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Przedmowa

Starzenie się populacji to zjawisko dostrzegane na całym 

świecie. W wielu krajach obserwuje się zwiększenie długości 

życia i obniżenie odsetka narodzin. Oczekuje się, że do  

2050 roku liczba osób starszych (60 lat i więcej) na całym 

świecie wzrośnie do ponad 2 miliardów z poziomu 841 

milionów w 2013. Do 2050 roku osoby starsze będą 

stanowiły 21,1 procent wszystkich ludzi na świecie1.

Starzenie się populacji ma dalekosiężny wpływ na 

społeczeństwo. Zmiany idące w kierunku zmniejszenia 

się liczby osób pracujących, a zwiększenia populacji ludzi 

starszych zaburzają podstawy działania rządowych systemów 

ubezpieczeń społecznych na całym świecie. Zapewnienie 

długoterminowej stabilności tych systemów wymaga 

wdrożenia reform, które mogą obejmować obniżenie 

świadczeń, podniesienie wieku emerytalnego, podwyższenie 

podatków lub połączenie wszystkich wymienionych opcji. 

Wszelkie podjęte reformy będą wymuszały ogromne zmiany 

w postrzeganiu zatrudnienia i emerytury przez rządy, 

pracodawców i pracowników.

Osoby, które obecnie są zatrudnione, zmieniają swoje potrzeby 

i plany, aby przedłużyć okres, w którym pozostają aktywne 

zawodowo. Wiele osób zaczyna widzieć emeryturę jako 

stopniowe przechodzenie z okresu aktywności zawodowej do 

zaprzestania pracy, co może obejmować przejście  

z pełnego wymiaru godzin do niepełnego, pracę na innym 

mniej wymagającym a bardziej satysfakcjonującym stanowisku, 

lub rozpoczęcie następnej ścieżki zawodowej. Niektórzy 

pracodawcy oferują programy zawodowe, aby wspierać 

pracowników, ale w niektórych przypadkach potrzebne są nowe 

przepisy, które ułatwiałyby ich wykorzystywanie. 

Centrum Badań Długowieczności i Emerytur Aegon nazwało 

tę wizję emerytury „Nową, elastyczną formą przejścia na 

emeryturę”. Przedstawiana idea stanowi istotną szansę 

dla pracowników – umożliwia im wydłużenie okresu pracy, 

kontynuowanie uzyskiwania przychodu, pozostanie aktywnymi  

i zaangażowanymi oraz przejście na pełną emeryturę  

w późniejszym wieku – dając jednocześnie możliwość 

spędzenia czasu z rodziną, przyjaciółmi oraz poświęcania się 

rozrywkom. Ich wizja emerytury może również doprowadzić 

do wzajemnie korzystnej sytuacji, która posłuży jako 

potężne narzędzie do pomocy w znalezieniu rozwiązania 

problemów rządu związanych z emeryturami, ubezpieczeniami 

społecznymi oraz kwestiami odnoszącymi się do pracodawców 

i wynikającymi ze starzenia się społeczeństwa.

Catherine Collinson
Dyrektor zarządzająca Centrum Badań Długowieczności i Emerytur Aegon

Prezes Instytutu Transamerica oraz Centrum Badań Emerytalnych Transamerica
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Wprowadzenie

Koncepcja emerytury szybko się zmienia. Ludzie żyją dłużej 

i dłużej pozostają w dobrym zdrowiu, a emerytura to coraz 

bardziej aktywny etap życia, w czasie którego większa liczba 

osób poszukuje możliwości łączenia pracy i wypoczynku.

Rządy na całym świecie rozważają lub rozpoczęły 

wprowadzanie reform, takich jak podwyższanie wieku,  

w którym ludzie kwalifikują się do otrzymywania państwowych 

świadczeń emerytalnych. Choć nastawienie ludzi do tych zmian 

różni się na całym świecie, istnieje także powszechne  

i rosnące uznanie dla faktu, że elastyczny system emerytalny 

oferuje możliwość pozostania aktywnym, zaangażowanym  

i produktywnym także w starszym wieku.

Potrzeby zmian rosną i naglą. Przewidywana średnia długość 

życia w chwili urodzenia w krajach Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynosi teraz ponad 80 

lat, a czas życia człowieka spędzony w dobrej kondycji 

zdrowotnej wydłuża się. W rezultacie obecnie ludzie są 

fizycznie i psychicznie zdolni do pozostawania na rynku pracy 

dłużej niż pokolenie ich rodziców. W wielu krajach liczba 

ludności w wieku produkcyjnym zaczyna spadać, ponieważ 

liczba osób opuszczających rynek pracy przekracza liczbę 

osób wchodzących na rynek. Pracodawcy będą musieli 

zatrudniać pracowników na dłużej. Jednakże zdolność ludzi 

do kontynuowania pracy zależy od tego, czy pracodawcy 

docenią wartość utrzymania pracowników przekraczających 

wiek emerytalny i czy wdrożą rozwiązania, które umożliwią 

zatrudnionym kontynuowanie pracy i przejście na emeryturę  

w bardziej elastyczny sposób.

Raport „Nowe, elastyczne formy przejścia na emeryturę”, 

owoc współpracy Centrum Badań Długowieczności  

i Emerytur Aegon oraz Centrum Badań Emerytalnych 

Transamerica (Transamerica Center for Retirement 

Studies®), przedstawia wnioski z czwartej dorocznej 

Ankiety Przygotowania Emerytalnego Aegon oraz kroki 

podejmowane na całym świecie, by promować koncepcję 

elastycznego przechodzenia na emeryturę. W badaniu 

wzięło udział 16 000 respondentów z 15 krajów w Europie, 

Amerykach, Azji i Australii. Raport ten pokazuje oczekiwania 

pracowników związane z emeryturami i stopień, do 

jakiego ich pracodawcy ułatwiają im elastyczne przejście 

na emeryturę. Raport zawiera też porównania wyników 

badań w poszczególnych krajach, kluczowe wskaźniki oraz 

przykłady, jak elastyczne systemy emerytalne są wspierane 

poprzez praktyki i prawo pracy.
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Patrząc w przyszłość – jak osoby pracujące 
wyobrażają sobie emeryturę?
Długość życia wzrasta na całym świecie. Od 1970 do  

2010 roku2 przewidywana średnia długość życia w momencie 

narodzin wzrosła o 11,1 lat dla mężczyzn i 12,1 lat dla kobiet. 

Kiedy ludzie żyją dłużej, ich zdolność do pracy w starszym 

wieku wzrasta. Ludzie nie powinni być już ograniczani przez 

ideę pełnego przejścia na emeryturę w wieku 60 lub 65 lat.

Oczekiwania ludzi dotyczące tego, kiedy i jak przejdą oni na 

emeryturę, często są kształtowane przez politykę rządu. 

Badanie wykazało na przykład, że 44 procent pracowników  

w Hiszpanii oczekuje przejścia na emeryturę w roku, w którym 

osiągną 65 lat; jednak reformy emerytalne uchwalone  

w 2011 roku zakładają stopniowe podnoszenie wieku 

emerytalnego z 65 do 67 lat w okresie 2013–2027.   

W Chinach oficjalny wiek emerytalny wynosi 50 lat dla kobiet  

i 60 lat dla mężczyzn, co tłumaczy, dlaczego dziewięciu 

spośród dziesięciu respondentów w tym kraju spodziewa 

się przejścia na emeryturę przed osiągnięciem wieku 65 

lat (Uwaga: chiński rząd realizuje reformy mające na celu 

podnoszenie ustawowego wieku emerytalnego).

Podejście do pracy ponad wiek emerytalny różni się znacznie 

na całym świecie. W Japonii 43 procent respondentów dąży 

do kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, 

podczas gdy we Francji rozważa to tylko 15 procent osób. 

W tym wypadku, może być to częściowo wyjaśnione przez 

politykę publiczną: od 2013 roku japońscy pracodawcy zostali 

prawnie zobowiązani do przyjęcia polityki firmowej, która 

zachęca pracowników, aby kontynuowali pracę po osiągnięciu 

wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę.

Wykres 1.  Powody kontynuowania zatrudnienia po przejściu na emeryturę
Jakie z poniższych powodów są dla Ciebie ważne w odniesieniu do kontynuowania pracy w określonej formie w czasie emerytury?

Baza: osoby niebędące w pełni na emeryturze (n = 8 195).

Najczęstszym rozwiązaniem był do tej pory tzw. system 

ciągłego zatrudnienia, w którym pracownik zbliżający się do 

wieku emerytalnego otrzymuje możliwość podpisania umowy 

na bardziej elastycznych warunkach.

Na całym świecie badanie wykazało, że 51 procent wszystkich 

pracowników spodziewa się przejścia na emeryturę w wieku 

65 lat lub później, albo wcale. Dodatkowo 55 procent 

pracowników w wieku 55 lat i starszych oczekuje elastycznego 

przejścia na emeryturę. Tego także spodziewa się jeszcze 

większa liczba młodszych pracowników. Powody ku temu są 

różne (patrz wykres 1). Praca może również dostarczać innych 

korzyści, takich jak utrzymywanie relacji społecznych.

