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WSPÓ£CZESNA EKONOMIA
Jaros³aw Poteraj
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Informatyki i Przedsiêbiorczoœci w £om¿y

Systemy emerytalne w Europie. Przypadek Belgii1

Streszczenie
Artyku≥ o systemie emerytalnym Belgii, poza wstÍpem, zawiera cztery czÍúci:
ogÛlnπ informacjÍ o kraju, rozwÛj historyczny systemu emerytalnego, stan obecny
systemu emerytalnego oraz wyzwania i przewidywane zmiany w systemie emerytalnym. Celem badawczym autora jest prezentacja historycznych i aktualnych
rozwiπzaÒ w systemie emerytalnym Belgii w celu odnalezienia w tym systemie pomys≥Ûw, ktÛre warto wykorzystywaÊ przy miÍdzynarodowych porÛwnaniach.
W podsumowaniu autor wskazuje jako element wyrÛøniajπcy belgijski system
emerytalny na tle innych paÒstw, funkcjonowanie UrzÍdu Mediacji Emerytalnych (fr. Service de mÈdiation pensions).

Wprowadzenie
Niniejszy artyku≥ stanowi czÍúÊ zamierzonej przez autora serii publikacji
o systemach emerytalnych, funkcjonujπcych w wybranych paÒstwach europejskich. Globalizacja, rozwÛj komunikacji oraz telekomunikacji, rozwiπzania informatyczne i swoboda terytorialnego przemieszczania siÍ w przestrzeni europejskiej powodujπ coraz wiÍksze zainteresowanie moøliwoúciami zarabiania pieniÍdzy w innych krajach niø kraj urodzenia. To z kolei moøe byÊ zwiπzane z uczestniczeniem w systemach emerytalnych obcych paÒstw. Systemy te podlegajπ ciπg≥ym zmianom, wynikajπcym przede wszystkim z przyczyn demograficznych, ale
takøe ekonomicznych. Unia Europejska, dominujπca wspÛ≥czeúnie na mapie Eu1 Artyku≥ jest pierwszym z serii omawiajπcej systemy emerytalne w wybranych krajach
Unii Europejskiej.
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ropy, przewiduje funkcjonowanie w zakresie emerytur metody otwartej koordynacji, a zatem nie narzuca w tym obszarze jedynie s≥usznego rozwiπzania.
W paÒstwach, ktÛre nie przystπpi≥y do Unii, rozwiπzania emerytalne jeszcze bardziej nacechowane sπ indywidualizacjπ. Stπd duøa rÛønorodnoúÊ tych systemÛw
i niewielka o nich wiedza, nawet w krÍgach specjalistÛw. Zamierzone przez autora publikacje powinny tÍ wiedzÍ wzbogaciÊ i byÊ przyczynkiem do dyskusji,
prowadzπcej do wyboru najlepszych rozwiπzaÒ systemowych. Celem badawczym
jest zatem prezentacja historycznych i aktualnych rozwiπzaÒ w celu odnalezienia w tak rÛønorodnych systemach pomys≥Ûw, stanowiπcych swoiste Ñpere≥kiî,
ktÛre w warto wykorzystywaÊ w analizach porÛwnawczych.

1. OgÛlna informacja o badanym kraju
KrÛlestwo Belgii (fr. Royaume de Belgique, flam. Koninkrijk BelgiÎ) jest monarchiπ konstytucyjnπ (Wielka Encyklopedia PWN, 2001: 376 i nast.), dziedzicznπ w linii mÍskiej, po≥oøonπ w zachodniej czÍúci Europy, nad Morzem PÛ≥nocnym,
sk≥adajπcπ siÍ z 3 regionÛw autonomicznych: Flandrii i Walonii, obejmujπcych
≥πcznie 10 prowincji, oraz Regionu Brukseli. Do Belgii naleøy takøe Baar-le-Hertog, enklawa na terytorium Holandii. Jednostkπ monetarnπ jest Euro. W zakresie jÍzyka urzÍdowego istnieje podzia≥ na trzy odrÍbne wspÛlnoty jÍzykowe: francuskπ, flamandzkπ i niemieckπ (w rejonach Eupen i MalmÈdy). W lipcu 2006 r.
BelgiÍ zamieszkiwa≥o 10.379.067 osÛb2 z nastÍpujπcπ strukturπ wiekowπ: 0ñ14
lat ñ 16,7%, 15ñ64 lat ñ 65,9%, 65 lat i wiÍcej ñ 17,4%. PrzeciÍtna d≥ugoúÊ øycia
wynosi≥a ogÛ≥em: 78,77 lat, w tym mÍøczyzn ñ 75,59 lat, a kobiet ñ 82,09 lat. NajwiÍkszymi grupami etnicznymi byli mÛwiπcy po flamandzku Flamandowie, stanowiπcy 58% populacji oraz mÛwiπcy po francusku Walonowie, stanowiπcy 31%
populacji. Katolicy stanowili 75% mieszkaÒcÛw, a protestanci mniej niø 25%.
