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Země bez dětí 
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Düsseldorf červen 2014 

bude zveřejněno ve zprávách ze schůze 

 

Hans-Werner Sinn
1
 

Německo stárne rychleji než téměř všechny země na světě a v poměru ke svému obyvatelstvu 

má méně novorozenců než jakákoliv jiná rozvinutá země planety kromě Japonska. Tato stať 

popisuje demografická fakta a analyzuje důsledky pro důchodový systém a dynamiku naší 

země. Nezůstává však jen u těchto tradičních polí analýzy, nýbrž zkoumá i ekonomické 

příčiny bezdětnosti Němců, k nimž je v prvé řadě třeba počítat důchodový systém samotný. 

Důchodové pojištění vzalo lidem odpovědnost za jejich příjmy ve stáří, a je tak jedním 

z hlavních faktorů, které zavinilybezdětnost Němců. Na opravu tohoto chybného vývoje se 

doporučuje zavést takové nároky na důchod, které budou závislé na počtu dětí. Občané, kteří 

nevydají žádné peníze na výchovu dětí, protože žádné děti nemají, by si měli ušetřené peníze 

ukládat, namísto jejich spotřeby. 

Z dětí se stal v Německu rušivý faktor. Stojí peníze, omezují svobodu konzumu a vedou 

k sociálnímu poklesu. Být bez partnera je dnes normální, manželství nahrazují volné vztahy, a 

když už někdo založí rodinu, musí děti nejprve počkat. Při prvním dítěti je matkám v průměru 

31 let, o čtyři roky více než před čtyřiceti lety, a příliš často pak u jednoho dítěte i zůstanou. 

Průměrný počet je sice již po desetiletí relativně stabilní zhruba dvě dětina matku, neexistuje 

však dost žen v reprodukčním věku. Průměrný počet dětí na ženu (míra porodnosti) činí jen 

1,38.2 V západním Německu byla v r. 2012 téměř každá čtvrtá žena (23 %) ve věku mezi 40 a 

44 bezdětná, ve východním Německu každá sedmá (15 %).3 

Rodina DINK (double income, no kids– dvojité příjmy, žádné děti) je v Německu populární. 

„Double income, no kids“ je devizou pro vzrůstající počet mladých párů: s dvěma příjmy a 

žádnými dětmi se žije lépe než s jedním příjmem a třemi dětmi. Německá společnost stárne. 

A staří se ještě podílí. Zástupy důchodců se nechávají, financováni německým systémem 

přerozdělování, pohupovat v luxusních lodích na vlnách světových moří a dopravovat jet-

clippery k nejodlehlejším plážím planety. Zřejmě nejvelkorysejší důchodový systém na 

celémsvětěudělalz Němců světové mistry v turistice a vytvořil dechberoucí infrastrukturu 

s mořskými lázněmi a zábavními čtvrtěmi na Malorce, Kanárských ostrovech a mnoha jiných 

ostrovech světa. Sotva najdeme jiné místo, kde je aktivním lidem tak mnoho bráno z jejich 
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pracovních příjmů, jak se tomu děje v Německu, jen proto, aby se starým lidem zabezpečily 

slušné příjmy na cestování.
4
 Až ale zestárne generace DINK, bude marně doufat, že bude 

moci život v důchodu kopírovat po svých rodičích. Budou chybět plátci důchodů, kteří by byli 

schopni důchody financovat. 

Postupně však došlo k tomu, že již nejde o zvrácené hodnoty, nýbrž o funkčnost státních 

sociálních systémů, a tím i o funkci podstaty státu samotnou. Počet těch, kteří chtějí brát 

požitky ze státního přerozdělovacího systému, stále roste, a skupina plátců pojistného 

očividně klesá. Důchodový systém se dostává do krize. Krásné sliby politiků a zástupců svazů, 

kteří nechtěli slyšet varování demografů, jsou jen prázdné řeči. Neřešitelné boje o 

přerozdělování mezi starými a mladými hrozí otřást politickým systémem v Německu. 

Naneštěstí tyto boje o rozdělování důchodů vypuknou v době, kdy na státní rozpočty 

dopadnou i zátěže z nefungujících evropských záchranných úvěrů. 

Cílem tohoto příspěvku je probudit, zaurgovat a pomoci uskutečnit změnu politiky. Shrnuje 

nejdůležitější fakta o demografické krizi, ukazuje důsledky této krize a snaží se zjistit její 

příčiny. Z analýzy příčin vyplývají implikace pro společenská a ekonomickopolitická opatření, 

která snad ještě mohou zabránit nejhoršímu a dlouhodobě zajistit vyváženější strukturu 

obyvatelstva. 

Fakta 

Stárnutí německé populace je zobrazeno v obr. 1, v němž je zobrazen vývoj mediánového 

věku Němců, tedy věku, který dělí populaci do dvou stejně velkých skupin starších a mladších 

osob. Vidíme, že tento mediánový věk byl ještě zhruba do roku 1975 35 let, nyní ale činí 45 

let. V nadcházejících letech do roku 2035 stoupne dle prognózy OSN ještě na 50 a u této 

hodnoty se pak zastaví. 

 

Obr. 1: Mediánový věk Němců, 1950-2100 

 
Zdroj: United Nations (2013), Medium-fertility variant. 

Vysvětlivka: Mediánový věk dělí populaci dle věku do dvou stejně velkých skupin. 

V mezinárodním srovnání leží Německo, jak znázorňuje tabulka 1, v současné době za 

Japonskem na druhém místě, co se mediánového věku týče. Dle předběžných výpočtů OSN 

                                                           
4
Sazba pojistného (podíl zaměstnavatele a zaměstnance celkem) na důchodové pojištění činila v Německu 

v roce 2013 18,9 % hrubé pracovní mzdy. Ve srovnatelných systémech uvádí OECD pro rok 2013 následující 
pojistné sazby: Belgie 16,36 %, Francie 24,35 %, Japonsko 17,12 % (od září 2013), Kanada 9,9 %, Rakousko 
22,8 %, Švýcarsko 10,3 %, USA 13,85 %. Srov. OECD (2014a). 
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bude Německo v roce 2035 na pátém místě a i v roce 2100 bude stále ještě patřit k 15 

nejstarším národům na Zemi. 

 

Tab. 1: Kdo je nejstarší? (2010) 

 
Zdroj: United Nations (2013). 

Co je příčinou tohoto vysokého a dále vzrůstajícího průměrného stáří Němců? Žijeme déle 

než ostatní? Je to lepší systém zdravotnictví nebo snad samotný systém důchodového 

pojištění, který Němce nechává takto zestárnout, a proto počet Němců narůstá? Odpovědí je 

jasné ne. 

Na jedné straně totiž, jak ukazuje tabulka 2, není průměrná délka života, tedy věk, v němž 

Němci průměrně umírají, nijak nápadně vysoký. Naopak, německá průměrná délka života se 

v současné době s 80,9 lety pohybuje za hodnotami většiny západoevropských zemí a právě 

lehce nad průměrem všech 28 zemí EU, který činí 80,5 let. 
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Tab. 2: Průměrná délka života při narození v roce 2012 v letech 

 
Zdroj: Světová banka (2014): Název indikátoru: Lifeexpectancyatbirth, total (years). 

Vysvětlivka: Průměrná délka života v roce 2012 udává, kolik let by v průměru žila kohorta novorozenců narozená v tomto 

roce, kdyby míry úmrtí roku 2012 související s věkem platily po celý život této kohorty. 

Na druhou stranu německá populace podle všech projekcí, které jsou k dispozici, klesá. 

Obrázek 2 ukazuje takovouprojekci stavu populace. Přestože roční příliv imigrantů se 

odhaduje na 200.000 osob, obyvatelstvo žijící v Německu, jehož počet činil v roce 2008 82 

milionů, dle této projekce do roku 2060 klesne o 12 milionů na těsně pod 70 milionů osob. 

Počet Němců samotných, počítaný bez přistěhovalců, kterým bylo uděleno občanství, v tomto 

období klesne o odhadem 20 milionů. Poroste jen počet důchodců, a to v absolutních i 

relativních číslech. 
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Obr. 2: Vývoj populace v Německu.  

 
Zdroj: Spolkový statistický úřad(StatistischesBundesamt) (2009) 

Vysvětlivka: Zobrazena je varianta 1-W2: Horní hranice „střední“ populace (předpoklady: konstantní míra porodnosti 1,4, 

zvyšující se průměrná délka života, pozitivní migrační saldo ve výši ročně 200.000 od roku 2020). 

Překlad popisků: Veränderung in Mill. - Změna v mil., 65 undälter - 65 a starší, Gesamtbevölkerung - Celková populace. 

 

Skutečnou příčinou stárnutí německého národa, které je v mezinárodním srovnání obzvláště 

rychlé, je snížení porodnosti. Jak ukazují obrázky 3 a 4, pohybuje se fertilita Němců téměř na 

konci mezinárodního žebříčku. Mezi zeměmi OECD mají nižší čísla porodnosti jen 

Portugalsko, Jižní Korea, Polsko, Španělsko, Slovinsko, Řecko a Maďarsko. Trend míry 

porodnosti ve všech zemích sice směřuje dolů, Německo se však zhruba od roku 1970 

pohybuje na dolní hranici spektra křivek jednotlivých zemí. Za zmínku stojí okolnost, že 

Francie, sousední země, která je na podobné vývojové úrovni jako Německo, vykazuje značně 

vyšší míru porodnosti. K možným příčinám se ještě vyjádřím níže. 
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Obr. 3: Vývoj míry porodnosti v mezinárodním srovnání (vybrané země) 

 
Zdroj: Světová banka (2014): Název indikátoru: Fertilityrate, total (births per woman). 

Vysvětlivka: Míra porodnosti (souhrn počtu narození) se počítá vždy za kalendářní rok z celkových počtů všech narození 

podle věku ročníků 15 až 45 popř. 49. TFR je složený, hypotetický ukazatel a udává, kolik dětí na ženu by se narodilo, kdyby 

byly po celý život těchto žen zachovány počty narození podle věku příslušného pozorovaného kalendářního roku. 

Obrázek4 ukazuje vedle pořadí zemí dle aktuální míry porodnosti i pořadí podle počtu 

novorozenců v poměru k populaci. Vidíme, že Německo je ve statistice porodnosti mezi 

zeměmi OECD hodně dole: s 8,4 narozeními na 1000 obyvatel se v roce 2012 z posledního 

místa, které mu dlouho patřilo, dostalo před Japonsko na druhé místo od konce. A i to se mu 

podařilo jen díky přistěhovalcům, jejichž děti činí dnes třetinu novorozenců v Německu.
5
Bez 

nich bychom zaostávali na posledním místě statistiky porodnosti. 

Toto zničující místo ve statistice porodnosti je způsobeno tím, že ženy v Německu mají 

málo dětí a že Německo disponuje malým počtem žen v reprodukčním věku, protože míra 

porodnosti, jak ukazuje obrázek 3, začala v této zemi klesat dříve než ve většině ostatních 

zemí. Tento problém vznikl již v sedmdesátých letech minulého století, protože již tehdy se 

míra porodnosti propadla. Ženy, které se tehdy nenarodily, dnes samozřejmě nemohoumít děti. 

Setkávají se tu dva problematické efekty, díky nimž je z Německa jedno z koncových světel 

na celém světě. 

 

  

                                                           
5
Srov. Spolkový statistický úřad (2014a). 
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Obr. 4: Míra porodnosti (vlevo) a počet narození na 1.000 obyvatel (vpravo) v zemích OECD 

v roce 2012 

 
Zdroj: Světová banka (2014): Název indikátorů, vlevo: Porodnostirate, total (births per woman), vpravo: Birthrate, crude (per 

1,000 people). 

Vysvětlivka: Míra porodnosti se počítá vždy za kalendářní rok z celkových počtů všech narození podle věku ročníků 15 až 45 

popř. 49. Míra porodnostije složený, hypotetický ukazatel a udává, kolik dětí na ženu by se narodilo, kdyby byly po celý 

život těchto žen zachovány počty narození podle věku příslušného pozorovaného kalendářního roku. 