Złożonym problemem jest to, jak pracownicy mogą skutecznie 

przedłużyć swoje życie zawodowe oraz przejść na emeryturę  

w późniejszym wieku. Pracownicy wykonujący zawody  

z udziałem pracy fizycznej mogą nie być fizycznie zdolni do 

kontynuowania pracy w swoim zawodzie. Inni mogą napotkać 

uprzedzenia wobec starszych pracowników w miejscu 

pracy. Niektórzy pracodawcy mogą postrzegać wiekowych 

pracowników jako droższych i/lub mniej produktywnych.  

Z drugiej strony, niektóre firmy mogą cenić wiedzę starszych 

pracowników, ich doświadczenie, zdanie oraz dobre umiejętności 

interpersonalne. Pracodawcy odgrywają kluczową rolę w udanej 

realizacji wizji elastycznego przejścia na emeryturę.
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Pracodawcy wciąż jeszcze nie wspierają 
elastycznego przechodzenia na emeryturę

Pracodawcy mogą nie doceniać zalet stworzenia środowiska 
pracy, które jest atrakcyjne dla wartościowych pracowników 
kontynuujących zatrudnienie, a jednocześnie zbliżających się 
do emerytury. Pracownicy wskazują, że ich pracodawcy robią 
niewiele, aby pomóc im stopniowo przejść na emeryturę. 
Badanie wykazało, że tylko 27 procent pracowników  
w wieku 55 lat i starszych twierdzi, że ich pracodawcy oferują 
możliwość przejścia z pracy w pełnym wymiarze godzin do 
niepełnego wymiaru w okresie przechodzenia na emeryturę.

W zmieniającym się świecie możliwość szkoleń i zdobywania 
nowych umiejętności jest szczególnie ważna dla starszych 
pracowników, którzy chcą pracować ponad wiek emerytalny. 
Jednak tylko 10 procent pracowników w wieku 55 lat  
i starszych twierdzi, że ich pracodawca oferuje możliwości 
przekwalifikowania się, aby pomóc im wydłużyć czas 
aktywności zawodowej. Niektórzy pracownicy mogą chcieć 
kontynuować pracę na obecnym stanowisku, podczas gdy 
inni postanowiliby odkrywać nowe lub mniej wymagające 
możliwości zatrudnienia u tego samego pracodawcy. 
Posiadanie umiejętności niezbędnych do skorzystania z tych 
możliwości może pomóc pracownikom pozostać w pracy przez 
dłuższy okres.

50 procent respondentów, którzy nie są jeszcze w pełni 
emerytowani, sądzi, że ich pracodawca nie zapewnia 
wystarczających informacji i wsparcia, aby pomóc im 
przygotować się do przejścia na emeryturę. Warto zauważyć, 
że ten wskaźnik jest najwyższy w Hiszpanii, Polsce, na 
Węgrzech i w Japonii – w czterech krajach, w których 
pracownicy najmniej pozytywnie odbierają emeryturę.

Pomimo braku pomocy przedemerytalnej od swoich 
pracodawców, starsi pracownicy są jednak lojalni. Prawie 
połowa (48 procent) pracowników w wieku 55 lat  
i starszych mówi, że ma silne poczucie przywiązania do 
swojego pracodawcy, a 73 procent twierdzi, że planuje 
pracować w obecnym miejscu zatrudnienia aż do momentu 
przejścia na emeryturę, jeśli to możliwe. Tylko 17 procent 
pracowników w wieku 55 lat i starszych rozważa 
poszukiwanie nowej pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy 
(w porównaniu z 37 procentami pracowników w wieku 
25–34 lat). Pracodawcy mogą zatem uzyskać większy zwrot 
z inwestycji, kiedy oferują szkolenia starszym pracownikom. 
Jednak ponownie należy podkreślić, że niewielu z nich 
wskazuje, że ich pracodawcy stosują praktyki biznesowe 
wspierające ich stopniowe przechodzenie na emeryturę.

Pracodawcy obecnie stają przed wyzwaniem negatywnych 
skutków starzenia się społeczeństwa. Przez dziesięciolecia 
rozwijali swoje strategie biznesowe opierając się na 
założeniu, że ich pracownicy będą przechodzić na emeryturę 
w określonym wieku. Zatrudniający ludzi mogą jeszcze 
nie zdawać sobie sprawy z tego, że odsetek osób w wieku 
produkcyjnym w stosunku do ogółu ludności spada. Kiedy 
osoby urodzone w czasie wyżu demograficznego i starsi 
pracownicy odejdą na emeryturę, liczba osób gotowych 
do podjęcia pracy będzie mniejsza. Pracodawcy powinni 
mieć lepsze plany emerytalne oraz niezbędne narzędzia 
do zarządzania, które pomogą im uniknąć komplikacji 
związanych z niedostatkiem personelu, co również 
umożliwiłoby im wsparcie wizji nowej elastycznej emerytury.

Wykres 2.  Co pracodawcy oferują, aby wspierać stopniowe przejście na emeryturę?
Jakie z poniższych możliwości oferuje Twój pracodawca, aby pomóc pracownikom w stopniowym przejściu na emeryturę?

Baza: osoby niebędące w pełni na emeryturze (14 400).
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Korzyści płynące ze współpracy  
ze starszymi pracownikami

Jasna strategia promowania nowego, elastycznego 
przechodzenia na emeryturę może przynieść korzyści zarówno 
pracownikom, jak i pracodawcom oraz rządom, pozwoli też 
dostosować się do wzrostu długości życia, a także złagodzić 
problemy spowodowane przez starzenie się społeczeństwa. 
Centrum Badań Długowieczności i Emerytur Aegon 
przedstawia zalecenia dla wsparcia nowego elastycznego 
systemu przechodzenia na emeryturę.

•    Pracodawcy powinni przyjrzeć się temu, jakie zmiany 
demograficzne będą miały wpływ na osoby przez 
nich zatrudniane i ocenić wartość zatrzymywania 
starszych pracowników jako sposobu utrzymania wiedzy 
instytucjonalnej i reagowania na ewentualne braki kadrowe 
w przyszłości.

•    Rządy i pracodawcy mogą zwiększać wiedzę pracowników 
na temat możliwości kontynuowania pracy po przekroczeniu 
ogólnie przyjętego wieku emerytalnego. Edukacja poprzez 
kampanie publiczne i komunikację w miejscu pracy 
może wesprzeć pracowników w podejmowaniu bardziej 
świadomych decyzji osobistych i finansowych. 

•    Rządowe reformy świadczeń socjalnych mogą wpływać na 
zachowania pracowników i ich nastawienie do emerytury. 
Mogą to być np.: podwyższenie wieku, w którym można 
rozpocząć pobieranie rządowych świadczeń emerytalnych, 
rozszerzenie świadczeń emerytalnych dla tych, którzy 
opóźnią otrzymywanie emerytury i/lub programy 
szkoleniowe pomagające starszym pracownikom  
w zdobywaniu nowych umiejętności.

•    Pracodawcy mogą i powinni tworzyć środowisko pracy 
przyjazne starzeniu się i kulturę firmy zaprojektowaną tak, 
że pracownicy w każdym wieku mogą się rozwijać. Przykłady 
obejmują oferowanie pracy w niepełnym wymiarze godzin, 
elastyczne harmonogramy pracy i umożliwienie przejścia na 
mniej wymagające stanowiska.

•    Rządy i pracodawcy powinni zidentyfikować i zlikwidować 
niekorzystne aspekty zakładowych planów emerytalnych, 
które utrudniają pracę ponad ustalony wiek emerytalny. 
Przykłady obejmują możliwość rozpoczęcia otrzymywania 
świadczenia emerytalnego w wieku emerytalnym 
przy jednoczesnym kontynuowaniu pracy, zdolność  
kontynuowanie opłacania składek przez pracowników, 
którzy przekroczyli wiek emerytalny oraz możliwość 
przeniesienia się na mniej wymagające stanowisko bez 
wpływu na świadczenia emerytalne.

•    Pracodawcy mogą założyć międzypokoleniowe grupy 
pracowników i zespoły robocze, aby zwalczać stereotypy 
związane z wiekiem (młodym i starszym) a także 
korzystać z różnych umiejętności i perspektyw, jakie 
każde pokolenie wnosi do projektu. Takie grupy mogą 
również pomóc w przekazywaniu wiedzy i umiejętności  
w miejscu pracy.

•    Pracodawcy mogą zapewnić dostęp do szkoleń dla 
pracowników ze wszystkich grup wiekowych, w tym dla 
osób starszych, aby pomóc im w utrzymaniu umiejętności 
na odpowiednim poziomie.

•    Pracownicy zbliżający się do wieku emerytalnego 
powinny rozważyć swoje cele i możliwości poprzez:
−    pozyskanie porady finansowej w odniesieniu do 

świadczeń emerytalnych oczekiwanych przez nich 
oraz tego, w jaki sposób można najlepiej zarządzać 
ich dochodami na emeryturze, aby wystarczyły na 
całe życie;

−    odwiedzanie stron rządowych, aby sprawdzić 
świadczenia i korzyści oraz możliwości, jakie są 
tworzone dla tych, którzy chcą pracować dłużej; 

−     konsultacje z pracodawcą w sprawie możliwości 
kontynuowania pracy ponad wiek emerytalny 
zarówno w tym samym, jak i bardziej elastycznym 
systemie pracy.