Zgodnie z konstytucjπ z 1831 r. (wielokrotnie nowelizowanπ i ostatecznie poprawionπ w 1993 r. do formu≥y paÒstwa federalnego) g≥owπ paÒstwa jest krÛl, a rzπdem kieruje premier. NajwiÍksze partie polityczne to: flamandzkie ñ Christen-Democratisch en Vlaams partij (CD&V), Vlaamse Liberalen en Democraten
(VLD), De Vlaamse groene partij (GROEN!), Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA),
Sociaal Progressief Alternatief (SP.A) oraz frankofoÒskie ñ …cologistes confÈdÈrÈs pour líorganisation de luttes originales (Ecolo), Centre DÈmocrate Humaniste (CDH), Front National (FN), Mouvement rÈformateur (MR) i Parti Socialiste (PS). Duøe znaczenie majπ takøe takie organizacje, jak chrzeúcijaÒskie, socjalistyczne i liberalne zwiπzki zawodowe, czy organizacja pracodawcÛw (flam. Verbond van Belgische Ondernemingen ñ VBO, fr. FÈdÈration des Entreprises de Belgique ñ FEB). Produkt krajowy brutto (PKB) na jednego mieszkaÒca w 2006 r.
szacowany by≥ na 31 800 USD, a stopa wzrostu PKB na 2,5%. Stopa bezrobocia
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wynios≥a 8,1%. D≥ug publiczny stanowi≥ 90,3% PKB3. Bilans p≥atniczy zamknπ≥
siÍ w 2006 r. nadwyøkπ 6,925 mld USD.
Ziemie wspÛ≥czesnej Belgii4, po traktacie w Verdun z 843 r., zosta≥y podzielone miÍdzy FrancjÍ i Niemcy. W XV wieku tereny te wchodzi≥y poczπtkowo
w sk≥ad francuskiej Burgundii, ale w 1477 r. opanowane zosta≥y przez AustriÍ.
W latach 1556ñ1714 Belgia naleøa≥a do Hiszpanii, a nastÍpnie znowu do Austrii
(1714ñ1794), Francji (1794ñ1814), a w okresie 1814ñ1830 by≥a po≥πczona z Holandiπ w KrÛlestwo NiderlandÛw. Te zawi≥e losy historyczne pozostawi≥y znaczπce úlady w kulturze, jÍzyku i wierzeniach obecnych BelgÛw. Belgia wyzwoli≥a siÍ
spod panowania holenderskiego w 1830 r., kiedy to Kongres Narodowy proklamowa≥ niepodleg≥oúÊ. Konferencja LondyÒska w 1831 r. potwierdzi≥a niepodleg≥oúÊ Belgii, og≥aszajπc jednoczeúnie jej neutralnoúÊ. Takøe w 1831 r. Kongres
Narodowy uchwali≥ obowiπzujπcπ do dziú konstytucjÍ. W 1832 r. Belgowie przy
pomocy wojsk francuskich odparli ofensywÍ holenderskπ, w wyniku czego Holandia ñ ale dopiero w 1839 r. ñ uzna≥a niepodleg≥oúÊ Belgii5. W 1885 r. powsta≥o
w Afryce, Wolne PaÒstwo Kongo, zwiπzane poczπtkowo z Belgiπ uniπ personalnπ, a od 1908 r. po≥πczone z Belgiπ formalnie, jako jej kolonia. W 1914 r. ,
w pierwszych dniach I wojny úwiatowej, Niemcy naruszy≥y neutralnoúÊ Belgii
i okupowa≥y jπ, wprowadzajπc od 1917 r. podzia≥ kraju na dwa regiony ñ flamandzki i waloÒski. Na mocy traktatu wersalskiego z 1918 r., wyzwolonej Belgii
przyznano niemieckie terytoria Eupen, MalmÈdy i Saint-Vith oraz mandat nad
dawnymi niemieckimi koloniami w Afryce ñ Ruandπ i Urundi6. W 1919 r. Belgia
sta≥a siÍ cz≥onkiem Ligi NarodÛw, porzucajπc dotychczasowπ politykÍ neutralnoúci. Po napaúci w 1939 r. hitlerowskich Niemiec na PolskÍ Belgia ponownie og≥osi≥a neutralnoúÊ7, ktÛra w 1940 r. znowu zosta≥a naruszona przez Niemcy.
W 1945 r. Belgia sta≥a siÍ cz≥onkiem Organizacji NarodÛw Zjednoczonych.
W 1948 r. zawar≥a uniÍ celnπ z Holandiπ i Luksemburgiem, a w 1949 r. sta≥a siÍ
cz≥onkiem Rady Europy oraz Paktu PÛ≥nocno-Atlantyckiego. Od 1958 r. Belgia
jako za≥oøyciel przystπpi≥a do Europejskiej WspÛlnoty Gospodarczej oraz Euratomu. W 1960 r. Belgia przyzna≥a niepodleg≥oúÊ Kongu8, a w 1962 r. ñ Burundi
i Ruandzie. W 1963 r. wprowadzono podzia≥ Belgii na trzy strefy jÍzykowe: flamandzkπ, waloÒskπ i dwujÍzycznπ BrukselÍ, ktÛry zosta≥ ostatecznie usankcjonowany w zmianach konstytucyjnych z 1993 r. W 1999 r. Belgia przystπpi≥a do
Unii Gospodarczej i Walutowej, zamieniajπc belgijskie franki na euro.