Překlad popisků:Fertilitätsrate in % - Míra plodnosti v %, Geburtenrate pro Frau – Počet narození na ženu, Geburten pro 

1000 Einwohner – Počet narození na 1000 obyvatel 

 

 

V této souvislosti stojí za zmínku, že Německo ještě v polovině 19. století mezi všemi 

zeměmi, které dnes patří mezi země OECD, vykazovalo třetí nejvyšší fertilitu. Obrázek 5 

ukazuje dramatický pokles fertility v posledních 140 letech. 
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Obr. 5: Míra porodnosti v Německu, 1871 až 2012* 

 
*Výpočty za roky 2011 a 2012 se ještě zakládají na starém počtu obyvatelstva z evidence předchozích sčítání lidu. 

Zdroj: Spolkový ústav pro výzkum populace (BundesinstitutfürBevölkerungsforschung) (2014), výklad autora. 

Překlad popisků:Geburten je Frau – Počet narození na ženu 

 

19. století bylo obdobím, v němž německá populace přímo explodovala. Německo 

předběhlo v počtu obyvatel v tomto období Francii, jejíž pyramida populace kvůli extrémně 

nízkým mírám porodnosti degenerovalado„Urnenform“
i
. To vedlo ke frikcím v mocenském 

postavení evropských zemí, které nakonec v první světové válce vrcholily. Zároveň německá 

převaha počtu narození způsobila hromadnou migraci do USA, kde se Němci před Brity stali 

zdaleka největší skupinou populace, což zůstali až do dnešního dne.
6
To vše je dávno pryč. 

Německo přešlo v období 150 let v mezinárodním pořadí počtů porodnosti z jednoho extrému 

do druhého. 

Jak dramaticky demografický zlom trendu probíhal, ukazuje zřetelně srovnání věkových 

pyramid let 1875 a 2010, znázorněné v obr. 6. Vidíme, že z pyramidy se stal jakýsi druh 

„Tannenbaum“
ii
, jehož silné spodní větve se pohybují u věku života něco nad a pod 50 lety. V 

roce 2015 je jedné z nejhustěji obsazených věkových tříd narozených v roce 1964 již 51 let. 

Kohorty v této oblasti vytváří v současné době zbytek ekonomické dynamiky, s kterým se lze 

v Německu ještě potkat, a z jejich příjmů jsou důchodci placeni. Za 15 až 20 let budou tyto 

kohorty v důchodu, aniž by po nich následovaly jiné silné kohorty, které pak budou moci 

náklady na stáří nést. To je ten problém. 
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Srov. U.S. Census Bureau (2013), tabulka B04006. 
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Obr. 6: Německá věková pyramida za dob Bismarcka (1875) a dnes (2015) 

 
Zdroj: Císařský statistický úřad (KaiserlichesStatistischesAmt) (1878), Spolkový statistický úřad (2014 a násl.), evidence dle 

Werdinga (2013a) 

Vysvětlivky: Struktura obyvatelstva Německa 1875 a 2015, podle pohlaví, tisíc osob na rok věku. 

Překlad popisků: TausendPersonen je Altersjahr – Tisíc osob na rok věku 

 

 

Obrázek 7 ukazuje mezinárodní srovnání důležitého ukazatele věkové pyramidy, totiž 

takzvané míry závislosti ve stáří. Míra závislosti ve stáří zde měří počet osob nad 64 let na 

100 lidí ve věku od 15 do 64 let. Znázorněné křivky poskytují srovnání zemí od r. 1950 do r. 

2100. Vidíme, že míra závislosti ve stáří ve všech porovnávaných zemích výrazně stoupá, že 

ale Japonsko, Německo a Itálie do r. 2050 zaujímají jak v úhlu nárůstu, tak v úrovni míry 

závislosti ve stáří extrémní pozice. Tyto země budou kvůli své dětské chudobě právě 

v příštích 40 letech stárnout rychleji než všechny ostatní velké země. Japonská společnost 

přitom bude mezi všemi zeměmi G7 stárnout nejsilněji, následována Itálií a Německem. 

Ostatní čtyři státy G7 budou ještě v r. 2050 stále vykazovat hodnoty míry závislosti ve stáří 

výrazně pod 50. Až na konci století Francie, Velká Británie a Kanada tuto hodnotu lehce 

přesáhnou; pro USA se předpovídá hodnota ve výši 47,2 v roce 2100. 
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Obr. 7: Míra závislosti v zemích G7 

 
Zdroj: United Nations (2013), Medium fertility variant.  

Vysvětlivka: Míra závislosti ve stáří zde tvoří počet osob v důchodovém věku 65 let a starších na 100 osob v produktivním 

věku od 15 do věku pod 65 let. 

Důsledky demografické krize 

Demografická krize se nejvýrazněji projeví na důchodovém pojištění financovaném 

z přerozdělování, neboť s nárůstem míry závislosti poroste počet důchodců, kteří budou muset 

být zaopatřováni mladými, pracovněschopnýmiobčany, což bude znamenat buď nárůst 

pojistného nebo pokles úrovně důchodů. Výpočty v obrázku 7 se týkají Německa a ukazují, že 

míra závislosti stoupne v období příštích 150 let na čtyřapůlnásobek. Zhruba řečeno to 

znamená, že německá pracující populace bude muset v roce 2100 živit čtyřiapůlkrát tolik 

starých lidí než v roce 1950. Obzvláště silnýbude nárůst míry závislosti především mezi lety 

2000 a 2035. V tomto období stoupne na více než dvojnásobek, z 24,0 na 55,2, což znamená, 

že na každého člověka v produktivním věku připadne více než dvakrát tolik starých lidí, které 

bude muset živit. 

Nejnovější výpočty německého Spolkového statistického úřadu předpovídají podobný 

vývoj (z 27 v r. 2000 na 58 v r. 2035, podobně jako u prognózy OSN z 24 v r. 2000 na 55,2 

v r. 2035) a ukazují rovněž dramatický krizový vývoj, který bude kulminovat již kolem roku 

2035. Pokud bylo v roce 2000 zhruba27 starších osob na 100 lidí v produktivním věku, bude 

to v r. 2035 již 58, a to přestože že se v ústřední variantě (varianta 1-W2) odhaduje značná 

migrace 200.000 osob za rok.
7
 

                                                           
7
 Srov. Spolkový statistický úřad (2009). Tento předběžný výpočet se ještě opírá o evidenci populace na bázi 

sčítání lidu v r. 1987 (pro západní Německo) resp. centrálního registru obyvatel bývalé NDR z 3. října 1990. 
Mezitím existují výsledky sčítání lidu z 9. května 2011. Podle nich se předpokládal počet obyvatelstva 
v Německu o zhruba 1,5 muilionů nižší než předtím. Nový předběžný výpočet obyvatelstva na bázi tohoto 
sčítání ještě neexistuje. Protože se nicméně věková struktura s těmito novými výsledky podstatně nezměnila 
(srov. Spolkový statistický úřad (2013d)), měla by uvedená čísla řádově zůstat správná. 
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Člověk nemusí počítat žádný formální důchodový model, aby poznal, že takové 

zdvojnásobení při absolutně šetrném přístupu k důchodcům bude znamenat zdvojnásobení 

pojistného na důchodové pojištění z cca 20 na 40% nebo při absolutně šetrném přístupu 

k plátcům pojistnéhosnížení důchodů o polovinu relativně ke hrubým mzdám. V rámci tohoto 

spektra si může politika vybrat jeden bod, fundamentálnímu snížení počtu plátců pojistného, 

nebo dokonce krizovému vyhrocení důchodové situace ale zabránit nemůže. 

Obr. 8: Výše pojistného v německém důchodovém pojištění 1957-2060 

 

Zdroje: DeutscheRentenversicherung(souhrnné označení pro všechny poskytovatele důchodového pojištění v Německu – pozn. 

překl.) (údaje skutečného stavu, 2013), simulaceWerding (2014). 

Vysvětlivka: Graf ukazuje početní vývoj sazby pojistného na zákonné důchodové pojištění (podíl zaměstnavatele a 

zaměstnance) za rozdílných právních rámcových podmínek (aktuální právní stav: reformní balíček z r. 2014). Plné čáry 

ukazují, jak by sesazbapojistného vyvíjela, kdyby prostředky, které plynou každoročně do důchodového pojištění ze státního 

ropočtu, sloužily pouze ke krytí výdajů nespadajících pod pojištění. Přerušované čáry ukazují vývoj pojistného se 

zohledněním výrazně vyššího podílu státních prostředků dle aktuálně platné důchodové právní úpravy; odpovídají tak 

skutečně očekávaným sazbám pojistného, zatímco státní prostředky jsou financoványz daní, jiných veřejných příjmů nebo 

úvěrů. 

Překlad popisků:in % des Bruttolohns – v % mzdy brutto, konstantes Nettorentenniveau (Reform 1992) – konstantní úroveň 

důchodů netto (reforma 1992), Senkung des Nettorentenniveaus (Reform 2001/2004) – snížení úrovně důchodů netto, 

Ist-Daten – údaje skutečného stavu, Erhöhung des Rentenalters (Reform 2007) – zvýšení důchodového věku (reforma 2007), 

Reformpaket 2014 (Rentemit 63, Mütterrente etc.) – reformní balíček r. 2014 (důchod v 63, důchod pro matky atd.) 

 

Obrázek 8 ukazuje výsledek projekce vývoje sazby pojistného za alternativních 

předpokladů tak, jak ji provedl Martin Werding(2014). Plné čáry přitom ilustrují případ, kdy 

příspěvky státu na důchodové pojištění financované z daní zůstanou omezeny na dávky 

nespadající pod pojištění, a přerušované čáry takový případ, kdy příspěvky státu porostou nad 

daný rámec tak, jak to předpokládá zákon. V druhém případě se pojistné zvýší méně než 

v prvním, protože část zátěže příspěvků na důchod bude schována v daňovém systému. 

Informativnější je tak první případ, protože s touto hrou na schovávanou nepočítá a ukazuje 
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celkovou částku sestávající z daní z mezd a pojistného relativně k hrubým mzdám tak, jak 

vyplývají z alternativních, reformami implicitně definovaných vývojů úrovně důchodů, tedy 

důchodů relativně ke mzdám. 

Tyto různé varianty, které byly vypočteny, ukazují implikace reforem let 1992, 2001, 2004, 

2007 a 2014. S těmito reformami se úroveň důchodů sukcesivně snižuje, aby byl oslaben 

nárůst pojistného. Všechny reformy směrují k oslabení vlivů demografické změny. Konkrétně 

se v r. 1992 přešlo z úpravy důchodů, jež se řídila hrubou mzdou, na úpravu, která se řídí 

čistou mzdou aktivní populace. To zabrání tomu, že důchody budou stoupat rychleji než čisté 

mzdy, k čemuž kvůli stoupající výši pojistného na sociální zabezpečení u starého 

důchodového vzorce docházelo. Důchodovou reformou z r. 2001 bylo rozhodnuto o 

dlouhodobě založeném snížení úrovně zákonných důchodů, které mělo být kompenzováno 

současně zavedenou podporou doplňkového soukromého zabezpečení ve stáří (tzv. Riester-

důchod) mimo zákonný důchodový systém. Tím byl proveden vstup do dílčího kapitálového 

krytí zabezpečení ve stáří –nicméně bohužel jen na dobrovolné bázi. Prostřednictvím faktoru 

udržitelnosti zavedeného do důchodového vzorce důchodovou reformou v r. 2004 se roční 

valorizace důchodů silněji řídí poměrem poživatelů důchodů na plátce důchodu. To vede 

k tomu, že roční valorizace důchodů budou v budoucnu tendenčně nižší. Kromě toho bylo 

rozhodnuto o daňovém odkladu důchodů. Platby pojistnéhona zákonné důchodové pojištění se 

s přechodnou dobou do r. 2025 suksesivně osvobozují od daně z příjmu, dani z příjmů budou 

zato postupně do r. 2040 v plné výši podléhat zákonné důchody. V r. 2007 bylo pak 

rozhodnuto o odchodu do důchodu v 67, přičemž tato úprava počítá s postupným zvyšováním 

věku odchodu do důchodu na 67 let v roce 2029. Prodloužení pracovního života má rovněž 

přispět k lepšímu poměru mezi plátci do důchodové pokladny a příjemci z ní.
8
 Reformy, které 

vstoupily v platnost v polovině roku 2014, umožňují jednak velmi dlouho pojištěným osobám 

začátek penze osvobozený od srážek již v 63 letech a jednak matky dostanou za děti narozené 

před r. 1992 důchodový bod navíc. 

