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Úvod 

Jednou zo základných čŕt súčasného stavu populačného vývoja, je populačné starnutie. 

Intenzita spolu s dôležitosťou populačného starnutia je výrazná v globálom meradle, 

hlavne počas posledných rokov. Fenomén populačného starnutia sa môže zdať len ako 

problém výsledku pôsobenia procesov dynamiky a minulej populačnej štruktúry. Problém 

je komplexnejší, a v najväčšej miere sa prejavuje vo vyspelých krajinách sveta. V 

budúcnosti bude najvýraznejším rysom populačného správania. Technologický a vedecký 

pokrok umožnili pokles úrovne úmrtnosti, čo sa prejavilo najviac v rastúcej strednej dĺžke 

života a lepšom zdravotnom stave populácie. Modernizačné procesy spôsobili pokles 

plodnosti a pôrodnosti, čím sa populačné starnutie ešte viac prehlbuje. Nízka úroveň 

pôrodnosti je v súčasnosti považovaná za hlavnú príčinu rýchleho demografického 

starnutia tak vyspelých krajín Európy, ako aj postkomunistických krajín. Krajiny vo 

východnej časti Európy majú ešte značné rezervy v skvalitňovaní úrovne úmrtnosti (detská 

úmrtnosť, úmrtnosť seniorov a veľká úmrtnosť mladých mužov), čo bude mať dopad na 

demografické starnutie.  

Cieľom diplomovej práce je na základe analýzy populačného vývoja v Pobaltských 

krajinách zhodnotiť dopad populačného vývoja na dôchodkový systém. Práca by mala 

prispieť k odpovedi na otázku, či je možná udržateľnosti súčasného dôchodkového 

systému, pri zmene populačného zloženia v budúcnosti. Práca je rozdelená do štyroch 

kapitol, ktoré zachytávajú vývoj populácie v Pobaltských krajinách, vývoj dôchodkových 

systémov Pobaltských krajín a dopady demografického vývoja na systémy starobných 

dôchodkov. 

Pobaltské krajiny sa radia medzi postkomunistické krajiny, ktoré veľkú časť svojej 

existencie strávili ako súčasť Sovietskeho zväzu. Tieto krajiny si prešli veľmi podobným 

vývojom ako Slovensko a Česká republika, čo sa stalo dôvodom, prečo sa práca zaoberá 

práve týmito krajinami. Pobaltské krajiny si prešli aj podobným populačným vývojom, čo 

sa týka pôrodnosti, ale mali horšiu situáciu v oblasti migrácie a úmrtnosti.  Je zaujímavé 

sledovať, ako sa s tým krajiny vyrovnajú a či sa vôbec vyrovnajú.  

 Druhá kapitola sa zaoberá teoreticko-metodickými východiskami. Opisované sú 

základné ciele dôchodkových systémov v EÚ a existujúce typy dôchodkových systémov 

v EÚ, a úlohy samotnej EÚ v oblasti dôchodkov. Ďalšia časť kapitoly je venovaná 

demografickým procesom, ktoré práve prebiehajú nielen v Pobaltských krajinách, ale vo 

všetkých európskych krajinách. Pre zistenie súčasných demografických procesov, ktoré sú 



 

4 

 

v Pobaltských krajinách, sú v tejto kapitole opísané aj indexy, slúžiace na zistenie 

súčasného stavu populácie.  

Tretia  kapitola s názvom populačný vývoj Pobaltských krajín sa zaoberá najskôr 

celkovou situáciou v EÚ. Empirické štúdie, ktoré sú rovnako súčasťou druhej kapitoly, sa 

zaoberajú výskumami zameranými na starnutie populácie, a ich možnými dopadmi na 

rôzne ekonomické sféry. Populačné prognózy pre Pobaltské krajiny sú vytvárané v troch 

variantoch. Prvý variant je vysoký, druhý stredný a tretí nízky. Pre praktické ukázanie 

a porovnávanie medzi krajinami bola použitá stredná varianta, pre  ktorú boli získané dáta 

z databázy Eurostatu.  

Štvrtá kapitola, venovaná vývoju dôchodkových systémov, na začiatku poukazuje na 

reformné procesy dôležite pre fungovanie dôchodkového systému aj v budúcnosti. 

Teoretické východiská pre reformné procesy dôchodkových systémov ukazujú, že I. pilier 

dôchodkového systému bolo potrebné reformovať už oveľa skôr. Samotné dôchodkové 

systémy Pobaltských krajín sú zobrazené na trojpilierovom dôchodkovom systéme, ktorý 

v krajinách funguje.  

Posledná kapitola a to piata, sa venuje praktickému dokazovaniu starnutia populácie, 

a jeho dopadu na udržateľnosť dôchodkového systému. Táto kapitola vychádza vo veľkej 

miere z predchádzajúcich kapitol.  Pre výpočty boli použité dáta o populačných 

projekciách, ktoré zachytávajú predpoklady vzťahujúce sa k plodnosti, úmrtnosti a čistej 

medzinárodnej migrácií. Na začiatku kapitoly budú počítané indexy, ukazujúce ako veľmi 

starne populácia v Pobaltských krajinách. O udržateľnosti dôchodkového systému bude 

vypovedať rozdiel medzi príjmami do systému sociálneho zabezpečenia a výdajmi na 

vyplácanie starobných dôchodkov zo systému sociálneho zabezpečenia.  

 Analýza dát, ktorá je v práci používaná, pracuje s dátami získanými z Eurostatu. 

Dáta, ktoré sa v práci najčastejšie vyskytujú sa týkajú vývoja populácie do roku 2060. 

Tieto dáta zahŕňajú predpoklady vzťahujúce sa k plodnosti, úmrtnosti a čistej 

medzinárodnej migrácií. Európsky systém jednotných štatistík sociálnej ochrany 

(ESSPROS), umožňuje medzinárodné porovnávania, národných údajov v oblasti sociálnej 

ochrany. Dáta, ktoré zostavil ESSPROS, boli použité v poslednej kapitole, ktorá sa zaoberá 

analýzou príjmov  a výdajov do systému sociálneho zabezpečenia. Z oblasti, ktorými sa 

zaoberá systém sociálneho zabezpečenia, je v práci venovaná pozornosť starobným 

dôchodkom.   

Pre zistenie výpočtu starnutia populácie sú v práci použité tri indexy. Prvým je 

Billeterov index, zachytávajúci, ktorá časť neproduktívnej populácie je dominantnejšia. 
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Vekové kategórie používané pri výpočte indexu, sú rozdelené na mladú zložku (0-14), 

produktívnu zložku (15-64) a seniorskú zložku (65+). Druhým indexom je index 

ekonomického zaťaženia, ktorý vyjadruje podiel neproduktívnej časti populácie 

k produktívnej časti populácie. Pri výpočte tohto indexu, boli vekové kategórie upravené 

na mladú zložku (0-19), produktívnu zložku (20-64) a seniorskú zložku (65+). Posledným, 

tretím indexom, je index alternatívneho zaťaženia, ktorý narozdiel od indexu 

ekonomického zaťaženia, počíta len so seniorskou zložkou populácie. Tento index 

vyjadruje počet seniorov na 100 produktívnych osôb.  

Odhad budúcich očakávaných príjmov a výdajov počíta s vývojom štruktúry 

jednotlivých vekových kategórií populácie. Produktívna časť populácie má vekové 

zloženie od 20 do 64 rokov a poproduktívna časť má nad 65 rokov. Pre výpočet 

očakávaných príjmov, na základe odvodov zo sociálnej dane na dôchodkové poistenie, boli 

vypočítané dáta z celkových príjmov na sociálne zabezpečenia. V Estónsku a Lotyšsku 

tvorí 60,6 % dôchodkové poistenie z celkovej sociálnej dane a v Litve 77,2 %.  
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2 Teoreticko-metodické východiska 

Sociálne zabezpečenia je zakotvené v 22 článku Všeobecnej deklarácie ľudských práv, 

ktorá uvádza, že každý človek má ako člen spoločnosti právo na sociálne zabezpečenie. 

Rovnako má nárok nato, aby mu boli národným úsilím a medzinárodnou súčinnosťou 

v súlade s organizáciou a prostriedkami v štáte zabezpečené hospodárske, sociálne  

a kultúrne práva, nevyhnutné pre jeho dôstojnosť a na slobodný rozvoj osobnosti 

(OSN,1948).  

Sociálne zabezpečenie je súbor inštitúcií, rôznych zriadení a činností, ktoré 

predchádzajú, zmierňujú a odstraňujú sociálne situácie občanov.  Súčasťou sociálneho 

zabezpečenia je dôchodkové zabezpečenie, ktoré slúži na výplatu ako starobných, tak aj 

vdovských, sirotských a iných dôchodkov (McKinnon, 2012).  

2.1 Dôchodkové systémy 

Dôchodkové systémy sú súčasťou sociálnej politiky, ktorá sa primárne orientuje na 

človeka, rozvoju jeho životných podmienok, dispozícií, rozvoju jeho osobnosti a kvality 

života (Kerbs, 2010). 

Dôchodkové zabezpečenie je systém, ktorý poskytuje ochranu viac ako 1/3 

obyvateľov v rozvinutých ekonomikách. Financovanie dôchodkového zabezpečenia je 

súčasťou verejných financií a ovplyvňuje ich udržateľnosť. Dôchodkové systémy majú 

veľký dopad na fungovanie hospodárstva štátu, určujú životnú úroveň a spotrebu. Hlavnou 

úlohou všetkých dôchodkových systémov je zaistenie jednotlivcom príjem v starobe. 

Mnohé dôchodkové systémy sú určené pre účely sociálnej politiky. Existujú rôzne 

dôchodkové dávky ako invalidné dôchodky, dávky v nezamestnanosti, starobné dôchodky, 

sirotské dôchodky, a mnohé iné (vdovské). Dôležitým aspektom vyplácania dôchodkov je, 

že bojujú s chudobou. Dôchodkové systémy sú ovplyvňované ekonomickou stabilitou, 

populačným vývojom a zamestnanosťou. Sú vystavené meniacim sa podmienkam v štáte, 

prispôsobujú sa hospodárskym, spoločenským a politickým pomerom v konkrétnom štáte. 

V poslednom období spoločenský, ekonomický a politický vývoj vyvolal veľkú potrebu 

pre reformy dôchodkových systémov. V Európskej únií boli reformy dôchodkových 

systémov vyvolané hlavne z dôvodu demografického vývoja (starnutie populácie), alebo 

rovnako aj z dôvodu politických a ekonomických zmien. Modernizácia dôchodkových 

systémov sa stala trendom vo vývoji. Táto modernizácia vyplýva z programu Európskej 

únie pod názvom „Otvorená metóda koordinácie dôchodkov“. Program bol prijatý v roku 

2001 a obsahuje 11 spoločných cieľov delených do troch skupín. Jedná sa o zabezpečenie 
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kapacity systému, aby boli štáty schopné plniť sociálne ciele, zabezpečuje sa finančná 

udržateľnosť a plnia sa neustále meniace sociálne potreby.  Plnenie cieľov kontroluje 

Európska únia každé 2 roky. Členské štáty sú povinné podávať informácie 

o dôchodkových systémoch (Sociálna poisťovňa, 2005).  

2.1.1 Ciele dôchodkových systémov 

Na hodnotenie problémov, ktoré nastávajú v dôchodkových systémoch a na možné 

riešenie týchto problémov je vytvorených niekoľko hľadísk a kritérií. Patrí tu 

medzigeneračná solidarita, genderová spravodlivosť, solidarita založená na príjmoch, 

finančná udržateľnosť, politické vplyvy a mnoho iného. Tieto kritéria slúžia na popísanie 

dôchodkovej politiky každého štátu, a pritom si každý štát môže vybrať svoje kritéria či 

stanoviť  nové kritéria, na ktoré bude jeho politika zameraná.  

Gillion (2000) popisuje hlavné ciele dôchodkovej politiky v Európskej únií, ktoré 

sa dajú zhrnúť do 5 základných bodov: 

 rozšírenie pokrytia na všetkých členov populácie, 

 zabezpečenie proti chudobe v starobe, v invalidite alebo v prípade smrti živiteľa 

rodiny, 

 zaistenie príjmu, zabezpečenie náhrady určitej odmeny pri odchode do dôchodku 

všetkým, ktorý sa podieľali na dôchodkovom systéme, 

 úprava príjmu v závislosti na inflácií (rast životnej úrovne musí byť prihliadnutý),  

 vytvorenie prostredia pre rozvoj ďalších doplnkových ustanovení, ktoré sa týkajú 

dôchodkových príjmov.  

V ideálnom prípade by sa mal dôchodkový systém dotýkať celej populácie. Všetci 

budeme starnúť a všetci budeme prijímať dôchodok, ak budeme predtým pracovať. Spolu 

so zásadou povinného členstva v systéme nie je možné, aby štát pokryl 100 % dôchodkov. 

V niektorých krajinách EÚ je problém s ekonomicky aktívnym obyvateľstvom, ktoré nemá 

prácu, a preto nie sú ani príspevky do systému. Tento problém sa netýka len menej 

rozvinutých krajín ale aj ekonomicky vyspelých krajín Európskej únie. Niektoré krajiny 

nemajú fiškálne, regulačné a administratívne prostriedky na zabezpečenie minimálnej 

výšky dôchodkov pre občanov, ktoré by ich zabezpečili proti chudobe.  

Barr (1993) naopak poukazuje na nastavenie dôchodkového systému, ktoré by sa 

malo riadiť týmito  cieľmi: 
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 výška dôchodku by mala zaisťovať účastníkom primeraný príjem v starobe 

a poskytovať im ochranu proti chudobe, 

 dôchodkový systém by mal byť zaistený rôznymi nástrojmi, ktoré umožňujú 

redistribúciu príjmov počas života, 

 dôchodkový systém by mal byť finančne udržateľný (a to dlhodobo), málo 

nákladný z hľadiska makroekonomickej efektivity, 

 dôchodkový systém by mal minimalizovať negatívne stimuly z mikroekonomickej 

efektivity.  

Myles (2002) upozorňuje na dilemy, ktoré vznikajú pri naplňovaní cieľov dôchodkovej 

politiky. Dilemy vznikajú z dôvodu, že chceme „veľa vecí naraz“, adekvátne vysoké 

dôchodky, spravodlivú rovnováhu medzi príspevkami do dôchodkového systému 

a dávkami z dôchodkového systému, flexibilitu dávok v dobe spoločenských zmien no 

zároveň predvídateľnosť dávok. Cieľom je dosiahnutie medzigeneračnej spravodlivosti, 

solidarity a rovností medzi pohlaviami a k tomu zároveň vytvorenie podmienok pre silnú 

ekonomiku a zdravé verejné financie.  

2.1.2 Dôchodkové systémy EÚ 

Dôchodkové systémy v EÚ sú jedným zo spôsobov, ako sa štát stará o dôchodcov 

v prípade starobných, invalidných alebo iných dôchodkov. Dôchodkový systém každej 

krajiny predstavuje súbor cieľov (viď. spomenuté vyššie), nástrojov a metód, pomocou 

ktorých štát zabezpečuje príjem pre skupiny poproduktívneho obyvateľstva. Tento systém 

sa netýka len poproduktívneho obyvateľstva ale v určitej miere ovplyvňuje aj produktívnu 

časť obyvateľstva. V rámci EÚ neexistuje dnes žiadny centrálny dôchodkový systém, no 

existujú procesy pomáhajúce koordinácií (Gillion, 2000).  

Štátny dôchodkový systém (I. pilier) 

I. pilier – je zastúpený verejnosťou, prerozdeľovacím systémom (PAYG) a zaručuje 

minimálnu výšku dôchodku. Funguje na princípe používania súčasných platieb (daní) 

alebo príspevkov do penzijného fondu na výplatu dôchodkov. Pracovníci platia príspevky, 

ktoré spravuje ďalej štát. Každý pracovník má právo na dôchodok väčšinou v závislosti na 

výške príspevkov počas jeho pracovného života. Výška dôchodku je dopredu známa, na 

úrovni akú je možné dosiahnuť na základe odvedených príspevkov, ale rovnako závisí aj 

na demografickom vývoji a iných ekonomických parametroch (European Parliament, 

2011). 
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Demografické projekcie naznačujú rastúce náklady na dôchodky čím vzniká tlak na 

verejné rozpočty. Finančná kríza zhoršila túto situáciu ešte viac. Rastúca miera závislosti 

bude klásť väčšie nároky na štátny rozpočet v tom zmysle, že bude viac vyžadované 

vydávať na dôchodky, ako tomu bolo dnes. Existujú možné postupy, ktoré môžu byť 

realizované a prispôsobujú sa tejto situácií. Prvým je možnosť skúmať verejné výdavky 

a nájsť položky v rozpočte, ktoré sa dajú využiť na vyplácanie dôchodkov. Druhým 

postupom je možnosť zvýšiť príjmovú stránku rastom daní. Posledným postupom je rast 

participácie na trhu práce (European Parliament, 2011).   

Tab. 2.1 Výhody a nevýhody štátneho dôchodkového systému  

Výhody Nevýhody 

 relatívna spoľahlivosť – nie však 

stabilita 

 veľká citlivosť vplývajúca na 

demografický vývoj 

 pomerne nižšie náklady na zriadenie a 

prevádzku 

 riziko možného politického zneužívania 

 uplatnenie redistribúcie  negatívne pôsobenie na trh práce (kvôli 

odvodom z miezd) 

  nadmerná redistribúcia 

  vytlačovanie verejných investícií 

a súkromných investícií 

Zdroj: Sechovcová, 2008 

Kapitalizačný (fondový) dôchodkový systém (II. pilier) 

II. pilier – je súkromné fondové dôchodkové poistenie, ktoré je v niektorých 

krajinách  dobrovoľné a v niektorých povinné,  príspevkovo definované. Pracovníci platia 

časť zo sociálnej dane ako osobné príspevky na dôchodkové pripoistenie, ktoré je 

spravované dôchodkovým fondom, ktorý  generuje zisk a v budúcnosti prinesie príjem 

v čase odchodu do dôchodku. Príspevky sú spravované súkromnými spoločnosťami na 

individuálnych účtoch zaradených do kategórií rozdelených podľa výšky rizika (European 

Parliament, 2011).   

Tab. 2.2 Výhody a nevýhody fondu 

Výhody Nevýhody 

 prehľad o stave prostriedkov v systéme  administratívne náklady 

 menšia citlivosť na problematický 

demografický vývoj 

 inflácia 

 pozitívny vplyv na trh práce  problém zabezpečenia nízkopríjmových 

skupín (príjem neumožňuje si sporiť) 

 pozitívne dopady na kapitálový trh  riziko neprežitia fondu 

Zdroj: Sechovcová, 2008 
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Doplnkový dôchodkový fond (III. pilier) 

III. pilier – súkromný doplnkový fondový systém, založený na dobrovoľnosti.  

Zabezpečuje zaistenie umožňujúce udržať si počas dôchodku relatívnu výšku životnej 

úrovne pomocou investícií do určitých foriem podielových fondov (životné poistenia, 

dôchodkové pripoistenia) (European Parliament, 2011).   

2.1.3 Úloha EÚ v oblasti dôchodkov 

Rýchle starnutie spoločnosti a rastúci tlak dôchodkov na národné rozpočty rozpútal 

debatu, na základe ktorej Európska komisia vydala Bielu knihu o dôchodkoch. Opatrenia, 

ktoré Biela kniha navrhuje, sa snažia pomáhať ľuďom, ktorý sú schopný pracovať dlhšie 

a viac si tak ušetriť na dôchodok. Cieľom je zvýšiť priemerný vek, v ktorom ľudia 

odchádzajú do dôchodku, čo odráža rastúcu priemernú dĺžku života a podporiť doplnkové 

súkromné úspory na dôchodok a chrániť ich v prípade ako je zmena zamestnania a prechod 

na iný zamestnanecký dôchodkový systém zabezpečenia.  

 Úloha konštrukcie dôchodkových systémov je v prevažnej miere v kompetencií 

členských štátov, ale existuje európsky vplyv zameraný na tieto oblasti: 

 Legislatívu – EÚ nemá právomoc vydávať právne predpisy na konštrukciu 

dôchodkových systémov, ale môže vydať právne predpisy o veciach, ktoré 

ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu (voľný pohyb osôb, služieb) v boji proti 

diskriminácií a chránia práva zamestnancov, ich zdravie a bezpečnosť. 

 Financovanie – EÚ môže mobilizovať finančné prostriedky na dosiahnutie 

politických cieľov, ktoré sa týkajú dôchodkov. Európsky sociálny fond sa môže 

používať na podporu zamestnateľnosti a príležitosti na trhu práce pre starších 

pracujúcich.  

 Koordináciu politík – Európska stratégia Európa 2020 vytvorila rámec pre 

koordináciu vnútroštátnych politík s použitím odporúčaní pre jednotlivé krajiny. 

