Citlivostní analýza – důchodový věk
Popis výsledků citlivostní analýzy – důchodový věk
Zadání
Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza
zabývá dopady změny tempa zvyšování důchodového věku. V duchu principů citlivostní analýzy je
srovnán dopad zvýšení a snížení tohoto tempa, a to v obecném principu +/- 1 měsíc/rok od roku
2020.
Konkrétní tempo zvyšování důchodového věku v citlivostní analýze posuzovaných alternativách je
ukázáno v následujících grafech (Graf 1 a Graf 2)
Graf 1 – Rychlejší zvyšování důchodového
věku

Graf 2 – Pomalejší zvyšování důchodového
věku

Důchodového věku 65 let by při rychlejším tempu zvyšování bylo dosaženo v roce 2027, při
pomalejším v roce 2039 (při současném právním stavu v roce 2030). Ke sjednocení důchodového
věku mužů a žen by při rychlejším tempu došlo v roce 2046 při důchodovém věku 68 let a 9 měsíců a
při pomalejším tempu potom již v roce 2041 při důchodovém věku 65 let a 1 měsíc (při současném
právním stavu dojde ke sjednocení v roce 2042 při důchodovém věku 66 let a 8 měsíců).

Výsledky
Analýza citlivosti na tempo zvyšování důchodového věku je, stejně jako referenční Základní varianta,
popsána na sadě indikátorů, která odráží pohled na jedné straně dlouhodobé finanční udržitelnosti a
na straně druhé sociální aspekt přiměřenosti poskytovaných důchodů (tj. zajištění důstojného
příjmu).
Použité indikátory se snaží reflektovat cíle specifikované v Mandátu Odborné komise pro
důchodovou reformu.

Dlouhodobá finanční udržitelnost
Primární indikátory
Primární indikátory popisují stav či posun v aspektu dlouhodobé finanční udržitelnosti.
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Sustainability indicator S2
Změna tempa zvyšování důchodového věku poměrně zásadním způsobem ovlivňuje dlouhodobou
finanční udržitelnost. Urychlení tempa zvyšování důchodového věku má pozitivní vliv na výši
indikátoru S2, který dosahuje hodnoty 0,0 % HDP, tj. o 0,7 p.b. méně než v Základní variantě. Naproti
tomu zpomalení tempa zvyšování důchodového věku se v dlouhodobé finanční udržitelnosti projeví
negativně. Indikátor S2 se zvýší na hodnotu 1,5, tj. o 0,8 p.b. více jak v Základní variantě. Efekt
různého tempa zvyšování důchodového věku tedy není zcela symetrický.
Graf 3 – Výše indikátoru S2, v % HDP

Zdroj: MPSV

Celkový implicitní dluh
Obdobný obrázek jako indikátor S2 ukazuje i celkový implicitní dluh, kdy zrychlení tempa zvyšování
důchodového věku sníží „nekryté“ závazky o cca 48 % HDP (tj. o cca 15 %, z 333,1 na 284,8 % HDP).
Zpomalení tempa zvyšování důchodového věku naopak tyto závazky zvýší o zhruba 46 % HDP (tj. o
cca 14 %, z 333,1 na 379,6 % HDP).
Graf 4 – Výše celkového implicitního dluhu, v % HDP

Zdroj: MPSV
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Relativní implicitní dluh u osob nově vstupujících do systému
Při rychlejším tempu zvyšování důchodového věku je tento indikátor systematicky pod hodnotou
100, což znamená, že tyto osoby v průměru zaplatí více na pojistném, než dostanou ve formě dávek.
Díky tomu, že tempo zvyšování je v tomto případě systematicky vyšší než dynamika střední délky
života, hodnota tohoto indikátoru postupně dále klesá.
Naopak u pomalejšího růstu důchodového věku dostanou nově vstupující do systému ve formě
důchodu zhruba o ¼ více než zaplatí na pojistném.
Odchylka od Základní varianty se s růstem roku vstupu do systému zvětšuje.
Graf 5 – Relativní implicitní dluh osob nově vstupujících do důchodového systému, v %

