

86

ČSÚ. Průměrný starobní důchod a průměrná mzda, jejich relace [cit. 2010-03-29]. Dostupné na:
http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/B7002BECED/$File/1155225.xls.
87

Mezihodnoty viz European Commission (2009).

88

Model č. 1 stejně jako č. 2 počítá z převážné části s odhadovanými parametry Ageing Report, proto
jejich zvolené parametry budu komentovat pouze v případě, kdy se parametry liší od Ageing Report. V Modelu
č. 1 jsem zvolil růst HDP stejný jako odhadoval Ageing Report, protože jsem již předtím odsud zvolil míru
ekonomické aktivity. Skutečné HDP z roku 2009 je v Modelu č.1 pak jen extrapolováno do budoucna pomocí
zvolených měr růstu HDP.
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Růst produktivity
práce

Inflace
Růst HDP

69,2 % (2030); 69 % (2040);
70,2 % (2050, 2060)
4,1 % (2007); 3,8 % (2010);
1,5 %
2,9 % (2020); 1,8 % (2030);
1,7 % (2040); 1,7 % (2050);
1,7 % (2060)
2%
2%
4,8 % (2007); 4 % (2010); 5,2 % (2010); 2 %
2,5 % (2020); 1,7 % (2030);
(2020); 1,6 %
1,1 % (2040, 2050); 1,6 %
(2030); 0,8 %
(2060)
(2040, 2050)

4,1 % (2007); 3,8 % (2010); 2,9 %
(2020); 1,8 % (2030); 1,7 % (2040);
1,7 % (2050); 1,7 % (2060)
2%
4,8 % (2007); 4 % (2010);
2,5 % (2020);
1,7 % (2030), 1,1 % (2040, 2050),
1,6 % (2060)

Zdroj: Marek (2007). European Commission (2009). Vlastní zpracování.

Klíčovým parametrem pro projekce je odhad ekonomické participace populace
v produktivním věku. Marek a Model č. 1 vývoj ekonomické participace odhadují fixně.
Marek na základě pozorované hodnoty z roku 2007 a Model č. 1 pomocí průměru odhadů
Ageing Reportu, který činí přibližně 73 %. V této souvislosti jsem zavedl Model č. 2, který se
od Modelu č. 1 liší jen v tom, že nepředpokládá jednorázový odchod osob ve věku odchodu
do důchodu z trhu práce, ale navíc uvažuje určitou ekonomickou aktivitu osob v důchodovém
věku. Předpokládám, že míra ekonomické aktivity s blížícím se věkem odchodu do důchodu
klesá konstantně. Konkrétně předpokládám, že z úrovně 73 % začíná klesat 6 let před věkem
do důchodu. Další jeden rok způsobí pokles míry ekonomické aktivity o šest procentních
bodů. K nule klesne (během 12 let) aktivita u osob, které mají nárok na starobní důchod již
šest let nebo více90. Podobný trend odhaduje i Bezděk a kol. (2005) v Makroscénáři (s. 4)
a Ageing Report91. Mějme tedy neměnnou věkovou strukturu populace, pak zvolený
předpoklad říká, že s rostoucím věkem do důchodu bude ceteris paribus podíl ekonomicky
aktivní populace růst.92 Model č. 1 odhaduje počet zaměstnaných a penzistů paralelně

89

K získání míry zaměstnanosti vynásobíme odpovídající míru ekonomické participace číslem
(1 minus míra nezaměstnanosti) = 0,93.
90

S tím, že poslední rok klesne aktivita o 7 procentních bodů. Pokud se do důchodu odchází například
v 64 letech, pak ve věku 58 je ekonomická aktivita 73 %, ve věku 64 let 37 % a ve věku 70 let 0 %.
91

Tento odhad Ageing Report lze nalézt v příloze č.4 a č.5, zvlášť pro obě pohlaví.