Proces sa opiera o prácu politických výborov, ktoré skúmajú špecifické problémy 

súvisiace s dôchodkami, primeranosťou a udržateľnosťou dlhého pracovného 

života.  

Podpora a pomoc pri koordinácií európskych politík zo strany EÚ je výsledkom 

nepriaznivých demografických výziev, s ktorými sa celý kontinent stretáva. Zmenšuje sa 

pracovná sila, na ktorú sa kladú väčšie nároky pri podporovaní rastúceho počtu dôchodcov. 
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Predlžujúca sa dĺžka pracovného života by pomohla zachovať alebo dokonca až zvýšiť 

budúcu úroveň dôchodkov v porovnaní so zárobkom (Európska komisia, 2012).  

Doplnkové dôchodkové sporenia by mali podľa Európskej komisie (2012) zohrávať 

väčšiu úlohu v zabezpečovaní budúcej primeranosti dôchodkov. Členské štáty budú musieť 

nájsť spôsoby ako zlepšiť efektívnosť nákladov, bezpečnosť a rovnaký prístup 

k dôchodkovému pripoisteniu. Daňové a iné finančné stimuly hrajú veľkú úlohu v tomto 

procese. Kríza v EÚ zdôraznila zraniteľnosť kapitalizačných dôchodkových systémov a je 

potrebné preskúmať regulačný rámec a konštrukčnú schému pre zlepšenie bezpečnosti 

súkromných podnikov. Okrem toho je potrebné, aby sa zvýšila finančná kvalita produktov 

pre jednotlivé dôchodkové sporenia, ktoré nesúvisia so zamestnaním, ako sú programy 

v rámci tretieho piliera a iné finančné produkty používané na doplnenie príjmu pre starších 

občanov. Okrem zdôraznenia zraniteľnosti kapitalizačných dôchodkových systémov kríza 

výrazne zhoršia aj problém so starnutím. Demonštrované boli vzájomné závislosti rôznych 

systémov a odhalili sa slabiny v programoch.   

Záverom Bielej knihy sú návrhy, ktoré sa týkajú predovšetkým vytvorenia lepších 

príležitosti pre starších pracovníkov. Bola prevedená žiadosť sociálnych partnerov 

o prispôsobenie pracovných miest na trhu práce pomocou Európskeho sociálneho fondu. 

Začali sa vo veľkej miere rozvíjať doplnkové súkromné dôchodkové systémy, rovnako 

pomocou sociálnych partnerov, ktorý vyzývajú členské štáty aby optimalizovali dane 

a stimuly. Zvýšila sa bezpečnosť dôchodkového pripoistenia, penzijné pripoistenie začalo 

byť v súlade s mobilitou prostredníctvom právnych predpisov zameraných na ochranu 

dôchodkových práv mobilných pracovníkov (Európska komisia, 2012).  

2.2 Demografické procesy 

Demografia je vedný obor, ktorý skúma udalosti ako je narodenie, smrť, rozvod 

a mnohé iné. Demografia neštuduje jednotlivca, ale analyzuje vzniknuté udalosti ako 

hromadný jav. Objektom a predmetom štúdie je ľudská populácia. Demografia sa zaoberá 

jej veľkosťou, štruktúrou, vývojom a inými charakteristikami. Veľká pozornosť je 

predovšetkým venovaná demografickej reprodukcií, ktorú môžeme chápať ako prirodzenú 

obnovu populácie (proces vymierania a rodenia) (Kalibová, 2006). 

Podľa OSN je demografia veda a zároveň praktická činnosť zaoberajúca sa 

štatistickou analýzou veľkosti populácií a príčinami, dôsledkami v zmenách plodnosti, 

úmrtnosti, sobášnosti a migrácie (Infostat, 2002).  
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 Demografia ako vedná disciplína sa zaoberá  práve vyššie spomínanou reprodukciou 

ľudskej populácie a študuje podmienky, pri ktorých k tejto reprodukcií dochádza. Tým sa 

rozumie sa reprodukcia prirodzenou mierou alebo prirodzeným populačným prírastkom 

(spôsobuje proces rodenia a vymierania). Celkový prírastok obyvateľov je ovplyvňovaný 

okrem prirodzenej reprodukcie aj mierou migrácie. Z hľadiska vekovej štruktúry sa 

obyvateľstvo prirodzeným spôsobom delí na dve kategórie. Prvou kategóriou sú osoby 

v produktívnom veku, ktoré produkujú prostriedky k životu a druhou kategóriou sú osoby 

závislé na produkcií prvej skupiny. Za produkujúci prostriedky k životu sú považovaný tí, 

čo majú zamestnanie alebo zamestnávajú sami seba (ekonomicky aktívny). (Kalibová, 

2006).  

Populačný rast a zvyšujúca sa hustota obyvateľstva predstavujú demografickú formu 

sociálnej zmeny. Populačný rast môže viesť ku geografickej expanzií spoločnosti, 

vojnovým konfliktom a prelínaniu kultúr. Rastúca hustota obyvateľstva stimuluje však na 

druhej strane technologické inovácie, čo zvyšuje deľbu práce, sociálnu diferenciáciu 

a urbanizáciu. Dôležité pri zložení populácie je sledovať jej vekovú štruktúru. Na základe 

rozdielnych vekových štruktúr sú jedinci zaraďovaný do vekových kategórií. Pomocou 

kategórií sa vytvorí profil veľkosti vekovej štruktúry a určí sa jeho reprodukčný potenciál 

s cieľom odhadnúť súčasný a budúci rast (Preston, Hueveline, Guillot, 2001).  

Populácia podľa vekovej štruktúry je rozdelená do troch základných skupín. Prvou 

skupinou je predproduktívna časť populácie vo veku od  0-14 rokov. Najdôležitejšou 

kategóriou z pohľadu vyplácania dôchodkov je produktívna časť populácie, ktorá 

predstavuje rozmedzie 15-64 rokov. Poslednou a súčasne najviac sa rozmáhajúcou 

kategóriou je poproduktívna časť populácie vo veku nad 65 rokov. Súčasným aktuálnym 

problém je práve proces starnutia, a práve kvôli jeho meraniu bolo potrebné, aby sa 

vymedzil vek, v ktorom sa jedinec stáva seniorom. No i tu nastal problém v rozdielnych 

názoroch na prístupy k vymedzeniu vekových hraníc. Vo veľkej miere je tento vek 

považovaný za vek odchodu do dôchodku, vo väčšine štátoch Európskej únie je to okolo 

60-65 rokov. Vplyvom faktorov, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života, sa postupne 

menila táto hranica a posúvala sa do vyššej vekovej skupiny (Sanderson a Scherbov, 

2008).  

Na základe tohto rozdelenia populácie je možné skonštruovať jednoduché 

ukazovatele ekonomického zaťaženia. Prvým je Billeterov index, ktorý sa počíta ako 

rozdiel detskej a seniorskej zložky k produktívnej zložke populácie. Pokiaľ sú výsledkom 
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indexu kladné hodnoty, znamenajú, že detská  zložka prevyšuje nad seniorskou zložkou 

populácie. Naopak, záporné hodnoty znamenajú väčší podiel seniorskej zložky populácie. 

Hodnota indexu rovnajúca sa 0 predstavuje rovnaký podiel detskej a seniorskej zložky.  

                    (2.1) 

kde P0-14 predstavuje vekovú kategóriu 0-14 rokov, P65+ sú seniori nad 65 rokov a P15-64 

počet obyvateľov vo produktívnom veku 15-64 rokov.  

Druhým indexom je index ekonomického zaťaženia, vyjadrujúci podiel vekovej 

kategórie 0-19 rokov a 65+ k vekovej kategórií 20-64 rokov. Index vyjadruje ekonomické 

zaťaženie produktívneho obyvateľstva, čiže tej časti populácie, ktorá sa stará 

o neproduktívne obyvateľstvo. Hranice veku sú posunuté z dôvodu, že len malá časť 

populácie vo veku do 20 rokov je produktívna a pracuje.  

                       (2.2) 

kde, P0-19 je veková kategória od 0-19 rokov, P65+ je veková kategória populácie nad 65 

rokov a P20-64 je produktívna časť populácie vo veku 20-64 rokov.   

Tretím indexom je index alternatívneho zaťaženia, ktorý dáva do pomeru 

poproduktívne obyvateľstvo vo veku nad 65 rokov k produktívnemu vo veku 20-64 rokov. 

Index vyjadruje počet dôchodcov na sto produktívnych osôb. Môžeme povedať, že sa 

jedná o jednoduchý pomer medzí počtom seniorov, ktorý sú príjemcami zo systému 

sociálneho zabezpečenia a medzi produktívnom časťou populácie, ktorá zabezpečuje 

prijmi do systému sociálneho zabezpečenia potrebných na výplatu starobných dôchodkov.  

                  (2.3) 

kde P65+ predstavuje počet seniorov vo veku nad 65 rokov, P20-64 produktívnu časť 

populácie.  

 Budúce trendy a veková štruktúra ovplyvňujú veľkosť budúcej populácie, ktorá 

závisí na základných demografických procesoch. Ak nastane nejaká zmena v populácií 

znamená to zmenu demografických procesov. Starnutie populácie teda znamená pokles 

pôrodnosti, respektíve plodnosti, alebo na druhej strane pokles úmrtnosti. V dnešnej dobe 

sa obvykle stretávame s oboma procesmi zároveň (Lutz a Scherbak, 2007).  
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2.3 Populačné prognózy a demografické starnutie  

Pod pojmom populačná prognóza sa rozumie každá nepodmienená, no na 

vedeckom základe založená výpoveď o budúcom očakávanom najpravdepodobnejšom 

vývoji počtu obyvateľov (a tiež pohlavnej a vekovej štruktúre). Nepodmienenosť a snaha 

o najlepšie sa priblíženie k budúcemu vývoju sa odlišuje od projekcie. Mnoho autorov 

nerozlišuje medzi prognózou a projekciou. Iný autori zase považujú za prognózu len 

výsledok snaženia sa o vyjadrenie očakávaného budúceho vývoja (OSN, 2013).  

Populačné projekcie znamenajú predikciu budúcich obyvateľov na základe 

súčasného veku či štruktúry pohlavia, v súlade s veľkosťou plodnosti, úmrtnosti 

a migrácie. Tie najjednoduchšie projekcie sú založené na extrapolácií súčasných 

a minulých trendov, alebo na základe z rozdielnych predpokladov. Používa sa k tomu 

súčasné tempo rastu populácie, ktoré bude zachované. Populačné projekcie poskytujú 

obraz o obyvateľstve, teda o tom, ako sa môže vyvíjať v nasledujúcich rokoch. Naznačuje 

sa potenciálna veľkosť, veková štruktúra a štruktúra pohlavia. Nejedná sa o predpovede, 

ktoré by sa snažili predvídať meniace sa ekonomické podmienky alebo iné faktory, ktoré 

by mohli mať vplyv na demografické správanie (Office For National Statistics, 2013).  

Pri tvorbe populačných projekcií sa diskutuje o budúcnosti populácie, o tom ako 

rýchlo môže rásť alebo klesať. Silným determinantom je plodnosť, reprezentovaná 

úhrnnou plodnosťou, ktorá je stanovená ako priemerný počet detí, ktoré sa narodia jednej 

žene. Globálne súčasné a minulé trendy v pôrodnosti sa veľmi líšia. Na svete existujú 

krajiny s vysokou úhrnnou plodnosťou (ženy majú 5 a viac detí) a na druhej strane krajiny 

s veľmi  nízkou úhrnnou plodnosťou. Tieto dva stavy predstavujú predpoklad pre 

vytváranie populačných projekcií s 3 rôznymi scenármi. Hovoríme o vysokej, strednej 

a nízkej variante populácie. Rozdiel medzi variantmi je taký, že za stredný stav sa považuje 

stredný variant, pričom pri vysokom variante je úhrnná plodnosť o pol dieťaťa na ženu 

viac a pri nízkom o pol dieťaťa na ženu  menej ako pri strednej variante (Population 

Reference Bureau, 2013).  

Starnutie populácie v Európe a zmeny v demografických procesoch majúce za 

následok súčasný demografický profil Európy prinášajú významné dôsledky z pohľadu 

demografickej štruktúry európskej populácie a rovnako aj na pohľad dynamiky celkových 

populačných zmien. Európska únia má v súčasnej dobe populačný rast zabezpečený hlavne 

vďaka čistej migrácií a osem členských štátov má problém, pri ktorom dochádza k úbytku 

populácie. K úbytku dochádza vo všetkých Pobaltských krajinách, Rumunsku a Bulharsku, 
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Portugalsku a tiež v Maďarsku a Grécku. Prirodzený prírastok prispieva v posledných 

rokoch k rastu populácie ale miera úhrnnej plodnosti v EÚ je stále pod záchovnou 

hodnotou
1
. Európsky problém starnutia populácie spôsobeného nízkou mierou plodnosti 

a rastúcou dĺžkou života bude vplývať negatívne a mať dôsledky pre formovanie 

európskych politík.  

 Demografický profil v súčasnosti alebo aj v budúcnosti v Európe je výsledkom 

nového modelu reprodukčného a rodinného správania rozvinutého vplyvom spoločenských 

a hodnotových zmien modernej spoločnosti, odrážajúci pozitívne dôsledky modernizácie 

spojené s technologickým a vedeckým pokrokom či zlepšovaním zdravotných štandardov 

a podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti. Z demografického hľadiska tieto 

zmeny majú za následok predlžovanie života, pokles pôrodnosti. Tieto dva prípady vedú 

k zmene vo vekovej štruktúre populácie Európy hlavne čo sa týka počtu nárastu podielu 

starších vekových kohort na celkovej veľkosti populácie. 

Počas posledných pár rokov sa Európa začala dostávať do pozitívneho vývoja 

pôrodnosti a mierne začala rásť miera plodnosti.  Zvratovým rokom je považovaný rok 

2003. Tento mierny rast pôrodnosti je sprevádzaný rastúcim priemerným vekom ženy pri 

pôrode. Vo viac ako 12 krajinách EÚ je priemerný vek matky pri pôrode nad 30 rokov. 

Rast miery pôrodnosti je možným faktorom, ktorý dokáže z časti pomôcť k eliminácií 

dynamiky starnúcej európskej populácie. V dnešnej dobe nastáva stav, kedy krajiny 

s vyššou rastúcou úrovňou ekonomiky vykazujú aj vyššiu mieru plodnosti, pričom 

v minulosti to bolo naopak. Francúzsko, Švédsko, Fínsko a dokonca aj Holandsko 

s Dánskom majú najvyššie hodnoty priemerného veku matky pri pôrode, ale aj napriek 

tomu majú nadpriemerné vysoké miery plodnosti. Tento jav môže byť spôsobený tým, že 

krajiny patria do skupiny, kde je pomerne vyspelá rodinná politika a vysoký podiel mužov, 

ktorý sa podieľajú na výchove detí. Spomínané krajiny majú aj veľký príliv imigrantov 

predovšetkým z arabských krajín, ktorý majú tradične viac detí. Opačný prípad sú 

Pobaltské krajiny, Bulharsko a Poľsko. 

Vývoj početnosti spoločnosti a jej veková štruktúra sa pripisuje vplyvu podielu 

čistej migrácie na populačnom raste. Migračný prírastok alebo migračné saldo k rastu 

európskej populácie prispieva viac ako je prirodzený prírastok. Imigrácia je od roku 1992 

hlavnou silou demografického rastu v Európe. Počas roku 2003 sa dostala čistá migrácia na 

                                                 
1
 Aby bola zabezpečená jednoduchá reprodukcia populácie je potrebná úhrnná plodnosť (priemerný počet 

živonarodených detí, ktoré pripadajú na jednu ženu v jej reprodukčnom období) na hodnote 2,1. V prevažnej 

časti Európy  dochádza k poklesu pôrodnosti a úhrnná plodnosť je pod záchovnou  hodnotou.  
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hranicu 95 % celkového prírastku obyvateľstva a pozitívny obrat sa uskutočnil aj v miere 

zvýšenia podielu prirodzeného prírastku na celkovom populačnom raste. Prírastok 

migračného salda je však oproti prirodzenému prírastku stále minimálne dvojnásobne 

vyšší. Imigranti z krajín tretieho sveta majú veľmi veľký rozhodujúci význam pri zmene 

veľkosti európskej populácie z pohľadu na vekovú štruktúru. No ani veľká imigrácia 

nedokáže zastaviť alebo zvrátiť proces starnutia európskej populácie. Zmeny vo vekovej 

štruktúre sú dôležitejšie pre nasledujúce obdobie ako je trend vo veľkosti zmeny celkovej 

európskej populácie (Pálenik a kol., 2012).   
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3 Populačný vývoj Pobaltských krajín 

Populačný vývoj nepredstavuje izolovaný jav, ale má silné a rôznorodé spoločenské 

dôsledky. V Európe dôsledky populačného vývoja tvoria rastúce obavy, pravidelne riešené 

národnými vládami a medzinárodnými organizáciami. V porovnaní s mnohými inými 

oblasťami, základným rysom týchto dôsledkov je, že príčina a účinok sú zvyčajne 

oddelené od seba v časom rozpätí. Ako náhle začnú mať príčiny svoje účinky, jedinú 

životaschopnú stratégiu objavia len skoré prispôsobenia spoločnosti  a rozvíjajúce sa 

zmeny. Výskum spoločenských dôsledkov sa točí prevažne okolo starnutia populácie, 

ktorý zahŕňa so sebou celú radu zásadných zmien v štruktúre národného hospodárstva, 

zdravotníctve, sociálnej starostlivosti, daňového a dôchodkového pripoistenia a iných 

dôležitých oblastí spoločnosti (Zvidrins, 2009). 

3.1 Zmeny v dynamike starnutia populácie Európy 

Problém spojený so starnutím populácie nepredstavujú nový fenomén. Problémy 

aké dokáže tento fenomén napáchať sú aktuálne od silnej povojnovej vlny občanov, ktorý 

sa približujú alebo už sú  v dôchodkovom veku. Táto vlna zintenzívnila dynamiku 

prebiehajúceho procesu dovtedy v  neexistujúcom rozsahu. Po skončení vojny nastalo 

obdobie vysokej pôrodnosti. Dnes sú tieto početné kohorty, považované za baby boom 

generáciu, začínajúcu prichádzať do spomínaného dôchodkového veku, čím sa v Európe 

rapídne znížil podiel osôb v produktívnom veku na historicky najnižšie hodnoty. Dôsledok 

takto dlho trvávajúcej veľmi nízkej pôrodnosti v posledných desaťročiach spôsobí ešte 

pokles produktívnych osôb a nastane úbytok populácie vo veku 15-64 rokov, čím sa 

rozdiel medzi skupinou dôchodcov a skupinou produktívneho obyvateľstva ešte viac 

prehĺbi. Prebiehajúci proces starnutia európskej populácie je možné ukázať zmenami 

hlavných vekových kategórií na celkovej populácií (Pálenik a kol., 2012). 

Demografické správy Eurostat (2010) ukazujú pokles detskej zložky populácie EÚ-

27 v rokoch 1990 až 2010 z 26,7 % na 21,3 %. Podiel poproduktívnej časti populácie 

stúpol o 3,7 p.b. z pôvodných 13,7 % na 17,4 %. Zníženie detskej zložky populácie 

pokleslo o 5,4 p.b. v dôsledku prejavu starnutia zdola
2
. Pri grafickom znázornení starnutia 

zdola by sa strom života zužoval vo svojej základni a vrchol by bol širší. Nárast 

relatívneho zastúpenia staršej generácie v populácií je prejavom starnutia zhora
3
. Vývoj 

populácie EÚ dokazuje, že dochádza k obom prípadom starnutia už niekoľko rokov. Počas 

                                                 
2
 Starnutie zdola je stav, kedy populácia starne na základe poklesu pôrodnosti (Káčerová, Blecha, 2007). 

3
 Starnutie zhora je  keď populácia starne v dôsledku predlžovania ľudského života (Káčerová, Blecha, 

2007). 
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sledovaného obdobia sa najviac zvýšil podiel populácie v poproduktívnom veku (65+) 

v Lotyšsku, Nemecku a Slovinsku.  

Obr. 3.1 Strom života európskej populácie v roku 1950, 2000, 2050 

Zdroj: Alkema, 2011 

Obr. 3.1 zachytávajúci strom života európskej populácie v roku 1950 ukazuje veľmi 

silnú základňu založenú na najmladšom obyvateľstve (v predproduktívnom veku 0-14 

rokov). Od roku 2002 nastala zmena za posledných 50 rokov, ktorá sa prejavuje 

v zmenšujúcej sa základni a s rastúcou strednou časťou (obyvateľstvo vo veku okolo 50 

rokov). Tento jav je spôsobený 50 ročným rozdielom a starnutím širokej základne z roku 

1950. Rozdiel medzi rokmi 1950 a 2000 je okrem zmeny základne aj v raste počtu 

staršieho obyvateľstva a pribudli aj nové vekové kategórie nad 80 rokov. Rok 2050 podľa 

populačných prognóz prinesie neustále sa zmenšujúcu základňu, čim poklesne vo veľkej 

miere produktívne obyvateľstvo a zvýši sa množstvo obyvateľstva v poproduktívnom veku 

(najviac obyvateľstva bude vo veku nad 65 rokov).  

