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Zmiany w realizowanym wieku emerytalnym : Europa w dobie reformy emerytalnej 

i kryzysu ekonomicznego. 

 

Wiele ostatnich zmian w przepisach zmierzało do opóźnienia momentu, w którym obywatele 

przechodzą na emeryturę. Opóźnienie to wydaje się istotne, ponieważ w obliczu starzenia się 

społeczeństwa jest ono nieodzowne, aby utrzymać wydolny finansowo system emerytalny 

oraz wystarczająco dużą siłę roboczą. Jednakże reformy emerytalne wpływają nie tylko na to, 

kiedy obywatele idą na emeryturę, ale także na to, co faktycznie wpływa na realizowany 

wiek emertytalny. Ponadto, kryzys ekonomiczny w 2008 zrestrukturyzował rynek pracy, 

a tym samym wpłynął na emerytury. Autorka artykułu bada aktualne zmiany 

w realizowanym wieku emerytalnym oraz czynniki mające na niego wpływ. Badanie 

przeprowadzono poprzez analizę wielopoziomową międzynarodowych danych zawartych 

w Badaniu Zdrowia, Starzenia się i Przechodzenia na Emeryturę w Europie. Porównano 

osoby, które przeszły na emeryturę w latach 2005-2006 z tymi, które przeszły na emeryturę 

w latach 2012-2013, co pozwoliło zidentyfikować zmiany jakie zaszły w tym okresie. Niestety, 

badanie nie jest w stanie oddzielić zmian społecznych będących wynikiem reform 

emerytalnych od tych spowodowanych kryzysem ekonomicznym w 2008, ponieważ oba 

miały miejsce w tym samym czasie. Jednakże uzyskane wyniki wskazują, że realizowany wiek 

emerytalny wzrósł, a różnice w realizowanym wieku emerytalnym w poszczególnych krajach 

i pomiędzy krajami zmalały. Podczas gdy kryzys ekonomiczny wpłynął na formy nierówności 

społecznych, reformy emerytalne ograniczyły możliwości emerytalne. W konsekwencji 

politycy nie muszą martwić się, że kryzys ekonomiczny zniszczy cele wyznaczone 

przez reformy emerytalne. Niemniej jednak zarówno oni jak i badacze, powinni uwzględnić 

nowe formy nierówności mające miejsce w przebiegu życia obywatela oraz w znaczeniu 

emerytury. Co więcej, podczas weryfikacji literatury dotyczącej emerytury, badacze muszą 

wziąć pod uwagę, w jaki sposób zmiany społeczne mogą zmodyfikować mechanizmy 

społeczne. 