8 | Nowe, elastyczne formy przejścia na emeryturę

Kraje objęte naszym badaniem
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Niemcy

 
Na kolejnych stronach przedstawiamy szczegółowe informacje na temat elastycznych form przechodzenia na emeryturę 

oraz dane z Ankiety Przygotowania Emerytalnego Aegon z 2015 roku wraz z kluczowymi wskaźnikami z innych źródeł.
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Świat
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Świat

55%

Świat
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Świat

70%

Świat
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Świat

26%

Polska

30%

Polska

8%

Polska

53%

Polska

30%

Polska

61%

Polska

51%

Polska

Jak pracownicy wyobrażają sobie swoją emeryturę?

osób, które będąc w wieku 55+ 
spodziewają się przejścia 
na emeryturę przed 65 r.ż.

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę, 

decydują się na to, ponieważ chcą 
pozostać aktywne

osób, którym w wieku 55+ 
zaoferowano możliwość 

osób w wieku 55+, twierdzi, 
że ich pracodawca oferuje możliwość 

przejścia z pełnoetatowego 
zatrudnienia na niepełnoetatowe

osób w wieku 55+ twierdzi, 
że czuje silne przywiązanie 

do pracodawcy

Czy pracownicy popierają elastyczne formy przechodzenia na emeryturę?

% populacji 
w wieku 65+

Przewidywana 
długość życia 
w wieku 60 lat

 Przewidywana długość 
życia w dobrym stanie 
zdrowia w wieku 60 lat

Udział procentowy 
osób starszych 
w rynku pracy 

(stopa zatrudnienia)

Oficjalny wiek uprawniający 
do przejścia na emeryturę 

(kiedy wypłacane jest 
pełne świadczenie)

Rzeczywisty wiek 
przejścia na emeryturę 

(faktyczny wiek 
opuszczenia rynku pracy)

Przejście na emeryturę przed 65 r.ż. Elastyczne przejście Pozostanie akt zycznie 
i intelektualnie

Przejście z pełnego etatu na niepełny Przywiązanie do pracodawcy

Kluczowe wskaźniki krajowe

Jak elastyczna forma przejścia na emeryturę jest postrzegana w Polsce?

Migracja młodych ludzi poza kraj od czasu przystąpienia do UE w 2004 roku podniosła średni wiek w Polsce. Dlatego potrzeba 
utrzymania starszych pracowników na rynku pracy jest tu większa niż gdziekolwiek indziej w Europie. Do 1999 roku system 
repartycyjny ze zdefiniowanym świadczeniem zachęcał do przejścia na wcześniejszą emeryturę, zamiast skłaniać do wydłużania 
okresu aktywności zawodowej. Propozycje, by propagować elastyczne przejście na emeryturę z możliwością pobierania częściowej 
emerytury pomiędzy 62. a 65. rokiem życia zostały odrzucone przez związki zawodowe i organizacje pracodawców w 2004 roku. 
Jednak stworzenie dwupoziomowego systemu pierwszego filaru zniosło wcześniejsze przywileje emerytalne, co doprowadziło  
w 2014 roku do podwyższenia oficjalnego wieku emerytalnego do 60 lat i 3 miesięcy dla kobiet oraz 65 lat i 3 miesięcy dla 
mężczyzn. System wymaga, aby ludzie pracowali w pełnym wymiarze godzin, żeby zapewnić sobie odpowiednie świadczenia. Podczas gdy 
wiele osób pracuje na podstawie umów na pół etatu, umów-zleceń lub podejmuje inne elastyczne formy zatrudnienia, system emerytalny 
nie odpowiada na potrzeby związane z tymi modelami pracy. Zachęcanie starszych kobiet do wydłużenia aktywności zawodowej jest 
identyfikowane jako problem szczególnej wagi, ponieważ kobiety zwykle przechodzą na emeryturę wcześniej niż mężczyźni.
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Jak pracownicy wyobrażają sobie swoją emeryturę?

Kluczowe wskaźniki krajowe

Świat

27%

Świat

55%

Świat

48%

Świat

70%

Świat

9%

21 16 8 63 67 53

Świat

26%

Przejście na emeryturę przed 65 r.ż. Elastyczne przejście

Przejście z pełnego etatu na niepełny

Pozostanie akt zycznie 
i intelektualnie

Przywiązanie do pracodawcy

osób, którym w wieku 55+ 
zaoferowano możliwość 

osób, które będąc w wieku 55+ 
spodziewają się przejścia 
na emeryturę przed 65 r.ż.

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę

osób w wieku 55+, twierdzi, 
że ich pracodawca oferuje możliwość 

przejścia z pełnoetatowego 
zatrudnienia na niepełnoetatowe

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę, 

decydują się na to, ponieważ chcą 
pozostać aktywne

osób w wieku 55+ twierdzi, 
że czuje silne przywiązanie 

do pracodawcy

% populacji 
w wieku 65+

Brazylia

41%

Brazylia

14%

Brazylia

74%

Brazylia

14%

Brazylia

77%

Brazylia

47%

Brazylia

Czy pracownicy popierają elastyczne formy przechodzenia na emeryturę?

Udział procentowy 
osób starszych 
w rynku pracy 

(stopa zatrudnienia)

O cjalny wiek uprawniający 
do przejścia na emeryturę 

(kiedy wypłacane jest 
pełne świadczenie)

Rzeczywisty wiek 
przejścia na emeryturę 

(faktyczny wiek 
opuszczenia rynku pracy)

Przewidywana 
długość życia 
w wieku 60 lat

 Przewidywana długość 
życia w dobrym stanie 
zdrowia w wieku 60 lat

Jak elastyczna forma przejścia na emeryturę jest postrzegana w Brazylii?

Hojne emerytury wprowadzone po 1988 roku wywarły silną presję na budżety rządowe. Od 1990 roku rząd pracuje nad reformą 
systemu emerytalnego. Działania objęły wprowadzenie minimalnego wieku emerytalnego i zmian mających na celu poprawę 
możliwości przenoszenia aktywów między planami emerytalnymi, co było kluczowym testem elastyczności. Wysoki poziom składki  
w ramach obowiązkowego planu „Regime Geral de Previdencia Social”, który jest repartycyjnym systemem emerytalnym, krytykowano 
za zmniejszenie korzyści związanych z podejmowaniem pracy. Pomimo faktu, że elastyczne formy przejścia na emeryturę nie są 
jeszcze oficjalnie wprowadzane, pracownicy często formalnie przechodzą na emeryturę, nadal pozostając zatrudnionymi, czasem  
u tego samego pracodawcy, a tym samym pozyskują dwa dochody. 67 procent brazylijskich pracowników biorących w badaniu Aegonu 
spodziewa się kontynuacji pracy w jakiejś formie po osiągnięciu wieku emerytalnego. Co więcej, ostatnio uchwalone reformy sprawiły, 
że przejście na wcześniejszą emeryturę stało się trudniejsze. Długowieczność, starzenie się społeczeństwa i stabilność systemu 
emerytalnego są coraz szerzej omawianymi tematami w Brazylii wśród pracodawców i decydentów. Koncentrują oni wysiłki na 
inicjatywach, mających stworzyć systemy pracy dla osób starszych, uwzględniające potrzeby tych, którzy chcą bardziej elastycznych 
form przejścia na emeryturę.
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Świat

27%

Świat

55%

Świat

48%

Świat

70%

Świat

9%

25 18 16 65 63 61

Świat

26%

Kanada

11%

Kanada

5%

Kanada

66%

Kanada

24%

Kanada

78%

Kanada

40%

Kanada

Jak pracownicy wyobrażają sobie swoją emeryturę?

Przejście na emeryturę przed 65 r.ż. Elastyczne przejście

Przejście z pełnego etatu na niepełny

Pozostanie akt zycznie 
i intelektualnie

Przywiązanie do pracodawcy

osób, którym w wieku 55+ 
zaoferowano możliwość 

osób, które będąc w wieku 55+ 
spodziewają się przejścia 
na emeryturę przed 65 r.ż.

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę

osób w wieku 55+, twierdzi, 
że ich pracodawca oferuje możliwość 

przejścia z pełnoetatowego 
zatrudnienia na niepełnoetatowe

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę, 

decydują się na to, ponieważ chcą 
pozostać aktywne

osób w wieku 55+ twierdzi, 
że czuje silne przywiązanie 

do pracodawcy

Czy pracownicy popierają elastyczne formy przechodzenia na emeryturę?

Kluczowe wskaźniki krajowe

% populacji 
w wieku 65+

Udział procentowy 
osób starszych 
w rynku pracy 

(stopa zatrudnienia)

O cjalny wiek uprawniający 
do przejścia na emeryturę 

(kiedy wypłacane jest 
pełne świadczenie)

Rzeczywisty wiek 
przejścia na emeryturę 

(faktyczny wiek 
opuszczenia rynku pracy)

Przewidywana 
długość życia 
w wieku 60 lat

 Przewidywana długość 
życia w dobrym stanie 
zdrowia w wieku 60 lat

Jak elastyczna forma przejścia na emeryturę jest postrzegana w Kanadzie?