Před první důchodovou reformou roku 1992 činila sazba pojistného na důchodové pojištění, 

sečteme-li zátěž zaměstnavatele a zaměstnance, 17,7%. O pět let později stoupla již na více 

než 20%. 

Plná červená čára ukazuje, že reforma z r. 1992, která byla mezitím opět revidována, by na 

kritický rok 2035 zahrnovala pojistnou a daňovou zátěž ve výši zhruba 38%. Nejnovější 

reformy včetně takzvané reformy Riester z r. 2001 a zákona o udržitelnosti důchodového 

pojištění z r. 2004 vedou k tomu, že kombinovaná pojistná a daňová sazba stoupne do 

poloviny třicátých let na 31%. Důchodová reforma z r. 2007, kterou bude od r. 2012 do r. 

2029 navýšen věk odchodu do důchodu z 65 suksesivně na 67 let, přinese naopak jen drobné 

změny a dává očekávat sazbu pojistného ve výši 29% v r. 2035. Zohledníme-li stoupající 

příspěvek státu, dojde sice u sazby pojistného zdánlivě jen k mírnému nárůstu zatížení na cca 

23% v r. 2035 (zelená přerušovaná čára), ale státní příspěvek musí koneckonců také 

financovat pracující populace. Pro srovnání je zde uvedena ekvivalentní sazba pojistného, 

která vznikne po přepočtu zátěží státního příspěvku na podíly na mzdě. Sotva 30% celkové 

zátěže je více než může pracovní trh unést, zvláště když k tomu přibydou ještě narůstající 

zátěže z pojištění pro případ nutnosti poskytovat péčia zdravotního pojištění. Přesto dle 
                                                           
8
 Srov. Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí (2013). 
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aktuálně platného práva úroveň důchodů (netto, před zdaněním), která by bez reforem od r. 

1992 činila zhruba 52% mezd (mínus pojistné na sociální zabezpečení), do r. 2035 klesnena 

necelých 44%. Bez zvýšení důchodového věku by spadla dokonce na 42%.
9
Pro důchodce to 

bude „na hraně“, a přesto bude zátěž pracujících extrémně vysoká. 

Zvýšení státního příspěvku do důchodového pojištění je optickým trikem pro snížení zátěže, 

ale žádným řešením, protože takovýto příspěvek musí být financován z daní, které hradí 

pracující. Pokusy financovat důchody nejen z příjmů z mezd, ale i z příjmů z kapitálového 

majetku (ve zkratce: odvody z vytváření hodnot – „Wertschöpfungsabgabe“), ztroskotají, 

protože mezinárodní mobilita kapitálu brání účinnému zdanění kapitálu. Nakonec bude zátěž 

spočívat vždy na bedrech pracujících. 

Východisko nenabízí ani teorie naznačující, že by do důchodového systému měli přispívat i 

úředníci. Na jedné straně je 5 % podíl úředníků na celkovém počtu zaměstnanců příliš nízký, 

než aby mohlo zapojení úředníků přinést nějakou úlevu, na druhé straně tak vznikne 

spravedlnostní a motivační problém pro funkčnost státního sektoru, protože platy úředníků 

jsou právě vzhledem k okolnosti, že z nich nejsou odváděny příspěvky na důchody, přiměřeně 

nižší. Soutěž na trhu práce, jíž se účastní i stát, přinesl rovnocennou strukturu čisté mzdy mezi 

úředníky a zaměstnanci soukromého sektoru, která by se neměla narušovat, zvláště když má 

veřejný sektor kvůli výši mezd, která v posledních letech oproti soukromému sektoru zaostává, 

již beztak problémy získat schopný personál. Odkazovat na skutečnost, že úředníci neplatí 

příspěvky na důchod, je průhledné. 

Skutečná řešení pro německou demografickou krizi nespočívají vždy v nových nápadech na 

přerozdělování příjmů v rámci jedné generace, nýbrž v kapitálovém krytí a opatřeních pro 

navýšení míry porodnosti, k tomu se ale vyjádřím později. 

Problematické důsledky demografické krize nezasáhnou jen důchodový systém. Ochabne 

také duševní a ekonomická dynamika Německa. Dle výzkumu Guilford z r. 1967 dosáhnou 

vědci v průměru všech oborů ve věku ca 35 let maxima své výkonnosti.
10

Již dnes jsou 

nejsilnější ročníky v Německu ve věku zhruba 50 let výrazně nad touto hodnotou. Tyto 

ročníky budou Německu ještě pár let přinášet dynamiku, za dalších deset let však bude 

dnešním padesátníkům 60 let. V 60 už nikdo skály neláme, nýbrž se začíná připravovat na 

odchod z produktivního života. 

Občas se objevují domněnky, že snížení produktivní činnosti je předností pro trh práce, 

protože tak lze snížit míru nezaměstnanosti. Tyto domněnky jsou však samozřejmě mylné. 

Vychází z příliš primitivního mechanického názoru na ekonomické dění a přehlíží, že stárnutí 

vyloučí z trhu práce nejen zaměstnance, ale i zaměstnavatele. Je totiž nutno zohledňovat, že 

nové podniky, které vytváří nová pracovní místa, zakládají mladí lidé. Průměrný věk 

                                                           
9
 Viz Werding (2013b). Protože daňová zátěž důchodů (a mezd) závisí na jiných příjmech příslušných 

domácností a okamžiku odchodu do důchodu, udává DeutscheRentenversicherung úroveň důchodů netto již 
jen „před zdaněním“, tzn. pouze se zohledněním sociálních příspěvků, které musí důchodci a aktivní pojištěnci 
hradit. Po zdanění je zpravidla úroveň důchodů netto vyšší (v r. 1992 činila 70 %), protože důchody jsou 
zpravidla nižší, a jsou proto efektivně méně silně zdaňovány než mzdy. 
10

Guilford (1967, S. 424): “In general, qualityof production comes to a maximum during the decade from thirty 
to forty and then declines. Quantityof production, however, remains at a rather uniform level from thirty to 
seventy....” Srov.takéWeinert (1997, S. 98), Lehmann (1953). 
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zakladatelů podniků tak v Německu činí zhruba 37 let.
11

 Protože nejhustěji obsazené věkové 

třídy jsou již dnes starší 45 let, lze očekávat, že výsledkem dalšího stárnutí německé populace 

nebude snížení nezaměstnanosti, nýbrž zcela naopak zostření již beztak existujícího 

nedostatku podnikatelů a pracovních míst.Že by stárnoucí země vykazovala nižší 

nezaměstnanost než země mladých, pracovně schopných lidí, je absurdní a naivní představa. 

Stárnutí německé populace dále sníží inovační sílu země, na níž rozhodující měrou 

závisíjejí mezinárodní konkurenceschopnost.Německo má v mezinárodním srovnání pořád 

ještě velmi dobré postavení v přihlašování patentů, nárůst počtu přihlášených patentů však, 

jak ukazuje obrázek 9, již od osmdesátých let minulého století zaostává daleko za USA, 

jejichž vývoj byl v tomto směru skutečně obdivuhodný. Zatímco Američané přihlásili v r. 

1980 ve své zemi dvakrát tolik patentů než Němci ve své, je to dnes pětkrát tolik. Nicméně je 

počet německých patentů vzhledem k poměrně malé velikosti Německa stále ještě vysoký. 

Obr. 9: Přihlášené patenty tuzemského původu: Srovnání USA a Německa 

Zdroj: Německý patentový a známkový úřad (Deutsches Patent- undMarkenamt) (2014), U.S. Patent and Trademark Office 

(2014). 

Investoři demografické problémy předjímají a drží se již dnes zpátky. Německo tak mělo, 

jak ukazuje obr. 10, v posledních deseti letech jednu z nejnižších mír investic netto mezi 

všemi zeměmi OECD. 

  

                                                           
11

 Srov. Metzger (2014), Věková struktura zakladatelů 2013 (podíly v procentech): 18-24 let (17,6 %), 25-34 let 
(30,6 %), 35-44 let (25,5 %), 45-54 let (16,8 %), 55-64 let (9,5 %). 
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Obr. 10: Míry investic, 2003-2012 

Zdroj: OECD (2014c); výpočty institutuifo. 

Vysvětlivka: Míra investic je definována jako procentuální podíl celkových ekonomických investic netto na tuzemském 

produktu netto. 

Překlad popisků:in % des Nettoinlandsprodukts – v % tuzemského produktu netto 

 

Německo se pod vlivem demografických problémů postupně mění v gerontokracii, v níž 

mají hlavní slovo staří. Již dnes si žádná strana nemůže dovolit jednat proti zájmům důchodců. 

Obrázek 11 ukazuje, jak se budou strategické většiny v německé populaci voličů vyvíjet. 

Křivka mediánového věku uvádí takový věk, který skupinu voličů podle věku dělí do dvou 

stejně velkých skupin. V demokracii nelze žádné rozhodnutí učinit proti zájmům 

mediánového voliče, protože by nenašlo oporu většiny, a strany se budou bez ohledu na své 

ideologické zaměření snažit mít takové programy, které se budou co nejvíce blížit 

preferencím mediánového voliče. Dnes je německému mediánovému voliči 49 let, ale 

v polovině let 20. let 21. stol. mu bude již 53. To si vynutí výraznou změnu politiky. 
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Obr. 11: Kdy se Německo převrátí? 

 

Zdroj: SinnundÜbelmesser (2002). 

Překlad popisků:Medianalter – Mediánový věk, Indifferenzalter – Indiferenční věk 

 

Křivka označovaná jako „indiferenční věk“ v obrázku se týká paralelního snížení důchodů a 

pojistného, zhruba tak, jak se o ně snaží reforma Riester a bylo částečně také provedeno. 

Z pojistněmatematického hlediska znevýhodňuje taková reforma důchodce a starší 

produktivní občany, kteří jsou již blízko důchodovému věku. Ulevuje však mladším 

pojištěncům, protože snížení pojistného pro ně znamená z hlediska současné hodnoty větší 

výhodu, než jaké nevýhody způsobí snížení jejich vlastních důchodů. Indiferenční věk je 

takový věk života, v němž se výhody a nevýhody ohledně očekávaných skutečných hodnot 

početně vzájemně ruší. Je-li indiferenční věk vyšší než mediánový věk, pak profituje většina 

voličů z reformy a la Riester. Je-li nižší, profituje většina z dalšího rozšíření přelozdělovacího 

důchodového systému, tedy z opaku reformy Riester. Dle výsledku zobrazeného v obrázku je 

strategická většina pro důchodové reformy typu Riester zajištěna zhruba už jen do r. 2015. 

Potom budou takové reformy už jen stěží prosaditelné. Pak se politický systém Německa 

převrátí. 

Schůdné protiopatření by bylo poskytnout rodičům volební právo za jejich ještě nezletilé 

děti. Rodiče by z ekonomického pohledu zahrnuli do svého volebního rozhodování 

dlouhodobější perspektivu. Mají zpravidla jiné preference než nerodiče a myslí dále než ve 

svém vlastním krátkodobém časovém horizontu, na budoucnost svých dětí, vnuků a pravnuků. 

Tento postup by nutil politické rozhodující síly k tomu, aby silněji zohledňovaly 

dlouhodobější důsledky svých politických opatření. Jen tak mohou být rozhodnutí lepší a 

nebudou nás samotné a naše děti a děti našich dětí zatěžovat v té míře, jak se to v současné 

době rýsuje. 
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Ekonomické příčiny demografické krize 

Demografická krize Německa je výsledkem obecné změny v přístupu člověka k manželství, 

k dětem, k roli ženy a k jiným aspektům života, které mají rovněž vliv na počet dětí. Tato 

změna samozřejmě není dána Bohem a nelze ji svést ani na náhody kulturněhistorického 

vývoje, nýbrž má z převážně míry konkrétní ekonomické příčiny. Marxův výrok, že „bytí 

určuje vědomí“, platí jistojistě i pro změnu přístupu k rodině a dětem. 