92

Podobným tématem se zabývá Gruber, Wise, Milligan (2009). Na základě průzkumu současných
sociální programů podporujících předčasný odchod do důchodu zkoumají, jaký mají programy vliv
na zaměstnanost mladších věkových skupin. Pozorování proběhla ve dvanácti zemích (BE, CND, DE, ES, FR,
GE, IT, JPN, NL, SWE, UK, US). Nejdelší perioda pozorování byla v Německu v letech 1960-2006, v Belgii
byla nejkratší (1983-2004). Autoři testují hypotézu, zda je počet poptávaných hodin trhu práce fixní, čili zda
představují starší pracující překážku pro vstup mladých na pracovní trh. Tuto hypotézu zamítli. Růst počtu
zaměstnaných s prodlužováním věku do důchodu můžeme tedy uvažovat, protože starší a mladší zaměstnanci
nejsou substituty.
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s Modelem č. 2, proto ve zbytku práce budu pracovat převážně jen s Modelem č. 2. Rozdíl
v jejich projektovaných saldech srovnám až v závěru oddílu.
Projekce Evropské komise pracuje s metodologií sestavenou OECD93. Její základní
varianta pro odhad pracovní síly uvažuje mnoho proměnných jako třeba nezaměstnanost, míru
plodnosti nebo změny v nedávných důchodových reformách. Podobně jako u sestavování
populační prognózy Eurostatem Evropská komise extrapolovala minulé trendy. Hlavní
proměnou byly míry vstupu na trh práce a míry odchodu z trhu práce94. Specifickou vstupní
mírou na trh práce NPRta (pro věkovou skupinu a, v roce t) se rozumí poměr počtu nově
příchozích na trh práce (pro věkovou skupinu a v roce t) a počtu ekonomicky neaktivních
stejné skupiny v předešlém roce (a-1 v roce t-1).95 Index a pro věk 15-71 let (zvlášť pro obě
pohlaví) Ageing Report odhadoval z empirických dat z let t, 1998-2008.
Míra nezaměstnanosti96 byla v projekcích Marek a Model č. 1 zvolena fixně, Marek
z tehdejších hodnot v roce 2007 a Model č. 1 z hodnot v roce 2009. Detailní popis odhadu
nezaměstnanosti lze nalézt v kapitole 2.5 European Commission (2008a).
Další klíčovou odhadovanou proměnnou je odhad růstu produktivity práce, který, jak
můžeme z tabulky 3.1 vidět, tvoří ve všech projekcích velkou část růstu hrubého domácího
produktu, HDP. Pro tento výpočet si všechny projekce zvolily předpoklad fixního počtu
odpracovaných hodin v ekonomice. Též zafixovaly podíl97 výrobního faktoru práce na tvorbě
produktu. Růst produktivity práce podle projekcí (za předpokladu, že mezní produkt práce
udává výši mzdy) udává růst průměrné mzdy (přidané hodnoty). Marek a Ageing Report
k odhadnutí růstu HDP shodně užívají Cobb-Douglas produkční funkci98. Celkově tedy
i přes stárnutí populace projekce počítají s růstem HDP ČR. Projekce Ageing Report
předpokládá, že po dobu projekce bude HDP ČR konvergovat k průměru HDP EU 27
tříprocentním ročním tempem99.

93

Více Scherer (2002), Burniaux et al. (2003) nebo OECD (2003).

94

Více Carone (2005).

95

Analogicky odchodová míra.

96

Definici lze nalézt na www.czso.cz, jde o tzv. míru NAIRU, tedy míru nezaměstnanosti nevytvářející
tlak na zvýšení míry inflace.
97
Stárnutí populace může tento podíl ovlivnit, touto problematikou se zabývá Denis a kol. (2006).
98

Podrobný postup užití metody je popsán v kapitole 3.2 European Commission (2008a).

99

V práci Carone et al. (2006) je popsán užitý postup pro určení růstu HDP, produktivity práce a tempo
konvergence produktivity práce.
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Projekce při simulaci ekonomiky shodně zvolily očekávanou míru inflace, protože
Česká národní banka společně s Evropskou centrální bankou mají inflační cíl nastaven
na dvou procentech100.