„Przejściowe” lub „etapowe” strategie emerytalne istnieją w Kanadzie od czasu zmian zapoczątkowanych w latach 90. Na podjęcie 
działań mających na celu przedłużanie życia zawodowego na emeryturze częściowo miały wpływ niedobory na rynku pracy 
wynikające ze spadku liczby urodzeń. „Plan Emerytalny Kanady/Quebecu” zniósł obowiązujące przepisy emerytalne, aby umożliwić 
ludziom elastyczną pracę w miarę ich starzenia się oraz utrzymać pracowników na stanowiskach wyższego szczebla na dłużej. 
Stabilność emerytur jest także kluczowa dla reform związanych z elastycznością, ponieważ przewiduje się niemal dwukrotny wzrost 
kosztu świadczeń wypłacanych w ramach Ustawy o Zabezpieczeniu Emerytalnym: z 50 mld dolarów kanadyjskich obecnie do 96 
mld dolarów kanadyjskich w 2030 roku. W rezultacie były konserwatywny rząd Kanady ogłosił w 2015 roku plany podniesienia 
wieku kwalifikującego do otrzymywania „zabezpieczenia emerytalnego” z 65 do 67 lat, począwszy od 2023 roku, z opcją wyższych 
świadczeń dla pracowników, którzy opóźnią otrzymanie tych świadczeń do osiągnięcia wieku wyższego niż określony nowymi 
przepisami. Jednak nadal istnieją wątpliwości dotyczące zdolności rynku pracy do przystosowania się do nowych warunków, jak 
również konieczności przystosowania publicznego i prywatnego sektora świadczeń emerytalnych.
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Chiny

89%

Chiny

28%

Chiny

53%

Chiny

26%

Chiny

50%

Chiny

78%

Chiny

Jak pracownicy wyobrażają sobie swoją emeryturę?

Przejście na emeryturę przed 65 r.ż. Elastyczne przejście

Przejście z pełnego etatu na niepełny

Pozostanie akt zycznie 
i intelektualnie

Przywiązanie do pracodawcy

osób, którym w wieku 55+ 
zaoferowano możliwość 

osób, które będąc w wieku 55+ 
spodziewają się przejścia 
na emeryturę przed 65 r.ż.

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę

osób w wieku 55+, twierdzi, 
że ich pracodawca oferuje możliwość 

przejścia z pełnoetatowego 
zatrudnienia na niepełnoetatowe

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę, 

decydują się na to, ponieważ chcą 
pozostać aktywne

osób w wieku 55+ twierdzi, 
że czuje silne przywiązanie 

do pracodawcy

Czy pracownicy popierają elastyczne formy przechodzenia na emeryturę?

Kluczowe wskaźniki krajowe

% populacji 
w wieku 65+

Udział procentowy 
osób starszych 
w rynku pracy 

(stopa zatrudnienia)

O cjalny wiek uprawniający 
do przejścia na emeryturę 

(kiedy wypłacane jest 
pełne świadczenie)

Rzeczywisty wiek 
przejścia na emeryturę 

(faktyczny wiek 
opuszczenia rynku pracy)

Przewidywana 
długość życia 
w wieku 60 lat

 Przewidywana długość 
życia w dobrym stanie 
zdrowia w wieku 60 lat

Jak elastyczna forma przejścia na emeryturę jest postrzegana w Chinach?

Pojęcie emerytury w Chinach tradycyjnie oznaczało zupełne zaprzestanie pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, który jest na 
niskim poziomie w porównaniu ze światowymi standardami: 50 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. W rzeczywistości Ankieta 
Przygotowania Emerytalnego Aegon z 2015 roku wykazała, że Chińczycy oczekują przejścia na emeryturę średnio w wieku 55 lat. 
Jednak chińska populacja starzeje się, co po części zostało przyspieszone przez, obecnie już zniesioną, politykę jednego dziecka. 
W 2012 roku liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszyła się po raz pierwszy, a mając już prawie 120 milionów ludzi w wieku 
powyżej 65 lat, Chiny zostały zmuszone ogłosić plany stopniowego podwyższania wieku emerytalnego do 65 lat. Zmiany te wywołały 
debatę wśród pracowników, którzy obawiają się, że może to spowodować zmniejszenie liczby miejsc pracy dla młodych ludzi  
w przyszłości. Badanie Aegonu ujawniło, że nie wszyscy popierają podwyższenie wieku emerytalnego jako sposób na zrównoważenie 
kosztu utrzymania ludzi żyjących dłużej; 39 procent chińskich respondentów twierdzi, że wiek emerytalny powinien pozostać 
niezmieniony. Niedawne zmiany w Chinach otwierają nowe możliwości dla pracodawców i dla rządu, aby zapewnić korzyści ludziom, 
którzy dążą do wydłużenia okresu pracy i chcą stopniowo przechodzić na emeryturę.
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Francja
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Jak pracownicy wyobrażają sobie swoją emeryturę?

Przejście na emeryturę przed 65 r.ż. Elastyczne przejście

Przejście z pełnego etatu na niepełny

Pozostanie akt zycznie 
i intelektualnie

Przywiązanie do pracodawcy

osób, którym w wieku 55+ 
zaoferowano możliwość 

osób, które będąc w wieku 55+ 
spodziewają się przejścia 
na emeryturę przed 65 r.ż.

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę

osób w wieku 55+, twierdzi, 
że ich pracodawca oferuje możliwość 

przejścia z pełnoetatowego 
zatrudnienia na niepełnoetatowe

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę, 

decydują się na to, ponieważ chcą 
pozostać aktywne

osób w wieku 55+ twierdzi, 
że czuje silne przywiązanie 

do pracodawcy

Czy pracownicy popierają elastyczne formy przechodzenia na emeryturę?

Kluczowe wskaźniki krajowe

% populacji 
w wieku 65+

Udział procentowy 
osób starszych 
w rynku pracy 

(stopa zatrudnienia)

O cjalny wiek uprawniający 
do przejścia na emeryturę 

(kiedy wypłacane jest 
pełne świadczenie)

Rzeczywisty wiek 
przejścia na emeryturę 

(faktyczny wiek 
opuszczenia rynku pracy)

Przewidywana 
długość życia 
w wieku 60 lat

 Przewidywana długość 
życia w dobrym stanie 
zdrowia w wieku 60 lat

Jak elastyczna forma przejścia na emeryturę jest postrzegana we Francji ?

Do tej pory zostało podjęte niewiele kroków zachęcających do elastycznego przechodzenia na emeryturę. Dopiero w 2004 roku 
Francja wprowadziła produkty emerytalne związane z określonymi składkami osobistymi na podstawie ustawy Fillona. Choć pojawiły 
się próby podwyższenia wieku emerytalnego, okazały się one kontrowersyjne i zostały skrytykowane za to, że wydłużenie okresu 
aktywności zawodowej osób starszych pozbawiłoby młodszych pracowników możliwości zatrudnienia (bezrobocie młodzieży we 
Francji pozostaje na poziomie 25 procent, a znalezienie pracy dla tej grupy wiekowej jest niezwykle istotne). Jednak Francja to jedno 
z najstarszych społeczeństw europejskich; do 2020 roku będzie liczyło 20 milionów ludzi w wieku powyżej 60 lat. Osoby te, często 
pozbawione możliwości dalszej pracy, coraz chętniej zakładają własną działalność gospodarczą lub angażują się w wolontariat.
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pozostać aktywne
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że czuje silne przywiązanie 
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Czy pracownicy popierają elastyczne formy przechodzenia na emeryturę?
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Jak elastyczna forma przejścia na emeryturę jest postrzegana w Niemczech?

W obliczu spadku liczby urodzeń i rosnącej długości życia, Niemcy stopniowo podnoszą wiek emerytalny, który ma dojść do 67 lat  
w roku 2030. W zamian za to, starsi ludzie, którzy opóźnią przejście na emeryturę, otrzymają wyższe emerytury państwowe. Istnieją 
również plany wprowadzenia korzyści podatkowych zarówno dla pracowników, aby pracowali dłużej, jak i dla pracodawców, aby 
zatrzymywali starszych pracowników. Jest to zgodne z planami 49 procent niemieckich pracowników biorących udział w naszym 
badaniu, którzy oczekują elastycznego przejścia na emeryturę. Posiadając jeden z najstarszych rynków pracy w Europie, niemieckie 
firmy przodują w zakresie zatrudniania starszych pracowników. Dla przykładu, elastyczne harmonogramy pracy są oferowane 
starzejącym się pracownikom, a zmiany strukturalne w środowisku pracy zostały wdrożone przez wielu pracodawców.
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Jak pracownicy wyobrażają sobie swoją emeryturę?

 

osób, które będąc w wieku 55+ 
spodziewają się przejścia 
na emeryturę przed 65 r.ż.