Obr. 3.2 Veková štruktúra populácie EÚ-27 počas rokov 2000, 2030, 2060 v %  

 

Zdroj: Eurostat, 2010,  
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Obrázok 3.2, ktorý zachytáva zastúpenie jednotlivých vekových kategórií 

populácie, zobrazuje klesajúci podiel produktívneho obyvateľstva zo 60,6 % na 51,2 % 

v horizonte 60 rokov. Pokles bude vo výške 9,4 p.b. Tak isto ako poklesne aj produktívne 

obyvateľstvo nastane pokles aj u predproduktívnej vekovej skupine. 

Podiel staršieho obyvateľstva (65+) sa podľa Eurostat (2011) rozrastie do roku 

2060 na 29,5 %. Nastane nárast o 12,1 p.b. Spomedzi staršieho obyvateľstva nastane veľký 

nárast obyvateľov vo veku nad 80 rokov z dnešných necelých 5 % na 12 % v roku 2060. 

Táto kategória sa dostane medzi najrýchlejšie rastúce obyvateľstvo.  

Okrem starnúcej populácie rastie aj hodnota vekového mediánu. Európania sa 

dožívajú vyššieho veku a nastáva zmena v podieloch jednotlivých hlavných vekových 

skupin. Hodnota stredného veku, či mediánu je 40,9 a znamená, že polovica obyvateľstva 

EÚ-27 je v súčasnosti práve v tomto alebo vyššom veku. Zmenu v štruktúre populácie 

najlepšie zachytávajú index závislosti. Jedným z nich je index závislosti starších či inak aj 

index ekonomickej závislosti seniorov. Index ukazuje vyjadrenie potenciálneho 

ekonomického zaťaženia produktívnej (pracujúcej) populácie rastúcim počtom 

neproduktívnej populácie.  Index sa vypočíta ako pomer medzi počtom osôb, ktoré sú 

v poproduktívnom veku (65+) a počtom osôb, ktoré sú naopak v produktívnom veku (15-

64). Iným indexom je index závislosti mladých predstavujúci počet osôb 

v predproduktívnom veku k osobám v produktívnom veku. Súhrnným indexom je index 

ekonomického zaťaženia vyjadrujúci zaťaženie produktívneho obyvateľstva 

neproduktívnymi osobami. Očakávanými zmenami vo vekovej štruktúre sú dané už 

dopredu demografické trendy, pomocou minulých a terajších hodnôt jednotlivých 

demografických ukazovateľov a na ich základe je možné odhadnúť budúce vekové 

zloženie populácie v Európe. Na základe týchto zistení už dnes môžeme povedať, že 

narastie podiel populácie vo veku 65+ a najrýchlejšie rastúcim vekovým segmentom sa 

stanú osoby vo veku nad 80 rokov. Index závislosti starších sa až dvojnásobne zvýši 

a index ekonomického zaťaženia sa do roku 2060 priblíži k hodnote 100 %, čo bude 

znamenať, že na 1 obyvateľa v produktívnom veku pripadne 1 obyvateľ v neproduktívnom 

veku (Pálenik a kol., 2012). 

3.2 Empirické štúdie populačného vývoja Európy 

Téma populačných prognóz na vývoj európskej populácie je spracovaná mnohými 

autormi. Je však jedna vec, v ktorej sa mnohé zhodujú, a to je problém s nízkou 

pôrodnosťou a rastúcim podielom staršej populácie. Problémy, ktoré tento stav spôsobuje, 
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sú predmetom nejednej práce. Rozdiely medzi krajinami existujú hlavne v rýchlosti 

populačného starnutia a veľkosti dopadov, ktoré tento problém spôsobuje. Pre potreby 

diplomovej práce je vybraných niekoľko empirických štúdií, ktoré sú zaujímavé a skúmajú 

danú problematiku venovanú cieľu práce. Pri každej empirickej práci je venovaná 

pozornosť cieľom a hlavným výsledkom, ktoré boli dosiahnuté.  

Mamolo a Scherbos (2009) skúmali populačné projekcie na 44 Európskych 

krajinách. Prišli na zistenie, že migrácia by do určitej miery mohla zabrániť veľkému  

populačnému starnutiu  v niektorých Európskych krajinách. Európa trpí starnutím 

populácie, ale existujú rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Na základe vekovej sklady 

obyvateľstva prišli k záveru, že najstaršie obyvateľstvo sa nachádza práve v EÚ. Počet 

obyvateľov v EÚ sa bude naďalej zvyšovať hlavne v južnej  a západnej Európe, Nemecku 

a severských krajinách. Naopak počet obyvateľov bude klesať vo východnej Európe. 

Existujú aj rozdiely v procese starnutia, ktoré je vidno medzi krajinami EÚ, Nórskom, 

Švajčiarskom, Islandom a medzi krajinami stojacími mimo EÚ. V Nemecku a Taliansku 

budú dve produktívne osoby pripadať na jednu osobu vo veku nad 65 rokov. 

V Azerbajdžane alebo Turecku by mohla jedna osoba vo veku nad 65 rokov počítať až so 6 

osobami v produktívnom veku. Tieto fakty naznačujú, že proces starnutia je najpokročilejší 

v krajinách EÚ v porovnaní s ostatnými krajinami Európy. 

Bloom, Canning a  Fink (2011) si dali za cieľ skúmať vývoj populácie a jej dopad na 

hospodársky rast. Podiel obyvateľstva vo veku nad  60 rokov bude očakávať rastúcu 

tendenciu v takmer každej krajine počas rokov 2005-2050. Okrem rastu staršieho 

obyvateľstva bude problém poklesu pracovnej sily a úspor, čo vyvoláva otázky ohľadne 

spomalenia hospodárskeho rastu. Pri vzorke krajín OECD prišli k záveru, že tieto krajiny 

nemajú katastrofálne predpovede ohľadne populačného starnutia a poklesu miery 

hospodárskeho rastu. Možným riešením z ich strany by bolo väčšie zastúpenie žien na 

pracovnom trhu a reformné politiky zamerané na zvýšenie veku odchodu do dôchodku. 

Výskum na vzorke krajín, ktoré nie sú členmi OECD, vyšiel oveľa horšie ako pri 

členských krajinách OECD. Problémy v týchto krajinách spôsobí rapídna klesajúca 

pôrodnosť a pokles pracovnej sily k počtu obyvateľstva v staršom veku, ktoré bude stále 

rásť. Tento stav spôsobí výrazne narušenie tempa ekonomického rastu v rozvojových 

krajinách. 

Batini, Callen, a McKibbin (2006) skúmajú ekonomické dôsledky demografického 

prechodu pre Európske vyspelé krajiny, založené na strednej variante populačných 

prognóz. Nachádzajú tri hlavné výsledky a to, že starnutie populácie v priemyselných 
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krajinách znižuje ekonomický rast, relatívna veľkosť populácie v produktívnom veku 

zvyšuje ekonomický rozvoj krajiny a demografické zmeny majú vplyv na úspory, 

investície a kapitálové toky. Vplyv prebiehajúcich demografických zmien po celom svete 

bude mať za následok vo vyspelých krajinách zníženie tempa ekonomického rastu. 

V rozvojových krajinách  by mohol nárast relatívneho počtu obyvateľov v produktívnom 

veku viesť k silnejšiemu ekonomickému rastu za predpokladu, že budú prostriedky 

efektívne využívané. Výsledky práce naznačujú, že veľké zmeny v sporení, investíciách 

a zostatkoch na bežných účtoch by sa mohli uskutočniť v priebehu nasledujúcich 80 rokov. 

Existujú však aj neistoty, ako demografické zmeny ovplyvnia ekonomickú výkonnosť. 

Demografické zmeny budú mať vplyv na zmenu salda zahraničného obchodu 

a kapitálových tokov, kriticky závislých na reakcií súkromného sporenia. Nie je celkom 

jasné, do akej miery budú domácnosti prispôsobovať svoje správanie, ale autori varujú 

pred šokmi, ktoré by mohli nastať v nasledujúcich desaťročiach, ako sú zmeny v raste 

produktivity v Európskych krajinách. 

Hviding a Mérette (1998) sa zaoberali krajinami OECD a problémom s rýchlym 

nárastom podielu starších občanov. Trendy odrážajú kombináciu starnutia povojnového 

„baby boomu“, predĺženou strednou dĺžkou života v spojení s nízkou pôrodnosťou. 

Poukazovali na problém, ktorý nastane v druhej polovici 21. storočia a to problém 

verejného sektoru. Finančné potreby pre dôchodky by sa mohli stať neznesiteľne vysoké, 

ak sa nezmenia sadzby dávok. Cieľom práce je analýza makroekonomických vplyvov na 

rôzne typy dôchodkových reforiem v súvislosti so starnutím obyvateľstva. Hlavnú otázku 

si autori položili, či je možné daný výsledok dôchodkovej reformy dosiahnuť bez zvýšenia 

dane (alebo príspevku) ak sa berú do úvahy účinky starnutia. Analýzu previedli na 4 

základných reformách. Prvou bolo postupné zrušenie verejného dôchodkového systému, 

druhou bola zmena náhradového pomeru do výšky 20 % priemernej mzdy, tretím bola 

fiškálna konsolidácia (pokles pomeru dlhu k HDP) a štvrtou bolo zvýšenie efektívneho 

veku odchodu do dôchodku. Výsledkom bolo, že pokles štedrosti verejného sektoru na 

dôchodkový systém by mal zmierniť problémy spojené s rastom starej populácie v dvoch 

smeroch. Po prvé, prostredníctvom priameho zníženia daňového zaťaženia  budúcich 

dôchodkových záväzkov a po druhé, prostredníctvom zníženia národných úspor 

a budúceho potenciálneho výstupu. Autori opisujú pozitívne účinky, ktoré by mali byť 

realizované iba v prípade, ak sa obmedzí už spomínaná štedrosť dôchodkového systému 

financovaného z daní. Záverom simulovaných účinkov reforiem na úspory a dane by malo 

byť zabránenie dramatickému nárastu daní v budúcnosti a drastickým škrtom v dávkach. 
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Pokles dávok by však mohol byť užitočne podporený čiastočnou privatizáciou 

dôchodkového systému, zavádzaním nových účastníkov na trh práce a odstránením 

stimulov pre predčasný odchod do dôchodku. Aj keď boli vyslovené neistoty o veľkosti 

účinkov, simulácie dokazujú, že neexistuje žiadny jednoduchý spôsob, ako sa dá znížiť 

zaťaženie predpokladaného nárastu počtu starších k produktívnym. Riešením je však 

možnosť zmiernenia tlakov na budúcu pracovnú časť populácie pomocou zvýšenia 

výrobnej kapacity. Väčšina návrhov dôchodkových reforiem by potrebovala veľa času  aby 

sa preukázal vplyv na úspory a prijmi. Vzhľadom k tomu, že politické opatrenia môžu 

zmierniť ekonomickú záťaž starnutia, mali by pôsobiť na širokej fronte, zahrňujúcej 

kombináciu poklesu dôchodkových dávok, fiškálnej konsolidácie a zvýšenia veku odchodu 

do dôchodku v spojení so zlepšením alokácie zdrojov a podpory hospodárskeho rastu. 

Börsch-Supan (2003) predpokladá, že demografické zmeny budú mať obrovský 

vplyv na produkciu, ale pracovná sila bude približne o 15 % menšia. Zachovanie produkcie 

dostačujúcej na zabezpečenie populácie si bude vyžadovať silný rast produktivity, ktorý 

závisí na raste fyzickej a kapitálovej náročnosti a na posilnení ľudského kapitálu. Mzdy 

porastú, zatiaľ čo medzinárodná diverzifikácia zníži výnos z kapitálu. Kvalitatívnu povahu 

týchto tendencií autor popisuje ako nespornú, zatiaľ čo kvantitatívny rozsah týchto zmien 

považuje za neistý. Autor popisuje aj demografické zmeny a ich obrovský vplyv na 

štruktúru spotreby. Hovorí, že dopyt sa posunie smerom k službám a výrobkom pre staršie 

ročníky. Tieto zmeny budú mať za následok štrukturálne zmeny vo výrobe so 

sprievodnými javmi ako je napr. krátkodobá nezamestnanosť. Aj v tomto tvrdení sú 

kvantitatívne efekty nie 100 % jasné.   

Börsch-Supan, Ludwig a Winter (2006) sa zaoberali kvantitatívnou analýzou 

kapitálu a jeho účinkami na trh práce. Analýza bola vykonávaná z pohľadu 

medzinárodných kapitálových tokov, ktoré boli vyvolané rozdielnymi procesmi starnutia 

v jednotlivých Európskych krajinách a reformami dôchodkových systémov. Starnutie 

populácie pracuje s rôznymi efektmi. Po prvé, demografické zmeny menia v čase celkové 

úspory v každej krajine. Po druhé, proces starnutia môže byť zosilnený ak dôchodkové 

reformy vyvolané v dôsledku demografických zmien posunú poskytovanie starobného 

dôchodku z PAYG smerom ku kapitalizačnému financovaniu. Po tretie, načasovanie 

a počiatočné podmienky starnutia sa vo väčšine krajín líšia. Prišli na vysvetlenie, že kapitál 

je medzinárodne mobilný a starnutie populácie bude indukovať kapitálové toky medzi 

krajinami. Spomínané efekty ovplyvňujú návratnosť kapitálu a komunikujú s dopytom po 

kapitále. Starnúca populácia v Európskej únií bude zo začiatku kapitálovým vývozcom 
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a krajiny, ktoré sú menej postihnuté starnutím a jeho dôsledkami (USA, niektoré štáty 

OECD), budú naopak dovážať kapitál. Miera návratnosti aktív klesá v reakcií na starnutie 

populácie, ale nie je pravdepodobné zrútenie trhu. Celkovým záverom práce je zistenie, že 

úrokové sadzby, miera návratnosti a medzinárodné kapitálové toky reagujú podstatne 

menej na demografické zmeny, ako bolo predpokladané. 

Domeij a Flodén (2006) skúmali mieru úspor bežného účtu krajín a mobilitu 

kapitálových tokov v závislosti na vekovej štruktúre obyvateľstva. Z výsledkov práce 

vyplýva, že počas nasledujúcich desaťročí bude väčšina vyspelých krajín čeliť problémom 

so starnúcou populáciou a menšou frakciou pracovnej sily v populácií a kapitál sa stane 

oveľa viac mobilnejší v posledných dvoch desaťročiach. Medzinárodné kapitálové toky sú 

ovplyvňované mnohými faktormi, ako sú výkyvy hospodárskeho cyklu, dlhodobé trendy 

rastu a volatilná fiškálna politika. Tieto faktory boli v práci ignorované a použitý bol 

model na vysvetlenie podstatnej časti kapitálových tokov pri nízkej frekvencií. 

Predpokladali zmeny v produktivite a v príjme, pomocou ktorého sa snažili vysvetliť 

klesajúce zostatky na bežnom účte. Z modelu vyplynulo, že počas nasledujúcich dvadsať 

rokov, sa zlepší bežný účet v Južnej Európe a Írsku a veľký tlak na bežný účet nastane 

v Škandinávií. Celkovým záverom  je, že projekcie bežného účtu by nemali byť používané 

ako prognózy pre kapitálové toky. Kapitálové toky by mali byť oslobodené od vplyvu 

politických zmien a reforiem. Z najväčšou pravdepodobnosťou bude potrebné v mnohých 

krajinách, v ktorých sa demografické zmeny ukážu dramatické, vykonať reformné procesy 

(napr. dôchodkové reformy), ktoré by mohli pomôcť ovplyvniť kapitál. 

Gruber a Wise (1998) poukazovali na fakt, že takmer v každej priemyselne vyspelej 

krajine populácia rýchlo starne a jednotlivci žijú dlhšie. Tento demografický problém 

podľa nich predstavuje enormný tlak na finančnú životaschopnosť systému sociálneho 

zabezpečenia. Jedno vysvetlenie týkajúce sa starnúcej populácie je problém s odchodom 

mladších generácií z pracovného trhu. Je to spôsobené samotným systémom sociálneho 

zabezpečenia, ktorý motivuje k odchodu z pracovného trhu skoro, a tak samotná štruktúra 

systému zhoršuje finančné problémy, ktorým je potrebné čeliť. Súčasťou práce je aj 

výskum o zapojení pracovných síl. Starnutie populácie vyvolalo pokles účasti na trhu 

práce. Pokles bol zaznamenaný vo všetkých skúmaných krajinách (USA, Nemecko, 

Švédsko, Japonsko, Francúzsko, Belgicko a iné).   
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3.3 Vývoj populácie v Pobaltských krajinách a prognózy vývoja do roku 2060 

Problémy spojené s poklesom pôrodnosti a rastúcou emigráciou dostali Litvu, 

Lotyšsko a Estónsko do zložitej situácie. Vysoká emigrácia na jednej strane dokáže 

poskytnúť krátkodobú úľavu a zmierniť problémy spojené s nezamestnanosťou v regióne, 

ale z dlhodobého hľadiska predstavuje demografický problém a vážne ekonomické 

a politické problémy. Pobaltské krajiny budú musieť čeliť problému so zmenšujúcou 

pracovnou silou a rastúcim počtom dôchodcov. Toto sú faktory, ktoré znížia daňové 

výmery každej krajiny a zároveň zvýšia fiškálny tlak vlády, pretože bude potrebné venovať 

väčšie množstvo prostriedkov do oblastí, ako je výplata dôchodkov či zdravotná 

starostlivosť. Demografické zmeny vedú rovnako aj k rastu konkurencie pre 

kvalifikovaných pracovníkov v Európe. Pokiaľ sa Pobaltským krajinám nepodarí nájsť 

spôsob, ako udržať doma pracovnú silu, budú čeliť problému s vysokou negatívnou mierou 

salda migrácie celej EÚ (The Lithuania Tribune, 2013). 

Po nadobudnutí nezávislosti v roku 1992 sa v pobaltských krajinách zmenili sociálne 

a ekonomické podmienky spôsobené demografickým vývojom. Výsledkom zmien bola 

zmena reprodukčného správania a čistej migrácie, ktorá sa stala vo všetkých krajinách 

negatívna.  V tabuľke 3.1 je zachytená úhrnná plodnosť Pobaltských krajín počas rokov 

1950 až 2010. Hranica čistej reprodukcie, potrebnej na zachovanie populácie je 2,1 dieťaťa 

na ženu. Rozpadom ZSSR vo všetkých krajinách poklesla úhrnná plodnosť pod 2 deti. 

Niektorý autori tento stav vysvetľujú masovou reemigráciou prisťahovalcov, iný to 

prikladajú sociálnej neistote, ktorá vznikla v krajinách a iný na problém prizerajú zo 

širšieho hľadiska ako je cestovanie či odchod za vzdelaním. Od začiatku 20. storočia bola 

v Estónsku a Lotyšsku veľmi nízka úroveň pôrodnosti, ktorá v mnohých rokoch nestačila 

ani k prirodzenej reprodukcií populácie (rozdiel medzi narodenými a zomretými). 

Tab. 3.1 Úhrnná plodnosť od roku 1950 do roku 2010 

Úhrnná plodnosť 

 1950-1955 1955-1960 1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1980 

Estónsko 2,06 1,99 1,94 2,02 2,15 2,06 

Lotyšsko 2,00 1,95 1,85 1,81 2,00 1,88 

Litva 2,71 2,66 2,43 2,30 2,30 2,10 

 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 

Estónsko 2,09 2,20 1,63 1,33 1,39 1,64 

Lotyšsko 2,03 2,13 1,63 1,17 1,29 1,49 

Litva 2,04 2,06 1,82 1,47 1,28 1,42 

Zdroj: Zvidrins, 2009 
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Pobaltské štáty a predovšetkým Litva sú postihnuté starnutím populácie najviac medzi 

krajinami EÚ. Priemerný vek obyvateľov presiahol 40 rokov, čo dokonca prekročilo aj 

priemerný európsky vek. Celková úmrtnosť je vo všetkých krajinách nad priemerom 

Európy, ale očakávaný rast priemernej dĺžky života a vysoké tempo starnutia nevedú 

k poklesu starnutia populácie ani naďalej. V grafe 3.1 môžeme vidieť, že Pobaltské krajiny 

majú najvyššiu úmrtnosť spomedzi vzorky krajín severnej Európy. S vyľudňovaním 

populácie sa počíta ešte v najbližších 15-20 rokoch.  