Zdroj: MPSV

Sekundární indikátory
Sekundární indikátory rozvíjejí primární indikátory v určité formě detailu a umožňují lépe ukázat
místo, kam by se mohlo soustředit úsilí k dosažení udržitelnosti.
Příjmy z pojistného, jiné příjmy, výdaje, saldo
Díky konstrukci dlouhodobého makroekonomického scénáře pro projekce, který předpokládá v čase
stabilní poměr mezd a platů na HDP (a tím i podílu příjmů z pojistného na HDP), není změna tempa
zvyšování důchodového věku vliv na indikátor podílu příjmů z pojistného na HDP. Nicméně má
samozřejmě vliv na absolutní objem vybraného pojistného v čase, který se však v projekci projeví
„pouze“ vyšší dynamikou HDP.
Různé tempo zvyšování důchodového věku se tedy projeví ve vývoji výdajů na důchody v poměru
k HDP a sekundárně i v saldu.
Rychlejší tempo zvyšování důchodového věku se projeví po roce 2020 a jeho efekt se postupně
zvětšuje tak, jak se důchodový věk absolutně více odchyluje od Základní varianty. Při pomalejším
tempu zvyšování důchodového věku je efekt přesně opačný.
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V horizontu projekce jsou potom výdaje na důchody o zhruba 0,7 % HDP nižší při rychlejším tempu
zvyšování důchodového věku a naopak o 0,7 % HDP vyšší při pomalejším tempu. Ve stejném rozsahu
se mění i saldo systému.
Graf 6 – Výdaje na důchody, v % HDP

Graf 7 – Saldo, v % HDP

Zdroj: MPSV

Zdroj: MPSV

Věkově členěný celkový implicitní dluh
U věkově členěného implicitního dluhu je patrný postupně se zvyšující efekt odlišného tempa
zvyšování důchodového věku tak, jak se důchodový věk postupně více a více absolutně odchyluje od
jeho výše v Základní variantě.
Z rozložení změn implicitního dluhu je zřejmé, že tato úprava nijak nezasahuje osoby, které již dosáhli
důchodového věku, resp. ho dosáhnou v nejbližších letech.
Graf 8 – Věkově členěný celkový implicitní dluh, v % HDP

Zdroj: MPSV
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Důstojný příjem důchodců (přiměřenost)
Průměrné doba strávená v důchodu
Odlišné stanovení tempa zvyšování důchodového věku má přímý dopad na průměrnou dobu
strávenou ve starobním důchodu, neboť nijak neovlivňuje střední délku života a pouze posouvá
okamžik počátku pobírání důchodu.
Po roce 2020 můžeme pozorovat odchylování od Základní varianty, kdy vyšší důchodový věk vede
k nižší průměrné době strávené v důchodu a naopak.
V horizontu projekce (rok 2060) je při rychlejším tempu zvyšování důchodového věku průměrná doba
strávená v důchodu o cca 1,7 roku nižší než v Základní variantě. U nižšího tempa je potom o zhruba
2,3 roku vyšší než v Základní variantě a dosahuje lehce vyšší úrovně než na počátku projekce (v roce
2010).
Indikátor průměrné doby strávené v důchodu je tedy (důležitým) vysvětlením asymetrie dopadu
různého tempa zvyšování důchodového věku na ukazatele udržitelnosti.
Graf 9 – Průměrná doba strávená ve starobním důchodu u osob odcházejících v daném roce do
starobního důchodu, v letech

Zdroj: MPSV

Míra ohrožení chudobou důchodců
Různá tempo zvyšování důchodového věku má určitý vliv na míru ohrožení chudobou důchodců.
Kanálem tohoto vlivu je absolutní hladina hranice chudoby.
Při rychlejším tempu zvyšování důchodového věku je vyšší i dynamika hranice chudoby a i přes
relativně vyšší důchody (Graf 11 a Graf 12) je v tomto případě míra ohrožení chudobou mírně vyšší
než v Základní variantě. Při nižší tempu je tomu naopak.
Nicméně s ohledem na výrazně vyšší počet důchodců při pomalejším tempu zvyšování důchodového
věku je i přes nižší míru ohrožení chudobou, touto chudobou ohrožen větší absolutní počet
důchodců.
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Graf 10 – Míra ohrožení chudobou u populace starobních důchodců, v %