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę, 

decydują się na to, ponieważ chcą 
pozostać aktywne

osób, którym w wieku 55+ 
zaoferowano możliwość 

osób w wieku 55+, twierdzi, 
że ich pracodawca oferuje możliwość 

przejścia z pełnoetatowego 
zatrudnienia na niepełnoetatowe

osób w wieku 55+ twierdzi, 
że czuje silne przywiązanie 

do pracodawcy

Czy pracownicy popierają elastyczne formy przechodzenia na emeryturę?

% populacji 
w wieku 65+

Przewidywana 
długość życia 
w wieku 60 lat

 Przewidywana długość 
życia w dobrym stanie 
zdrowia w wieku 60 lat

Udział procentowy 
osób starszych 
w rynku pracy 

(stopa zatrudnienia)

O cjalny wiek uprawniający 
do przejścia na emeryturę 

(kiedy wypłacane jest 
pełne świadczenie)

Rzeczywisty wiek 
przejścia na emeryturę 

(faktyczny wiek 
opuszczenia rynku pracy)

Przejście na emeryturę przed 65 r.ż. Elastyczne przejście Pozostanie akt zycznie 
i intelektualnie

Przejście z pełnego etatu na niepełny Przywiązanie do pracodawcy

Kluczowe wskaźniki krajowe

Jak elastyczna forma przejścia na emeryturę jest postrzegana na Węgrzech?

Elastyczne przechodzenie na emeryturę nie jest jeszcze powszechnym tematem dyskusji na Węgrzech. Przeniesienie prywatnych 
środków emerytalnych w 2011 roku pod kontrolę państwa dla zmniejszenia długu publicznego wywołało niepokój wśród 
pracowników. Wielu uważało, że te środki emerytalne powinny być wykorzystane do finansowania długoterminowych reform na rzecz 
stabilnych emerytur. Pomimo wcześniejszych doświadczeń, Ankieta Przygotowania Emerytalnego Aegon z 2015 roku wykazała, że 
połowa respondentów na Węgrzech oczekuje elastycznego przejścia na emeryturę. Ostatnie zmiany legislacyjne, dotyczące wzrostu 
emerytury za każdy dodatkowy miesiąc pracy, sprawiły, że dłuższe pozostanie na rynku pracy stało się bardziej atrakcyjne dla ludzi. 
Chociaż są to pozytywne zmiany, nadal istnieje potrzeba wprowadzenia praktyk zatrudnienia i polityki rządu, które będą zachęcać 
pracowników i pracodawców i umożliwią elastyczne przechodzenie na emeryturę.
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Jak pracownicy wyobrażają sobie swoją emeryturę?

osób, które będąc w wieku 55+ 
spodziewają się przejścia 
na emeryturę przed 65 r.ż.

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę, 

decydują się na to, ponieważ chcą 
pozostać aktywne

osób, którym w wieku 55+ 
zaoferowano możliwość 

osób w wieku 55+, twierdzi, 
że ich pracodawca oferuje możliwość 

przejścia z pełnoetatowego 
zatrudnienia na niepełnoetatowe

osób w wieku 55+ twierdzi, 
że czuje silne przywiązanie 

do pracodawcy

Czy pracownicy popierają elastyczne formy przechodzenia na emeryturę?

% populacji 
w wieku 65+

Przewidywana 
długość życia 
w wieku 60 lat

 Przewidywana długość 
życia w dobrym stanie 
zdrowia w wieku 60 lat

Przejście na emeryturę przed 65 r.ż. Elastyczne przejście Pozostanie akt zycznie 
i intelektualnie

Przejście z pełnego etatu na niepełny Przywiązanie do pracodawcy

Kluczowe wskaźniki krajowe

Udział procentowy 
osób starszych 
w rynku pracy 

(stopa zatrudnienia)

Oficjalny wiek uprawniający 
do przejścia na emeryturę 

(kiedy wypłacane jest 
pełne świadczenie)

Rzeczywisty wiek 
przejścia na emeryturę 

(faktyczny wiek 
opuszczenia rynku pracy)

Jak elastyczna forma przejścia na emeryturę jest postrzegana w Indiach?

Indie to kraj o najmłodszej populacji w badaniu Aegonu – ponad połowa ludności jest w wieku poniżej 25. roku życia. Oczekuje się 
jednak, że średnia długość życia wzrośnie do wieku 73 lat w 2050 roku (w porównaniu z 66 latami obecnie) podważając trwałość 
systemu emerytalnego tego kraju. Naturalnie podwyższy to również wiek pracowników. Ponadto brak ludzi, którzy mogliby być 
zatrudniani na kluczowych stanowiskach, przekłada się na wdrażanie strategii mających na celu utrzymanie starszych pracowników  
w pracy. Indie są jednym z niewielu krajów w naszym badaniu bez oficjalnego wieku emerytalnego. Jednak wiele instytucji publicznych 
określa oficjalny wiek emerytalny, który został niedawno podniesiony o dwa do pięciu lat. Ponieważ indyjskie gospodarstwa domowe 
są często wielopokoleniowe, istnieje mniejsze zapotrzebowanie na posiadanie oficjalnego systemu emerytalnego, czego przykładem 
jest 52 procent indyjskich pracowników, którzy wskazują w naszej ankiecie, że będąc na emeryturze spodziewają się otrzymania 
wsparcia finansowego od członka rodziny. W Indiach 79 procent pracowników oczekuje elastycznego przejścia na emeryturę, co jest 
najwyższym wskaźnikiem wśród badanych 15 krajów.
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Jak pracownicy wyobrażają sobie swoją emeryturę?

osób, które będąc w wieku 55+ 
spodziewają się przejścia 
na emeryturę przed 65 r.ż.

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę, 

decydują się na to, ponieważ chcą 
pozostać aktywne

osób, którym w wieku 55+ 
zaoferowano możliwość 

osób w wieku 55+, twierdzi, 
że ich pracodawca oferuje możliwość 

przejścia z pełnoetatowego 
zatrudnienia na niepełnoetatowe

osób w wieku 55+ twierdzi, 
że czuje silne przywiązanie 

do pracodawcy

Czy pracownicy popierają elastyczne formy przechodzenia na emeryturę?

% populacji 
w wieku 65+

Przewidywana 
długość życia 
w wieku 60 lat

 Przewidywana długość 
życia w dobrym stanie 
zdrowia w wieku 60 lat

Udział procentowy 
osób starszych 
w rynku pracy 

(stopa zatrudnienia)

Oficjalny wiek uprawniający 
do przejścia na emeryturę 

(kiedy wypłacane jest 
pełne świadczenie)

Rzeczywisty wiek 
przejścia na emeryturę 

(faktyczny wiek 
opuszczenia rynku pracy)

Przejście na emeryturę przed 65 r.ż. Elastyczne przejście Pozostanie akt zycznie 
i intelektualnie

Przejście z pełnego etatu na niepełny Przywiązanie do pracodawcy

Kluczowe wskaźniki krajowe

Jak elastyczna forma przejścia na emeryturę jest postrzegana w Japonii?

Japonia jest unikalnym przykładem kraju, w którym elastyczne formy przechodzenia na emeryturę są w większym stopniu 
rzeczywistością niż oczekiwaniem lub aspiracją. Japonia ma najwyższą średnią długość życia na całym świecie. Praca ponad wiek 
emerytalny jest niezbędna do utrzymania stabilności systemu emerytalnego. W ostatnich latach rząd wdrożył reformy, takie jak 
podwyższenie oficjalnego wieku emerytalnego z 60 do 65 lat, dla zabezpieczenia społecznego systemu świadczeń emerytalnych. 
Ponadto pracodawcy są zobowiązani do wyboru jednej z trzech opcji dla pracowników, którzy osiągną wiek 60 lat: podniesienie 
wieku emerytalnego do 65 lat, całościową rezygnację z obowiązkowego wieku emerytalnego lub wprowadzenie „systemu ciągłego 
zatrudnienia”, co pozwala oferować zatrudnionym elastyczną formę pracy na podstawie umowy rocznej, aż do osiągnięcia wieku 65 
lat. System ciągłego zatrudnienia jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla pracodawców. Mimo tych wszystkich zmian, mających 
na celu odniesienie się do potrzeb starzejących się pracowników, istnieje możliwość poszerzenia zakresu elastycznych form pracy, aby 
uwzględnić pracę po 65. roku życia i umożliwić pracownikom zarabianie.
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Jak pracownicy wyobrażają sobie swoją emeryturę?

osób, które będąc w wieku 55+ 
spodziewają się przejścia 
na emeryturę przed 65 r.ż.

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę, 

decydują się na to, ponieważ chcą 
pozostać aktywne

osób, którym w wieku 55+ 
zaoferowano możliwość 

osób w wieku 55+, twierdzi, 
że ich pracodawca oferuje możliwość 

przejścia z pełnoetatowego 
zatrudnienia na niepełnoetatowe

osób w wieku 55+ twierdzi, 
że czuje silne przywiązanie 

do pracodawcy

Czy pracownicy popierają elastyczne formy przechodzenia na emeryturę?