Graf 3.1 Priemerný ročný počet úmrtí na 1000 obyvateľov za rok 2012 

 

Zdroj: United Nation 2014, vlastné spracovanie.  

Od roku 1950 boli realizované pokusy na rozvíjanie populačnej politiky. 

Komplexné programy viedli k zlepšeniu demografickej situácie, bolo vykonaných 

niekoľko opatrení. Niektoré vlády deklarovali pre svoj zámer politických opatrení 

pomocou dlhodobých programov pre demografickú obnovu. Podľa OSN v roku 2007 bol 

rast populácie v Pobaltských krajinách vnímaný ako príliš nízky a zaviedli sa nové politiky 

podporujúce rast populácie. V rokoch 2004-2007 bol v krajinách veľmi prudký nárast 

HDP, ktorý znížil zaostalosť Estónska, Lotyšska a Litvy a podporoval aj demografické 

úspechy. Jedným z demografických úspechov v krajinách bol rast úhrnnej plodnosti (viď. 

tabuľka 3.1). Rok 2008 zaznamenal veľmi prudký pokles hospodárskeho rozvoja, prudko 

poklesli rozpočtové výdaje vrátane nákladov na verejné obstarávanie ako je zdravotná 

starostlivosť a pomoc rodinám. Tieto dôvody opätovne podporili pokles počtu obyvateľov, 

ktoré boli ešte prudkejšie ako sa odhadovalo. Vlády Pobaltských krajín sa pokúšali svoje 

demografické problémy riešiť radou politických zmien zameraných na podporu rodín.  
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Záverom pre Pobaltské krajiny je zistenie, že zrútenie ZSSR a znovuzískanie 

politickej nezávislosti zmenilo smer a intenzitu migrácie a reprodukciu obyvateľstva. Už 

od roku 1930 sa Estónsko a Lotyšsko stretávali s problémom starnúcej populácie, ale počas 

sovietskeho obdobia sa proces zamrazil masovou imigráciou mladých. Pobaltské krajiny sa 

stali krajinami emigrácie hlavne okolo roku 1990 a potom od vstupu do EÚ.  Prirodzený 

prírastok obyvateľstva je negatívny vo všetkých krajinách a najväčšie straty sú medzi 

menšinami Rusov, Poliakov, Bielorusov a iných. Problémom je aj vymieranie etník 

(etnický Estónci, Lotyši a Litovčania), ktorý potrebujú pomoc na prežitie pričom 

 medzinárodná pomoc je viac ako žiaduca (Zvidrins, 2009).  

3.3.1 Vývoj populácie v Estónsku 

Prognózy pre vývoj populácie v Estónsku nie sú moc priaznivé, predpokladá sa 

veľký úbytok populácie spôsobený nízkou pôrodnosťou a vysokou emigráciou. Tab. 3.1 

ukazuje úhrnnú plodnosť Estónska, ktorá v roku 210 bola 1,64. Toto číslo ani zďaleka 

nestačí na prirodzenú reprodukciu populácie. Graf 3.2 zachytáva vývoj veľkosti populácie. 

Populačné prognózy sú zostavované pre tri varianty. Stredný variant na začiatku 

sledovaného obdobia počíta s populáciou o veľkosti 1,57 milióna a v roku 2060 vo výške 

1,17 milióna. Počas sledovaného obdobia poklesla populácia o 25,33  %.  

Graf  3.2 Vývoj populácie Estónska od roku 1990 do 2060 

 

Zdroj: Eurostat 2014a, vlastné spracovanie 

K 1.1.2013 bola populácia Estónska 1,32 milóna. Ak by pokračovali súčasné 

demografické trendy, populácia by sa znižovala o 4 800 osôb ročne (0,4 %) v priemere. 

Zahraničná migrácia a prirodzený prírastok majú viac či menej podobný vplyv na pokles 

populácie v krajine. Estónsko sa stalo v minulosti multietnickou krajinou, kde povaha 

migrácie bola ovplyvnená udalosťami súvisiacimi s rozpadom bývalého ZSSR. Vplyvom 
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okupácie zo strany ZSSR poklesol od roku 1945 podiel Estónskej populácie z 95 % na 

61,5 %. Podiel Ruskej populácie zase vzrástol na území Estónska z 5 % na 30,3 %.  Po 

nadobudnutí slobody sa prisťahovalci vrátili naspäť do svojej vlasti (Rusko, Bielorusko, 

Ukrajina a EÚ krajiny), čím sa čistá migrácia dostala do vysokých záporných hodnôt.  

Graf 3.3  Saldo migrácie v tisícoch v Estónsku 

 

Zdroj: United Nation, 2014, vlastné spracovanie. 

Graf 3.3 ukazuje ako sa počas rokov 1950-2010 v päť ročných priemerných 

intervaloch vyvíjalo saldo migrácie (počet prisťahovaných mínus počet vysťahovaných). Je 

vidno, ako počas vplyvu ZSSR do krajiny prichádzali ľudia. V roku 1992 kedy Estónsko 

získalo politickú slobodu, začalo masové sťahovanie do rodných krajín. Ďalší väčší úbytok 

populácie spôsobil ešte vstup do EÚ v roku 2004, kedy sa ešte značná časť rozhodla 

opustiť krajinu. Príčinami bolo otvorenie trhu pre nové pracovné príležitosti, ktoré 

v krajine boli nedostačujúce (TradingEconomics, 2013). 

3.3.2 Vývoj populácie v Lotyšsku 

Nízka pôrodnosť a negatívne migračné saldo obyvateľstva prispievajú k zmenám 

vo vekovej štruktúre aj v Lotyšsku. Zaujímavosťou je, že od roku 2000 poklesol počet 

osôb v predproduktívnom veku (0-14 rokov) o takmer 110 tisíc, čim sa ich podiel na 

celkovej populácií znížil z 18 % na 14 %. Na druhej strane počet osôb vo veku nad 60 

rokov vzrástol o 4 200 v danom období. Od roku 2007 nastal obrovský problém s počtom 

starších osôb. Ich počet je 1,5 krát vyšší ako je počet detí a mladistvých (0-14 rokov).  

K 1.1.2013 malo Lotyšsko 2,038 milióna obyvateľov. Pokles oproti 

predchádzajúcemu roku bol o 1,02 %. Celkový pokles populácie od roku 1990 do roku 

2060 bude predstavovať 37,3 %.  Problémom krajiny je veľký počet emigrantov a nízka 

pôrodnosť, ktorá nestačí ani k prirodzenej obnove populácie. V grafe 3.4 je zachytená 
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stredná varianta populačných prognóz. Rovnako ako aj v prípade Estónska sa Lotyšsko 

stretáva s poklesom populácie a rastom počtu starších obyvateľov.  

Graf 3.4 Vývoj populácie v Lotyšsku 

 

Zdroj: Eurostat, 2014a, vlastné spracovanie 

Po skončení vplyvu ZSSR sa rapídne zmenil smer migrácie a počet emigrantov 

prevýšil vysoko imigrantov. Po roku 1992 to bolo spôsobené ako v prípade Estónska 

odchodom ľudí do rodných krajín. Druhý väčší odchod z Lotyšska bol zaznamenaný 

vstupom do EÚ a to predovšetkým z dôvodu hľadania práce v zahraničí. Emigranti 

v produktívnom veku presiahli počet prisťahovalcov 1,8 krát. 

Graf 3.5 Saldo migrácie v tisícoch v Lotyšsku 

 

Zdroj: United Nation, 2014, vlastné spracovanie.  

Medzinárodná dlhodobá migrácia, ktorá je negatívna v Lotyšsku, zapríčinila pokles 

od roku 1990  do roku 2005 o 112,8 %. Vstupom do EÚ v roku 2004 zažíva krajina veľkú 

vlnu emigrácie smerom do prosperujúcich krajín ako je Veľká Británia a Írsko. Odhaduje 

1 500 000 

1 700 000 

1 900 000 

2 100 000 

2 300 000 

2 500 000 

2 700 000 

2 900 000 

1
9

9
0

 

1
9

9
2

 

1
9

9
4

 

1
9

9
6

 

1
9

9
8

 

2
0

0
0

 

2
0

0
2

 

2
0

0
4

 

2
0

0
6

 

2
0

0
8

 

2
0

1
0

 

2
0

1
2

 

2
0

1
5

 

2
0

2
5

 

2
0

3
5

 

2
0

4
5

 

2
0

5
5

 

Po
če

t 
o

sô
b

 

PROJEKCIA 

- 150 

- 100 

- 50 

0 

 50 

 100 

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

Ti
sí

ce
 o

sô
b

 



 

29 

 

sa, že viac ako 200 tisíc Lotyšských obyvateľov odišlo preč z krajiny z dôvodu veľkej  

nezamestnanosti, ktorá je  takmer 20 % (The Lithuania Tribune, 2013).  

3.3.3 Vývoj populácie v Litve 

Najväčším sociálnym problémom budúcnosti v prípade Litvy je starnutie populácie 

spôsobené nízkou pôrodnosťou a ešte vyššou emigráciou. Podľa sčítania obyvateľstva 

v posledných 10 rokoch stratila Litva 13 % populácie v dôsledku nízkej pôrodnosti. 

Problémy, ktoré spôsobí starnutie populácie v Litve sa dajú rozdeliť na dve časti. Prvou je 

problém so sociálnou podporou osôb v staršom veku pri poklese osôb v produktívnom 

veku, ktorý spôsobí problém s vyrovnávaním štátnych financií. Druhým problémom je 

vzhľadom k zmenšujúcej sa pracovnej sile oslabujúci potenciál krajiny. Táto strata môže 

byť z časti kompenzovaná rastom investícií, zlepšením vzdelávacieho systému, čím by sa 

mohla zvýšiť produktivita. 

 K 1.1.2013 žije na území Litvy 2,98 milióna obyvateľov. Populačná prognóza 

založená na strednej variante veľkosti populácie predpokladá pokles populácie o 27,5 % 

v sledovanom období.  

Graf 3.6 Vývoj populácie v Litve 

 

Zdroj: Eurostat, 2014a, vlastné spracovanie 

Rovnako aj pre Litvu boli zostavené populačné prognózy v troch variantoch. Ani 

jedna z variant nepredpokladá nárast populácie. Nastane problém ako v prípade Estónska 

a Lotyšska. Počas roku 2011 opustilo Litvu viac ako 53 tisíc obyvateľov. Hromadný 

odchod z krajiny bude mať dlhodobé negatívne dôsledky pre ekonomiku krajiny. Mladý 

ľudia odchádzajú z krajiny, čím spoločnosť bude starnúť ešte rýchlejšie. Hlavným 

lákadlom pre Litovčanov je Veľká Británia, Írsko a Švédsko, z dôvodu okamžitého 
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otvorenia pracovných trhov pre nových členov EÚ. Problémy, ktoré má Litva 

s hromadným odchodom z krajiny, majú svoje korene už v 19 storočí.  

Graf 3.6 Saldo migrácie v tisícoch v Litve 

 

Zdroj: United Nation, 2014, vlastné spracovanie.   

Migračné toky krajiny sa dajú rozdeliť na tri etapy. Prvou je obnovenie nezávislosti, 

druhou je vstup do EÚ a treťou je hospodárska kríza. Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré 

prispievajú k migračným trendom v Litve, sú vysoká nezamestnanosť a nízke mzdy. 

Existujú však aj iné faktory, ako je pocit sociálnej neistoty, nedostatok spravodlivosti, 

nevyhovujúce zaobchádzanie so zamestnancami a nízke kariérne príležitosti v krajine. 

Vstupom do EÚ vzrástol počet emigrantov o 56,5 %. Tento stav pokračoval aj naďalej 

a ešte viac ľudí odchádzalo z krajiny. V roku 2010 nastal rast emigrácie o 3,2 % 

(EUbusiness, 2012).  
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4 Vývoj dôchodkových systémov 

Pobaltské krajiny sa stali veľmi zaujímavé pre svoj vývoj. Začali pod sovietskou 

autoritárskou vládou, ktorá mala výrazný vplyv na ich nasledovný vývoj. Počas 20 rokov 

bola sociálna politika Pobaltských krajín výrazne reformovaná. Napriek určitému úspechu 

v post komunistickej transformácií, krajiny stále zaostávajú za vyspelými štátmi, najmä 

v oblasti minimálnej mzdy a sociálnych dávok. 

4.1 Reformné procesy dôchodkových systémov v EÚ  

Systémy dôchodkového zabezpečenia sa stali súčasťou sociálneho modelu v štátoch, 

ktoré dosiahli určitý stupeň rozvoja. Sociálne systémy sústreďujú ekonomicky potenciál 

bez ohľadu na spôsob financovania dôchodkového systému. Dôchodkové systémy určujú 

zo značnej časti životnú úroveň a tým ovplyvňujú spotrebu, ktorá ma dopad na fungovanie 

národného hospodárstva v štáte. Dôchodkové systémy sú zase ovplyvňované 

zamestnanosťou, populačným vývojom a inými faktormi, preto prechádzajú neustále sa 

meniacimi podmienkami a prispôsobovaním sa národnému hospodárstvu, spoločenským 

a politickým pomerom. Ústredným prvkom modernizácie sociálnej ochrany sa stali 

reformné procesy dôchodkového zabezpečenia  

V krajinách EÚ je kladený veľký dôraz na sociálnu politiku a to hlavne na postupné 

približovanie systémov sociálnej politiky, s čím súvisí stanovenie minimálnych sociálnych 

noriem, ktoré by sa stali záväznými pre všetky krajiny. Systémy sociálnej ochrany slúžia 

na zabezpečenie jednotlivcov dôchodkami v čase, kedy ich potrebujú, a preto je potrebné 

vytvárať atmosféru, ktorá prispieva k sociálnej ochrane pozitívne a pôsobí produktívne 

k ekonomickej a sociálnej stabilite a neznamená pre ekonomiku bremeno. Príčinou 

uskutočňovania reforiem dôchodkových systém je hlavne starnúca populácia, ktorá vo 

vyspelom svete dostáva taký rozsah, že nedostatok reforiem ohrozí cely európsky sociálny 

model, ekonomický rast a stabilitu. Reformy sledujú dlhodobú fiškálnu udržateľnosť pri 

zhoršujúcom sa demografickom vývoji. Najčastejšia sú menené parametre v prvom 

priebežne financovanom pilieri – rast odchodu do dôchodku,  koniec výhod pri 

predčasnom odchode do dôchodku, zmena metodiky zameraná na výpočet dôchodku 

a v neposlednom rade motivácia starších občanov aby dlhšie pracovali (Pastoráková, 

Rievajová, 2007). 
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 V roku 2001 bola Radou Európy zdôraznená komplexná potreba prístupov na 

možné splnenie úloh starnúcej spoločnosti. Schválené boli tri základné zásady dlhodobej 

udržateľnosti: 

 je potrebné zabezpečiť výkonnosť systémov tak, aby boli splnené sociálne ciele, 

ktoré sa zameriavajú na poskytovanie primeraných príjmov pre dôchodcov,  

 zabezpečuje sa finančná udržateľnosť systémov tak, aby dopad starnutia 

neohrozoval udržateľnosť verejných financií či schopnosť spĺňať základné ciele 

rozpočtovej politiky, 

 zvyšuje sa schopnosť systémov a reaguje sa na meniace potreby ako spoločnosti tak 

jednotlivcov a prispieva sa k rastu flexibility pracovného trhu, rovnosti príležitostí 

a lepšiemu prispôsobeniu systémov dôchodkového zabezpečenia individuálnym 

potrebám.  

Európska únia aby dodržiavala Európsku sociálnu chartu a garanciu určitej úrovne 

dôchodkov, kladie niekoľko primárnych požiadaviek: 

 dôchodok, ktorý je tvorený kumulovane, nesmie byť menší ako 50 % z priemernej 

mzdy,  

 priebežný systém nesmie spadnúť pod 50 % v dôsledku zachovania celkového 

rozsahu, 

 v horizonte 10 rokov bude priebežný systém naďalej kľúčovým systémom, ktorý 

slúži na udržanie celkovej úrovne dôchodkov, 

 pri zachovaní istoty v procese investovania ukladatelia na individuálne účty nebudú 

môcť s účtami hýbať minimálne 10 rokov od založenia sporenia.  

Nedávno došlo k reformným procesom vo viac ako 125 krajinách, no väčšinou išlo 

len o parametrické zmeny, týkajúce sa zmeny príspevkovej sadzby, zmeny veku odchodu 

do dôchodku či zmeny koeficientu pri výpočte dôchodku. Systémové zmeny boli 

uskutočnené v Lotyšsku, kde vzniklo prepojenie príspevkov a dávok v systéme virtuálnych 

účtov (NDC). Povinný druhý pilier zaviedlo Lotyšsko a Estónsko (Pastoráková, Rievajová, 

2007).  

Diskusia o problematike priebežného financovania dôchodkových systémov 

a zodpovednosť štátu za kombinované systémy (fondové systémy), kde hlavnú úlohu hrá 

jednotlivec, sa stala podnetom pre práce teoretických autorov. Veľmi často je používané 

pravidlo od autora Samuelson (1958), nazývané Aron-Samuelsonovo pravidlo, ktoré 
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vychádza zo základného modelu založeného na dvoch prekrývajúcich sa generáciách, ktoré 

sú skúmané na vzorke krajín používajúcich systém PAYG. Z modelu vyplýva, že strata 

vzniknutá na základe prechodu od pribežného k fondovému  (kapitalizačnému) 

dôchodkovémo systému, sa bude rovnať daru prvej generácie dôchodcov. Pre ďalšie 

budúce generácie sa osvedčuje viac fondový systém, ale to len v prípade, pokiaľ by tento 

systém bol vybudovaný od začiatku. Dôsledok vzniknutý prechodom priebežného na 

fondový systém v čase t sa dá vysvetliť nasledovne. Generácií dôchodcov v základnom 

čase t náleží suma predstavujúca čistú súčasnú hodnotu zisku z fondového systému oproti 

systému pribežnému. Ak by boli zachované určité výhody fondového systému, bolo by 

nutné zmenšovať dôchodky súčasných dôchodcov. Zmiernenie je možné len pomocou 

dodatočných prostriedkov z daní, rastom deficitu alebo pomocou iného rozpočtového 

zdroja (napr. prostriedky získané z privatizácie). Bez spomínaných dodatočných 

prostriedkov nastáva fakt, že jedna generácia je ochudobnená na úkor tej druhej.  

Aron (1966) vysvetľuje možnú elimináciu medzigeneračných nerovností. 

Východiskom by sa mala stať bilančná rovnica, kde sa suma  súčasne reálne vyplatených 

dôchodkov rovná konštantnému podielu na reálnom mzdovom fonde, inými slovami 

povedané na rovnakej miere náhrady. V dôchodkovom systéme PAYG je možné získať 

dodatočné prostriedky určitou mierou rastu miezd. PAYG je schopný zvýšiť blahobyt 

jednotlivca v prípade ak suma miery rastu populácie a miery rastu reálnych miezd je 

schopná prevýšiť trhovú úrokovú mieru rovnajúcu sa hraničnej miere časovej preferencie 

a hraničnej miere transformácie na budúce statky. 

Miera rastu populácie a miera rastu reálnych miezd dôležito ovplyvňuje bilančnú 

rovnicu PAYG systému, načo poukazujú Jimeo, Rojas a Puente (2008). Obe zložky 

bilančnej rovnice predstavujú príjmovú základňu, a preto PAYG je najviac ovplyvňovaný 

demografickými a ekonomickými faktormi. 

Holzmann (2004), Disney (2000) a Sivák s kolektívom (2007) sa zaoberajú 

prístupmi k vymedzeniu dlhodobej bilančnej rovnováhy dôchodkových systémov. Prístupy 

autorov sú založené na súhrnom účtovnom princípe alebo na dynamických modeloch 

prekrývajúcich sa generácií. Hovoríme o Overlapping Generation Model (OGM), 

s ktorými pracoval už vyššie spomínaný Samuelson (1958), Diamond (1965) alebo  

Auerbach, Kotlikoff (1987). OGM je model dvoch, troch alebo viacerých prekrývajúcich 

sa generácií s niekoľkými obdobiami. Iné štúdie  či princípy ilustrujú nerovnováhy 

v systéme PAYG a sú založené na určitých alternatívnych konceptoch vyčíslenia 

implicitného dlhu. Holzmann a Guven (2009) vo svojej práci vychádzali z výsledkov 
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dlhodobého hospodárenia dôchodkového systému založeného na rozdieloch medzi 

aktívami a pasívami v systéme. V prípade pozitívneho deficitu je systém v nerovnováhe 

a je potrebné zámerné fiškálne opatrenie zo strany vlády v smere poklesu dôchodkových 

výdavkov alebo v smere rastu príjmov do systému. Pomocou  vhodnej metódy odhadu 

výšky vzniknutého deficitu v dlhom období autori považujú za dôležité vzniknutý  rozdiel 

medzi súčasnou hodnotou príjmu a budúcou očakávanou hodnotou.  