Zdroj: MPSV

Benefit ratio
Až zhruba do roku 2035 se indikátor Benefit ratio vyvíjí i přes různou dynamiku zvyšování
důchodového věku v zásadě shodně jako v Základní variantě. Poté se již začíná vývoj odchylovat, a to
tak, že při rychlejším tempu zvyšování důchodového věku dosahuje tento indikátor vyšších hodnot,
než v Základní variantě a naopak při pomalejším tempu je jeho hodnota nižší.
Důvodem pro vyšší resp. nižší hodnotu oproti Základní variantě je na jedné straně vývoj indikátoru
Benefit ratio pro nově přiznané důchody (Graf 12) a na druhé straně zde hraje roli i průměrná doba
strávené v důchodu (Graf 9) v kombinaci s ne plně mzdovou valorizací důchodů, která vede ke stavu,
kdy delší průměrná doba strávená v důchodu znamená nižší průměrnou výši důchodu.
Oproti Základní variantě je Benefit ratio při rychlejším tempu zvyšování důchodového věku
v horizontu projekce (rok 2060) vyšší o 1,1 p.b. (37,4 vs. 36,3 %) a nižší o 1,4 p.b. (34,9 vs. 36,3 %) při
nižším tempu zvyšování důchodového věku.
Graf 11 – Benefit ratio, v %

Zdroj: MPSV
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Benefit ratio pro nově přiznané důchody
Indikátor Benefit ratio pro nově přiznané důchody se vyvíjí shodně do období těsně po roce 2020.
Poté se začíná při odlišném tempu zvyšování důchodového věku odchylovat od Základní varianty, a to
především díky různé v průměru získané době pojištění, která je logicky vyšší při vyšším důchodovém
věku a naopak. Benefit ratio pro nově přiznané důchody tedy dlouhodobě dosahuje vyšších hodnot
při vyšším důchodovém věku. V horizontu projekce (v roce 2060) je oproti Základní variantě při
rychlejším tempu zvyšování důchodového věku vyšší o 2 p.b. (44,3 vs. 42,3 %) a nižší o 2,3 p.b. (40 vs.
42,3 %) při nižším tempu zvyšování důchodového věku.
Graf 12 – Benefit ratio nově přiznané důchody, v %

Zdroj: MPSV

S80/S20 důchodců
Různé tempo zvyšování důchodového věku má určitý vliv i na nerovnost příjmů důchodců (indikátor
S80/S20).
Vyšší tempo zvyšování důchodového věku působí vyšší diversitu v důchodech, a to zejména z důvodu
vyšších nově přiznávaných důchodů. Druhým významným faktorem je pohyb silných a slabých
generací mezi aktivitou a důchodem.
Zatímco mezi roky 2020 a 2035 je vyšší nerovnost při nižším tempu zvyšování důchodového věku, po
roce 2040 je tomu tak při vyšším tempu. Vyšší nerovnost tedy můžeme vidět v letech, kdy do
důchodu přechází silné generace (s ohledem na různý důchodový věk se jedná o různé kalendářní
roky) a je tedy přiznáváno více nových (obecně vyšších) důchodů.
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Graf 13 – S80/S20 u populace starobních důchodců

Zdroj: MPSV

Hrubý (čistý) individuální náhradový poměr
Různé tempo zvyšování důchodového věku ovlivňuje absolutní hodnoty sledovaného indikátoru,
přičemž rychlejší tempo zvyšování důchodového věku přináší vždy vyšší důchody a tím i vyšší
náhradové poměry.
Tempo zvyšování důchodové věku nemá zásadnější vliv na rozložení hodnot tohoto indikátoru.
Při rychlejším růstu důchodového věku jsou hodnoty tohoto indikátoru obecně nižší, než v Základní
variantě. Při pomalejším růstu je tomu naopak. Tento vývoj je odrazem vývoje indikátorů popisujících
agregátní výši dávek.
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Graf 14 – Hrubý individuální náhradový
poměr 2014 – Základní varianta, v %

Zdroj: MPSV

Graf 15 – Hrubý individuální náhradový
poměr 2020 – Základní varianta, v %

Zdroj: MPSV

Graf 16 – Hrubý individuální náhradový
poměr 2014 – pomalejší tempo, v %

Zdroj: MPSV

Graf 17 – Hrubý individuální náhradový
poměr 2020 – pomalejší tempo, v %

Zdroj: MPSV

Graf 18 – Hrubý individuální náhradový
poměr 2014 – rychlejší tempo, v %

Zdroj: MPSV

Graf 19 – Čistý individuální náhradový poměr
2020 – rychlejší tempo, v %

Zdroj: MPSV
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Graf 20 – Hrubý individuální náhradový
poměr 2040 – Základní varianta, v %