2.2.3. Odhadované vstupní parametry projekcí penzijního systému
Nyní můžeme přejít k porovnání klíčových projektovaných proměnných penzijního
systému, odhadu velikosti zaměstnaných a penzistů. Ageing Report odhaduje počet osob
pobírajících dávky v důchodovém systému, proto je zřejmé, že tento odhad bude vyšší než
odhad ČSÚ, neboť starobní důchodci tvoří podskupinu důchodcům. Projekce odhadují
výrazný růst penzistů z důvodu stárnutí populace. Z následujícího grafu je ale patrné, že
Ageing Report odhaduje pomalejší růst než Model č. 1, který je shodný s odhadem ČSÚ. Je to
způsobeno také tím, že populační prognóza Eurostatu očekává nižší růst naděje dožití.

Graf 2.2: Odhad vývoje počtu příjemců penzí v ČR 101

Zdroj: European Commission (2009). Data pro Model č. 1 a 2: ČSÚ. Vlastní zpracování.

100

Pokud by navíc ČR chtělo vstoupit do eurozóny, musí mít inflaci nejvýše o 1,5 % vyšší než průměr
inflace tří členů EU s nejnižší inflací. Cílování inflace v ČR [cit. 2010-03-29]. ČNB. Dostupné na:
http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/cilovani.html
101

Tento údaj není uveden v práci Marek (2007).
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Jak jsem již poznamenával, Model č. 1 a Model č. 2 se od sebe liší jen odhadem počtu
osob s nárokem na starobní důchod. Jak se tento rozdíl v parametrech promítne
do projektovaných sald penzijního systému? Tím se zabývám v závěru oddílu.
Kvůli nízké plodnosti v 90. letech můžeme očekávat snižování počtu zaměstnaných.
I přes nejvyšší odhad ekonomické participace populace je Markův odhad počtu zaměstnaných
mnohem nižší než u zbylých projekcí, protože uvažuje odchod osob do důchodu již v 63
letech. Navíc pracuje s prognózou ČSÚ (2003) a ta předpokládá nižší počet narozených.
Model č. 2 a Ageing Report zachycují odhadovaný trend poklesu zaměstnaných v ČR odlišně.
Nejprve do roku 2025 je odhad trendu Ageing Report vyšší kvůli vyšší odhadované míře
zaměstnanosti. Odlišnost v odhadu trendu po roce 2020 je způsobena tím, že Model č. 2
uvažuje s prodlužováním věku odchodu do důchodu větší nárůst počtu starších pracovníků.
Rozdíl Modelu č. 1 a č. 2 je analogický jako v předcházejícím grafu 2.2.

Graf 2.3: Vývoj odhadovaného počtu plátců důchodového pojištění v ČR
mezi roky 2010-2065

Zdroj: Marek (2007). European Commission (2009). Data pro Model č. 2: ČSÚ. Vlastní zpracování.

Následující graf jen shrnuje předešlé dva, je ale vhodným ukazatelem odhadovaného
trendu. Vývoj odhadů probíhá v obou projekcích shodně. Rozdíl v hodnotách je způsoben
opět větším odhadovaným čitatelem v podílu důchodců a zaměstnaných u Modelu č. 1. Podle
Modelů by tento poměr měl přestat růst až začátkem 60. let 21. století. Populační prognózy
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předpokládají plynulý vývoj populace, při kterém se struktura populace „narovná“, tj. že
vymizí její nepravidelnosti ve věkové struktuře.102 Tehdy by se měl proces stárnutí zastavit,
proto projekce odhaduje obrat růstu poměru.

Graf 2.4: Odhad vývoje poměru příjemců a plátců důchodového pojištění v Modelu č. 1 a č. 2

Zdroj: European Commission (2009). Data pro Model č. 2: ČSÚ. Vlastní zpracování.

V kapitole 2.2 jsem porovnával předpoklady a metodologii sestavení čtyř projekcí.
Sofistikovaný postup nabízí projekce Ageing Report, pro zachování rozsahu práce jsem jej ale
popsal jen stručně a na bližší detaily jsem čtenáře odkázal. Volba populační prognózy, odhady
měr ekonomické participace a věk odchodu do důchodu jsou klíčovými proměnnými
pro odhady počtu osob do penzijního systému přispívajících a osob ze systému čerpajících.
Připravil jsem vhodný základ pro porovnání výsledků projekcí penzijního systému v ČR.