Aby bola bilančná rovnováha financovania PAYG systému dodržaná je vyžadovaný 

neustály nárast obyvateľstva (prispievateľov) alebo rast príspevkov či rast daní a na druhej 

strane pokles vyplácaných dávok či rast veku odchodu do dôchodku. Financovanie 

založené na raste deficitu vo verejnej správe nie je dlhodobé riešenie. Rastie verejný dlh 

a náklady dlhu v podobe úrokov, ktoré vytláčajú iné výdavky. Tieto skutočnosti oslabujú 

vo veľkej miere možnosť dodržania vymedzenej rovnováhy dôchodkových systémov 

(Politická ekonomike 6, 2011). 

Práce, ktoré sú zamerané na stabilizáciu dôchodkových systémov pri terajších 

prebiehajúcich demografických zmenách, skúma Barr (2000). Podľa jeho názoru majú 

tendenciu  sa koncentrovať na finančnú stránku a analýzu portfólia finančných aktív 

systému. Barra považuje za veľmi dôležitú podstatu dôchodkovej ekonómie produkciu 

a spotrebu výrobkov so službami. Výmena spotreby je zabezpečená akumuláciou 

finančných aktív (fondov) za nejaký čas alebo na druhej strane na základe prísľubu (systém 

PAYG). Jednotlivci v dôchodku sú koncentrovaný na spotrebu výrobkov a služieb, preto je 

relevantnou premennou v období dôchodku úroveň dosiahnutej produkcie. Voľba medzi 

systémom PAYG alebo fondovým systémom je z makroekonomického hľadiska menej 

podstatná z dôvodu nepriaznivej demografickej zmeny, kde je kľúčová práve produkcia. 

Preto odporúča aby sa politika zamerala na možné nástroje podporujúce hospodárky rast. 

Barr teda vyzdvihuje stabilizáciu systému PAYG cez parametrické zmeny pred 

zavadzaním nových penzijných schém či systémových zmien.  

Na základe štúdií od autorov, zameraných na PAYG systém a fondový systém, sa dá 

povedať, že vo všeobecnosti je možné nájsť zhodu a dôchodkové systémy by mali byť 

kombinované. Mali by sa skladať ako zo štátnych, tak aj súkromných častí, aby boli 

rozložené riziká zapríčiňujúce nestabilitu dôchodkových systémov. Úspešnosť reformy 

závisí hlavne na dostatočnosti kapacity súkromného a vládneho sektoru.  

Teórie vyzdvihujúce pozitívne stránky prechodu na fondové financovanie sa opierajú 

o závislosť medzi úsporami a investíciami vplývajúcimi na hospodársky rast. Diamond 

(1965) hovorí o rovnovážnej expanzívnej ceste ekonomiky podmienenej zlatým pravidlom. 
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Porušenie podmienky naznačuje prílišnú výšku alebo nedostatočnosť úspor. Pomocou 

diskrétnych opatrení vlády a to úpravou daňovej či odvodovej politiky, alebo 

parametrickými a systémovými úpravami financovania dôchodkového systému, je možné 

premeniť úspory na investície alebo spotrebu. Riešením podľa autora je jedine prechod 

k fondovému systému od PAYG systému. Hlavným argumentom pre tento krok je podľa 

Diamond (1965), že prechod na fondový systém dokáže zvýšiť ekonomický výstup. Na 

dôchodky sa bude šetriť, čo prispeje k rastu miery úspor a tie sa premenia na investície 

a tie zvýšia produktivitu práce. Problémom je to, že rast úspor nevedie automaticky k rastu 

investícií. Počas prechodu na fondový systém sa objem úspor zvýši práve o sumu nákladov 

štátu na financovanie deficitu vzniknutého tým, že časť peňazí od rúk pracujúcich nebude 

pripadať dôchodcom, ale už do fondového systému a na dôchodkové účty. Výsledkom je 

nakoniec fakt, že prechod na nový fondový systém neovplyvní mieru úspor a tým 

neovplyvní ani končený celkový objem. 

Na simuláciu makroekonomických efektov privatizácie sociálneho zabezpečenia 

použil Feldstein (1998) dynamický model OLG, model Aueracha a Kotlikoffa a skúmal, či 

alternatíva prechodu na fondový systém prispeje k vyššej efektívnosti. PAYG systém 

s narastajúcim počtom dôchodcov viedol k postupnému spomaleniu investičnej aktivity 

a fondovému systému sa podarilo byť voči tejto skutočnosti odolný. PAYG redukujú 

súkromné úspory, čim redukujú aj celkovú zásobu kapitálu, a financovanie dôchodkových 

systémov sa považuje za formu deficitného financovania, ktorá sa nakoniec prenáša medzi 

generáciami. Toto medzigeneračné prerozdeľovanie spôsobuje pokles úspor počas 

hypotézy životného cyklu hlavne na základe rozdielnych medzigeneračných hraničných 

mier spotreby. Okrem vytláčania spotreby PAYG systémom je prirovnávaný k dlhodobo 

výrazne nízkym daniam, čo má za následok neustále rozpočtové deficity. Pri prechode na 

fondový systém ak nastanú nepriaznivé demografické situácie a hospodársky rast bude 

klesať, môžu vzniknúť nepriaznivé efekty pôsobiace na celý systém. Starnutie populácie je 

predpokladané a počet produktívnych ľudí bude veľmi nízky k pomeru dôchodcov. 

Dôchodcovia si budú sporiť počas pracovného života a neskôr si budú chcieť kúpiť 

dôchodky (nastáva predpoklad, že vklady budú zhodnocované na finančných 

a kapitálových trhoch). Problém produkcie bude rovnaký ako pri systéme PAYG z dôvodu 

spomínaného poklesu produktívnej populácie. Úspory penzistov sú považované za peňažnú 

formu a nadmerný dopyt presiahne ponuku nízkej generácie na trhu výrobkov, spôsobí to 

cenovú infláciu, ona zníži kúpnu silu vyplácaných dôchodkov a miezd v celom 
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hospodárstve. Nepeňažná forma úspor zase pri nedostatočnom dopyte produktívnej 

generácie klesne a opäť sa zníži reálna hodnota dôchodkových úspor.  

Všetky dôchodkové systémy sa zakladajú na prevode skutočných príjmov od 

produktívnej časti populácie smerom k neproduktívnej časti. Dôchodcovia môžu 

spotrebovávať len toľko, koľko sa v danom čase naozaj vyrobí, a preto len prechod 

k fondovému systému, ktorý iba zmenil formu prevodu, nerieši demografickú situáciu. 

V podmienkach starnutia populácie sa vyžadujú zmeny, ako je rast počtu prispievateľov 

alebo iné parametrické zmeny prispievajúce k rastu príspevkov, rastu daní či poklesu 

vyplácaných dávok a rastu veku odchodu do dôchodku (Politická ekonómia 6, 2011). 

Vyspelé krajiny EÚ prechádzajú demografickými zmenami pri ktorých dochádza 

k zmenách v parametroch v dôchodkových systémoch. Neustále sa predlžuje stredná dĺžka 

života a klesá pôrodnosť. Tieto faktory spôsobujú tlak na dôchodkové systémy a výplata 

starobných dôchodkov predstavuje pre štátnu pokladnicu finančnú záťaž. Medzi hlavné 

trendy v dôchodkových systémoch zaraďujeme takto:  

 Zvyšovanie dôchodkového veku – k tomuto opatreniu dochádza vo väčšine 

Európskych krajín. Súčasný vek odchodu do dôchodku v mnohých krajinách 

predstavuje 65 rokov pre mužov i ženy. 

 Znevýhodňovanie predčasného odchodu do dôchodku – s predlžovaním 

odchodu do starobného dôchodku sa zvyšuje aj počet obyvateľov krajín, ktorí 

využívajú možnosť odchodu do predčasného dôchodku. Napriek tomu, že výška 

predčasného dôchodku je nižšia ako výška normálneho starobného dôchodku, 

mnoho ľudí si radšej šetrí samo na dôchodky a využíva možnosť odchodu do 

predčasného dôchodku. 

 Zvyšovanie potrebného počtu rokov poistenia – krajiny EÚ majú zavedenú 

dobu, počas ktorej je občan povinný odvádzať sociálne poistenie keď je 

zamestnaný. 

 Zvyšovanie úlohy dobrovoľného sporenia – krajiny EÚ zvyšovaním 

dobrovoľného sporenia prenesú časť peňazí, ktorá je potrebná na vyplácanie 

dôchodkov, do rúk samotných platiteľov. V niektorých krajinách dnes tvorí štátny 

dôchodok len 40 % celkového starobného dôchodku. Výsledný dôchodok sa skladá 

z troch častí vo väčšine krajín EÚ – štátny dôchodok, dôchodok z povinného 

sporenia v dôchodkových fondoch a z dobrovoľného sporenia (Gola, 2009).  
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4.2 Sociálno-ekonomická situácia v Pobaltských štátoch 

Po rozpade ZSSR sa Pobaltské krajiny zaradili medzi najväčších outsiderov celého 

východného bloku, ktorého boli súčasťou. Stali sa najzaostalejším a najzanedbanejším 

regiónom celej komunistickej časti Európy. Prelomovým okamžikom pre krajiny sa stal 

rozpad ZSSR, 25.12.1991. Od tohto dátumu sa tieto malé európske štáty začali pozvoľna 

meniť z ekonomík, ktoré boli dovtedy založené na rybolove a drevospracujúcom 

priemysle, vo vyspelé hospodárstva po vzore západoeurópskych ekonomík. Začiatky 

transformácie (1991-1994) neboli vôbec pre krajiny jednoduché. Pred dostavením prvých 

hospodárskych úspechov, prežilo obyvateľstvo Pobaltských krajín pomerne rušné obdobie 

dramatických hospodárskych turbulencií. Ekonomika sa nachádzala niekoľko rokov 

v hlbokej recesií, ktorá bola spôsobená rozpadom sovietskeho trhu, a tamojšie 

obyvateľstvo bolo vystavené obrovskej vlne  hyperinflácie. V roku 1992 vzrástli ceny 

všetkého tovaru v Estónsku o 1076 % a v roku 1993 ešte o 89,8 %. V roku 1996 

prekračovala miera inflácie v krajine stále viac ako 20 %. Litva a Lotyšsko mali približne 

rovnaký rast spotrebiteľských cien ako malo Estónsko.  Hospodársky obrat smerom 

k lepšiemu nastal v krajinách s príchodom daňových reforiem v rokoch 1994-1995. 

Estónsko zaviedlo rovnú daň vo výške 26 %  v roku 1994 a o rok neskôr prijalo rovnú daň 

Lotyšsko vo výške 25 %. V roku 1995 prijala aj Litva rovnú daň, ktorá bola 33 %. Daňová 

reforma bola postupne doplňovaná o ďalšie kroky, ktoré mali viesť k efektívnemu 

hospodáreniu so štátnymi prostriedkami a k skvalitňovaniu podnikateľského prostredia. 

Počas rokov 1995-2004 sa pohyboval priemerný ročný prírastok HDP v Pobaltských 

krajinách v rozmedzí 5-10 %, a vysoko prevyšoval priemer rastu HDP v EÚ. V roku 1996 

sa pohybovalo HDP trojice Pobaltských krajín na úrovni 30 % HDP vtedajšej EÚ-15. 

Ekonomická výkonnosť Estónska, Lotyšska a Litvy bola na úrovni ako je Bulharsko či 

Rumunsko. I keď sa Pobaltské  krajiny vyvíjali veľmi podobne, exitovali však medzi nimi 

malé rozdiely, vo výkonnosti ekonomiky. V roku 1996 bolo najvyspelejšou krajinou 

spomedzi Pobaltských krajín Estónsko, ktoré malo HDP no výške 33 % EÚ 15. Za ním 

nasledovala Litva s 29 % a posledné, najchudobnejšie, bolo Lotyšsko s 25 % priemeru EÚ 

15. Pozitívne účinky hospodárskych reforiem na seba nenechali však dlho čakať, 

a hospodárstvo Pobaltských krajín v nasledujúcich rokoch rástlo najrýchlejším tempom 

v Európe. Úspechy z oblasti reforiem sa začali pozitívne prejavovať aj na pobaltský trh 

práce, a dávnou minulosťou sa stala aj hyperinflácia. Nezamestnanosť poklesla v Estónsku 

z 13 % na 10 %, v Litve z 13 % na 11 % a v Lotyšsku poklesla z 9 % na 8 %. Inflácia sa 

v období rokov 2000-2004 dostala do rozmedzia 1-5 % (Zámek, 2005).  
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 „Pobaltské tigre“, takéto označenie dostali Pobaltské krajiny kvôli rýchlemu rastu 

ekonomiky, sa počas rokov 2007-2010 stretávali s následkami hospodárskej krízy. 

Spomedzi krajín EÚ zažili práve Pobaltské krajiny najväčší hospodársky pokles. 

Hospodárska kríza zasiahla krajiny neúprosne predovšetkým z dôvodu, že sa zaraďujú 

medzi malé otvorené ekonomiky, ktoré boli v predkrízovom období cieľom zahraničných 

investorov. Odliv zahraničného kapitálu viedol k skokovému ekonomickému prepadu.  

Tab. 4.1 Vývoj HDP v % 

 2009 2010 2011 2012 2013 

EÚ-27 -4,3 2,1 1,6 -0,3 -0,1 

Estónsko -14,1 3,3 8,3 3,2 3,0 

Lotyšsko -17,7 -0,9 5,5 5,6 3,8 

Litva -14,8 1,5 5,9 3,7 3,1 

Zdroj: Eurostat, 2013 

Najúspešnejšou krajinou spomedzi Pobaltských krajín sa môže nazvať Estónsko, 

ktoré zasiahla finančná kríza v najmenšej miere,  pred Litvou a Lotyšskom. Pokles HDP 

nebol tak razantný, ako v ostatných krajinách a aj zotavenie bolo rýchlejšie. Počas krízy sa 

podarilo Estónskej vláde vyhnúť veľkým škrtom v dôchodkovej oblasti, no v Litve 

a Lotyšsku tomu tak nebolo. V roku 2010 Estónsko zaujalo 32. miesto spomedzi veľmi 

vysoko rozvojových krajín a v roku 2011 sa Estónsku okrem toho podarilo vstúpiť aj do 

eurozóny, zatiaľ čo sa ostatné krajiny stále dostávali z následkov krízy. Napriek veľmi 

dobrým výsledkom sa Estónska vláda rozhodla, že nebude v oblasti sociálnej ochrany 

míňať viac, ako ostatné Pobaltské krajiny.  

Situácia v jednotlivých krajinách bola sčasti odlišná, ale spôsob akým sa krajiny 

z následkov hospodárskej krízy dostali je veľmi podobný. Vďaka reformným procesom sa 

dokázal naštartovať ekonomický rast vo veľmi krátkej dobe v Pobaltských krajinách. 

Krajiny sa vydali cestou cez tvrdé štrukturálne reformy, ktoré začali  so škrtmi vo 

verejnom sektore (zníženie platov a dôchodkov), a obmedzili sa sociálne výdaje.  

Lotyšsko, na rozdiel od Estónska a Litvy, stálo pred nutnosťou sanovať domáci bankový 

sektor. Riešenie situácie sa však neobišlo bez pôžičky od Medzinárodného menového 

fondu. Dôsledok tohto problému zapríčinil nárast Lotyšského dlhu z 10 % HDP v roku 

2007 na 42 % HDP v roku 2011. S touto neľahkou situáciou sa Lotyšsko vyrovnalo, 

splnilo maastrichtská kritéria, a v roku 2014 prijala krajina euro (Tomeš, Žídek, 2008). 
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Miera nezamestnanosti
4
 v Pobaltských krajinách, (viď. príloha č. 1), klesala od roku 

2000 do roku 2008. Počas krízových rokov vzrástla v Lotyšsku (rok 2010) na 19,5 %. Od 

roku 2011 nastal opäť klesajúci trend. Estónsko na základe svojich proti krízových 

reformných procesoch dosiahlo stav, kedy je jeho miera nezamestnanosti nižšia ako 

priemer EÚ-27.  Ako bolo spomenuté, tak reformné procesy, ktoré boli úspešné pomohli 

krajinám bojovať s následkami krízy. Jedným z následkov krízy je aj rast nezamestnanosti.  

Miera zamestnanosti
5
 v Pobaltských krajinách bola v roku 2007 v Estónsku skoro 

70  %, v Lotyšsku 68 % a v Litve 65 % (viď. príloha 1). Počas krízového roku 2010 

poklesla v Litve na 57,6 %, Estónsku 61 % a Lotyšsku na 59,3 %. V nasledujúcom roku už 

opäť začala rásť z dôvodu nástupu reformných procesov a proti krízových opatrení.   

Čím je vyššia miera zamestnanosti v krajinách, tým sa viac zo sociálnej dane 

odvádza do systému sociálneho zabezpečenia, z ktorého sa vyplácajú starobné dôchodky. 

Pobaltské krajiny si udržiavali relatívne vysokú mieru zamestnanosti. V roku 2013 

prekročilo priemer EÚ-27, Lotyšsko aj Estónsko. Litva ostala pod priemerom EÚ-27 o 0,5 

p.b.  

Príjmová nerovnosť (vyjadrená pomocou Giniho koeficientu) je vysoká vo všetkých 

troch krajinách. Na základe tohto zistenia sa zistilo aj, že ľudí ohrozených chudobou je 

oveľa viac ako je priemer EÚ-27 do roku 2010.  

Graf 4.1 Percento z celkovej populácie ľudí vo veku nad 65 rokov ohrozené chudobou  

 

Zdroj: Eurostat, 2014b, vlastné spracovanie 

 

                                                 
4
 Miera nezamestnanosti je počet osôb, ktoré sú nezamestnané, vyjadrená ako % z pracovnej sily. Pracovná 

sila je zložená z celkového počtu zamestnaných a nezamestnaných.  
5
 Miera zamestnanosti predstavuje aktíve (zamestnané) osoby v percentuálnom podiely k rovnakej vekovej 

kategórií. V prílohe č. 1 je zobaný miera zamestnanosti vekovej kategórie 15-64 rokov.  
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Graf 4.1 zachytáva ľudí vo veku nad 65 rokov, ktorý sú ohrozený chudobou. Miera 

rizika chudoby predstavuje 60 % mediánu príjmu po sociálnych transferoch. Od roku 2010 

sa Estónsko a Litva dostali pod priemer EÚ-27, ktorý bol 15,7 %. V roku 2008 malo 

najvyšší počet ľudí ohrozených chudobou nad 65 rokov Lotyšsko, kde sa hodnoty 

vyšplhali až na 52 %. Znamená to, že zo všetkých ľudí vo veku nad 65 rokov bolo  52%  

ľudí ohrozených chudobou. Za rok 2012 je priemer EÚ-27 14,4 %. Pod priemerom je len 

Lotyšsko (13,9 %). 

V EÚ bolo v roku 2012 ohrozených chudobou
6
 16,9 % z celkovej populácie. 

Estónsko v roku 2005 malo 18,3 % z celkovej populácie ohrozenej chudobou. Priemer EÚ-

27 bol v tomto období 16,4 %. Litva mala spomedzi Pobaltských krajín najvyššie percento 

ľudí ohrozených chudobou v roku 2005. V nasledujúcom roku (2006) ju predbehlo 

Lotyšsko, ktoré malo 23,5 % ľudí z ohrozených chudobou v krajine. V roku 2009 kedy 

boli krajiny zasiahnuté krízou, sa vyšplhala chudoba v Lotyšsku na 26,4 %, v Litve na 20,3 

% a v Estónsku na 19,7 % z celkovej populácie. Všetky krajiny sa nedostali až na Estónsko 

pod priemer EÚ-27. v roku 2010 sa Estónsku podarilo znížiť chudobu na 15,8 %, čo 

predstavuje rozdiel medzi ním a EÚ-27 0,6 p.b.  