Ekonomické pobídky porodnosti: vstup Sárska a nových spolkových zemí 

Jak silně rozhodování o porodnosti určují ekonomické pobídky, ukazuje pohled na vývoj 

porodnosti v NDR po zavedení rozsáhlého programu na zvýšení pobídek porodnosti v roce 

1972, který sahal od posílení práv matek na pracovišti přes širokou nabídku zařízení péče o 

děti od jeslového věku a zvýšení finančních dotací pro mladé rodiny až po lepší zajištění 

prostoru na bydlení pro rodiny s dětmi.
12

 Jak dokládá obrázek 12, měl tento program 

průlomový účinek. Zatímco vývoj porodnosti v západním a východním Německu zhruba do r. 

1972 probíhal velmi podobně, ukazuje se v NDR po zahájení programu velmi výrazný nárůst 

míry porodnosti. 

Obr. 12: Míry porodnosti v Německu od r. 1950 

 

Zdroj: Spolkový statistický úřad (2014b). 

Překlad popisků: Beginn der pronatalistischenFamilienpolitik in der Ex-DDR v.a.seit 1972 – začátek pronatalitní politiky 

v bývalé NDR především od r. 1972, Gesamtdeutschland – celé Německo 

 

Podobnou indicii dává vstup Sárska do Spolkové republiky Německo v r. 1957, poté, co 

Sársko bylo po válce nejdříve pod francouzskou správou. Zatímco míra porodnosti Sárska až 

do tohoto okamžiku byla na poměrně vysoké francouzské úrovni, po vstupu do Spolkové 

                                                           
12

 Srov. Lampert (1976, str. 200-206). 
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republiky Německo výrazně klesla a začala se stále více blížit republikovému proměru 

v následujících letech. Obrázek 13 tento stav ukazuje.
13

 

Obr. 13: Vývoj porodnosti v Sársku, ve Francii a v Německu celkově od r. 1950 

 

Zdroj: Spolkový statistický úřad (2013a), Zemský statistický Sársko (StatistischesLandesamtSaarland) (2013), Human 

Fertility Database (2013). 

Překlad popisků: Lebendgeborene je 1.000 Einwohner – Počet živě narozených dětí na 1.000 obyvatel 

 

Příčinu tohoto vývoje lze proto spatřovat v tom, že rozsáhlý francouzský program podpory 

rodin s dětmi byl po vstupu nahrazen poměrně slabou fiskální pobídkou, kterou nabízel 

západoněmecký stát. I dnes míra porodnosti francouzských žen 2,01 pořád ještě značně 

převyšuje míru porodnosti žen německých, která činí 1,38.
14

 

Stojí ostatně za zmínku, že jak míra porodnosti Sárska, tak i nových spolkových zemí po 

vstupu do Spolkové republiky Německo nejprve velmi výrazně klesla pod celorepublikovou 

úroveň. To možná vyplývá z toho, že změna režimu vytvořila u dotčených silnější 

povědomost o problémech a vyvolala zvláště silnou změnu reprodukčního chování. 

Příklad Francie 

Není jednoduché rozdíly mezi systémy podpory ve Francii a Německu objektivizovat. 

Zdůraznit lze však kromě mnohem lepší péče o děti ve formě školek a jeslí nebo celodenní 

školy zcela obecně okolnost, že ve Francii existuje jiné základní chápání výkonnosti rodin 

s dětmi. Toto základní chápání vedlo např. k tomu, že rodiny s dětmi spadají do systému 

                                                           
13

 Inspirováni dřívější verzí tohoto příspěvku využívají Egger a Radulescu (2009) vstup Sárska do NDR v r. 1957, 
aby kvantifikovali vliv francouzského systému rodinného „splittingu“ (quotientfamilial) na fertilitu. Myslí si, že 
přechod z francouzského na německý systém by vedl k poklesu porodnosti o pětinu. 
14

Srov. Světová banka (2014). 
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splittingu (dělení)daně z příjmu (quotientfamilial
15

), podobně jako je tomu v Německu u 

manželů. V německé politice panuje představa, že daňová výkonnost je na počtu dětí 

nezávislá a že stát má přispívat pevnými, pro všechny stejnými peněžními částkami. Ve 

Francii místo toho panuje názor, že děti sníží daňovou výkonnost rodiny, a proto by se měly 

zohledňovat srážkami nezdanitelných částek a snížením progrese příjmového daňového tarifu. 

Argumentuje se tím, že německý systém je nespravedlivý, protože zdaňuje rodiny se stejnou 

výkonností, konkrétně: stejnými příjmy na hlavu, na hlavu různě silně, a sice tím více, čím 

vyšší je počet dětí. Rozdíly prý mají za následek, že se v Německu fiskální pobídky 

porodnosti u chudších rodin soustředily až do asociální oblasti, zatímco ve Francii jsou i u 

středních a vyšších příjmových vrstev značné. Je nutno preferovat francouzský systém, neboť 

vede k tomu, že děti přichází na svět a vyrůstají i v sociálně intaktních rodinách střední třídy. 

To povede k lepší vzdělanosti dětí a zajistí pak při dědění takzvaně automaticky, bez státních 

zásahů, rovnoměrnější rozdělení majetku. 

Francouzský pobídkový systém pomáhá trochu při prvním dítěti, zato ale o to silněji u 

druhého a především u třetího dítěte. To by mohl být jeden z důvodů měřitelného úspěchu 

francouzské rodinné politiky, neboť podle Birgovavýzkumu(2003) reaguje rozhodování pro 

první dítě mnohem méně na ekonomické pobídky než rozhodování pro druhé nebo třetí dítě. 

Podporou druhého a třetího dítěte je implicitně i pobídka za narození prvního dítěte, ale 

obráceně samozřejmě podpora prvního dítěte není žádnou pobídkou k tomu, aby lidé měli 

druhé nebo třetí dítě. 

Výpočty institutu ifo ukazují, že první dítě je v Německu silněji podporováno než ve Francii, 

že ale ve Francii jsou silněji podporovány druhé a třetí dítě. Státní úleva formou příspěvků na 

děti a daňových úspor u druhého a třetího dítěte je z procentuálního hlediska výrazně větší než 

v Německu.16Francouzský manželský pár se třemi dětmi a jedním poživatelem příjmu, který 

dostává průměrnou mzdu pracovníka v průmyslu, má o 9,1% vyšší rodinný příjem než 

manželský pár s dvěma dětmi a stejným hrubým příjmem. V Německu činí tento nárůst 

příjmů jen 6,5%. Dosáhne-li i druhý manžel pracovního přímu ve výši třetiny průměru, bude 

nárůst čistého příjmu za třetí dítě ve Francii 7,5% a v Německu 5,9%. Účinek „splittingu“ u 

rodin s dětmi se ukazuje zejména také na tom, že, pokud pracovní příjem druhého manžela 

činí dvě třetiny průměru, rodinný příjem navíc činí ve Francii 7,7%, v Německu naopak už 

jen 4,8%. A i tehdy, kdy jsou manželky výdělečně činné, se poskytují rodinám úlevy mnohem 

více, pokud se rozhodnou pro třetí dítě, než je tomu v Německu. Ještě výrazně větší jsou 

rozdíly v podpoře u rodin s nadprůměrnými příjmy. 

Péče o děti a celodenní školy 

Ve srovnání s Francií a jinými zeměmi Německo ve věcných dávkách zaostává – především 

v péči o malé děti. Zatímco dnes již89% tříletých dětí a 96% čtyř- a pětiletých dětí 

v Německu navštěvuje školku a vykazují tak podobné kvóty péče jako srovnatelné západní 

země, zůstává Německo co do péče o děti mladší tří let v mezinárodním srovnání pozadu. 

Obrázek 14 znázorňuje, že je Německo v r. 2010 u péče o děti mladší tří let téměř 10 

procentních bodů pod průměrem OECD a i pod průměrem EU. Novější čísla Spolkového 

                                                           
15Usezdaných občanů se ve vzorci „splittingu“ zohledňuje první a druhé dítě vždy faktorem 1/2, třetí a všechny 
další děti faktorem 1. 
16

 Srov. Meister a Ochel (2003). 
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statistického úřadu (stav 1. března 2013) v obrázku 15 ukazují sice nárůst kvót péče o děti 

v posledních letech díky politicky zamýšlenému vytváření míst v zařízeních péče o děti a u 

denních matek – od žádoucího stavu jsme nicméně ještě dost daleko. 

Abr. 14: Péče o děti mladší šesti let v mezinárodním srovnání v procentech, 2010 

 

Zdroj: OECD (2014b) 

Překlad popisků: unter 3 Jahren – mladší 3 let, 3-5 Jahren – 3-5 let 
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Abr. 15: Kvóty péče o děti mladší tří let* v Německu 

 

Zdroj: Spolkový statistický úřad (2012a), Spolkový statistický úřad (2013b) a Spolkový statistický úřad (2014e); rozhodný 

den: 1. březen 2014. 

* Podíl dětí v denní péči o děti v poměru všech dětí této věkové skupiny. 

Překlad popisků: NeueLänder (einschließlichBerlin) – Nové země (včetně Berlína), Deutschland – Německo, Alte Länder – 

Staré země 

 

Podobná je situace u celodenních škol. Země s polodenními školami, jak je známe 

v Německu, dnes už téměř neexistují. Ve většině zemí OECD je pravidlem celodenní škola. 

Od r. 2003 se sice v Německu systematicky buduje celodenní péče o školáky
17

, v r. 2009 však 

bylo místo v takové péči pouze pro každého čtvrtého školáka – podstatně méně, než si rodiče 

přáli. Především stávající německý základní školský systém, který zná dobu vyučování od 

8hod. ráno do 11:30 hod. dopoledne v prvních třídách a 14 dní prázdnin v roce, staví rodiče 

před téměř neřešitelné výzvy. 

Kvůli chybějícím nabídkám péče o malé děti a školáky jsou v Německu ženy stavěny před 

složité rozhodování, zda vykonávat své povolání, nebo vychovávat děti. Musí se rozhodnout. 

Ve Francii je slučitelnost rodiny a povolání naopak řešena příkladně: dostatečné nabídky péče 

o malé děti, Écolematernellepro všechny děti od dvou a půl let a celodenní školy umožňují 

francouzským matkám profesní činnost, aniž by z ní dětem vznikaly měřitelné nevýhody. 

Další vytváření zařízení péče o děti a přechod na celodenní školy by tento konflikt v Německu 

výrazně zmírnily, snížily ztrátu příjmu, která je spojena s výchovou dětí, a zvýšily míru 

porodnosti. Nejnovější výpočty institutu ifo nacházejí signifikantní pozitivní efekty veřejně 

podporované péče o děti mladší tí let na realizaci přání mít dítě. Vytváření kvót péče o děti 

mladší tří let o 10 procentních bodů tak vede k nárůstu míry porodnosti (počet narozených 

dětí na ženu v reprodukčním věku) ve výši zhruba 2,4% v následujícím roce a cca 3,5% o dva 

                                                           
17

 Budování celodenní péče prostřednictvím veřejných, částečně vázaných a zcela vázaných celodenních škol. 
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roky později. Při rozhodování mladých párů o rodičovstvíhrají péče o děti a s nimi vytvořená 

možnost lepší slučitelnosti rodiny a profese nezanedbatelnou roli.
18

 

Vliv zařízení péče o děti, mateřských škol a celodenních škol na počet dětí plyne 

z okolnosti, že ženy jsou bez těchto zařízení nuceny svou profesní činnost silně omezit a jsou 

stavěny před alternativní kariéru nebo děti, přičemž v tomto rozhodování vyhrává stále častěji 

kariéra. Absence odpovídajících zařízení péče o děti mladší tří let a školáky znamená, že se 

ženy vzdají značné části příjmu, když se rozhodnou pro děti. Toto vzdání se příjmu 

představuje zřejmě největší část nákladů na výchovu dítěte a vysvětluje mezinárodní rozdíly 

v mírách porodnosti ve vysokém rozsahu. 