2.3.

SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ PROJEKCÍ

„Malá skutečnost je lepší než velká předpověď.“
Gaia Titus Petronius.103

102

Jaký tvar stromu života ČR demografové prognózují, je možné vidět v příloze č.3.

103

[cit. 2010-03-29]. Dostupné na: http://citaty.net
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Citát příhodně komentuje fakt, že následující závěry projekcí nemusí mít s budoucí
skutečností mnoho společného. Na rozdíl od prognóz to není ani jejich ambicí. Pokud bychom
chtěli hledat odlišnosti od reality, tak bychom neměli zkoumat konkrétní výsledky, nýbrž
zvolenou metodologii.
Graf 2.5 ukazuje, jak by se zmiňované hospodaření systému mělo podle Modelu č. 2
vyvíjet. Konstantní hodnotu lze pozorovat ve velikosti příjmů, neboť je v projekci zafixovaná
příspěvková sazba a dále projekce předpokládají, že celkové roční HDP roste přibližně
stejným tempem (s maximální směrodatnou odchylkou 0,6 procentních bodů HDP) jako
průměrná mzda.

Graf 2.5: Vývoj odhadovaných ročních výdajů a příjmů penzijního systému v ČR podle
Modelu č. 2, v % HDP

Zdroj dat: populační prognóza ČSÚ (2009), mzdy - časové řady ČSÚ [cit. 2010-03-29], dostupné na:
http://czso.cz/csu/csu.nsf/i/tab_2_pmz/$File/cpmzcr030910_2.xls, HDP ČSÚ. Vlastní zpracování.

V grafu 2.5 pozorujeme stejně jako v grafu 2.6, že největší změny v penzijním
systému podle projekcí nastanou na výdajové straně, která se pochopitelně odrazí v poklesu
salda systému. Výdaje v podílu HDP nejprve porostou do roku 2040 pomalejším tempem.
Porostou především proto, že se do penzijního systému dostane početná poválečná generace.
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Výdaje neporostou takovým tempem jako po roce 2040 především proto, že do roku 2030
bude probíhat prodlužování věku odchodu do důchodu a poté do roku 2040 do důchodu
nebude odcházet žádná početná věková skupina. To změní až generace 70. let 20. století,
která podle všech čtyř projekcí bude znamenat největší nárůst výdajů systému.

Graf 2.6: Vývoj odhadu ročních výdajů penzijního systému v ČR mezi roky 2010-2065, v %
HDP

Zdroj: Marek (2007). European Commission (2009). Eurostat. EUROPOP2008 convergence scenario. Data
pro Model č. 2: ČSÚ. Vlastní zpracování.

Ageing Report a Model č. 1 a č. 2 uvažují stejný růst HDP, proto jejich odhadované
roční výdaje projekcí paralelně rostou. Velikost výdajů se za 50 projektovaných let zvýší
v Ageing Report o 4 procentní body HDP a v Modelech č. 1. a č. 2 o 6,5 procentních bodů
HDP. Roku 2060 podle Modelů č. 1 a č. 2 dosáhnou roční výdaje systému svého vrcholu
(13,6 %, respektive 12,8 % HDP) a do roku 2065 budou stagnovat či mírně klesat. Ageing
Report předpokládá klesající náhradový poměr, také proto projektuje nejnižší výdaje cca
od roku 2020. Model č. 2 předpokládá nižší počet penzistů v důsledku stanovené podmínky
ekonomické aktivity nejmladších osob v důchodovém věku, proto se rozdíl výdajů Modelů
č. 1 a č. 2 drží na konstantní hodnotě cca jednoho procenta HDP. Výdaje podle projekce
Marka rostou však na rozdíl od dvou projekcí zcela rychleji, neboť počítá s nižším věkem
pro odchod do důchodu.
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Graf 2.7 shrnuje předchozí komentáře projekcí a prezentuje konečné závěry projekcí.

Graf 2.7: Odhad vývoje ročního salda penzijního systému v ČR v % HDP

Zdroj: European Commission (2009). Eurostat. EUROPOP2008 convergence scenario. Data pro Model č. 2:
ČSÚ. Vlastní zpracování.

