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PROGRESYWNOŚĆ EUROPEJSKICH SYSTEMÓW 
EMERYTALNYCH – UJĘCIE PORÓWNAWCZE1

1. Wstęp

Każdy system emerytalny spełnia dwie podstawowe funkcje: alokacji 
konsumpcji w cyklu życia oraz ochrony przed ryzykiem ubóstwa w okresie 
starości. Podczas gdy pierwszy z wymienionych celów sprowadza się do 
odkładania (często przymusowego) pewnej części dochodów w formie składki 
emerytalnej, a później przekształcenia tak utworzonych uprawnień na świadczenia 
wypłacane w okresie starości, drugi z celów oznacza transfery redystrybucyjne 
w kierunku osób, których dochody w okresie aktywności zawodowej nie 
wystarczyły na wypracowanie emerytury w wysokości świadczenia uznawanego 
za minimalne. Funkcja redystrybucyjna systemu zabezpieczenia społecznego 
przejawia się w tym przypadku w dopłacie do indywidualnej emerytury tak, aby 
świadczenie osiągnęło poziom emerytury minimalnej.  

Transfery w kierunku osób najuboższych są przykładem zamierzonej 
i pożądanej redystrybucji. W ramach systemów emerytalnych dochodzić może 
także do redystrybucji w kierunku określonych grup uczestników – np. kobiet, 
wcześniejszych emerytów, osób o krótszym stażu pracy lub jednostek 
charakteryzujących się bardziej zmienną karierą zawodową czy rosnącymi 
dochodami [Rutecka, 2012], które nie zawsze są zjawiskiem zamierzonym, 
a często mogą powodować wzrost odczucia niesprawiedliwości społecznej. 
Obecnie systemy emerytalne zmierzają w kierunku rozwiązań bardziej 
ekwiwalentnych, wykorzystujących formułę zdefiniowanej składki (defined 
contribution, DC), w których narzędzia jawnej redystrybucji w kierunku osób
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2. Pojęcie redystrybucji dochodowej

i redystrybucji emerytalnej 



3. Miary redystrybucji i problemy związane z jej oceną





4. Jak redystrybucyjne są europejskie systemy emerytalne?

– próba oceny na podstawie alternatywnych wskaźników

progresywności 
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