% populacji 
w wieku 65+

Przewidywana 
długość życia 
w wieku 60 lat

 Przewidywana długość 
życia w dobrym stanie 
zdrowia w wieku 60 lat

Udział procentowy 
osób starszych 
w rynku pracy 

(stopa zatrudnienia)

Oficjalny wiek uprawniający 
do przejścia na emeryturę 

(kiedy wypłacane jest 
pełne świadczenie)

Rzeczywisty wiek 
przejścia na emeryturę 

(faktyczny wiek 
opuszczenia rynku pracy)

Przejście na emeryturę przed 65 r.ż. Elastyczne przejście Pozostanie akt zycznie 
i intelektualnie

Przejście z pełnego etatu na niepełny Przywiązanie do pracodawcy

Kluczowe wskaźniki krajowe

Jak elastyczna forma przejścia na emeryturę jest postrzegana w Holandii?
Holenderskie emerytury od dawna opierają się na zbiorowości i solidarności. To sprawiło, że pracownicy są dobrze przygotowani do 
przejścia na emeryturę z w pełni finansowanymi emeryturami dodatkowymi. Jednak programy określonych świadczeń na podstawie 
ostatniego wynagrodzenia lub średniej z okresu pracy) wzbudzają wątpliwości co do ich stabilności finansowej. Porozumienie Emerytalne 
z 2010 roku (Pensioen Akkoord), zawarte przez organizacje reprezentujące pracodawców i pracowników, umożliwiło poprawę planów 
emerytalnych, aby dostosować je do potrzeby uelastycznienia wieku emerytalnego zarówno w rządowym systemie ubezpieczeń 
społecznych, jak i w planach emerytalnych oferowanych przez przedsiębiorców. Porozumienie ograniczyło świadczenia z obecnych 
zakładowych planów emerytalnych, które miały wpływ na przesuwanie ryzyka długowieczności na osoby, które mogły albo pracować 
dłużej, albo więcej oszczędzać. W przypadku emerytur zakładowych daje się zaobserwować stałe zmiany w kierunku grupowych planów 
określonych składek, które są rodzajem bardziej elastycznych planów „określonego przyszłego świadczenia” emerytalnego (ang. defined 
ambition) . Tymczasem oficjalny wiek emerytalny wzrośnie z 65 do 66 lat w 2018 roku i do 67 w 2021 roku. Co więcej, ostatnie zmiany 
legislacyjne zlikwidowały ograniczenia związane z pracą po przekroczeniu wieku emerytalnego. Podczas gdy celem tych zmian jest 
zachęcenie ludzi do dłuższej pracy, inne zmiany legislacyjne osłabiają ich wpływ przez ułatwienie pracodawcom zwalniania starszych 
pracowników. Istotne jest zachęcanie pracodawców do zatrzymywania pracowników dłużej.
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Przejście z pełnego etatu na niepełny

Przejście na emeryturę przed 65 r.ż. Elastyczne przejście i intelektualnie

osób, które będąc w wieku 55+ spodziewają się 
przejścia na emeryturę przed 65 r.ż.

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę

osób w wieku 55+, które oczekują elastycznego 
przejścia na emeryturę, decydują się na to, 

ponieważ chcą pozostać aktywne

osób, którym w wieku 55+ 
zaoferowano możliwość 
przek

osób w wieku 55+, twierdzi, że ich pracodawca 
oferuje możliwość przejścia z pełnoetatowego 

zatrudnienia na niepełnoetatowe

osób w wieku 55+ twierdzi, 
że czuje silne przywiązanie do pracodawcy

O cjalny wiek uprawniający 
do przejścia na emeryturę 

(kiedy wypłacane jest 
pełne świadczenie)

Rzeczywisty wiek 
przejścia na emeryturę 

(faktyczny wiek 
opuszczenia rynku pracy)

Czy pracownicy popierają elastyczne formy przechodzenia na emeryturę?

Jak pracownicy wyobrażają sobie swoją emeryturę?

Jak elastyczna forma przejścia na emeryturę jest postrzegana w Australii?
W Australii wdrożono wiele programów, aby dostosować rynek pracy do elastycznego przechodzenia pracowników na emeryturę. 
Wiek emerytalny został podniesiony, aby emerytury stały się bardziej stabilne. System podatkowy również przewiduje większe korzyści 
finansowe związane z wydłużeniem okresu pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia starszym pracownikom uzyskiwanie 
znaczących dochodów w czasie pobierania emerytury (system wsparcia dochodów). Istnieją tam również korzyści finansowe wiążące 
się z pozostawaniem w zatrudnieniu, w tym w odniesieniu do pracy w niepełnym wymiarze godzin lub pracy dorywczej (zapewnia 
to elastyczne korzyści podatkowe dla wszystkich osób powyżej wieku emerytalnego, które chcą kontynuować pracę). Pracownicy 
posiadający plan zwrotu składek emerytalnych otrzymują możliwość zmniejszenia liczby godzin pracy, jeśli chcą i przejścia do planu 
emerytalnego o nazwie „Przejście na emeryturę”, który jest dogodnie opodatkowany. To przede wszystkim umożliwia pracownikom 
przejście z pełnego wymiaru godzin na niepełny i uzupełnienie swoich dochodów o świadczenie z planu „Przejście na emeryturę”. 
Od czasu wprowadzenia go w 2005 roku skorzystało z niego około 20 procent pracowników w wieku powyżej 55 lat. Tymczasem, 
wybiegając w przyszłość, 70 procent Australijczyków biorących udział w naszej ankiecie spodziewa się elastycznego przejścia na 
emeryturę – jest to drugi co do wielkości wynik wśród 15 badanych krajów.
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osób, którym w wieku 55+ 
zaoferowano możliwość 

osób w wieku 55+, twierdzi, 
że ich pracodawca oferuje możliwość 

przejścia z pełnoetatowego 
zatrudnienia na niepełnoetatowe

osób w wieku 55+ twierdzi, 
że czuje silne przywiązanie 

do pracodawcy

Czy pracownicy popierają elastyczne formy przechodzenia na emeryturę?

% populacji 
w wieku 65+

Przewidywana 
długość życia 
w wieku 60 lat

 Przewidywana długość 
życia w dobrym stanie 
zdrowia w wieku 60 lat
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osób starszych 
w rynku pracy 
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Rzeczywisty wiek 
przejścia na emeryturę 

(faktyczny wiek 
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Przejście na emeryturę przed 65 r.ż. Elastyczne przejście Pozostanie akt zycznie 
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Przejście z pełnego etatu na niepełny Przywiązanie do pracodawcy

Kluczowe wskaźniki krajowe

Jak elastyczna forma przejścia na emeryturę jest postrzegana w Hiszpani?

Chociaż Hiszpania może być uznawana za kraj najbardziej sprzyjający emerytom, praktyka elastycznego przechodzenia na 
emeryturę jest tam jeszcze daleka od rzeczywistości. Hiszpanie zwykle przechodzą z pracy w pełnym wymiarze godzin wprost na 
całkowitą emeryturę. Ankieta Przygotowania Emerytalnego Aegon z 2015 roku wykazała, że 44 procent pracowników w Hiszpanii 
oczekuje, że wycofają się z wszelkiej pracy zarobkowej w 65. roku życia, który stanowi oficjalny wiek emerytalny. Na mocy reform 
emerytalnych uchwalonych w 2011 roku, będzie on stopniowo zwiększany z 65 do 67 lat w okresie 2013–2027. Pułap 67 lat nalezy 
do najwyższych w Europie i wynika z faktu, że do 2050 roku 32 procent Hiszpanów będzie w wieku przekraczającym 64. rok życia. 
Rząd podniósł również wymagania kwalifikacyjne do otrzymywania pełnych świadczeń socjalnych i ogłosił programy zachęcające do 
przedłużania kariery przez zwiększenie świadczeń o 2 do 4 procent za każdy dodatkowy rok pracy w zależności od stażu pracy. Jednak 
w kraju, gdzie 48 procent młodych ludzi jest bezrobotnych, wspieranie i promowanie strategii pozostawania starszych ludzi w pracy 
okazuje się politycznie trudne. Pod wieloma względami zmiany są napędzane przez kryzys finansowy i wprowadzanie programów 
oszczędnościowych, a nie z chęci tworzenia elastycznych i aktywnych form życia na emeryturze.
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Jak pracownicy wyobrażają sobie swoją emeryturę?

osób, które będąc w wieku 55+ 
spodziewają się przejścia 
na emeryturę przed 65 r.ż.

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę, 

decydują się na to, ponieważ chcą 
pozostać aktywne

osób, którym w wieku 55+ 
zaoferowano możliwość 

osób w wieku 55+, twierdzi, 
że ich pracodawca oferuje możliwość 

przejścia z pełnoetatowego 
zatrudnienia na niepełnoetatowe

osób w wieku 55+ twierdzi, 
że czuje silne przywiązanie 

do pracodawcy

Czy pracownicy popierają elastyczne formy przechodzenia na emeryturę?