Graf 4.2 Percento ľudí z celkovej populácie ohrozené chudobou 

 

Zdroj: Eurostat, 2014c, vlastné spracovanie 

Okrem toho sa pobaltské štáty po vstupe do EÚ zapísali medzi krajiny s najväčším 

podielom tieňovej ekonomiky. Tento stav sa dá vysvetliť vysokými sociálnymi daňami 

(zdieľaná zodpovednosť medzi zamestnávateľom a zamestnancom). No na druhú stranu je 

kvalita verejných služieb a sociálnych dávok na relatívne nízkej úrovni. Výška dôchodku 

                                                 
6
 Miera rizika chudoby predstavuje 60 % mediánu príjmu po sociálnych transferoch.   
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sa pohybuje v rozmedzí 30-40 % z priemernej hrubej mzdy. Všetky tri krajiny sa radia aj 

na posledné priečky s najnižšou minimálnom mzdou v EÚ. Oproti krajinám ako je 

Belgicko, Veľká Británia či Írsko je to veľmi nízky štandard. Minimálna mesačná mzda 

bola prepočítaná Eurostatom pomocou parity kúpnej sily. Ako je možné vidieť v grafe 4.3, 

najvyššia minimálna mzda za rok 2013 bola v Litve a to nad 450 eur. Estónsko prekročilo 

hranicu 400 eur a Lotyšsko sa dostalo na jej tesnú hranicu. V predkrízovom roku 2008 bola 

najvyššia minimálna mzda v Estónsku nad 350 eur. Počas krízy sa minimálna mzda v tejto 

krajine nezvyšovala udržiavala sa stále nad hranicou 350 eur mesačne. Jediné Lotyšsku 

rástla výška minimálnej mesačnej mzdy aj v krízových rokoch. 

Graf 4.3 Výška minimálnej mesačnej mzdy  

 

Zdroj: Eusotat, 2014d, vlastné spracovanie 

Pobaltské krajiny oproti priemeru EÚ-27 majú nižšie dôchodky v priemere 4x. 

Počas krízových rokov výška starobných dôchodkov neklesala, ale rástla pozvoľným 

tempom (viď. graf 4.4). Priemerná výška starobného dôchodku bola  EÚ-27 v roku 2009 

vo výške 2141,33 eura. Pobaltské krajiny v tomto roku mali najvyšší dôchodok  vo výške 

509,12 eura. Túto hodnotu malo Estónsko. Priemerný Estónsky dôchodok od roku 2005  

do roku 2011 sa pohyboval vo výške 453,60 eura. Lotyšsko malo priemerný dôchodok 

v sledovanom období 421,16 eura a Litva 414,88 eura.  
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Graf 4.4 Výška starobných dôchodkov v Pobaltských krajinách
7
  

 

Zdroj: Eurostat, 2014e, vlastné spracovanie  

Pobaltské krajiny aj po dvadsiatich rokoch transformácie sú stále „oneskorencami“ 

EÚ podľa ich sociálnych ukazovateľov (príjem, tieňová ekonomika, minimálna mzda, 

výdavky na sociálnu ochranu). Od roku 1991 systém sociálnej ochrany bol zreformovaný 

liberálnym smerom, čo znamená, že sa zväčšila individuálna zodpovednosť za dobre 

životné podmienky a nižšia štátna povinnosť zabezpečuje slušnú úroveň obyvateľov 

(Zvidrins, 2010). 

Graf 4.5 zobrazuje vývoj podielu dôchodku na HDP v %. Najmenší podiel vykazuje 

Estónsko a najväčší Lotyšsko.  

Graf 4.5 Vývoj podielu dôchodku na HDP (%) 

 

Zdroj: Eurostat, 2014f, vlastné spracovanie 

                                                 
7
 Výška dôchodkov je prepočítavaná na základe bežných cien v eurách z roku 2005.  
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Rastúca časť podielu výdajov od roku 2008 je zapríčinená hospodárskou krízou, 

počas ktorej pokleslo HDP v Pobaltských krajinách. Po znovu oživení ekonomiky 

a následne opätovného rastu HDP opäť podiel dôchodkov na HDP klesal. Rozdiel medzi 

rokom 2007 a rokom 2010 v Lotyšsku predstavuje 4,1 p.b. čo je najviac spomedzi 

Pobaltských krajín.  

4.3 Dôchodkové systémy v Pobaltských krajinách 

Po rozpade ZSSR  v Pobaltských krajinách ostali zachované sovietske dôchodkové 

systémy, ktoré boli neudržateľné. Vyznačovali sa nízkym vekom odchodu do dôchodku 

(55 rokov pre ženy a 60 rokov pre mužov). Neudržateľnosť bola okrem toho  spôsobená aj 

oveľa menšími ekonomikami a ukončením dotácií zo strany Ruskej federácie. Počas 

vplyvu ZSSR boli dôchodky vyplácané vo výške 50-100 % z predchádzajúceho mesačného 

platu a financované boli zo štátneho rozpočtu. V dôsledku zmeny socio-ekonomických 

podmienok v krajinách, museli Pobaltské krajiny čeliť problémom s rizikom starnúcej 

populácie, klesajúcou pôrodnosťou a klesajúcimi príjmami do štátneho rozpočtu. Tieto 

dôvody sa stali podnetom pre reformné procesy v Pobaltských krajinách. Pre zmiernenie 

rastúcich demografických, sociálnych a ekonomických rizík sa jedným z hlavných 

aspektov reformných procesov stalo pridelenie tržného rizika zo štátneho rozpočtu 

každému účastníkovi. Jednalo sa o povinné sociálne platby (príspevky) od každého, kto 

v systéme bol.  

Litva sa radila medzi priekopníkov v dôchodkovej reforme medzi Pobaltskými 

krajinami. V roku 1995 po rozsiahlych legislatívnych jednaniach ambiciózne navýšila vek 

odchodu do dôchodku. Od polovice 90. rokov začalo Lotyšsko realizovať dôchodkovú 

reformu po Litve. Po vzore Švédka boli zavedené virtuálne dôchodkové účty (NDC), čo 

znamenalo financovanie na pomyselných dôchodkových účtoch alebo pomocou dávkovo 

definovaného PAYG. Spomedzi Pobaltských krajín bolo pri dôchodkových reformách 

najviac opatrné Estónsko.  

Začiatkom roku 2000 boli zahájené vo všetkých troch Pobaltských krajinách tri 

piliere financovania dôchodkov. Lotyšsko začalo v roku 2001, pridalo sa Estónsko v roku 

2002 a posledná sa pripojila Litva v roku 2004.  

4.3.1 Estónsky dôchodkový systém 

Estónsky dôchodkový systém má za cieľ pomáhať človeku k udržaniu predchádzajúceho 

príjmu a životnej úrovne po odchode do dôchodku. Dôchodkový systém je rozdelený do 

troch pilierov. 



 

44 

 

I. pilier – štátny dôchodok  

I. pilier by mal zaručiť minimálny príjem, ktorý je nevyhnutný pre obživu. Je založený 

na princípe prerozdeľovania. Zamestnávateľa platia sociálne odvody vo výške  33 % 

z hrubej mzdy každého zamestnanca a 20 % alebo 16 % si platí do dôchodkového 

poistenia každý zamestnanec. Existujú dva druhy štátnych dôchodkov a to dôchodky, ktoré 

závisia od príspevku práce a národný dôchodok.  

                    (4.1) 

kde, premenná B znamená základnú časť (sumu stanovenú parlamentom za každý fiškálny 

rok), premenná L znamená počet odpracovaných rokov (dĺžku služby) a premenná 

I predstavuje zložku v závislosti na registrovanej sociálnej dani (Bokans, 2000).  

Starobný dôchodok pozostáva z určitých zložiek. Prvou je základná čiastka a druhou je 

výška dôchodku, ktorá závisí hlavne na dĺžke zamestnania (výške  zaplatenej sociálnej 

dane
8
 za každú osobu), viac ako na výške platu jednotlivca. Aby bolo zabránené veľkým 

rozdielom medzi vysoko príjmovými a nízko príjmovými občanmi, štát Estónska garantuje 

minimálnu výšku dôchodku. Nárok na štátny dôchodok má občan, ktorý bol zamestnaný 

minimálne 15 rokov v Estónsku a platil sociálnu daň. Národný dôchodok dostávajú osoby, 

ktoré nemajú nárok na dôchodok v súvislosti s výškou sociálnej dane (nepracovali 15 

rokov v Estónsku). Výška je rovnaká, ako je garantovaný minimálny starobný dôchodok. 

Do predčasného dôchodku je možné odísť 3 roky pred štátom stanoveným dôchodkovým 

vekom, ale v tomto prípade je znižovaný dôchodok o 0,4 % za každý mesiac, v ktorom nie 

je splnený úplný dôchodkový vek. Na druhej strane zase odloženie odchodu do dôchodku 

zvyšuje jeho výšku o 0,9 % za každý mesiac, ktorý občan pracoval nad rámec. Indexizácia 

dôchodkov znamená, že od 1.2.2002 je možné zvýšiť dôchodky štátu v závislosti na 

zodpovedajúcej výške nákladov na bývanie, alebo prijatej sociálnej dane.  Dôchodky sú 

tým pádom  raz ročne násobené indexom spotrebiteľských cien.  

II. pilier – fondový dôchodok 

Financovanie dôchodku pomocou fondového sporenia, je hlavná podpora štátneho 

dôchodku od roku 2002. Jedná sa o poskytovanie doplnkového príjmu počas 

dôchodkového veku. Financovanie II. piliera vychádza z predpokladu, že jednotlivec si 

sám ukladá na dôchodok venovaním 2 % z hrubej mzdy do dôchodkového fondu. Okrem 2 

%, ktoré si platí sám jednotlivec, štát pridá ešte 4% z aktuálnej sociálnej dane, ktorú platí 

                                                 
8
 Príspevky na sociálne poistenie zameraná na dôchodkové poistenie vyjadrené ako určité % z hrubej mzdy 

(Rajevska, 2013). 
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zamestnávateľ. Znamená to teda, že do druhého piliera ide 6 %, ale jednotlivec si platí len 

2 %.  Vstup do druhého piliera je povinný pre osoby narodené od roku 1983 a vyššie 

a dobrovoľné vstúpenie majú osoby narodené od 1942-1983.  

Tab. 4.1 Výška príspevkov do II. piliera zo sociálnej dane 

Estónsko 

2001 – Máj 2009 Jún 2009 – 2010 2011-2013 2014-2017 

4 % 3 % 6 % 2 % 

Zdroj: Rajevska, 2013 

III. pilier – doplnkový dôchodkový fond 

Je financovanie dôchodku založené na dobrovoľnosti. Príspevky sú dobrovoľné pre 

všetky osoby, výšku príspevku si určuje jednotlivec sám a je možné ju meniť. Je možné 

zmeniť dôchodkový fond a je možné prerušiť príspevky. Tretí pilier, čiže doplnkový 

dôchodkový fond, pomáha udržiavať životný štandard v dôchodkovom veku. Mesačné, 

alebo štvrťročné platby sú bez dane z príjmu. Financovanie do fondu je možné pomocou 

zmlúv za pomoci manažérov, pričom je možné si vybrať z troch dôchodkových 

doplnkových produktov, ako je dôchodkové poistenie s garantovanými úrokmi, 

s investičným rizikom, alebo len do dôchodkového fondu (PensioniKESKUS, 2013). 

4.3.2 Lotyšský dôchodkový systém 

Po roku 1991 začalo Lotyšsko reformovať svoj dôchodkový systém. Je to prvá 

krajina spomedzi strednej a východnej Európy, ktorá sa odhodlala k zásadnej 

reštrukturalizácií prvého piliera. V roku 2001 boli dokončené reformné procesy a nový 

trojpilierový systém bol predstavený. Prvým pilierom je PAYG (príspevkovo definovaný 

NDC), druhým je povinné financovanie a tretím pilierom je dobrovoľné súkromné 

financovanie. Nový systém bol zostavený tak, aby vnímal flexibilne aktuálne rastúce 

demografické riziká.  

I. pilier – štátny dôchodok  

Nový systém založený v Lotyšsku silno závisí na príspevkoch a dávkach. Tento 

systém je založený na virtuálnych hypotetických účtoch, ktoré obsahujú všetky príspevky 

počas celého pracovného života. Nahromadené vyzbierané príspevky sú označované ako 

fiktívny kapitál. V čase odchodu do dôchodku sú dávky prepočítavané vydelením sumy 

nahromadenej na fiktívnom účte. Výpočet dôchodku je podľa vzorca 4.2,  
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                 (4.2) 

kde, premenná K vo vzorci znamená výšku fiktívneho kapitálu a premenná G znamená 

očakávanú životnosť po odchode do dôchodku (uvedené v nariadeniach vlády) (Bokans, 

2000).  

Povinnosť vstúpiť do systému a mať virtuálny účet, majú osoby zárobkovo činne 

nad 15 rokov a dobrovoľný vstup majú nepracujúci jedinci. Dôchodok je možné čerpať, ak 

boli príspevky ukladané minimálne 10 rokov a nastal vek odchodu do dôchodku.  

Dôchodcovia môžu pokračovať v práci, zatiaľ čo dostávajú plný dôchodok. Pokiaľ chce ísť  

jedinec do predčasného dôchodku, môže tak najviac 2 roky pred skutočným dôchodkovým 

vekom. Celkové príspevky do sociálneho zabezpečenia sú 33 %. Zamestnávatelia platia 24 

% z hrubej mzdy za každého zamestnanca a zamestnanci prispievajú 9 %. Podiel 

dôchodkových odvodov je 20 %, čo znamená, že zamestnanci platia 7,5 % 

a zamestnávatelia 12,5 %. Od roku 2002 začala indexizácia dôchodkov pomocou indexu 

spotrebiteľských cien a narástla tak aj priemerná mzda. Indexizácia sa líši  v závislosti od 

úrovne dôchodku, ktorý uprednostňuje nízke dôchodky.  

II. pilier – povinné individuálne účty 

Povinný pilier začal fungovať od roku 2001 a je úzko spojený s I. pilierom. Systém 

funguje na princípe definovaných príspevkov a účasť je povinná pre nových účastníkov 

trhu práce a zamestnancov vo veku mladšom ako je 30 rokov. Jedinci medzi 30-49 rokom 

života si mohli vybrať medzi pobytom  v systéme s virtuálnymi účtami, alebo medzi 

vstupom do druhého piliera. Jedinci nad 50 rokov nemôžu do druhého piliera vstúpiť. 

Regulácia investícií do II. piliera závisí v Lotyšsku  na tom, či sú dôchodkové plány 

riadené pomocou štátnej pokladne, alebo súkromnými spoločnosťami. Štátna pokladňa má 

povolené v súčasnosti investovať len do lotyšských štátnych papierov, bankových vkladov, 

hypotekárnych záložných listov a vkladových certifikátov. Okrem toho môže štátna 

pokladňa investovať len do finančných nástrojov denominovaných v národnej mene. 

Naopak, súkromné spoločnosti majú povolené investovať do oveľa širšej škály finančných 

nástrojov. Súkromné spoločnosti majú povolené ponúknuť jednotlivcom tri fondy 

s rôznym rizikom a návratnosťou profilov. Na rozdiel od iných krajín, ktoré majú zavedený 

tretí pilier, neexistuje v Lotyšsku záruka návratnosti minimálnej výnosnosti, dokonca je 

nezákonné, aby existovala záruka. Druhý pilier je považovaný za súčasť štátneho 

dôchodkového systému. Z tohto dôvodu nie sú povolené paušálne platby. Po dosiahnutí 
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dôchodkového veku, musia účastníci voliť medzi použitím akumulovaného kapitálu na 

zakúpenie anuity od poisťovne, alebo použiť možnosť náhrady. To znamená, že investori 

presunú svoj kapitál z virtuálnych účtov a dostávajú výplatu na základe mierne upraveného 

štátneho dôchodku.  

Tab. 4.2 Výška príspevkov do II. piliera zo sociálnej dane 

Lotyšsko 

2001-2006 2007 2008- 

 Apríl 2009 

Máj 2009 –  

2012 

2013-2014 2015 2016 a 

 vyššie 

2 % 4 % 8 % 2 % 4 % 5 % 6 % 

Zdroj: Rajevska, 2013 

III. pilier – dobrovoľné dôchodkové sporenie 

Penzijné plány v rámci tretieho piliera môžu byť uzatvárané priamo medzi 

účastníkom a poskytovateľom, alebo s účasťou zamestnávateľa. Dobrovoľné dôchodkové 

sporenie je prevádzkované súkromnými dôchodkovými fondmi, ktoré sú neziskové 

akciové spoločnosti. Dôchodkový plán môže byť riadení úverovou inštitúciou, životným 

poistením, investičnou spoločnosťou,  či správcovskou spoločnosťou. Vstupom do tretieho 

piliera sa ponúkajú zamestnávateľom i zamestnancom daňové výhody až do výšky 10 % 

ročného príjmu, ktoré sú daňovo odpočítateľnými položkami.  

Lotyšsku sa podarilo vytvoriť udržateľný dôchodkový systém počas posledného 

desaťročia s veľkým rastom v druhom pilieri. Prijatie dobrovoľného dôchodkového 

sporenia v treťom pilieri je stále nedostatočne rozvinuté. Existujú však aj náznaky toho, že 

verejná politika bude podporovať zlepšenie tretieho piliera pomocou daňovej politiky, 

zlepší sa monitorovanie a dohľad nad dobrovoľným dôchodkovým sporením, nastavia sa 

programy finančného vzdelávania a podporia sa informačné kampane dôchodkového 

systému (Wilminghton Publishing & Information, 2013). 

4.3.3 Litovský dôchodkový systém 

V roku 1995 sa začali podnikať prvé kroky k dôchodkovej reforme. Prvá reforma sa 

zamerala na parametrické zmeny v prvom pilieri a zvýšila sa tak trvalá udržateľnosť 

systému. Ďalšie dva piliere boli pridané do systému v roku 2004 zahrňujúce financovanie 

schém doplnkového dôchodkového systému.  

I. pilier – štátny dôchodok  

Rovnako, ako ostatné Pobaltské krajiny, tak aj Litovský dôchodkový systém bol 

charakteristický veľkorysosťou predčasného odchodu do dôchodku spôsobeného 
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pozostatkami Sovietskeho štýlu.  Neskôr začal rásť vek odchodu do dôchodku a zvýšili sa 

tak aj potrebné príspevky pre dôchodkové dávky. Reformami sa implementovali dve 

úrovne systému v prvom pilieri. Dnes existuje základný dôchodok, čiže paušálna časť 

závislá od rokov služby a druhá časť verejného systému, ktorá je tvorená doplnkovými 

príjmami. Výpočet je založený na počte odpracovaných rokov, individuálnej mzde 

a priemerného príjmu,  

                 (4.3) 

kde, premenná B znamená základný dôchodok závislý od minimálnej životnej úrovne 

stanovenej v krajine a premenná E znamená zisk súvisiaci v závislosti na počte 

odpracovaných rokov a ročného príjmu (Bokans, 2000).  

 Sociálne príspevky sú v Litve na vysokej úrovni. Vo výške 30,7 % z hrubej mzdy, 

z ktorých ide 23,7 % do príspevkov pridelených na dôchodky. Zamestnávatelia platia 21,2 

% z hrubej mzdy za každého zamestnanca a zamestnanci si prispievajú 2,5 %. Možnosť 

predčasného odchodu do dôchodku, sa zaviedla opäť v roku 2004 po zrušení z roku 1995, 

ale vzťahuje sa iba na jedincov, ktorí boli zamestnaní po dlhú dobu. Pokiaľ však niekto 

odišiel do predčasného dôchodku. výška jeho dôchodku sa znížila. Takí, čo pracovali 

dlhšie ako mali, boli odmeňovaní 8 % za každý odpracovaný rok navyše.  

II. pilier – dobrovoľné individuálne účty 

Druhý pilier bol zavedený v roku 2004 a jeho účasť je dobrovoľná. Reakcia zo 

strany verejnosti však bola veľmi pozitívna a koncom roku 2005 sa zúčastnilo druhého 

piliera viac, ako 50 % pracovnej sily. Pre vstup sú členovia poistení fondom štátneho 

systému sociálneho poistenia. Penzijné fondy sú zriaďované ako spoločnosti. Majú 

dozorné rady, predstavenstvo a akcionárov. Príspevky do druhého piliera sú presmerované 

z odvodov do dôchodkových fondov. Znížený príspevok, spôsobený príspevkom do 

druhého piliera neovplyvňuje základný dôchodok, ale len paušálnu časť prvého piliera. 

Dôchodkový plán je založený na diverzifikácií investičného portfólia. To znamená, že 

aktíva každého dôchodkového systému musia byť investované v portfóliu pozostávajúcom 

z cenných papierov, nehnuteľností, komerčných bankových vkladov a vkladových 

certifikátov vydaných bankami. Toto portfólio potom podlieha určitej regulácií, pri ktorej 

je určené, koľko môže byť, do ktorej časti investované. V prípade využívania 

medzinárodného investovania sa Litva postavila veľmi liberálne. Neexistujú žiadne 

obmedzenia na zahraničné investície pre dôchodkové fondy a nie je ani minimálna miera 

návratnosti. Po dosiahnutí veku odchodu do dôchodku, je potrebné odkúpiť anuitu od 
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dôchodkovej spoločnosti. Paušálne platby boli zrušené a sú možné len ak, suma na účte 

účastníka je dostatočne veľká ku kúpe anuity a rovná sa sociálnemu poisteniu základného 

dôchodku (prvého piliera). Zamestnanecké príspevky sú daňovo uznateľné a ak 

zamestnávatelia platia príspevky pre zamestnancov, sú daňovo uznateľné až do  štátom 

stanoveného limitu. Príspevky sú oslobodené od dane, ale výška dôchodku už nie, podlieha 

bežnej dani z príjmu.  