Zdroj: MPSV

Graf 21 – Hrubý individuální náhradový
poměr 2060 – Základní varianta, v %

Zdroj: MPSV

Graf 22 – Hrubý individuální náhradový
poměr 2040 – pomalejší tempo, v %

Zdroj: MPSV

Graf 23 – Hrubý individuální náhradový
poměr 2060 – pomalejší tempo, v %

Zdroj: MPSV

Graf 24 – Hrubý individuální náhradový
poměr 2040 – rychlejší tempo, v %

Zdroj: MPSV

Graf 25 – Hrubý individuální náhradový
poměr 2060 – rychlejší tempo, v %

Zdroj: MPSV
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Graf 26 – Čistý individuální náhradový poměr
2014 – Základní varianta, v %

Zdroj: MPSV

Graf 27 – Čistý individuální náhradový poměr
2020 – Základní varianta, v %

Zdroj: MPSV

Graf 28 – Čistý individuální náhradový poměr
2014 – pomalejší tempo, v %

Zdroj: MPSV

Graf 29 – Čistý individuální náhradový poměr
2020 – pomalejší tempo, v %

Zdroj: MPSV

Graf 30 – Čistý individuální náhradový poměr
2014 – rychlejší tempo, v %

Zdroj: MPSV

Graf 31 – Čistý individuální náhradový poměr
2020 – rychlejší tempo, v %

Zdroj: MPSV
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Graf 32 – Čistý individuální náhradový poměr
2040 – Základní varianta, v %

Zdroj: MPSV

Graf 33 – Čistý individuální náhradový poměr
2060 – Základní varianta, v %

Zdroj: MPSV

Graf 34 – Čistý individuální náhradový poměr
2040 – pomalejší tempo, v %

Zdroj: MPSV

Graf 35 – Čistý individuální náhradový poměr
2060 – pomalejší tempo, v %

Zdroj: MPSV

Graf 36 – Čistý individuální náhradový poměr
2040 – rychlejší tempo, v %

Zdroj: MPSV

Graf 37 – Čistý individuální náhradový poměr
2060 – rychlejší tempo, v %

Zdroj: MPSV
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Individuální relativní implicitní dluh
Různé tempo zvyšování důchodového věku se v rámci individuálního relativního implicitního dluhu
projeví odlišným podílem osob, které se nedožijí přiznání a výplaty starobního důchodu. Tyto rozdíly
nejsou nijak zásadní, nicméně se postupně zvětšují u mladších generací. Toto souvisí s postupně se
zvětšujícími absolutními rozdíly ve výších důchodového věku .
U nejmladší zkoumané generace (narození 1990) je při rychlejším zvyšování důchodového věku podíl
osob, které se nedožijí důchodového věku o cca 2,5 p.b. (16,3 % vs. 13,75 %) vyšší než v Základní
variantě. Naopak je o 2,5 p.b. nižší (11,29 % vs. 13,75 %) při pomalejším zvyšování.
Samotné tempo zvyšování důchodové věku nemá zásadnější na rozložení hodnot tohoto indikátoru.
Při rychlejším růstu důchodového věku jsou hodnoty tohoto indikátoru obecně nižší, než v Základní
variantě. Při pomalejším růstu je tomu naopak. Tento vývoj je odrazem vývoje indikátorů popisujících
dlouhodobou finanční udržitelnost.
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Graf 38 – Individuální relativní implicitní dluh
– Základní varianta, generace 1960

Zdroj: MPSV

Graf 39 – Individuální relativní implicitní dluh
– Základní varianta, generace 1970

Zdroj: MPSV

Graf 40 – Individuální relativní implicitní dluh
– pomalejší tempo, generace 1960

Zdroj: MPSV

Graf 41 – Individuální relativní implicitní dluh
– pomalejší tempo, generace 1970

Zdroj: MPSV

Graf 42 – Individuální relativní implicitní dluh
– rychlejší tempo, generace 1960

Zdroj: MPSV

Graf 43 – Individuální relativní implicitní dluh
– rychlejší tempo, generace 1970

Zdroj: MPSV
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Graf 44 – Individuální relativní implicitní dluh
– Základní varianta, generace 1980

Zdroj: MPSV

Graf 45 – Individuální relativní implicitní dluh
– Základní varianta, generace 1990

Zdroj: MPSV

Graf 46 – Individuální relativní implicitní dluh
– pomalejší tempo, generace 1980

Zdroj: MPSV

Graf 47 – Individuální relativní implicitní dluh
– pomalejší tempo, generace 1990

Zdroj: MPSV

Graf 48 – Individuální relativní implicitní dluh
– rychlejší tempo, generace 1980

Zdroj: MPSV

Graf 49 – Individuální relativní implicitní dluh
– rychlejší tempo, generace 1990

Zdroj: MPSV