% populacji 
w wieku 65+

Udział procentowy 
osób starszych 
w rynku pracy 

(stopa zatrudnienia)

Oficjalny wiek uprawniający 
do przejścia na emeryturę 

(kiedy wypłacane jest 
pełne świadczenie)

Rzeczywisty wiek 
przejścia na emeryturę 

(faktyczny wiek 
opuszczenia rynku pracy)

Przejście na emeryturę przed 65 r.ż. Elastyczne przejście Pozostanie akt zycznie 
i intelektualnie

Przejście z pełnego etatu na niepełny Przywiązanie do pracodawcy

Kluczowe wskaźniki krajowe

Przewidywana 
długość życia 
w wieku 60 lat

 Przewidywana długość 
życia w dobrym stanie 
zdrowia w wieku 60 lat

Jak elastyczna forma przejścia na emeryturę jest postrzegana w Turcji?

Finanse publiczne Turcji w ciągu ostatniej dekady zostały umieszczone na solidnych podstawach, co pozwoliło na zwiększenie 
wydatków publicznych na emerytury. Ponadto Turcja zniosła sztywno ustalony wiek emerytalny już w 1969 roku, stosując zamiast 
tego połączenie wieku i lat składkowych (25 lat to minimalny wymóg). Wciąż jest jednak wiele do zrobienia; z Ankiety Przygotowania 
Emerytalnego Aegon z 2015 roku wynika, że 59 procent tureckich respondentów chciałoby, aby wiek emerytalny pozostał 
niezmieniony. Dodatkowo przekonanie, że inwestycje, np. w nieruchomości, będą lepszą strategią emerytalną w porównaniu z płatną 
pracą w późniejszym wieku. Spośród 52 procent pracowników biorących udział w naszym badaniu, którzy oczekują elastycznego 
przejścia na emeryturę, 43 procent twierdzi, że robią to z powodu obaw, że ich oszczędności emerytalne okażą się niewystarczające. 
Względy kulturowe także wyjaśniają, dlaczego dłuższa praca nie jest powszechna wśród pracowników. 40 procent naszych 
respondentów w Turcji wskazuje, że będąc na emeryturze spodziewają się otrzymania wsparcia finansowego od członka rodziny.
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Jak pracownicy wyobrażają sobie swoją emeryturę?

osób, które będąc w wieku 55+ 
spodziewają się przejścia 
na emeryturę przed 65 r.ż.

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę, 

decydują się na to, ponieważ chcą 
pozostać aktywne

osób, którym w wieku 55+ 
zaoferowano możliwość 

osób w wieku 55+, twierdzi, 
że ich pracodawca oferuje możliwość 

przejścia z pełnoetatowego 
zatrudnienia na niepełnoetatowe

osób w wieku 55+ twierdzi, 
że czuje silne przywiązanie 

do pracodawcy

Czy pracownicy popierają elastyczne formy przechodzenia na emeryturę?

% populacji 
w wieku 65+

Przewidywana 
długość życia 
w wieku 60 lat

 Przewidywana długość 
życia w dobrym stanie 
zdrowia w wieku 60 lat

Udział procentowy 
osób starszych 
w rynku pracy 

(stopa zatrudnienia)

Oficjalny wiek uprawniający 
do przejścia na emeryturę 

(kiedy wypłacane jest 
pełne świadczenie)

Rzeczywisty wiek 
przejścia na emeryturę 

(faktyczny wiek 
opuszczenia rynku pracy)

Przejście na emeryturę przed 65 r.ż. Elastyczne przejście Pozostanie akt zycznie 
i intelektualnie

Przejście z pełnego etatu na niepełny Przywiązanie do pracodawcy

Kluczowe wskaźniki krajowe

Jak elastyczna forma przejścia na emeryturę jest postrzegana w Wielkiej Brytanii?

Zdefiniowane plany świadczeń emerytalnych tradycyjnie odgrywały istotną rolę w programach emerytur dodatkowych, ale 
prowadziły także do ograniczonej elastyczności związanej z czasem przejścia na emeryturę. Plany związane z umożliwieniem bardziej 
elastycznego działania zdefiniowanych planów świadczeń emerytalnych(„DB light”) zostały porzucone w 2014 roku. Jednak zniesienie 
obowiązkowego wieku emerytalnego (poprzednio ustalonego na 65 lat) okazało się głównym, choć kontrowersyjnym, milowym 
krokiem w kierunku elastycznego przechodzenia na emeryturę. Zostało to poparte bardziej korzystnymi warunkami odroczonych 
płatności na ubezpieczenie społeczne. Świadczenia mogą być odroczone na okres do 5 lat, skutkując wyższą emeryturą (o około 
30 procent wyższą niż pobierana w wieku 65 lat). Ponadto rząd przyspieszył podwyższenie wieku emerytalnego, który zostanie 
wyrównany między mężczyznami i kobietami do 65 lat w 2018 roku, zanim wzrośnie do 66 w 2020 roku i 67 w 2028 roku, z dalszym 
wzrostem do planowanych 68 lat. Do tego dojdzie oferta większej elastyczności w sposobach inwestowania i pobierania świadczeń 
emerytalnych po reformach w kwietniu 2015 roku, które likwidują obowiązkową waloryzację.



Nowe, elastyczne formy przejścia na emeryturę | 23

Świat

27%

Świat

55%

Świat

48%

Świat

70%

Świat

9%

23 17 14 66 65 61

Świat

26%

Stany Zjednoczone

14%

Stany Zjednoczone

4%

Stany Zjednoczone

66%

Stany Zjednoczne

25%

Stany Zjednoczone

77%

Stany Zjednoczone

44%

Stany Zjednoczone

Jak pracownicy wyobrażają sobie swoją emeryturę?

osób, które będąc w wieku 55+ 
spodziewają się przejścia 
na emeryturę przed 65 r.ż.

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę

osób w wieku 55+, które oczekują 
elastycznego przejścia na emeryturę, 

decydują się na to, ponieważ chcą 
pozostać aktywne

osób, którym w wieku 55+ 
zaoferowano możliwość 

osób w wieku 55+, twierdzi, 
że ich pracodawca oferuje możliwość 

przejścia z pełnoetatowego 
zatrudnienia na niepełnoetatowe

osób w wieku 55+ twierdzi, 
że czuje silne przywiązanie 

do pracodawcy

Czy pracownicy popierają elastyczne formy przechodzenia na emeryturę?

% populacji 
w wieku 65+

Udział procentowy 
osób starszych 
w rynku pracy 

(stopa zatrudnienia)

Oficjalny wiek uprawniający 
do przejścia na emeryturę 

(kiedy wypłacane jest 
pełne świadczenie)

Rzeczywisty wiek 
przejścia na emeryturę 

(faktyczny wiek 
opuszczenia rynku pracy)

Przejście na emeryturę przed 65 r.ż. Elastyczne przejście Pozostanie akt zycznie 
i intelektualnie

Przejście z pełnego etatu na niepełny Przywiązanie do pracodawcy

Kluczowe wskaźniki krajowe

Przewidywana 
długość życia 
w wieku 60 lat

 Przewidywana długość 
życia w dobrym stanie 
zdrowia w wieku 60 lat

Jak elastyczna forma przejścia na emeryturę jest postrzegana w Stanach Zjednoczonych?
Pełny wiek emerytalny, uprawniający do otrzymywania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, przez wiele lat był utrzymywany  
na poziomie 65 lat. Jednakże, począwszy od osób urodzonych w 1938 roku lub później, ten wiek stopniowo podnoszono aż do osiągnięcia  
67 lat dla osób urodzonych po roku 1959. Zgodnie z wnioskami z ankiety przeprowadzonej przez Centrum Badań Emerytalnych Transamerica 
(Transamerica Center for Retirement Studies®) w 2015 roku wśród amerykańskich pracowników, większość osób (65 procent) urodzonych 
podczas wyżu demograficznego spodziewa się stopniowego przechodzenia na emeryturę, kontynuowania pracy po osiągnięciu 65. roku 
życia lub nie planuje udania się na emeryturę. 53 procent zamierza po przejściu na emeryturę pracować przynajmniej w niepełnym wymiarze 
godzin. Jednak praca może nie być dla nich łatwo dostępna. Jako przykład inicjatywy wspierającej elastyczne przechodzenie na emeryturę, 
w 2012 roku została uchwalona ustawa, która pozwoliła urzędnikom administracji federalnej na stopniowe przejście na emeryturę poprzez 
zmianę pracy w pełnym wymiarze godzin na pracę w niepełnym wymiarze godzin i otrzymywanie częściowych świadczeń emerytalnych przy 
jednoczesnym kontynuowaniu gromadzenia naliczanych proporcjonalnie przyszłych świadczeń emerytalnych. Aby skorzystać z programu 
stopniowego przechodzenia na emeryturę, pracownicy muszą przeznaczyć co najmniej 10 procent swojego czasu na pomoc i doradzanie 
młodszym pracownikom, zapewniając w ten sposób kluczowy transfer wiedzy. Podczas gdy ten plan jest postrzegany jako najlepsza praktyka 
służąca do zachęcania do stopniowego przechodzenia na emeryturę i ma potencjał, aby objąć 2,5 miliona pracowników rządowych, do tej pory 
niewiele agencji rządowych zdecydowało się udostępnić go swoim pracownikom.
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O ankiecie

Od 2012 roku Aegon przeprowadza badania nastawienia  

i przygotowania ludzi do emerytury. Niniejsza ankieta to efekt 

wspólnej pracy Centrum Badań Długowieczności  

i Emerytur Aegon, Centrum Badań Emerytalnych Transamerica 

(Transamerica Center for Retirement Studies®) oraz Cicero 

Group.