Předpokládaná salda projekcí se opět vyvejí se stejnou tendencí. V prvních letech
salda penzijního systému stagnují, neboť se počet zaměstnaných a počet penzistů příliš
nemění. Salda se začnou výrazně propadávat koncem 30. let 21. století. Absolutní změna
salda je shodná se změnou výdajů systému, neboť projekce uvažují konstantní velikost příjmů
systému. Saldo podle Marka začne být záporné již v roce 2014 a deficit za rok 2050 dosáhne
úrovně 9 % HDP. Saldo Modelu č. 1 se stane záporné v roce 2023, tedy o 16 let dříve než
u Modelu č. 2. Stejně jako se podle grafu 2.4 v roce 2060 začne zmenšovat poměr příjemců
a plátců důchodového pojištění, tak se i v grafu 2.7 v roce 2060 roční deficit systému začne
zmenšovat v projekcích Model č. 1 a č. 2. Mezi roky 2060-2065 se roční deficit sytému podle
Modelu č. 1 zmenší o 0,6 p. b HDP a podle Modelu č. 2 o 0,3 p. b HDP. Přebytek penzijního

systému podle Ageing Report přetrvá až do roku 2042. V roce 2060 však roční saldo dosáhne
-2,2 % HDP, svého minima.
Graf 2.8 ilustruje jediný rozdíl mezi vlastními modely č. 1 a č. 2. Lze pozorovat, že
předpoklad s věkem klesající ekonomické aktivity osob v důchodovém věku (Model č. 2)
zmenšoval odhadované roční saldo v o 1-1,7 % HDP více než předpoklad opouštění trhu
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práce v roce dosažení věku odchodu do důchodu (Model č. 1). Od roku 2040 rozdíl ročních
sald modelů roste nejvíce, neboť Model č. 2 předpokládá určitý podíl početné generace
narozené v 70. letech 20. století ekonomicky aktivní a naopak Model č. 1 ji celou zařazuje
mezi osoby pobírající penzi.

Roční salda v % HDP

Graf 2.8: Rozdíl v ročních saldech Modelů č. 2 a č. 1 v % HDP

Zdroj dat pro Model č. 1 a 2: ČSÚ. Vlastní zpracování.

Jak je patrné z předchozí prezentace závěrů projekcí, podle projekcí bude mít penzijní
systém problémy s udržitelným financováním. Tato práce sice nemá za cíl doporučovat
změnu nastavení penzijního systému, pro toto doporučení ale odkazuji čtenáře na práci
Bězděkovy komise (Bezděk a kol. (2005)). Přesto zmíním obecně platné možnosti změny
v nastavení, které přicházejí v úvahu. Jednak je možné měnit PAYG systém parametricky
a jednak je možné jej doplnit o druhý fondový pilíř. Bezděk doporučuje tyto možné změny
v nastavení kombinovat a rozložit tak financování do více forem, aby byl systém méně
závislý na demografickém vývoji.
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ZÁVĚR
Bakalářská práce se zabývala populačním vlivem na českou ekonomiku do roku 2065.
Zejména minulý populační vývoj ČR bude udávat očekávaný populační vývoj. Mezi momenty,
kvůli kterým bude obtížné zachovat plynulý vývoj nabídky práce, patří nárůst plodnosti během
40. let 20. století a v polovině 70. let 20. století, dále pokles plodnosti v 90. letech 20. století.
HDP je tvořeno z většiny výrobním faktorem práce, proto v práci popisuji očekávanou
nabídku práce, která je dána především velikostí produktivní populace, tj. osob ve věku 15-64 let.
Z toho důvodu pracuji s populační prognózou, která je vhodným instrumentem pro určování
předpokládaného vývoje populace v produktivním věku.
V práci vysvětluji, jak se tyto prognózy vytvářejí, s jakými termíny pracují a jak by se s jejich
výsledky mělo zacházet při ekonomickém užití. Konkrétně pracuji s prognózou Burcina a Kučery
(2003), Eurostatu (2008) a ČSÚ (2009). Prognóza Eurostatu odhadovala růst úhrnné plodnosti
v ČR do roku 2050 k hodnotě 1,5 potomka na ženu v reprodukčním věku (15-49 let). Prognóza
ČSÚ očekává růst plodnosti k hodnotě 1,7, neboť data z let 2008 a 2009 ukazovala na vyšší
plodnost než před rokem 2008. Do roku 2060 prognózy shodně odhadují prodloužení střední
délky života o 9 let u mužů a o 8 let u žen.
Ze srovnání prognóz vyplývá, že klesne podíl populace v produktivním věku a dojde ke
stárnutí populace. Podle prognózy ČSÚ (2009) klesne podíl populace v produktivním věku ze
současných 71 % na 54 % v roce 2060, proto nebude snadné udržet současný vysoký podíl