Tab. 4.3 Výška príspevkov do II. piliera zo sociálnej dane 

Litva 

2004 2005 2006 2007-2008 Jan. – Jún 2009 Júl 2009 - 2011 2012 2013 

2,5 % 3,5 % 4,5 % 5,5 % 3 % 2 % 1,5 % 2,5 % 

Zdroj: Rajevska, 2013 

III. pilier – dobrovoľné dôchodkové poistenie 

Tretí pilier je pomerne málo rozvinutý. Individuálne dôchodkové sporenie bolo 

založené v roku 2004. Jednotlivci, alebo zamestnávatelia môžu prispievať do 

dobrovoľných dôchodkových fondov. Príspevky sú oslobodené od dane až do výšky 25 % 

ročného príjmu a akákoľvek suma nad túto hranicu je zdaňovaná sadzbou 15 % namiesto 

pravidelných 27 %. Podstatná časť finančných prostriedkov v treťom pilieri je investovaná 

do podielových fondov, štátnych dlhopisov, kapitálu, podnikových dlhopisov a vkladov. 

  V roku 2006 bol v litovskom parlamente schválený zákon, ktorý umožňuje 

vytváranie zamestnaneckých systémov dôchodkového zabezpečenia a životných zmlúv. 

Tento jav prispel k vytvoreniu akéhosi štvrtého pilieru, no zatiaľ ešte nie je vytvorená 

schéma.  

Trvalo takmer 10 rokov, kým sa podarilo zaviesť základné parametre troj-

pilierového dôchodkového systému. Dôsledkom nedávno vzniknutého dobrovoľného 

dôchodkového poistenia zo strany zamestnancov je možnosť vzniku štvrtého pilieru. Na 

rozdiel od všetkých ostatných štátov v strednej a východnej Európe, je financovanie 

druhého piliera dobrovoľné. Dobrovoľnosť vstupu bola zavedená na základe masovej 

kampane a ukázala sa, ako je veľmi účinná na rozdiel od povinnosti byť v druhom pilieri. 

Dosiahnuť vyváženej štruktúry tretieho piliera, je potrebné ešte viac rozpracovať. Treba 

rozbehnúť daňové stimuly, ktoré sú nedostatočne silné, aby sa prilákali investori z radu 

jednotlivcov. Napriek všetkému, majú práve dôchodkové reformy v Litve za následok 

udržateľnosť systému (Wilminghton Publishing & Information, 2013). 
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4.3.4 Porovnanie dôchodkových systémov Pobaltských krajín 

Tab. 4.4 Schéma poskytovania dôchodkov 

Schéma poskytovania dôchodkov  

 štátny dôchodok dobrovoľné fondové sporenie 

I. pilier II. pilier III. pilier 

Estónsko paušálna čiastka (výška 

závisí od dĺžky 

prispievania) 

fondové sporenie - povinné dobrovoľné sporenie 

Lotyšsko virtuálne hypotetické účty fondové sporenie - povinné dobrovoľné sporenie 

Litva paušálna čiastka (výška 

závisí od dĺžky 

prispievania) 

fondové sporenie - 

dobrovoľné 

dobrovoľné sporenie 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 Trojpilierový systém dôchodkového zabezpečenia je vo všetkých Pobaltských 

krajinách už takmer  10 rokov. Spustenie nového systému vytvorilo pozitívnu atmosféru 

pre reformy a pozitívne vplyvy na mieru účasti obyvateľov, čo malo za následok neustále 

rastúci počet prispievateľov a účastníkov na novom systéme. Počas prvých rokoch 

zavedenia II. piliera boli Pobaltské krajiny úspešné, hlavne vďaka pozitívnej verejnej 

kampani zameranej na vysvetlenie, prečo by mali byť občania zapojení do nového systému  

a sociálno-ekonomickej potrebe reformovať dôchodkové systémy V roku 2009 a 2010, 

keď  začali utíchať dopady hospodárskej krízy, ktorá ťažko zasiahla verejné financie 

v Pobaltských krajinách, boli vlády nútené znížiť príspevkové sadzby do II. piliera. 

Lotyšsko znižovalo z 8 % na 2 %, Estónsko z 4 % na 2 % a Litvy z 3 % na 2 %. 

Znižovanie nastalo z dôvodu udržateľnosti rozpočtov a dôchodkových platieb. Reakcia na 

demografické problémy v Pobaltí, nízka pôrodnosť, rastúca stredná dĺžka života a problém 

s emigráciou obyvateľov v produktívnom veku, sa podpísali pod úspešné predstavenie 

nových dôchodkových systémov. Systémy bol vytvorený na zamedzenie vyššie uvedených 

rizík, spojených s problémami krajín. Už spomínaná finančná kríza prišla na slabé miesta 

nových dôchodkových systémov a odhalila problémy so zabezpečením, proti reálnym 

ekonomickým rizikám. Do rizík sa zaradila dlhodobá nezamestnanosť, zníženie sadzieb 

pre termínované vklady a štátne dlhopisy, ktoré sa v minulosti považovali za bezrizikové 

investície so stabilným výnosom 4-5 %. Po skončení dôsledkov krízy nepomohli ani 

vládne kampane a vysoké výnosy na svetových kapitálových trhoch. Dôvera ľudí v II. 

pilier poklesla (Volskis, 2012).  
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Význam starnutia v Pobaltských krajinách spôsobil, že dôchodky sa stali hlavným 

zdrojom príjmov v štáte, ktoré sú zaručené. Problém predstavujú mladí jednotlivci, ktorí 

odmietajú investovať do dôchodkov a platenia daní. Nezamestnanosť v Estónsku sa 

pohybuje okolo 12,5 % a Litva s Lotyšskom sú na úrovni 15,4 %. Najvyššia miera 

nezamestnanosti je práve medzi mladými vo veku od 15-25 rokov. V rámci dôchodkového 

systému je to veľký problém, lebo systém založený na princípe solidarity generácie 

znamená, že zamestnanci poskytujú peniaze na platenie dôchodkov staršej generácií. 

Hlavným problém Pobaltských krajín, je teda starnutie populácie, ktorá ma vplyv na 

súčasný dôchodkový systém. Okrem problémov s dôchodkovým systémom, je problém aj 

v stabilite finančného systému (Ličmane, Voronov, 2012). 

Pobaltské krajiny na zníženie majetkových nepomerov pre rodiny s nízkymi 

príjmami zaviedli rôzne druhy pomoci. Hovorí sa o testovaných dávkach, ktoré sa stali 

(hlavne v Litve) veľmi populárne a rozsiahle. Jedná sa o sociálne dávky, náhrady za 

kúrenie, dodávky teplej a studenej vody, školské stravovanie, paušálne dávky a dávky pre 

rodiny s deťmi. V Lotyšsku sa stali obľúbenými dávkami pri tejto pomoci dávky sociálnej 

starostlivosti pre rodiny s nízkymi príjmami, príspevky na bývanie, prínos potravín, jedlo, 

a hmotná pomoc súvisiaca so vzdelávaním a výchovou,  Estónsko pristúpilo na cestu 

existenčnej výhody, čím je táto výhoda jedinou majetkovou pomocou. Aby bolo možné 

získať vyššie uvedené dávky, tak je potrebné prejsť príjmovým testom z majetku aj aktív 

(Rajevska, 2009). 
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5 Dopady demografického vývoja na systém starobných dôchodkov 

Posledná kapitola diplomovej práce je venovaná skúmaniu dopadu starnutia populácie 

na systém sociálneho zabezpečenia, konkrétne na časť starobných dôchodkov. Dáta, ktoré 

boli používané sú z Európskeho štatistického úradu (Eusotat). Pre potreby výpočtu indexov 

boli použité populačné projekcie, ktoré v sebe zachytávajú mieru pôrodnosti migráciu.  

5.1 Indexy 

Pomocou indexov ako je Billeterov index, index ekonomického zaťaženia a index 

alternatívneho zaťaženia je možné v Pobaltských krajinách určiť, do akej situácie ich 

dostane starnúca populácia a aký vplyv to bude mať na systém sociálneho zabezpečenia. 

Už dopredu je jasné z predchádzajúcich kapitol, že krajiny čelia starnutiu populácie, ktoré 

ma mnohé negatívne účinky práve na vyplácanie starobných dôchodkov.  

5.1.1 Billeterov index  

Zmeny vo vekovej štruktúre populácie Pobaltských krajín jednoznačne poukazujú 

na proces demografického starnutia. Starnutie predstavuje rast podielu starších ľudí. 

Billeterov index, je komplexný ukazovateľ zaťaženia obyvateľstva pri zohľadnení, ktorá 

veková skupina prevláda. Index bol počítaný podľa vzorca 2.1 a jeho presné hodnoty sú 

v prílohe č. 2.  

Graf 5.1 Vývoj Billeterovho indexu od 1990 do 2060 

 

Zdroj: Eurostat, 2014a, vlastné výpočty 

Graf 5.1 znázorňuje grafické zobrazenie vývoju Billeterovho indexu počas rokov 

1990 až 2060. V sledovanom období, a to hlavne na jeho začiatku mali Pobaltské krajiny 

väčší podiel obyvateľstva vo vekovej štruktúre 0-14 rokov. Príčinami poklesu indexu 

bližšie k hodnote 0, môže byť už vyššie spomínané získanie ekonomickej a politickej 
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slobody. Rozpadom ZSSR sa rapídne zvýšila emigrácia a mnoho mladích ľudí odišlo 

z krajiny. Druhá vlna odchodu z krajiny nastala vstupom do EÚ a tretia vlna bola 

zapríčinená hospodárskou krízou.   V roku 2004 sa hodnota indexu dostala v Estónsku 

a Lotyšsku do záporných čísel, čím sa zmenila veľkosť vekových štruktúr obyvateľstva 

smerom k staršej populácií. Litva si výšku indexu v kladných hodnotách udržala až do 

roku 2007, kedy mala nižšie hodnoty oproti Lotyšsku o 3,73 p.b., a pod priemerom EÚ-27 

bola o 0,76 p.b. (viď. príloha č. 2). Počas obdobia, ktoré je predikované, sa predpokladá 

vývoj indexu v Estónsku, Litve a EÚ-27 veľmi podobný. Najhoršie spomedzi vybranej 

vzorky krajín je Lotyšsko. V roku 2060 sa dostane na úroveň -45,27 %, čím bude mať 

najviac poproduktívneho obyvateľstva spomedzi Pobaltských krajín.     

5.1.2 Index ekonomického zaťaženia 

Index ekonomického zaťaženia vyjadruje podiel vekovej kategórie 0-19 rokov a 65+  

k vekovej kategórií 20-64 rokov. Pomocou indexu je vyjadrené ekonomické zaťaženie 

produktívneho obyvateľstva.  

Index ekonomického zaťaženia  sa vyvíjal v Pobaltských krajinách veľmi podobne 

v sledovanom období. Tento index bol počítaný podľa vzorca 2.2, a jeho presné hodnoty sú 

v prílohe č.3. Do roku 2013 sa index pohyboval na približne rovnakej úrovni v Pobaltských 

krajinách, ako aj v EÚ-27. Pri hodnote indexu 50 % by to znamenalo, že na 1 

neproduktívnu osobu by pripadali dve produktívne osoby. Hodnota indexu od roku 1990 

už bola nad hranicou 50 %. Znamenalo to, že na jednu osobu v neproduktívnom veku 

nepripadali už ani 2 celé osoby v produktívnom veku. Hodnota indexu, ktorá je vyššia ako 

100 % signalizuje problém, ktorý znamená jedného človeka v produktívnom veku 

pripadajúceho na jedného neproduktívneho. Vo vybranom časovom horizonte sa dlhodobo 

index pohyboval okolo 65-70 %, čím pripadalo na jednu neproduktívnu osobu okolo 1,4 

produktívnej osoby. Lotyšsko v roku 2055 dosiahne hodnotu indexu  viac ako 100 %, čím 

vzniknú v krajine mnohé problémy. Najvýraznejšie hodnoty má index v Litve, ktorý od 

roku 2020 rastie spomedzi vybranej vzorky krajín najrýchlejšie. Na konci sledovaného 

obdobia v roku 2060 bude hodnota viac ako 140 %. Tento stav bude znamenať, že na jednu 

osobu vo veku nad 65 rokov nebude pripadať ani jedna produktívna osoba (0,7 osoby).  

V roku 2050 prekročí priemer EÚ-27  90 %, čím sa opäť potvrdzuje neustále starnúca 

populácia. Pri tejto hodnote indexu bude populácia v stave, kedy bude 1,05 produktívnej 

osoby na 1 neproduktívnu osobu.  
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Graf 5.2 Index ekonomického zaťaženia od roku 1990 do 2060 

  

Zdroj: Eurostat 2014a, vlastné výpočty 

Index ekonomického zaťaženia v Lotyšsku, bude po Litve predstavovať druhý najväčší 

problém. V roku 2060 bude jeho hodnota nad 125 %. To znamená, že na 1 

neproduktívneho  pripadne 0,8 produktívneho. V Estónsku bude o niečo lepšia situácia 

z dôvodu nižšieho výsledného indexu v roku 2060. Index bude vo výške 109 %, čím bude 

pripadať na 0,9 produktívnej osoby na 1 neproduktívnu.  

Výsledné hodnoty indexu znamenajú, že nielen v Pobaltských krajinách, ale v celej 

EÚ-27 je veľký problém so starnutím populácie. Aby bolo možné udržať hodnoty indexu 

aspoň pod hodnotou 100 % je potrebné, aby sa rodilo viac detí, alebo aby z Pobaltských 

krajín neodchádzali mladí, ktorí dokážu pomôcť pri starnúcej populácií.  

5.1.3 Index alternatívneho zaťaženia 

Index ekonomického zaťaženia berie do úvahy ako dôchodcov tak i detskú zložku. 

Aby bolo možné vyjadriť priamy vplyv na systém starobných dôchodkov, je potrebné tento 

index očistiť o detskú zložku. Výpočet indexu je zachytený v prílohe č. 4, ktorá bola 

počítaná podľa vzorca 2.3, kde boli dosadené dáta získané z Eurostatu.  

Graf 5.3 naznačuje, že od roku 2015 začnú oveľa väčšie problémy so stabilitou 

systému sociálneho zabezpečenia. V období od roku 1990 do 2015 rástol index veľmi 

pozvoľne. V Litve to bolo 11,72 p.b., v Estónsku 9,80 p.b., v Lotyšsku 10,30 p.b. Priemer 

v EÚ-27 predstavoval rozdiel len 6,21 p.b. Rok 2015 sa stane zlomovým a tempo rastu 

indexu už nebude také pozvoľné. Priemer EÚ-27 porastie za 45 rokov o 26,75 p.b. 

Spomedzi Pobaltských krajín bude najhoršia situácia v Litve, kde tempo rastu bude 

rýchlejšie o 65,23 p.b. Medzi Litvou a Lotyšskom nie je veľký rozdiel, v prípade Lotyšska 

nastane nárast o 53,63 p.b.  
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Graf 5.3 Index alternatívneho zaťaženia od roku 1990 do 2060 

 

Zdroj: Eurostat 2014a, vlastné výpočty 

Spomedzi Pobaltských krajín na tom bude najhoršie Litva, čo bolo dokázané už 

v predchádzajúcich indexoch. Index alternatívneho zaťaženia v celom sledovanom období 

v Litve narástol z počiatočnej hodnoty 18,3 % na 90,9 %. Z výsledkov indexu je možné 

povedať, že krajiny budú mať väčší problém so systémom sociálneho zabezpečenia, ako je 

priemer EÚ-27. Index alternatívneho zaťaženia začne rásť rýchlejšie, hlavne z dôvodu 

rastúceho počtu staršieho obyvateľstva. Pobaltské krajiny, ktoré sa vyznačujú nízkou 

mierou pôrodnosti a vysokou emigráciou, ktorá len prispieva k starnutiu populácie budú 

problémom postihnuté oveľa viac.  

Výsledkom indexov je záver, ktorý predpokladá naďalej starnutie populácie. 

Ekonomické vplyvy, ktoré spôsobí starnutie populácie sú značné. Starší ľudia majú  viac 

úspor ako mladý, ale míňajú menej na spotrebný tovar. V závislosti na vekovej štruktúre, 

ktorá ma rastúcu tendenciu (65+), môže jej rast spôsobiť pokles úrokových sadzieb a nižšiu 

infláciu. Starnutie populácie zvyšuje niektoré kategórie výdavkov, ktoré sú hradené 

z verejných financií. Najväčšiu časť výdavkov predstavujú výdavky na zdravotnú 

starostlivosť, ktoré budú aj naďalej vplyvom starnutia populácie rásť. Okrem zdravotníctva 

nastane problém aj so systémom sociálneho zabezpečenia. V minulosti dobre fungujúce 

dávkovo definované dôchodkové systémy, budú mať väčšie problémy s udržateľnosťou 

kvôli rastu dlhovekosti. Počas posledných rokov mnohé krajiny prijali politické opatrenia 

zamerané na posilnenie finančnej udržateľnosti dôchodkových systémov, ale problémy 

týkajúce sa primeranosti dôchodkov zostávajú i naďalej (Maniscalo, 2010).   
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5.2 Dopad populačného starnutia na systém sociálneho zabezpečenia 

Sociálne zabezpečenie je riešené v Pobaltských krajinách na základe príspevkovo 

financovaných dávok, čiže dávok zo sociálnej dane. Sociálna daň je úzko spojená 

s pracujúcou časťou populácie, ktorá zarába. Demografický vývoj v Pobaltských krajinách 

vo veľkej miere ovplyvňuje aj systém sociálneho zabezpečenia. Klesajúca produktívna 

časť populácie, bude mať za následok pokles príjmov a naopak rastúca poproduktívna časť 

populácie bude mať za následok nárast výdajov zo systému.   

Očakávané  prijmi a očakávané výdaje, ktoré budú v tejto kapitole vypočítané, 

nepodliehajú zmenám v inflácií, tá ostáva rovnaká.  

Vývoj očakávaných príjmov do systému sociálneho zabezpečenia  

Očakávané príjmy do systému sociálneho zabezpečenia, boli vypočítane na základe 

priemernej percentuálnej výšky populácie a priemernej výšky príjmov do systému 

sociálneho zabezpečenia. Tab. 5.1 zachytáva príjmy z dôchodkového poistenia do systému 

od roku 2005 do roku 2011. Tieto roky predstavovali základňu pre výpočet priemerného 

príjmu. Tab. 5.3, ktorá už zachytáva očakávané prijmi pracuje s priemernou hodnotou 

príjmov (T0= ). Na základe výšky populácie od roku 2005-2011 bol vypočítaný 

priemerný stav. Z tohto priemerného stavu a s použitím populačných prognóz bolo 

vypočítané v %, či bude populácia rásť alebo klesať. Pre produktívnu časť populácie vo 

veku 20-64 rokov, od základne 100% (priemer 2005-2011), do roku 2060 boli vykazované 

nižšie hodnoty ako 100 % (viď tab. 5.2). Opačný stav nastal pre populáciu vo veku nad 65 

rokov, kde boli hodnoty vyššie ako priemerný stav (viď tab. 5.5).  

Tab. 5.1 Prijmi do systému sociálneho zabezpečenia z dôchodkového poistenia  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Estónsko 694,96 820,28 1020,14 1145,89 1102,50 1138,92 1172,43 

Lotyšsko 941,48 1212,42 1583,72 1631,23 1360,65 1300,54 1491,00 

Litva 1440,17 1696,62 2042,56 2404,63 2627,12 2544,13 2683,16 

Zdroj: Eurostat, 2014a, vlastné výpočty 

Tab. 5.2 Očakávaný vývoj populácie vo veku 20-64 rokov v % 

   20-64 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

Estónsko 100 97,2 91,3 85,4 81,7 79,3 76,7 73,9 70,4 66,8 65,7 

Lotyšsko 100 91,9 83,8 74,9 67,7 63,2 60,7 58,5 55,9 53,0 52,3 

Litva 100 91,5 82,5 70,5 59,7 53,9 51,7 50,6 49,7 48,5 47,7 

Zdroj: vlastné výpočty 
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 Očakávané prijmi do systému sociálneho zabezpečenia sú vypočítané nasledovne, 

podľa vzorca 5.1,   

                 (5.1) 

kde,  znamená priemerný príjem do systému sociálneho zabezpečenia a 

 znamená očakávaný vývoj populácie vo veku 20-64 rokov v %.  