Pierwsza Ankieta Przygotowania Emerytalnego Aegon, 

opublikowana w 2012 roku, powstała na podstawie badań 

przeprowadzonych w dziewięciu krajach. Później, w tym 

samym roku, została także opublikowana odrębna ankieta, 

przeprowadzona w Japonii. W 2013 roku do ankiety 

zostały dodane dwa nowe kraje (Kanada i Chiny), a w 2014 

roku następne trzy: Brazylia, Indie i Turcja. W 2015 roku 

przeprowadziliśmy ankietę w 15 krajach, dodając Australię,  

a rezygnując ze Szwecji.

Metodologia

Cicero Group, wiodąca międzynarodowa firma badawcza, 

była zaangażowana w przeprowadzenie ankiety online 

oraz w 15 krajach w językach tych krajów. Ankieta została 

przeprowadzona w lutym 2015 roku. Wzięło w niej udział 

14 400 osób pracujących (na pełny etat, na niepełny etat 

oraz nie w pełni emerytowanych) oraz 1600 emerytów. 

Ponieważ ankieta była przeprowadzana również online, 

należy wziąć pod uwagę fakt, że w krajach takich jak 

Brazylia, Chiny oraz, w szczególności, Indie, respondenci 

pochodzili głównie z obszarów miejskich, a nie z mniej 

rozwiniętych obszarów wiejskich.

Odsetek odpowiedzi został zaokrąglony do pełnego 

procenta. Różnice w sumach połączonych kategorii/

odpowiedzi także zostały zaokrąglone.

Wszyscy respondenci określający się 
jako osoby zajmujące się domem

.
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O Centrum Badań Długowieczności i Emerytur 
Aegon, Centrum Badań Emerytalnych 
Transamerica (Transamerica Center for 
Retirement Studies®) oraz Cicero Group

Centrum Badań Długowieczności  
i Emerytur Aegon
Centrum Badań Długowieczności i Emerytur Aegon (CDEA) to 
miejsce współpracy ekspertów z Europy, obu Ameryk oraz Azji. 
Misją CDEA jest prowadzenie badań, edukowanie ludzi  
i branie udziału w debacie międzynarodowej na temat tendencji 
i możliwości związanych z długowiecznością, starzeniem się 
społeczeństwa i bezpieczeństwem emerytalnym. 
www.aegon.com/thecenter

Aegon
Początki firmy Aegon sięgają ponad 150 lat wstecz – do 
pierwszej połowy XIX wieku. Od tamtego czasu Aegon stał się 
firmą międzynarodową, działającą w ponad 25 krajach,  
w obu Amerykach, Europie oraz Azji. Obecnie Aegon jest 
wiodącą organizacją dostarczającą usługi finansowe, 
ubezpieczenia na życie, emerytury i systemy zarządzania 
majątkiem na całym świecie. Celem Aegonu jest pomaganie 
ludziom w podjęciu decyzji o wzięciu odpowiedzialności za 
swoją przyszłość finansową.
www.aegon.com

W 2010 roku Aegon został członkiem – założycielem 
Światowej Koalicji na Rzecz Starzenia się, która zajmuje się 
podnoszeniem świadomości dotyczącej starzenia się wśród 
decydentów oraz społeczeństwa. Głównym celem koalicji  
jest wywołanie zmiany sposobu myślenia i rozmawiania  
o starzeniu się: zastąpienie słowa „problem” określeniami 
bardziej pozytywnymi, jak „możliwości” i „szanse”.
www.globalcoalitiononaging.com

Centrum Badań Emerytalnych 
Transamerica®  (CBET)
Centrum Badań Emerytalnych Transamerica® jest częścią 
Instytutu Transamerica®, prywatnej fundacji typu non-profit. 
CBET zajmuje się przeprowadzaniem badań i edukowaniem 
Amerykanów w dziedzinie tendencji, problemów i możliwości 
związanych z oszczędzaniem, planowaniem i osiągnięciem 
bezpieczeństwa finansowego w okresie emerytury. Instytut 
Transamerica® jest finansowany ze składek pochodzących  
z Transamerica Life Insurance Company i stowarzyszonych 
z nią spółek, a także od niestowarzyszonych osób trzecich. 
CBET oraz jego przedstawiciele nie mogą udzielać porad  
w zakresie zabezpieczenia emerytalnego pracowników, 
podatków, inwestowania lub porad prawnych. 
www.transamericacenter.org

Cicero Group
Cicero Group to wiodąca międzynarodowa firma badawcza 
działająca w sektorze usług finansowych i profesjonalnych. 
Cicero specjalizuje się w dostarczaniu zintegrowanej polityki 
publicznej, konsultacji w zakresie komunikacji, globalnych 
programów poświęconych liderom oraz niezależnych badań 
rynkowych. Cicero została założona w 2001 roku  
i prowadzi swoją działalność z oddziałów w Londynie, Brukseli, 
Waszyngtonie, Nowym Jorku i Singapurze. Jako lider rynku  
w zakresie badań emerytalnych, Cicero projektuje  
i przeprowadza badania rynku, analizuje wyniki badań  
i uczestniczy w tworzeniu raportów.
www.cicero-group.com
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Źródła oraz uwagi

1    World Population Aging Report, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York 2013  

– raport na temat starzenia się populacji na świecie przygotowany przez Pion Populacji w Departamencie Spraw Gospodarczych  

i Społecznych ONZ.
2   Wang H., Dwyer – Lingren L., Lofgren K.T., Rajaratnam J.K., Markus J.R., Levin – Rector A., Levitz C.E., Lopez A.D., Murray C.J.L.,  

Age-specific and sex-specific mortality in 187 countries, 1970–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 

2010, „Lancet” z 15 grudnia 2012, t. 380, nr 9859, s. 2071–2094 – dane z systematycznej analizy badania ogólnoświatowego 

obciążenia chorobami 2010: o śmiertelności w podziale na wiek i płeć w 187 krajach w latach 1970–2010. 

Źródła kluczowych krajowych wskaźników uwzględnionych w profilach poszczególnych państw (strony 9–23)

•   Life expectancy at age 60, World Health Organization, Global Health Observatory – informacje o długości życia w wieku 60 lat  

z bazy danych Międzynarodowego Obserwatorium Zdrowia przy Światowej Organizacji Zdrowia.

•   Health life expectancy at age 60, „Global Burden of Disease Study 2010”, The Institute for Health Metrics and Evaluation – dane  

z badania ogólnoświatowego obciążenia chorobami 2010: o długości życia w dobrym stanie zdrowia w wieku 60 lat, opublikowane 

przez Instytut Pomiaru i Oceny Zdrowia.

•   Percentage of population age 65 plus, World Bank – odsetek populacji w wieku 65+ wg wyliczeń Banku Światowego

•   Official retirement age (when full entitlements are payable), „Pensions at a Glance 2015”, OECD – dane Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju o oficjalnym wieku uprawniającym do przejścia na emeryturę (kiedy wypłacane jest pełne świadczenie) 

zawarte w dorocznym raporcie „Spojrzenie na Emerytury 2015”.

•   Effective retirement age (actual age of labor market exit), „Society at a Glance 2014”, OECD – rzeczywisty wiek przejścia na 

emeryturę (faktyczny wiek opuszczenia rynku pracy) wg publikacji „Spojrzenie na Społeczeństwo 2014” Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju*.

•   Labor market engagement of older people (employment rate), „Employment-to-population ratio by sex and age”, International 

Labour Organisation – dane o udziale osób starszych w rynku pracy (stopa zatrudnienia) oraz o stosunku zatrudnienia do populacji 

w podziale na wiek i płeć ogłoszone przez Międzynarodową Organizację Pracy (www.ilo.org). 

*   Dla krajów, w których oficjalny i rzeczywisty wiek przejścia na emeryturę jest różny dla kobiet i mężczyzn, została obliczona 

średnia.



Nowe, elastyczne formy przejścia na emeryturę | 27

Niniejszy raport zawiera wyłącznie informacje ogólne i nie stanowi oferty. Z niniejszego raportu nie wynikają żadne uprawnienia. 

Aegon, jego partnerzy oraz żaden z podmiotów powiązanych lub pracowników nie gwarantuje ani nie deklaruje, że informacje 

zawarte w niniejszym raporcie są kompletne.

Oświadczenie



Kontakt w sprawie raportu:
Tel.: +48 22 490 20 80
E-mail: komunikacja@aegon.pl  

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
Nr KRS 12318, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS
NIP 5272279881
Kapitał zakładowy: 347 467 550 zł opłacony w całości

Adres korespondencyjny:
Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Centrum Operacyjne
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

www.aegon.pl
Infolinia: 801 300 900