pracovní síly v populaci. Dále bude podle prognózy v roce 2060 každý třetí obyvatel ČR
starší 64 let, čímž se podíl poproduktivní populace v porovnání s rokem 2009 zdvojnásobí.
Podle indexu ekonomického zatížení, kterým rozumíme podíl součtu předproduktivní
a poproduktivní populace s populací produktivní, se rozložení populace v roce 2008
nacházelo v nejpříhodnějším stavu pro růst produkce od druhé světové války. Podle prognózy
ČSÚ (2009) by se však tento index měl do padesáti let zdvojnásobit.
V druhé části práce ukazuji, jak jsou na sobě ekonomický a populační vývoj závislé.
Proměnné, které vývoje charakterizují, jsou vzájemně provázané104, tudíž je obtížné odhadovat
budoucí podobu jednoho vývoje nezávisle na druhém. Více než absolutní hodnoty HDP ekonomy
zajímá, jak se hospodářství vyvíjí a zda je do budoucna nutné plánovat změny některých systémů.

104

Například situace na trhu práce, státní sociální politiky nebo bytové podmínky jsou ekonomické
aspekty ovlivňující rozhodnutí o početí dítěte. Vliv ekonomiky na migraci je popsán v podkapitole 1.3.3.
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Bez plánování změn v dostatečném předstihu by se stav hospodářství mohl dostat do situace,
v které by bylo pozdější reformování mnohem bolestnější. Popisuji obecný rámec vlivu procesu
stárnutí populace na ekonomiku.
Dopad vývoje populace ČR na ekonomiku pocítí zejména systémy závislé na věkové
struktuře populace. Vlivů bude mnoho, proto práci zaměřuji na vliv populačního vývoje
na penzijní systém, protože podle Ageing Report se nejvýrazněji populační vývoj promítne
do důchodového systému, zdravotnictví a školství. Hlavními konzumenty zdravotní péče

v populaci jsou senioři, proto Ageing Report očekává nárůst nákladů ve zdravotnictví.
Ve školství by podle projekce do roku 2060 měly náklady mírně klesnout (o 0,3 % ročního
HDP) kvůli nižšímu očekávanému počtu mladých.
V další kapitole stručně charakterizuji současné nastavení penzijního systému v ČR.
Diskutuji, jaké proměnné mají největší vliv na saldo současného DB PAYG penzijního systému.

V tomto systému jsou vybrané příspěvky podle definovaných dávek v témže roce (průběžně)
vypláceny na starobních důchodech, které tvoří hlavní podíl mezi vyplácenými důchody.
Volím čtyři dlouhodobé projekce penzijního systému ČR, abych mohl zkoumat odhady
budoucích změn v populačním vývoji na tento systém. Obecně u všech dlouhodobých projekcí
musíme počítat s vysokou nejistotou. Projekce nemají za cíl přesně predikovat budoucí obraz
penzijního systému, nýbrž mají ukázat na očekávané trendy za platnosti neměnnosti současného
nastavení systému.

Výběr více variant projekcí penzijního systému, Ageing Report, Markovu projekci a dvě
vlastní projekce Model č. 1 a č. 2, nám poskytne více pohledů na budoucí vývoj systému
při různě zvolených výchozích parametrech (struktura populace, ekonomická participace,
valorizace penzí apod.). Klíčový vliv na výsledky projekcí mají právě tyto parametry, proto
největší pozornost věnuji srovnání metodologie projekcí.