Na príklade Estónska za rok 2015 je očakávaný príjem do systému sociálneho 

zabezpečenia vypočítaný ako hodnota (T0= P) predstavujúca 1014 mil. eur, vynásobená 

(  20-64) za rok 2015 predstavujúcim 97,2 % z celkovej populácie, v tejto vekovej 

kategórií. Výsledná hodnota, zobrazujúca očakávaný príjem do systému sociálneho 

zabezpečenia bude 986 mil. eur.  

Tab. 5.3 Očakávané prijmi do systému sociálneho zabezpečenia z dôchodkového 

poistenia v mil. eur 
  (T0= P)

9
 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

Estónsko 1014 986 926 866 828 804 778 749 714 677 666 

Lotyšsko 1360 1250 1140 1018 921 859 825 796 760 721 711 

Litva 2205 2017 1820 1553 1316 1189 1140 1116 1095 1069 1051 

Eurostat, Vlastné výpočty 

 

V tabuľke 5.3, očakávané prijmi do systému sociálneho zabezpečenia počas 

sledovaného obdobia klesali. Pokles bol spôsobený poklesom produktívnej časti populácie 

vo veku 20-64 rokov. V tab. č. 5.2 je zobrazený percentuálny pokles produktívnej časti 

populácie pre Pobaltské krajiny. Estónsku poklesne populácia v produktívnom veku 

o 34,28 p.b., Lotyšsku o 47,72 p.b. a v Litve o 52,32 p.b. do roku 2060.  

Priemerný Estónsky príjem za 7 rokov sa pohybuje vo výške 1014 milióna eur. 

Vplyvom poklesu produktívnej časti populácie a rastom poproduktívnej časti populácie, 

bude v  roku 2060 z priemerného príjmu, plynúť do systému sociálneho zabezpečenia, len 

666 mil. eur. Rozdiel medzi priemerným príjmom a rokom 2060 je 348 mil., čo 

predstavuje pokles o 34,3 %. Znamená to, že do systému sociálneho zabezpečenia bude 

plynúť len 65,68 % z celkových priemerných príjmov.  

Priemerné prijmi v Lotyšsku sú okolo 1360 mil. eur. Pokles príjmov do roku 2060 

bude vo výške 649 mil. eur. V percentuálnom vyjadrení je tento pokles 47,7 %. Do 

systému sociálneho zabezpečenia, vplyvom poklesu produktívnej časti populácie bude 

plynúť len 52,27 % z celkových priemerných príjmov.  

                                                 
9
 T0=  znamená priemer príjmov do systému sociálneho zabezpečenia, vypočítaný od roku 2005 do roku 

2011. 
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Najväčší pokles priemerných príjmov do systému sociálneho zabezpečenia 

zaznamená Litva, ktorej poklesnú prijmi o 52,4 % (1154 mil. eur). Do systému sociálneho 

zabezpečenia bude z počiatočných priemerných príjmov vo výške 2205 mil. eur plynúť len 

47,6 %.   

Na základe očakávaných príjmov, ktoré zachytáva tabuľka 5.3 je možné povedať už 

teraz, že s príjmami do systému sociálneho zabezpečenia, konkrétne príjmami na starobné 

dôchodky, bude v Pobaltských krajinách problém.  

Vývoj očakávaných výdajov zo systému sociálneho zabezpečenia  

Očakávané výdaje zo systému sociálneho zabezpečenia, potrebné na výplatu 

starobných dôchodkov, boli počítané na rovnakom princípe ako aj očakávané prijmi. Tab. 

5.4 zachytáva výdaje zo systému sociálneho zabezpečenia od roku 2005 do roku 2011, na 

výplatu starobných dôchodkov. Priemer za 7 rokov (2005-2011) predstavuje základ pre 

výpočet priemernej hodnoty výdajov za sledované obdobie. Výslednú hodnotu zachytáva  

stĺpec (T0= V), v tab. 5.6. Priemerná hodnota výdajov je vynásobená percentuálnou 

veľkosťou populácie, ktorá je zachytená v tab. 5.5. 

Tab. 5.4 Výdaje zo systému sociálneho zabezpečenia na výplatu starobných dôchodkov v mil. 

eur 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Estonsko 596,76 710,60 826,06 1 013,46 1 099,97 1 116,95 1 119,29 

Lotyšsko 735,19 880,88 1 010,98 1 246,19 1 402,01 1 644,63 1 592,57 

Litva 1 133,33 1 259,45 1 721,96 2 074,30 2 225,05 2 058,19 2 079,06 

Zdroj: Eurostat, 2014, vlastné výpočty 

Tab. 5.5 Očakávaný vývoj populácie vo veku nad 65 rokov 

   65+ 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

Estónsko 100 103,4 109,8 117,2 123,9 127,8 133,3 138,0 145,5 154,9 155,1 

Lotyšsko 100 103,2 106,7 114,2 122,2 127,0 132,9 137,5 145,1 154,8 156,0 

Litva 100 99,7 103,3 112,2 124,1 132,2 137,8 139,4 143,2 150,4 154,0 

Zdroj: Vlastné výpočty 

Očakávané výdaje zo systému sociálneho zabezpečenia sú vypočítané nasledovne, 

podľa vzorca 5.2, 

                (5.2) 

kde,  znamená priemerné výdaje zo systému sociálneho zabezpečenia a  

znamená očakávaný vývoj populácie vo veku nad 65 rokov v %.  
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Za rok 2015 v Lotyšsku, budú očakávané výdaje vypočítané, ako hodnota 

, predstavujúca 1216 mil. eur, vynásobená . Táto priemerná veľkosť 

populácie bude v roku 2015 dosahovať 103,2 %, čím budú výsledné očakávané výdaje vo 

výške 1255 mil. eur.  

Tab. 5.6 Očakávané výdaje zo systému sociálneho zabezpečenia na starobné dôchodky  

  (T0= V)
10

 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

Estónsko 926 958 1017 1085 1147 1183 1234 1278 1348 1435 1436 

Lotyšsko 1216 1255 1298 1388 1486 1544 1616 1672 1765 1882 1897 

Litva 1793 1788 1853 2012 2225 2370 2472 2499 2568 2696 2762 

Zdroj: Vlastné výpočty  

Tabuľka 5.6 zachytáva očakávané výdaje zo systému sociálneho zabezpečenia, 

zamerané na starobné dôchodky. Zaujímavý prípad nastáva v Litve, kde na základe 

prognózovaného obdobia vychádza pokles populácie vo veku nad 65 rokov počas obdobia 

2015. V tomto období bude z celkového počtu poproduktívnej časti populácie (vo veku 

65+), 99,72 % (viď. tab. 5.5). No i napriek miernemu zlepšeniu v roku 2015 budú neustále 

rásť výdaje. Priemer výdajov, ktorý bol počítaný ako v prípade príjmov, od roku 2005 do 

roku 2011 predstavoval 1793 mil. eur. Na konci obdobia v roku 2060 bude potrebné zo 

systému sociálneho zabezpečenia vydať 2762 mil. eur. Rast výdajov, ktorý nastane aby 

bolo možné vyplácať starobné dôchodky, bude vo výške 969 mil. eur.  V percentuálnom 

vyjadrení predstavuje tento nárast 54 %.  

Prognózy vývoja rastu výdajov sú predpokladané v Estónsku na 510 mil. eur. Od 

priemerného roku nastane nárast výdajov vo výške 55 % až k hodnote 1436 mil. eur. 

 Lotyšsku vznikne rovnako nárast ako aj v ostatných dvoch krajinách. Rozdiel 

medzi priemerným rokom 2011 a prognózovaným rokom bude 681 mil. eur (56 %). 

Rozdiel medzi očakávanými príjmami a výdajmi zo systému sociálneho zabezpečenia 

Rozdiel medzi príjmami a výdajmi, ktoré vypovedajú prehľadnejšie o udržateľnosti 

dôchodkového systému, zachytáva tabuľka 5.7. Môžeme vidieť, že ani v jednej zo 

sledovaných krajín nebude prebytok očakávaných príjmov nad  očakávanými výdajmi. 

Nato, aby bolo možné vyplácať starobné dôchodky, by Litva potrebovala v roku 2060 

nárast príjmov  2,6 krát. Estónsko by potrebovalo, aby stúpli prijmi do systému sociálneho 

                                                 
10

 T0=  znamená priemer výdajov zo systému sociálneho zabezpečenia, vypočítaný od roku 2005 do roku 

2011. 
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zabezpečenia 2,1 krát. Lotyšsko, rovnako ako Litva, by potrebovalo v roku 2060 nárast 

príjmov 2,6 krát.  

Tab. 5.7 Rozdiel medzi očakávanými príjmami a výdajmi systému sociálneho zabezpečenia  

  2011 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

Estónsko 88 28 -91 -219 -319 -379 -457 -529 -633 -758 -770 

Lotyšsko 144 -5 -158 -370 -565 -685 -791 -876 -1005 -1161 -1186 

Litva 412 229 -33 -459 -909 -1181 -1332 -1383 -1473 -1627 -1710 

Zdroj: Vlastné výpočty 

Graf 5.4 Rozdiel medzi príjmami a výdajmi systému sociálneho zabezpečenia 

 

Zdroj: Vlastné výpočty 

Graf 5.4 ukazuje ako sa vyvíjal rozdiel medzi príjmami a výdajmi v jednotlivých 

Pobaltských krajinách. Najväčší rozdiel medzi príjmami a výdajmi zaznamená Litva. Na 

začiatku obdobia predstavoval rozdiel príjmov a výdajov kladné hodnoty. Estónsko a Litva 

v roku 2020 budú vykazovať nedostatok príjmov. V prípade Estónska bude potrebné 

zvýšiť prijmi o 91 mil. eur a v Litve o 33 mil. eur. Lotyšsko už v roku 2015 bude 

potrebovať zdvihnúť prijmi do systému sociálneho zabezpečenia o 5 mil. eur. 

5.3 Návrhy a odporúčania na podporu udržateľnosti dôchodkových systémov 

Pobaltských krajín 

Dôchodkové systémy, ktoré boli nastavené v minulosti musia prejsť reformnými 

procesmi. Na začiatku 21. storočia vyzerá situácia úplne inak ako pred 50 rokmi, kedy 

začala vznikať väčšina dôchodkových systémov.  Reformné procesy dôchodkových 

systémov si vyžadujú, aby reformátori boli veľmi obozretný, z dôvodu flexibilných 

a premenlivých dôchodkových režimov veľkej časti pracujúcej populácie. Pri reformných 

procesoch je možné vychádzať z minulých skúsenosti,  ale je potrebné aby boli tieto 

skúsenosti prispôsobené súčasným potrebám, východiskám a parametrom. Dominantné 
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postavenie priebežného financovania (I. piliera), v dôchodkových systémoch, sa nachádza 

v ťažko riešiteľnej situácií. I. pilier je vystavený rýchlo rastúcim nárokom na výdavky zo 

systému, z dôvodu nárastu počtu starších. Na druhej strene, je I. pilier vystavený odlivu 

príjmov, z dôvodu poklesu produktívnej časti populácie, zvyšujúcemu sa počtu 

podnikajúcich osôb a aj v dôsledku nezamestnanosti. Pre vyššie príjmové skupiny je 

domotivujúci systém, ktorý je založený na princípe určených príspevkov a dopredu určenej 

výšky vyplácaných dôchodkov. Faktory, ktoré robia I. pilier domotivujúce sú povinné 

príspevky, ktoré rastú s vyššími príjmami, absencia vzťahu medzi nominálnou výškou 

odvodov a dĺžkou platenia príspevkov a v neposlednom rade zákonom stanovená 

maximálna výška dôchodku. Riešením z tejto situácie je masívna podpora fondových 

systémov (II. a III. pilier), v ktorom si každý občan, ktorý bude schopný, bude sporiť sám, 

počas svojho aktívneho života.  

Jednou z možností ako sa dá podporiť I. pilier je kvalita zamestnania a miezd, ktorá 

vedie k zaručeniu dôchodkov a príjmov a do systému sociálneho zabezpečenia. 

Predkrízové roky sa v celej EÚ a aj v Pobaltských krajinách vyznačovali rastúcim počtom 

pracovných miest. Skutočnosťou však zostávalo, že tieto novovytvorené pracovné miesta 

boli neisté, alebo to boli pracovné miesta s kratšou pracovnou dobou. V Pobaltských 

krajinách nie je vo veľkej miere rozvinuté využívanie čiastočných pracovných úväzkov. 

Krajiny, ktoré sa umiestnili na popredných priečkach v desiatke najlepších dôchodkových 

systémov sveta
11

 využívajú vo veľkej miere flexibilnú formu práce, do ktorej sa zaraďuje 

aj práca na čiastočnú úväzok. Rozvinutá forma flexibilnej práce by v Pobaltských 

krajinách mohla byť využívaná vo väčšej miere. Ak by pracovalo v krajine viac starších 

obyvateľov rástli by prijmi do systému sociálneho zabezpečenia. Rovnako by tieto 

pracovné miesta pomohli aj matkám s deťmi, študentom a zdravotne postihnutým.  

Inou možnosťou, ako sa dá pomôcť rastu príjmov do systému sociálneho zabezpečenia 

je rastúci vek odchodu do dôchodku. Pracujúci v Pobaltských krajinách v súčasnosti 

odchádzajú do dôchodku ešte pred 65 rokom života. Posun hranice odchodu do dôchodku 

by znamenal viac príjmov do systému a zároveň aj menšie výdaje zo systému sociálneho 

zabezpečenia.   

                                                 
11

 Rebríček bol zostavený na základe správy Melbourne Mercer Global Pensions Index. Spomedzi krajín EÚ-

27 sa na prvom mieste umiestnilo Dánsko, na treťom mieste Holandsko, na štvrtom Švédsko, na siedmom 

Veľká Británia a na desiatom mieste sa umiestnilo Poľsko.  
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Záver 

Budúcnosť dôchodkových systémov závisí od zvolenej stratégie pre vykonávanie 

reformných procesov v krajinách. Je potrebné však vykonať reformy v rôznych oblastiach, 

vrátane politiky zamestnanosti, verejných financií a sociálnej ochrany. Starobné dôchodky 

vo veľkej miere ovplyvňujú životnú úroveň veľkej časti populácie Estónska, Lotyšska 

a Litvy. Dlhodobá výkonnosť reformných procesov bude závisieť na ekonomickom rozvoji 

(zamestnanosti, mzdách, produktivite práce) a stabilite ekonomiky. Pre zabezpečenie 

vysokej náhrady dôchodcom je potrebná dobre fungujúca ekonomika s nárastom 

produktivity práce, vysokou zamestnanosťou a vhodnými nastaveniami systému.  

Cieľom diplomovej práce bolo na základe analýzy populačného vývoja v Pobaltských 

krajinách zhodnotiť dopad populačného vývoja na dôchodkový systém. Na základe 

analýzy dát a populačných prognóz bolo zistené, že krajiny sa budú stretávať s problémom 

populačného starnutia. Všetky tri krajiny, ako bolo niekoľkokrát v práci spomínané, 

postihne starnúca populácia. Nízke čísla úhrnnej plodnosti, ktoré vykazujú Pobaltské 

krajiny nie sú postačujúce na prirodzenú obnovu populácie, ktorá by dokázala odvrátiť 

starnutie populácie. Z Pobaltských krajín sa bude najviac s problémom starnutia populácie 

stretávať Litva, kde priemerný vek obyvateľov presiahol už dávno 40 rokov, čím krajina 

prekročila aj priemerný európsky vek. Nízka pôrodnosť a vysoká emigrácia Estónska, 

Lotyšska i Litvy majú za následok neustály pokles veľkosti populácie hlavne, 

v produktívnom veku. 

V práci bola použitá stredná varianta populačných prognóz, ktorá zachytáva 

predpoklady vzťahujúce sa k plodnosti, úmrtnosti a čistej medzinárodnej migrácií. Estónka 

populácia od roku 1990 do roku 2060 poklesne o viac ako 25 %. Populácia Lotyšska 

poklesne rovnako ako populácia Estónska z dôvodu nízkej pôrodnosti a negatívneho 

migračného salda. Celkový pokles populácie od roku 1990 do roku 2060 bude vo výške 

cez 37 %. Problémom Litvy, ktorý prispieva k poklesu populácie a jej starnutiu je 

dlhodobá negatívna migrácia. Od roku 1990 do roku 2060 poklesne populácia Litvy 

o 27,5 %.  

Zisťovanie udržateľnosti súčasného dôchodkového systému bolo vykonané na základe 

analýzy zmeny populačného zloženia populácie v budúcnosti. Starnutie populácie, ktoré 

v Pobaltských krajinách nastane bude mať následky na udržateľnosť systému sociálneho 

zabezpečenia. To, aké veľké bude v jednotlivých krajinách starnutie zachytáva Billeterov 

index, index ekonomického zaťaženia a index alternatívneho zaťaženia. Celkový záver pre 
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indexy znamená, že všetky tri Pobaltské krajiny sa na základe vekového zloženia populácie 

budú stretávať s populačným starnutím a s poklesom populácie. Starnutie populácie so 

sebou prinesie aj nespočetné množstvo zmien v celom ekonomickom a sociálnom chápaní. 

Zmenená veková štruktúra smerom k staršej populácií, bude mať za následok rastúce 

výdaje v niektorých oblastiach hradených z verejných financií. Veľká časť výdavkov bude 

presunutá smerom k zdravotnej starostlivosti, či k systému sociálneho zabezpečenia.  

Dopad starnutia populácie je zachytený  v očakávaných príjmov do systému 

sociálneho zabezpečenia a očakávaných výdajov zo systému sociálneho zabezpečenia na 

vyplácanie starobných dôchodkov. Klesajúca produktívna časť populácie vo všetkých 

Pobaltských krajinách bude mať za následok aj klesajúce prijmi potrebné na výplatu 

starobných dôchodkov. Produktívna časť populácie klesala v priemere o 3,43 % ročne. 

Opačný prípad zaznamenáva poproduktívna časť populácie vo veku nad 65 rokov. Počas 

sledovaného obdobia rástla v priemere o 5,51 % ročne. Rastúca poproduktívna časť 

populácie spôsobí problémy, ktoré súvisia s výdajmi zo systému sociálneho zabezpečenia. 

Rozdiel medzi očakávanými príjmami a očakávanými výdajmi systému sociálneho 

zabezpečenia sa v sledovanom období dostával do záporných hodnôt. Saldo, ktoré vzniklo, 

znamenalo problém s vyplácaním starobných dôchodkov len z I. piliera. Preto je potrebné 

v Pobaltských krajinách upraviť podmienky na trhu práce tak, aby ľudia neodchádzali 

z krajiny za prácou. Rovnako je potrebné vytvoriť pracovné miesta, ktoré budú isté 

a stabilné. Vytvorením lepších pracovných podmienok, alebo rozšírením možnosti 

pracovať v miestach radených medzi flexibilnú formu práce, by sa časť populácie, ktorá 

nemôže z určitých dôvodov pracovať, mohla aspoň čiastočne podieľať na príjmoch do 

systému sociálneho zabezpečenia. Jedná sa hlavne o ženy s deťmi, staršiu populáciu či 

osoby, ktoré sú zdravotne postihnuté. V európskych krajinách, zastávajúcich prvé priečky 

v úspešnosti ich dôchodkových systémoch je silná závislosť trhu práce a systému 

sociálneho zabezpečenia. Hoci je výška dôchodkov v týchto krajinách oveľa vyššia (napr. 

v Dánsku 80 % z hrubej mzdy), záťaž z I. piliera je presunutá na dobre vyvinutý II. pilier a 

III. pilier. Pobaltské krajiny musia okrem zlepšenia situácie na trhu práce posilniť aj 

dôveru ľudí v súkromné fondové sporenia, ktorými by sa pomohla odľahčiť situácia 

verejných financií v krajinách. Rastúci vek odchodu do dôchodku je tiež jedným 

z možných riešení, ale hranicu odchodu nie je možné donekonečna posúvať. Je preto 

potrebné vykonať viac ako len parametrické zmeny pri výpočte dôchodkov, ale treba nájsť 

riešenia podporujúce hlavne pôrodnosť žien a zmeniť stav, kedy mladý ľudia z krajiny 

odchádzajú.   
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Zoznam skratiek 

BI  Billeterov index 

ESSPROS Európsky systém jednotných štatistík sociálnej ochrany 

EÚ  Európska únia 

EÚ-15  Európska pätnástka 

EÚ-27  Európska dvadsať sedmička  

HDP  Hrubý domáci produkt 

Iaz  Index alternatívneho zaťaženia 

Iez  Index ekonomického zaťaženia 

NDC  Notional Defined Contribution 

OGM  Overlapping Generation Model 

OLG  Over-lapping Generation 

OECD  Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  

ZSSR  Zväz sovietskych socialistických republík 
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