Mzdy žen 

To platí tím spíše, že příjmy ze mzdy žen relativně k příjmům z mezd mužů v poválečném 

období značně vzrostly. Obrázek 16 dává přehled o vývoji v Německu. Vidíme například, že 

platy zaměstnanců ženského pohlaví na plný úvazek, které ještě v r. 1950 činily 55% platů 

jejich mužských kolegů, mezitím vzrostly na 80%. Vyšší mzdy pro ženy znamenají vyšší 

oportunitní náklady na výchovu dětí, a lze v nich v tomto ohledu spatřovat důvod pro to, že 

v průběhu doby míry porodnosti klesaly. Jak důležitý je tento efekt sám o sobě, je ale sporné. 

Každopádně stojí za zmínku, že míra porodnosti ve Francii je vyšší než v Německu, přestože 

se zdá, že je tam poměr ženských a mužských mezd vyšší než v Německu. Lze se spíše 

domnívat, že nárůst příjmů žen má nepřímý účinek v tom, že posiluje efekt chybějících 

zařízení péče o děti a celodenních škol. Čím vyšší je příjem ze mzdy žen, tím silnější je 

podnět se při absenci takových zařízení dětí vzdát. 

  

                                                           
18

 Srov. Rainer et al. (2013). 
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Obr. 16: Vývoj mezd* žen v západním Německu zaměstnaných na plný úvazek ** 

 

Zdroj: Spolkový statistický úřad (2014c). 

* Ve výrobním průmyslu a v sektoru služeb bez zvláštních plateb. 

Příslušný stav území: 1950 do 1959 bez Sárska a Berlína, 1960 až 1963 bez Berlína, 1964 do 2006 včetně Západního Berlína 

(stav do 3.10.19930) od r. 2007 včetně Berlína. 

Překlad popisků: DurchschnittlicherBruttomonatsverdienst in % des Verdienstes männlicher Beschäftigter – Průměrný 

měsíční výdělek brutto v % výdělku mužských zaměstnanců 

 

K příčinám patří i důchodové pojištění 

Mezi ekonomickými příčinami bezdětnosti Němců má důchodové pojištění zcela vyjímečné 

postavení. Důchodové pojištění netrpí jen pod důsledky demografické krize, nýbrž je jednou 

z příčin, které tyto důsledky vyvolaly. 

Důchodové pojištění v systému přerozdělování je pojištěním proti bezdětnosti a z ní 

plynoucí chudobě ve stáří. I když člověk sám mít děti nemůže, nemusí ve stáří strádat, protože 

jej živí děti jiných lidí. Vzájemná pojistná ochrana je velkou výhodou pro všechny zúčastněné. 

Problematickýje ale fakt, že toto pojištění proti bezdětnosti v rodinném plánování potlačuje 

ekonomické důvody pro rodičovství tím, že téměř kompletně socializuje plnění dětí 

předchozím generacím.
19

 

Nejen v rozvojových zemích platí, že lidi mají děti, aby se chránili před chudobou ve stáří. 

Předtím, než Bismarck zavedl důchodové pojištění, bylo běžné i v Německu, že lidi měli děti, 

aby si zajistili vlastní spotřebu ve stáří. Tento motiv dnes v Německu odpadá. Na vlastních 

dětech již při zabezpečení na stáří nezáleží. Stačí, když mají děti, které budou později platit 

důchody, jiní lidé. Ať už má člověk sám děti nebo ne, jeho vlastní hmotné zabezpečení ve 

stáří tím nebude dotčeno, a proto jeden z nejdůležitějších motivů pro rodičovství zanikl. 

                                                           
19

 Srov. Sinn (2004). 
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Mladé páry dnes málokdy spojují své rozhodování o dětech s otázkou, jak bude zajištěno 

jejich vlastní stárnutí. Absence souvislosti mezi rodičovstvím a tématem důchodu v hlavách 

lidí ukazuje ve vší srozumitelnosti, jakým dramatickým způsobem se státní důchodový systém 

projevil na společenských normách. 

Není náhodou, že Německo, které rozsáhlý státní důchodový systém zavedlo jako první, 

dnes patří k zemím s nejnižší mírou porodnosti.
20

 Generace Němců učinily od r. 1889 tu 

zkušenost, že se bez vlastních dětí ve stáří dobře obejdou, a tak se při napodobování jedné 

generace druhou rozšířily nové životní vzory, které se přizpůsobily novým institucionálním 

poměrům. Být single je dnes atraktivní životný styl, a počet mladých párů, kteří alespoň 

prozatím nechtějí mít děti a sňatek ještě neplánují, dramaticky stoupnul. 

Dříve plynula z bezdětnosti hrozba pro vlastní život a lidé se za všech okolností snažili této 

hrozbě předejít. Dnes z bezdětnosti vzniká masivní materiální výhoda, kterou si pro sebe 

nárokuje stále více lidí. Nový Golf a dovolenou na Maledivách lze financovat penězi, které 

byly ušetřeny za výchovu dětí nebo které mohla žena vydělat navíc, protože se místo pro děti 

rozhodla pro svou profesní činnost. Dokonce i spodní střední třída společnosti, která dříve 

vykazovala vysoké míry porodnosti, objevila v bezdětnosti cestu, jak si zajistit materiální 

vzestup. Hrozba, která vzniká z bezdětnosti, existuje sice i dnes stejně jako kdysi, ale 

přesouvá se difúzně na celou společnost. 

Německo stárne, dynamika země slábne, sociální stát se dostává do krize, a přesto jedinec, 

který sám přispěje k zabránění tomuto vývoji, ze svého příspěvku nic nemá. 

Souvislost mezi bezdětností a důchodovým pojištěním byla pod heslem 

„SocialSecurityHypothesis“v literatuře hojně diskutována a dokumentována. EhrlichaChong 

(1998) i Ehrlicha Kim (2007) ve studiích zahrnujících 57 zemí prokázali, že zavedení a 

vytvoření důchodových systémů financovaných z přerozdělování v období od r. 1960 do r. 

1992 má výrazný negativní vliv na zakládání rodiny a porodnost. Podobné závěry nacházejí 

CignoaRosati (1996; 1997)
21

,přičemžve své novější studii z r. 2000 speciálně i pro Německo 

docházejí k jednoznačným závěrům, které tuto hypotézu potvrzují.
22

 

Jak vysoké tyto nesprávné fiskální pobídky, které fungují přes systém důchodového 

pojištění, ve skutečnosti jsou, lze velmi jasně odhadnout, když si položíme otázku, jaký 

fiskální příspěvek nově narozené dítě, které vykazuje průměrnou výdělečnou činnost a samo 

se pak postará o vlastní potomky, přináší jiným členům důchodového systému. Toto dítě 

dospěje, bude pak až do vlastního důchodového věku platit pojistné a následně pobírat důchod, 

který bude samozřejmě platbami pojistného vybírán od jehopotomků.Dle výpočtů ifo
23

 činila 

současná hodnota fiskálního příspěvku nově narozeného dítěte do důchodového systému v r. 

                                                           
20

 Srov. Scheubel (2013). 
21

 Co se týče efektů důchodů financovaných z přerozdělování na úsporu, dochází nicméně studie k rozdílným 
závěrům: Zatímco Ehrlich a Chong, jakož i Ehrlich a Kim (1998; 2007) nalézají negativní souvislost, vyplývá u 
Cigna a Rosatiho (1996; 1997) – při poněkud jiné specifikaci relevantních variabilných ukazatelů – souvislost 
pozitivní. 
22Srov. Cigno et al. (2000). 
23 Srov. Sinn (2001) a Hofmann aWerding (2005). Výpočty fiskální bilance jednoho dítěte se týkají stylizovaného 
životního cyklu dítěte, které se narodilo v r. 2000 a v každém relevantním ohledu jako je např. průměrná délka 
života, účast na vzdělání, průběh příjmů je řazeno k průměru. Při výpočtu se zahrnují fiskální důsledky všech 
dětí očekávaných od tohoto pozorovaného dítěte. Hodnoty jsou uváděny a shrnovány za r. 2000, jako diskontní 
sazba pro přepočet běžných hodnot a na celé časové období projekce se počítá s konstantní reálnou úrokovou 
sazbou ve výši 3,5% p.a. 
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2000 částku 77.600 €. Tato hodnota je kumulované saldo, které nám vyjde, když zohledníme 

příspěvky placené po celý životní cyklus tohoto dítěte a jím přijaté dávky. 

Pokud se navíc zohlední i později vzniklé efekty všech dětí tohoto dítěte, za jejichž existenci 

vděčíme narození pozorovaného dítěte, stoupne současná hodnota dokonce na 139.300 €. To 

je příspěvek, který poskytuje sám zákonný důchodový systém do celé fiskální bilance tohoto 

dítěte. Přitom se jedná o nanejvýš opatrný odhad, který skutečné poměry spíše podceňuje, než 

že bychom vycházeli z konstantnosti sazby pojistného na důchodové pojištění. 

Současná fiskální hodnota příspěvků netto jednoho dítěte je pozitivní fiskální externalitou, 

kterou rodiče, kteří se rozhodnou pro dítě, poskytují jiným skupinám společnosti mimo své 

vlastní potomstvo. Lze je přirovnat k dani za dítě, kterou stát rodičům ukládá při narození 

jejich dítěte, avšak spojené s požadavkem obvyklého tržního zúročení do doby dospělosti 

dítěte. Pokud by stát účinek této daně kompenzoval příslušnou dávkou ve výši 139.300 € 

k okamžiku narození dítěte, pak by se, což každý pochopí i bez příslušných ekonometrických 

výzkumů, jistě rodilo mnohem více dětí. 

Důsledky pro politiku 

Jaké důsledky vyplývají z těchto poznatků pro politiku? Státní politická opatření, o nichž se 

diskutuje jakožto o reakci na demokratickou krizi, lze rozčlenit na pasivní a aktivní politická 

opatření. Pasivní opatření mají mírnit dopady krize na státní důchodové pojištění a trh práce. 

Cílem aktivních opatření je pak vyšší porodnost. 

Zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu 

K pasivním opatřením se řadí zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu. Již důchodová 

reforma z roku 2007 tuto skutečnost zohlednila a zahrnovala postupné zvyšování věku 

odchodu do důchodu z 65 na 67 let do roku 2029. Nová vládní koalice se však vydala 

opačným směrem a osobám, jež pracovaly 45 let nebo pobíraly podporu v nezaměstnanosti I, 

snížila věkovou hranici pro odchod do důchodu na 63 let. Již nyní je však zřejmé, že za 

několik let bude nezbytné vrátit se k původní reformě. 

Tato opatření k úplnému vyřešení problému samozřejmě nestačí. Aby bylo možné zajistit 

v roce 2050 stabilní poměr důchodu k hrubé mzdě na úrovni z roku 1995, bylo by podle 

výpočtů OSN nezbytné zvýšit v Německu formální věk odchodu do důchodu z 65 na 77 let, 

což by mohlo spočívat mimo nynější rámec přijatelnosti pro politické činitele v dohledné 

době, přičemž ani autoři studie nepovažují tuto hranici za politický cíl.
24

 Žádná německá 

spolková vláda se však nevyhne mírnému navýšení věkové hranice pro odchod do důchodu po 

roce 2029 překračující cílený věk 67 let.  

Přistěhovalectví 

Německo v současnosti prožívá velký nárůst přistěhovalectví, jenž připomíná období po jeho 

sjednocení.
25

 V roce 2013 činil čistý nárůst přistěhovalců, tedy po odečtení počtu osob, jež se 

z Německa vystěhovaly, 437 000 osob, tj. nárůst o necelých 28 % více než v roce 2012. Ještě 

nedávno bylo Německo zemí, odkud lidé spíše odcházeli. Nyní přicházejí masově, přičemž 
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většina z nich pochází z Polska (189 000), na druhém místě je mezi zeměmi původu 

Rumunsko (134 000), na třetím pak Bulharsko (59 000). Obzvláště výrazný nárůst 

přistěhovalců je ze zemí postižených krizí, jako je Itálie (36 %), Španělsko (kolem 22 %) a 

Portugalsko (více než 16 %). 

Důvody jsou různé. Nejvýznamnějším z nich je přesměrování kapitálových toků, 

k němuž došlo v souvislosti s hospodářskou krizí. Německé úspory již nesměřují do 

evropských zemí, nýbrž hledají bezpečný přístav doma, zatímco v zemích jižní Evropy stále 

panuje krize. Lidé nyní putují za kapitálem. Zemí původu přistěhovalců je v současnosti 

i Španělsko, Řecko, Portugalsko či Itálie.  