Vlastní projekce a Ageing Report se především liší ve zvolených předpokladech
valorizace penzí, míře nezaměstnanosti a zvolené populační prognóze. Model č. 2 se od
Modelu č. 1 liší jen v tom, že navíc uvažuje určitou ekonomickou aktivitu osob
v důchodovém věku. Od tří ostatních projekcí se ta Markova liší především v růstu
produktivity práce a celkově v odhadované velikosti pracovní síly.
Projekce simulují vývoj ekonomiky. Projekce shodně odhadují tendenci poklesu
zaměstnaných a zároveň trend růstu počtu penzistů. Markova projekce počítá s nejnižším podílem
zaměstnaných v populaci. Model č. 1 projektuje v období 2010-2060 60% nárůst počtu příjemců
starobních důchodů. Odhadované trendy se promítnou do výdajové a příjmové stránky penzijního
systému. V Modelu č. 1 a č. 2 v období 2010-2060 vzrostou roční výdaje penzijního systému
o 6,5 procentních bodů (p. b.) HDP a o 6,4 p. b. HDP by mělo klesnout roční saldo penzijního
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systému ČR. Od roku 2060 roční saldo přestane klesat. Mezi roky 2060-2065 se roční deficit
sytému podle Modelu č. 1 zmenší o 0,6 p. b. HDP a podle Modelu č. 2 o 0,3 p. b. HDP. Ageing
Report odhaduje v období 2010-2060 pokles ročního salda systému o 4 p. b. HDP.

Podle

Markovy projekce do roku 2050 toto saldo poklesne o 9,5 p. b. HDP. Roční saldo systému se v

Modelu č. 2 na rozdíl od Modelu č. 1 díky uvažování ekonomické aktivity osob
v důchodovém věku vždy pohybovalo o 1-1,7 p. b. HDP výše.
Závěry projekcí tedy ukazují, že se současné nastavení penzijního systému i při nastavení
relativně restriktivních předpokladů (růst HDP, nulové náklady na správu systému, vysoký podíl
zaměstnanosti) jeví jako dlouhodobě finančně neudržitelné. Proto bude nutné systém
parametricky změnit a diverzifikovat jeho financování tak, aby byl neutrální vůči státnímu
rozpočtu. Bezděk a kol. (2005, s. 83) navíc poznamenávají, že „neexistuje ekonomicky ideální

důchodová reforma nebo ideální důchodový systém. Proto rozhodnutí o důchodové reformě
a budoucí podobě důchodového systému musí mít výhradně politický charakter.“ Porovnání
projekcí sice přiblížilo trendy budoucího vývoje salda penzijního systému v ČR, ale jeho
skutečný vývoj ukáže až čas.
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PŘÍLOHY
Příloha 1: Vývoj zahraniční migrace v ČR

Zdroj: ČSÚ. Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1785 - 2008, absolutní údaje, vlastní zpracování.

Příloha 2: Vývoj počtu obyvatel k 1.1. daného roku 2005-2065, střední varianta ČSÚ

Zdroj: ČSÚ (2009). Projekce obyvatelstva ČR.
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Příloha 3: Vývoj věkové a pohlavní struktury populace ČR k 1.1. daného roku 2009, 2030,
2050 a 2066, střední varianta ČSÚ

Zdroj: ČSÚ (2009). Projekce obyvatelstva ČR.
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Příloha 4: Vývoj struktury ekonomické aktivity dle věku osob, členské státy EU, muži

Legenda: Tmavě modrá = ekonomická aktivita dle věku mužů v roce 2007; světle modrá = ekonomická aktivita
dle věku mužů v roce 2060.
Zdroj: European Commission (2008a).

Příloha 5: Vývoj struktury ekonomické aktivity dle věku osob, členské státy EU, ženy

Legenda: Tmavě modrá = ekonomická aktivita dle věku žen v roce 2007; světle modrá = ekonomická aktivita
dle věku žen v roce 2060.
Zdroj: European Commission (2008a).
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