


Vplyv zavedenia stropu 
dôchodkového veku na 64 rokov

október 2018



Počet „starých“ ľudí 
na 100 „mladých“ výrazne vzrastie
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• index závislosti v starom veku (15-64 vs. 65+) 



Priemerná dĺžka života 

v starobe sa predlžuje
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• stredná dĺžka života vo veku 60 rokov



Zavedenie stropu dôchodkového veku (64) 
bude veľmi nákladné opatrenie 

(deficit dôch. systému)
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• Dlhodobá udržateľnosť verejných financií by sa výrazne zhoršila o 1 % HDP  
(indikátor dlhodobej udržateľnosti by vzrástol z 1,1 % HDP na 2,1 % HDP).

• Hrubý dlh verejnej správy by sa v rovnakom období zvýšil o 80,2 % HDP, čo 
znamená jeho zvýšenie o 138 mld. eur v cenách roka 2017



Argument: Nemožno sa na to 

pozerať cez čísla, ide o ľudí (1)
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• Porovnanie vplyvu zavedenia dôchodkového stropu (v roku 2038, 2067 a 
2080) s vybranými príjmami a výdavkami verejnej správy za rok 2018



Argument: Nemožno sa na to 

pozerať cez čísla, ide o ľudí(2)
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• Sadzba odvodov do SP by musela postupne vzrásť o štvrtinu do roku 2080 
(o 8 percent. bodov)



Argument: Sociálna poisťovňa 

je v dobrej ekonomickej kondícii
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• Dôchodkový systém je systematicky v deficite už v dobrých 
demografických časoch



Argument: Starnutiu neverím. 

Nevieme čo bude o 20 rokov
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• Veková štruktúra populácie o 20 rokov



Argument: Treba podporiť 

rodinnú politiku
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• Ani okamžité zázračné zvýšenie plodnosti na 2,1* (dieťaťa) už starnutie 
populácie nezvráti



Argument: Dôchodkový vek 68 rokov? 
Dôchodok si neužijem
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• Priemerná dĺžka poberania dôchodku (od jeho priznania v danom roku 
pri aktuálnom dôch. veku)



Argument: Dôchodku sa vôbec nedožijem
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• Dôchodkového veku sa dožíva viac žien ako mužov. Dôvodom je nižší 
dôchodkový vek a vyššia dĺžka života



Argument: Dodatočné roky života 
nežijeme v zdraví
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• Dodatočné roky strednej dĺžky života sú prevažne v dobrom zdraví (80%)



Ďakujeme za pozornosť!
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