Dalším důvodem bylo uvolnění trhu práce pro pracovníky většiny východních zemí EU 

v roce 2011. Poté, co se Německo vůči těmto zemím otevřelo, zaplavil jej dlouho zadržovaný 

příliv migrantů. V letošním roce byl trh uvolněn i pro pracovníky z Rumunska a Bulharska, 

v důsledku čehož opět vzrostl počet přistěhovalců. 

S přistěhovalectvím je spojen i příliv nových plátců pojistného, což představuje lákavou 

alternativu. Přistěhovalci jako například děti mají ve skutečnosti pozitivní fiskální přínos pro 

zbývající část společnosti. Migrace navíc znamená další pracovní sílu, jíž má německé 

hospodářství naléhavě zapotřebí. Spousta přistěhovalců právě z Polska, České republiky, 

Slovenska či Slovinska má dobré vzdělání a zájem začlenit se do společnosti. Migrace je tak 

přínosná pro všechny zúčastněné, protože migranti získají vyšší platové ohodnocení než doma. 

Noví pracovníci ze zahraničí současně spíše zvyšují produkci německé společnosti, než aby 

pro ni byli zátěží. 

Trvalé přistěhovalectví, kdy v zemi zůstávají i děti a vnuci přistěhovalců, je pro důchodový 

systém nejpřínosnější. U takového přistěhovalectví lze vycházet z toho, že celkový objem 

pojistného odvedeného v průběhu ekonomicky aktivního života přistěhovalce lze do 

fiskálního systému započíst jako čistý příjem, neboť nároky přistěhovalce na důchod budou 

krýt jeho vlastní děti. Podle orientačního výpočtu vykazovala hodnota přínosu dvacetiletého 

přistěhovalce na konci devadesátých let v peněžité hodnotě až 175 000 EUR.
26

Imigrace však 

většinou není trvalá. Do své země původu se po deseti letech od vstupu do země vrací zpátky 

více než polovina přistěhovalců a po 25 letech až 75 % přistěhovalců.
27

Taková dočasná 

imigrace vede k podstatně nižšímu přínosu pro důchodový systém, neboť nároky migrantů na 

důchod zůstávají i přes jejich návrat do země původu v platnosti a nejsou kryty jejich 

vlastními dětmi, nýbrž kolektivně německými účastníky přispívajícími do důchodového 

systému. V případě přistěhovalce, jenž do země vstoupí ve dvaceti letech a pracuje do svých 

65 let a jehož děti nepřispívají do německého důchodového systému, lze odhadem počítat 

pouze se 40 % uvedené částky, tedy s maximálně 70 000 EUR. 
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 Předpoklady: výdělečná činnost je zahájena ihned po vstupu do země; vývoj ročního příjmu z výdělečné 
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Přistěhovalectví je pro německý důchodový systém nepochybně oporou. Nelze ovšem 

pominout, že přistěhovalci sice důchodový systém podporují, nicméně v jiných oblastech stát 

zatěžují. Těží z přerozdělování ve prospěch chudších účastníků přispívajících do systému 

zdravotního pojištění, jakož i ze státních požitků, například podpory v nezaměstnanosti I a II, 

kterou nadprůměrně využívají. Kromě toho mají k dispozici širokou škálu bezplatně 

nabízených, avšak nákladných státních požitků, a to od využívání komunikací, mostů, parků a 

dalších složek veřejné infrastruktury až po ochranu ze strany právního státu prostřednictvím 

soudců a policistů. Za tímto účelem hradí sice přistěhovalci daně, které však nejsou k pokrytí 

vzniklých fiskálních nákladů dostačující. Jejich příjem nedosahuje průměrného příjmu, a 

proto spadají do kategorií obyvatelstva, které v sociálním státě německého typu získávají od 

státu více prostředků, než kolik musí státu formou daní a pojistného odvádět. Podle výpočtů, 

které v roce 2001 provedl institut ifo na základě socioekonomického panelu pro dosavadní 

přistěhovalce v Německu, činí čisté fiskální náklady státu na jednoho přistěhovalce za rok 

během prvních deseti let v průměru 2 300 EUR.
28

 V této částce je již zohledněna peněžitá 

hodnota přínosu pro důchodové pojištění. Z tohoto hlediska se tak díky jedinému pohledu na 

důchodové pojištění zásadně mění celý obraz.  

Možnost imigrace byla v německém sociálním státě zakotvena v roce 2004 na základě 

směrnice EU o volném pohybu osob. Nemá-li osoba zájem v Německu pracovat, může od 

tohoto roku do země neomezeně vstupovat, prvních pět let se však musí zaopatřovat sama 

a sama hradit zdravotní pojištění. Po uplynutí pěti let automaticky obdrží právo trvalého 

pobytu a je oprávněna čerpat veškeré sociální dávky financované z daní, na něž mají němečtí 

občané nárok. 

Například rumunský státní příslušník, jenž se do země přistěhuje ve věku 60 let, není od 

svých 65 let již považován za osobu způsobilou k práci, a pokud má bydliště v Německu, má 

až do konce života nárok na dávky k zajištění existenčního minima. V současnosti obdrží 

měsíčně v průměru 391 EUR jako sociální pomoc, příspěvek ve výši 302 EUR na bydlení a 

vytápění a rovněž je mu hrazeno zdravotní pojištění, jehož hodnota činí 314 EUR, což 

dohromady činí 1007 EUR. K tomu je třeba připočítat věcné plnění, jako je lednička a pračka. 

Průměrný příjem takového kvazidůchodce tak v Německu dosahuje dvojnásobku až 

trojnásobku průměrné mzdy v Rumunsku či Bulharsku, aniž by příslušná osoba musela 

předtím v Německu hradit jakékoli pojistné či daně. 

Taková migrace nevyhnutelně povede k narušení německého sociálního státu, neboť na ni 

jednak chybí peníze, a jednak se budou jednotlivé země snažit omezit svou přitažlivost pro 

osoby migrující z důvodu chudoby. Představa EU o začleňování potřebných podle pravidel 

zásady země bydliště není s další existencí tradičního sociálního státu slučitelná. 

Aby přistěhovalci skutečně odlehčili sociálnímu státu, jehož obyvatelstvo stárne, nebo jej 

alespoň dále nezatěžovali, bylo by nezbytné přejít v otázce vyplácení sociálních dávek 

financovaných z daní k zásadě domovského státu. Podle ní jsou k zajištění živobytí svých 

občanů způsobilé jednotlivé členské státy EU, které jim v případě nouze poskytují 

odpovídající sociální pomoc, jež na rozdíl od dnešní praxe odchodem občana do jiného státu 
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EU nezaniká, nýbrž zůstává v plné míře zachována. Každý jedinec má právo spotřebovat 

jemu poskytnutou sociální pomoc na Tenerife nebo Mallorce.Pouze se zde nesmí usadit 

a sociální pomoc požadovat místo od domovského státu od státu španělského. Lákavost 

tohoto řešení spočívá v tom, že zaručuje maximální míru volného pohybu osob a současně 

brání narušování sociálního státu, neboť omezuje podněty k migraci z důvodu chudoby, jež by 

poškozovala lepší sociální systémy. 

Skutečnost, že přistěhovalectví není za současných podmínek řešením důchodové 

problematiky, je zřejmá také tehdy, představíme-li si minimální počet migrantů potřebný ke 

stabilizaci důchodového systému prostřednictvím přistěhovalectví tak, aby míra závislosti ve 

stáří, tedy poměr osob starých (nad 65 let) a mladých (20 až 64 let), zůstala stejná. Budeme-li 

hypoteticky předpokládat, že všichni migranti zůstanou mladí a budou trvale přispívat do 

důchodového systému, musel by čistý příliv přistěhovalců přesahovat 40 milionů osob, aby 

byla zachována současná sazba pojistného do důchodového systému, jakož i výše důchodů. 

Předpoklad, že cizinci nestárnou, je samozřejmě nereálný. I u populací přicházejících ze 

zahraničí se vyskytují demografické problémy, s nimiž se Německo potýká. I přistěhovalci 

stárnou a v určitém okamžiku odcházejí do důchodu, aniž by prostřednictvím svých potomků 

mohli zajistit náhradu v plném rozsahu. Mají-li populace přistěhovalců tutéž věkovou 

strukturu jako populace dosavadní, nepřináší to žádné výhody. Tyto populace by musely být 

podstatně mladší. Výpočty OSN týkající se rozsahu náhradní migrace, jíž je ke stabilizaci 

důchodového systému zapotřebí a u níž byly zohledněny tyto dopady, nabízejí velice sporný 

obrázek. Aby bylo možné stabilizovat poměr starých a mladých osob v Německu, tedy míru 

závislosti ve stáří, na úrovni z roku 1995
29

, bylo by podle těchto výpočtů do roku 2050 

zapotřebí nejméně 19 milionů přistěhovalců čili 3,4 milionů osob ročně. Počet obyvatel 

Německa by se tak musel zvýšit na 299 milionů. 80 % by tvořili přistěhovalci, kteří by do 

Německa přišli po roce 1995, a jejich potomci. Jsou to astronomická čísla, jichž ve 

skutečnosti samozřejmě nelze dosáhnout, a v žádném případě je nelze považovat za 

doporučení. Právě hodnota těchto údajů naprosto jasně ukazuje, jak malý je přínos 

přistěhovalectví k vyřešení demografických problémů Německa, jež lze od přistěhovalectví 

očekávat. Toto řešení se ve veřejné diskusi přeceňuje a je zneužíváno jako prostředek, jak do 

země ze zcela odlišných důvodů přivést lacinou pracovní sílu. 

Omezený účinek čistého přílivu přistěhovalců na stabilizaci potenciálu ekonomicky 

aktivních osob v Německu dokládají i poslední údaje institutu IAB v Norimberku. Kladná 

čistá migrace více než 200 000 osob za rok, což odpovídá střední variantě 12. koordinovaného 

předběžného výpočtu počtu obyvatel, nemůže nejpozději od roku 2015 již vyrovnávat 

demograficky podmíněný pokles potenciálu ekonomicky aktivních osob v Německu. Zatímco 

počet důchodců plynule roste, klesne tento potenciál do roku 2025 o 2 miliony a do roku 2050 

o 8,5 milionů osob. Konstantní potenciál by v mezích demografické krize v polovině 30. let 

21. století mohla zachovat jen skutečně výrazná čistá migrace půl milionu osob ročně. Je však 

třeba mít na paměti, že stálost potenciálu v žádném případě nepostačuje k vyřešení důchodové 
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problematiky, neboť v okamžiku, kdy děti narozené v období babyboomu, jimž je dnes 

padesát let, odejdou do důchodu, současně výrazně vzroste počet důchodců (viz obr. 17). 

 

Obr. 17: Vývoj potenciálu ekonomicky aktivních osob v Německu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Fuchs et al. (2011). 

Poznámka: byly použity aktualizované údaje institutu IAB, nový základní rok 2011, od roku 2012 je při výpočtu uplatňována 

prognózovaná míra ekonomické aktivity, odchod do důchodu v 67 letech. Čistá roční migrace zahrnuje celé obyvatelstvo, 

nikoli pouze pracovní sílu. 

Překlad popisků: in Mill. - v milionech, Zuwanderungp.a.-  Počet přistěhovalců za rok: 

 

Částečné kapitálové krytí důchodového pojištění 

Jednou z rozumných pasivních reforem, jejichž účelem je zmírnění dopadů demografické 

krize, je také částečná transformace důchodového pojištění ze systému průběžného 

financování na systém fondového financování. Každá generace jednou zestárne a poté může 

žít pouze tehdy, jestliže se ve svém mládí sama zaopatřila. Buď musí vytvářet lidský kapitál 

tím, že přivádí na svět děti a poskytuje jim dobré vzdělání
30

, nebo musí šetřit a tímto 

způsobem přímo nebo nepřímo vytvářet fyzický kapitál, který bude ve stáří čerpat. Generace, 

která nevytváří lidský ani fyzický kapitál, musí nutně živořit. 

Z výše uvedených důvodů vytváří německá společnost méně lidského kapitálu, než 

předchozí generace. Podíl příjmu, s nímž mladí lidé v současnosti počítají na výchovu dětí, je 

podstatně nižší, než tomu bylo dříve. Nechtějí-li však ve stáří živořit, nezbývá jim nic jiného, 

než již dnes spořit podstatnou část svého příjmu, aby si postupným vytvářením fyzického 

kapitálu zajistili důchod, a důchodové dávky tak nemusely být kryty budoucími účastníky 

důchodového systému, jichž bude méně. Fyzický kapitál musí být vytvářen v takové míře, 
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v jaké se lidského kapitálu nedostává. Jedná se o správnou myšlenku, jež se stala základem 

důchodové reformy z roku 2000 spojené se jménem ministra práce pana Riestera a 

vypracované Vědeckou radou Spolkového ministerstva pro hospodářství.
31

 

Aby byl do roku 2036, kdy demografická krize vyvrcholí, vytvořen takový objem kapitálu, 

že z něj bude možné financovat čtvrtinu starobních důchodů, postačuje podle výpočtů CES již 

vytváření úspor ve výši 4 %.
32

Polovinu starobních důchodů lze takto financovat až do roku 

2075, kdy budou již všichni důchodci po celý život přispívat do doplňkového pojištění 

hrazeného z fondového financování. Částečné kapitálové krytí, které navrhla Vědecká rada a 

jež bylo mezitím uzákoněno, skutečně představuje schůdnou cestu k překonání problémů 

v rámci německého systému důchodového pojištění. 

Rozhodnutí o spoření Riester však nelze ponechat na účastnících přispívajících do 

důchodového systému. Bude-li takové spoření dobrovolné, nebude realizováno. Důvodem 

není nesvéprávnost občanů, nýbrž interakce se zbývající částí sociálního systému. Jestliže 

osoba s nízkým příjmem dobrovolně spoří, nebude jí to příliš k užitku, neboť tím jen snižuje 

svůj nárok na dávky základního zabezpečení, které ve stáří tak jako tak obdrží. Všechny 

vlastní příjmy, a tedy i příjmy z důchodového spoření Riester, budou podle platných právních 

předpisů zúčtovány spolu se základním zabezpečením ve stáří. Střadatel se navíc musí stále 

obávat, že mu na základě budoucích důchodových reforem bude důchod vyplácený 

z průběžně financovaného důchodového systému odepřen z toho důvodu, že má přece 

k dispozici vlastní prostředky. Proto musí být spoření Riester povinné i v případě koncepce 

přizpůsobené podle dětí, a z těchto důvodů jej odborníci také doporučili. 

Je potěšující, že celkový počet uzavřených smluv o spoření Riester mezitím díky státním 

subvencím
33

 vzrostl na téměř 16 milionů. Do tohoto spoření se tak zapojilo 36 % ekonomicky 

aktivních osob.
34

 Pravděpodobně se však nejedná o skupiny osob, které by z důvodu svého 

nízkého příjmu mohly doufat, že se na ně v pozdějším období bude vztahovat sociální pomoc. 

Finanční krize však na smlouvy o spoření Riester vrhla stín, neboť se ukázalo, že finanční 

investice pojistitelů do amerických strukturovaných cenných papírů a do irských státních 

cenných papírů a státních cenných papírů zemí jižní Evropy vyšly naprázdno. Vzhledem 

k tomu, že ECB i společenství poskytovaly vysoké záchranné úvěry za nízké sazby, s nimiž 

kapitálový trh již nemohl držet krok, nemohli poskytovatelé životního pojištění poskytovat 

zaručené úroky. Tato skutečnost postihla střadatele se smlouvou o spoření Riester, neboť 

úročení kapitálu v mnoha případech nekryje inflaci, a reálná hodnota investičního kapitálu tak 

                                                           
31

 Viz Vědecká rada Spolkového ministerstva pro hospodářství (1998). 
32

 Viz Sinn (1999); Vědecká rada Spolkového ministerstva pro hospodářství (1998). 
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Maximální roční výše základního příspěvku státu u částky investice (vlastní částka plus státní příspěvek) 
v celkové výši 4 % rozhodného příjmu za minulý rok (max. 2 100 EUR): 154 EUR na smlouvu o spoření Riester, 
185 EUR na dítě, u něhož existuje nárok na přídavky na dítě, resp. 300 EUR pro děti narozené po 1. lednu 2008. 
Částku investice lze jako dodatečný zvláštní výdaj uplatnit v rámci přiznání k dani z příjmu jako odpočitatelnou 
položku do maximální výše 2 100 EUR ročně, protiúčet s nárokem na příspěvek. 
34

Podle Spolkového ministerstva práce bylo do Q2 2014 uzavřeno 15,969 milionů smluv o spoření Riester, viz 
Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí (2014). Ve Q2 2014 bylo evidováno 44,642 milionů ekonomicky 
aktivních osob, viz Spolkový statistický úřad (2014d, Tab. 1.11). 
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klesá.
35

 Je koneckonců nerozumné nabádat německé střadatele k tomu, aby své finanční 

prostředky poskytovali pojišťovnám za účelem jejich investování do řeckých státních papírů 

v naději, že stejně tak rychle stárnoucí řecká společnost bude v pozdějším období podporovat 

německé seniory. 

Spolkový sněm by měl do budoucna zvážit lepší formy spoření, které budou lépe chráněny 

před rizikem státního bankrotu. Jsou-li totiž finanční prostředky formou půjčky poskytovány 

jiným státům, neexistuje žádné kapitálové krytí, nýbrž pouze zvláště nejistá forma průběžně 

financovaného důchodového systému. Tato alternativní spoření by měla zahrnovat především 

reálná aktiva. Kromě již dotovaných nemovitostí určených k bydlení by k nim měly patřit 

především akcie, jež představují nárok na reálná aktiva. Oba typy nároků jsou chráněny před 

inflací a nejsou vystaveny riziku státního bankrotu a bankrotu nebezpečných právních 

konstrukcí, jež v případě amerických strukturovaných cenných papírů vedly k tomu, že 

opakovaně nedošlo k přislíbenému splacení dluhů. Mnozí lidé považují akcie za nejistý 

produkt, neboť kurzy značně kolísají, avšak z dlouhodobého hlediska patří spíše k jistým 

formám investic. Pokud se v tomto směru zlepší struktura investic, bude důchodové spoření 

Riester stále zajímavé. 

Důchodové spoření Riester u bezdětných osob 

Místo abychom pouze pasivně reagovali na klesající míry porodnosti a přijímali opatření pro 

zmírnění dopadů na sociální systémy, měli bychom také vyvíjet úsilí k odstraňování příčin 

klesajícího počtu obyvatel, tudíž uplatňovat aktivní populační politiku. Populační politika 

byla v období nacismu zneužívána a dodnes zůstává ožehavým tématem. Nicméně v zemi, jež 

v relativních hodnotách vykazuje druhou nejnižší míru porodnosti na celém světě, 

přinejmenším však v rámci 34 rozvinutých zemí, které jsou členy organizace OECD, se 

tomuto tématu nelze dále vyhýbat ani nečinně přihlížet problémům, které můžeme zjevně 

očekávat. Je vhodné, aby Německo konečně nadneslo toto tabuizované téma. 

Nejde zde o to, aby byla důrazně prosazována taková státní populační politika, jejímž cílem 

by bylo zasahovat do svobodného rozhodování lidí a stanovovat jim počet dětí. Stát nemůže 

z vedoucí pozice zasahovat do plánování rodičovství, stejně jako mu nepřísluší určovat 

ekonomická rozhodnutí svých občanů. Avšak v tom to právě je. Prostřednictvím důchodového 

systému stát dnes výrazně zasahuje do plánování rodičovství, neboť socializuje pojistné dětí 

na důchodové pojištění, a tím u lidí tlumí přirozené ekonomické podněty vedoucí 

k rozhodnutí mít dítě. Důvody tohoto výrazného státního zásahu jsou ovšem jiné a zcela určitě 

k nim nepatří úmysl snižovat počet dětí. Skutečností nicméně zůstává, že má tento dopad a že 

ovlivňuje rozhodnutí založit rodinu. Političtí činitelé si proto dnes již nemohou nepoložit 

otázku, jak tato nežádoucí rozhodnutí omezovat. Je nezbytné požadovat nikoli větší, ale menší 

vliv státu na plánování rodičovství, což vyžaduje takovou změnu důchodového systému, která 

zohlední aspekt dětí. 
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Nové snížení úrokové míry pro hlavní refinační operace na nynějších 0,05 %, jakož i další opatření, která ECB 
v průběhu roku 2014 oznámila, mají pomocí ještě levnějších finančních prostředků a sankcí za vklady 
přesměrova kapitálové toky do zemí jižní Evropy, a stimulovat tak jejich hospodářství. Náklady ponesou 
střadatelé a osoby se životním pojištěním. 
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Na první pohled hovoří mnohé pro to, aby rozhodnutí mít dítě bylo upevňováno větší 

podporou mladých rodin, než tomu bylo v minulosti. Proto je třeba nezapomínat na výstavbu 

zařízení péče o děti a především škol s celodenním vzděláváním, a zajistit tak jejich 

mezinárodní úroveň. Matky by tak získaly možnost vrátit se do pracovního života i po delší 

mateřské, což samy upřednostňují. Z rozsáhlé studie institutu ifo vyplývá, že se ze 

statistického hlediska v důsledku vytvoření 100 nových míst v jeslích a jejich obsazení narodí 

přibližně deset dalších dětí.
36

Rovněž je třeba zvážit, zda vedle společného zdanění manželů 

zavést i danění podle počtu dětí dle francouzského vzoru. Jedná se o rozumná opatření, jež 

stojí za zvážení a jež budou žádoucím směrem ovlivňovat rozhodnutí při plánování 

rodičovství. 

Problém však spočívá v tom, že všechna opatření směřují ke dvojímu státnímu zásahu. 

Státní důchodové pojištění tlumí rozhodnutí mít děti, zatímco jiné vyrovnávací státní výdaje 

k přijetí takového rozhodnutí naopak podněcují. Takový dvojí státní zásah není sám o sobě 

smysluplný, neboť oba zásahy vyvolávají i další změny chování, které se nekompenzují, 

nýbrž slučují a ve svém součtu znamenají pro občany nevýhody. Navýšení peněžních 

rodinných dávek vede například k nárůstu práce na černo a u osob, které mají tyto dodatečné 

peněžní dávky hradit ze svých daní, vyvolávají nesouhlas s jejich plněním. Vzhledem k již tak 

velmi vysokému daňovému zatížení německých pracovníků je třeba alespoň uvažovat 

o jiných alternativách. 

Je vhodnější omezit první zásah do plánování rodičovství orientovaný na důchodový systém, 

a to snížením míry přerozdělování prostředků od rodin s dětmi ve prospěch bezdětných osob. 

Důchodové spoření Riester se pro takový krok může stát výchozím bodem. Jak bylo uvedeno 

výše, za Riesterovou reformou stojí správná úvaha, že němečtí občané dnes vytvářejí méně 

lidského kapitálu než předchozí generace, a tento nedostatek musejí vyrovnávat dodatečnými 

úsporami fyzického kapitálu. Důchodové spoření Riester však ještě nemá konečnou podobu. 

Odstraňuje sice symptomy německého problému, nikoli však jeho příčiny. Neodstraňuje 

faktory odrazující od plánování rodičovství a rodinám s dětmi, tedy těm, kteří se výchovou 

dětí plně podílejí na financování důchodů vyplácených z průběžně financovaného 

důchodového systému, způsobují taktak snesitelnou zátěž. 

Svým pojistným na důchodové pojištění financují rodiny generaci svých rodičů. Výchovou 

svých dětí hradí budoucí důchody. A k tomu všemu mají formou spoření Riester ještě jednou 

financovat své vlastní důchody. Dvě zatížení jsou v rámci soudržnosti generací běžná, ale třetí 

je již nadměrné. 

Místo aby odpovědnost nesla celá generace kolektivně, mělo by být nezbytné snižování 

důchodů a vyrovnávací spoření Riester zacíleno na bezdětné osoby. Od osoby, jež nechce 

nebo nemůže mít děti, lze požadovat, aby prostředky, jež jiní vydávají na výchovu dětí, 

investovala na kapitálovém trhu, a zajistila si tak doplňkový důchod.  

Konkrétně by to mohlo vypadat tak, že důchod z veřejných rozpočtů zůstane zachován, 

nebude však opakovaně navyšován z peněz daňových poplatníků. Sazba pojistného 
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 Viz Bauernschuster et al. (2014a, 2014b). 
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a procentuální sazba spolkového příspěvku zůstanou zmrazeny. Výše důchodů klesne za třicet 

let na sotva svou polovinu, neboť každý ekonomicky aktivní jedinec bude brzy muset živit 

dvojnásobný počet starých osob. Tato opatření však vůbec nedostačují. Je tedy zapotřebí 

zavést pilíře důchodového spoření, které zajistí vyšší objem prostředků. 

Jedním pilířem je důchod za děti, důchod pro matky či rodičovský důchod; lze jej nazvat 

jakkoli. Osoby, jež vychovají děti, obdrží důchod z průběžně financovaného důchodového 

systému, a tento důchod spolu s klesajícím starobním důchodem navýší celkový důchod na 

dnešní úroveň. Budou jej hradit všechny v dané době ekonomicky aktivní osoby, včetně osob 

samostatně výdělečně činných a státních zaměstnanců. Ve srovnání s již odhlasovanými 

důchodovými reformami nepředstavuje tento důchod žádné další zatížení, neboť jak je 

uvedeno výše, reformy počítají se výrazně rostoucími sazbami pojistného a rostoucím 

procentem spolkového příspěvku. Příjem z takové zátěže bude navíc vyčleněn pro rodiny a 

rovněž jeho základ bude poněkud širší.  

Druhý pilíř tvoří spoření Riester navýšené na 6 až 8 % příjmu ze mzdy, jež také zvýší 

celkový důchod na dnešní úroveň. Vytvářet úspory je povinností. Každý jedinec, jenž zahájí 

ekonomicky aktivní život, musí spořit do doby, než bude mít děti. Při prvním dítěti bude 

třetina vytvořených úspor vyplacena a jedna třetina dalšího povinného spoření prominuta, 

neboť byl vytvořen lidský kapitál s odpovídajícím důchodovým právem, jenž nahradí fyzický 

kapitál. Stejně se bude postupovat u druhého i třetího dítěte. Osoby budou od spoření Riester 

osvobozovány podle počtu narozených a vychovávaných dětí, a úspory budou dokonce zpět 

vypláceny, a současně bude v poměru k počtu dětí vznikat důchodové právo
37

. Jedinci se 

třemi a více dětmi budou od spoření Riester osvobozeni a budou v plné míře pobírat důchod 

za dítě z průběžně financovaného důchodového systému.  

Odstupňování důchodu vypláceného z průběžně financovaného důchodového systému a 

důchodu ze spoření Riester v závislosti na počtu dětí povede k žádoucí změně v plánování 

rodičovství. Budou-li bezdětné osoby muset vynakládat 6 až 8 % svého hrubého příjmu na 

čistě vyrovnávací spoření Riester, aniž by jim to zajistilo vyšší životní úroveň, než jakou 

budou mít rodiny, opět značně vroste význam dětí při plánování života. Celá řada dosud 

nerozhodnutých mladých párů se za těchto podmínek snad rozhodne mít děti. A jak již bylo 

uvedeno, nejde zde o to, aby stát mohl zasahovat do plánování rodičovství, nýbrž naopak, aby 

se jeho působení v této oblasti opět trochu omezilo tím, že se sníží míra socializace potenciálu 

dětí přispívat do důchodového systému. 

Pokud bude zvyšování důchodů bezdětných osob omezeno, nesmí být tímto krokem 

dotčena již vzniklá důchodová práva. Jedná se zde pouze o mladší lidi. Nechtějí-li či 

nemohou-li mít děti, mají dost času zajistit si formou spoření Riester dostačující důchod. Čím 

jsou osoby starší, tím více důchodových práv nabyly v rámci původního systému a tím menší 

mají možnost vytvořit formou spoření Riester úspory. Na starší lidi by se tudíž nezbytné 
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 Nabízejí se úvahy, aby důchodová práva odpovídala „kvalitě“ investic do lidského kapitálu, například příjmu a 
pojistnému vlastních dětí, čímž by se lidem vytvořily odpovídající pobídky k zajištění kvalitního vzdělání pro své 
děti. Z politického hlediska by takové rozlišení v návrhu pravděpodobně znamenalo nadměrné zatížení. Jako 
protiargument by bylo možné uvést, že rozdíly v úrovni příjmu dětí, jež jsou odůvodněny vlastním úsilím rodičů, 
jsou minimální. Tyto rozdíly jsou z větší části pravděpodobně důsledkem vrozených rozdílů v inteligenci nebo 
výkonnosti. Rozsáhlé pojištění rodičů na tyto rozdíly se zdají být přiměřené. 
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reformy téměř nevztahovaly a osob, které již důchod pobírají, by se nedotkly vůbec. 

Zavedení důchodu závislého na počtu dětí je nejen vhodné za účelem omezení státních 

zásahů do plánování rodičovství a zajištění větší přitažlivosti přirozených podnětů k založení 

rodiny. Je navíc také spravedlivé, neboť vychází ze zásady odpovědnosti původce a zásady 

proporcionality kapacit pro spoluúčast na financování veřejných závazků. Kdo děti nemá a 

neusiluje tedy o zajištění vlastního důchodu v rámci systému průběžného financování, musí 

nést důsledky a důchod si sám vytvořit úsporou finančních prostředků. 

Bezdětné osoby, jakož i lidé, kteří by děti rádi měli, ale mít je nemohou, si mohou 

prostředky spořit, protože nemusejí hradit výdaje spojené s výchovou dětí. Ve srovnání 

s rodinami s dětmi mají k dispozici likvidní prostředky, které nevydávají na výchovu dětí a 

které mohou investovat na kapitálovém trhu, a doplnit tak svůj nižší důchod z průběžně 

financovaného důchodového systému. 

Vůči tomuto návrhu lze namítnout, že mladí, bezdětní občané úhradou pojistného na 

důchodové pojištění již hradí vlastní důchod, a je tudíž nespravedlivé požadovat od nich další 

plnění formou spoření Riester. Tento argument však pomíjí skutečnost, že v rámci soudržnosti 

generací je běžnou povinností každé generace realizovat dvě plnění: v průběhu ekonomicky 

aktivního života musí lidé živit své rodiče a děti. V rámci prvního plnění hradí pojistné na 

důchodové pojištění, přičemž tyto prostředky v plném rozsahu plynou ve prospěch dnešních 

důchodců. Druhé plnění však mnozí lidé nerealizují z toho důvodu, že se rozhodnou děti 

nemít, nebo je mít nemohou, přestože si je přejí. Z tohoto úhlu pohledu je tak skutečně 

spravedlivé vyžadovat nyní i od těchto lidí druhé plnění realizované formou spoření Riester. 

Zabezpečí si tak důchod, neboť od budoucích účastníků přispívajících do důchodového 

systému, jichž bude málo, nelze požadovat, aby v plné míře financovali důchody těchto lidí. 

Bude také možné, aby si rodiče ponechali větší podíl pojistného na důchodové pojištění, které 

budou hradit jejich děti. Pokud by se lidé, kteří vychovávají několik dětí, podíleli na spoření 

Riester, znamenalo by to pro ně trojí zátěž. Jako účastníci důchodového systému živí 

současné seniory, jako rodiče financují výchovu svých dětí, a tím i důchody všech budoucích 

důchodců, a jako účastníci spoření Riester by museli navíc spořit i na vlastní důchod. 

 

 

Závěrečné poznámky 

Tento článek přichází příliš pozdě, neboť nejpočetnější věkové kohorty německých občanů 

zanedlouho dosáhnout šedesáti let. Tyto kohorty již na svět nepřivedou děti, které Německo 

potřebuje, nechce-li jako dynamický národ a hospodářská velmoc opustit mezinárodní scénu. 

Není politicky korektní si na tuto skutečnost stěžovat v zemi, jež má z minulosti negativní 

zkušenosti se státní populační politikou. Je to však nezbytné, neboť politická korektnost, jež 

se nese na vlnách pouhých iluzí a společenských ideologií, se jednoho dne tak jako tak 

roztříští o skaliska ekonomické reality.  

Aby se omezily škody, které může stárnutí německého obyvatelstva způsobit, je naléhavě 

nutné zaujmout pragmatický přístup k problematice plánování rodičovství a porodnosti. I stát 

musí změnit svůj přístup, neboť právě on svými systémy sociálního zabezpečení, jež přerušily 

vazbu mezi osudem jedince a důsledky jeho rozhodnutí, zda mít děti, či nikoli, v rozhodující 
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míře přispěl ke změně společenské hodnoty rodiny a k tomu, že někteří němečtí občané 

nemají děti. Je vhodné, aby stát nesl větší podíl nákladů na výchovu dětí a děti více zohlednil 

také v daňové oblasti. K opatřením, jež se nabízejí a jež budou mít zamýšlený účinek, patří 

větší nabídka školek, přechod k celodennímu vzdělávání a danění podle počtu dětí dle 

francouzského vzoru.  

Nesmíme však zapomínat, že se částečně jedná o opatření, jež byla odůvodněna koncepcí 

dvojího státního zásahu, a proto by mohla mít také nežádoucí vedlejší účinky. Mnohé hovoří 

pro to, aby stát omezil svůj vliv tím, že sníží míru socializace pojistného na důchodové 

pojištění, jež hradí děti ve prospěch generace svých rodičů. Pro tuto skutečnost se ve svém 

rozsudku o důchodu pro matky z roku 1992 konkrétně vyslovil i německý Ústavní soud, 

třebaže negativní dopady na plánování rodičovství nestály v popředí jeho zájmu. Bezdětné 

osoby mohou uspořené prostředky, které nevydávají na výchovu dětí, investovat na 

kapitálovém trhu, čímž si zabezpečí důchod, neboť od dětí jiných lidí již nelze požadovat, aby 

v plné výši hradily důchod bezdětných lidí. Tato úvaha se musí stát leitmotivem nové 

důchodové reformy. 

Od politiků a zástupců systémů důchodového pojištění vyžadují reformy více odvahy, než 

se dnes přiznává. Proces získávání poznatků v tomto ohledu u voličů zatím mnoho nepokročil. 

Uplyne ještě dlouhá doba, než bude možné přijímat důrazná politická opatření. Avšak politici 

a zástupci sdružení, kteří se této nutnosti vzpírají, dané téma tabuizují nebo jej pomocí 

slabých právních argumentů odsouvají stranou, ponesou odpovědnost za budoucnost německé 

společnosti. 
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i
„Urnenform“ je jedním z typů věkové struktury vycházející z členění věkových struktur dle Friedricha 

Burgdörfera. Vyznačuje se nižší mírou porodnosti ve stádiu přechodu do převahy počtu starších lidí a 
každoročním úbytkem mladších ročníků. Tento fenomén se většinou označuje jako stárnutí populace. 
Předpokladem je míra porodnosti nižší než 2,1 dětí na ženu, vysoký průměrný věk a následná vysoká míra 
úmrtnosti. Mortalita podle věku nicméně zůstává stejná. Tomuto typu lze přiřadit věkové pyramidy vysoce 
vyspělých států, k nimž patří i státy dnešní západní Evropy. (pozn. překl., zdroj Wikipedia) 
ii
„Tannenbaum“, další forma věkové struktury, sestávající z velmi úzkého kmene mladých věkových skupin, který 

se od 20letých masivně rozšiřuje a od zhruba 35-40letých pomalu zužuje. Největší věkové struktury jsou 25-
30letí. Především v průmyslových zemích mají velká města, zejména cetra těchto velkoměst populační pyramidy 
této formy. To souvisí s tím, že vnitřní obvody měst jsou málo atraktivní pro rodiny a starší lidi, zato ale velmi 
atraktivní pro mladé dospělé. (pozn. překl., zdroj Wikipedia) 

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm
http://data.worldbank.org/products/wdi