3 D≥ug publiczny jako procent PKB od kilkunastu lat ma w Belgii tendencjÍ zniøkowπ ñ od
136,7% PKB w 1993 r., 109,0% PKB w 2000 r. i 95,8% PKB w 2004 r. (Strategy Report on Pension; Belgium 2005, 2005: 34).
4 https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/be.html, dostÍp 29.01.2007 r. oraz
[Wielka Encyklopedia PWN, 2001: 381ñ38).
5 Traktat graniczny w Maastricht podpisano dopiero w 1843 r.
6 WspÛ≥czeúnie Rwanda i Burundi.
7 Dok≥adnie 3 wrzeúnia 1939 roku.
8 Kraj ten nastÍpnie nazywa≥ siÍ w latach 1971ñ1997 Zairem, by obecnie uøywaÊ nazwy Demokratyczna Republika Konga (fr. RÈpublique dÈmocratique du Congo).
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2. RozwÛj historyczny systemu emerytalnego w Belgii
Poczπtki belgijskiego systemu emerytalnego siÍgajπ XIX wieku (Orenstein,
2003: 179), kiedy to w 1844 r. powsta≥y zaczπtki systemu zabezpieczenia spo≥ecznego dla urzÍdnikÛw publicznych (Dellis, Desmet, Jousten, Perelman, 2004: 47).
8 maja 1850 roku (Rubel, 2004: 55) wydana zosta≥a ustawa, umoøliwiajπca dobrowolne ubezpieczenia emerytalne w Powszechnej Kasie Emerytalnej (fr. Caisse gÈnÈrale de retraite) osobom, ktÛre chcia≥y i mog≥y sobie na to pozwoliÊ. Od
1891 r. Izba Ustawodawcza odda≥a do dyspozycji rzπdu úrodki finansowe, przeznaczone na zasilanie tej kasy, ktÛre od tej pory dotowa≥y system emerytur dobrowolnych. W 1894 r. powsta≥o w Belgii pierwsze prawo, dotyczπce ubezpieczeÒ
chorobowych i macierzyÒstwa (Social Security Programs Throughout the World:
Europe, 2006: 50). 10 maja 1900 r. ustanowiono w Belgii pierwsze systemowe
rozwiπzanie emerytalne (Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2006: 49), ktÛre w poczπtkowym okresie dotyczy≥o jedynie marynarzy (Rubel,
2004: 55). W 1903 r. wprowadzono pierwsze regulacje prawne dotyczπce wypadkÛw przy pracy (Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2006:
51). 5 czerwca 1911 r. ubezpieczeniem emerytalnym zostali objÍci gÛrnicy (Rubel,
2004: 55). W 1920 r. pojawi≥a siÍ pierwsza regulacja prawna dotyczπca bezrobocia (Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2006: 53). 10 grudnia 1924 r. ubezpieczeniem emerytalnym zostali objÍci robotnicy, a 10 marca
1925 r. takøe urzÍdnicy (Rubel, 2004: 55). OprÛcz dotacji rzπdowej zasoby zarzπdzajπcej emeryturami Powszechnej Kasy OszczÍdnoúci i Emerytur (fr. Caisse
gÈnÈrale díÈpargne et de retraite) by≥y tworzone przez sk≥adki, solidarnie op≥acane przez pracodawcÍ i pracownika (Rubel, 2004: 55). Kasa inwestowa≥a posiadane zasoby w instrumenty rynkÛw finansowych. åwiadczenie emerytalne przys≥ugiwa≥o uczestnikowi systemu po ukoÒczeniu 65 roku øycia oraz ñ w przypadku
úmierci ubezpieczonego ñ wspÛ≥ma≥øonkowi. W 1927 r. wesz≥o w øycie prawo
o chorobach zawodowych (Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2006: 51), a w 1930 r. o zasi≥kach rodzinnych (Social Security Programs
Throughout the World: Europe, 2006: 54). Od 1945 r. zmieniano stopniowo za≥oøenia funkcjonowania systemu w zakresie odejúcia od kapitalizowania sk≥adek
na formu≥Í repartycyjnπ ñ poczπtkowo czÍúciowo, z pozostawieniem indywidualnej kapitalizacji i wzbogaceniem emerytur dodatkami repartycyjnym oraz paÒstwowym, a nastÍpnie, od roku 1953, ca≥kowicie (Rubel, 2004: 56). Ustawy z lat
1955 dla pracownikÛw fizycznych i 1957 dla pracownikÛw umys≥owych ustanowi≥y prawo do úwiadczenia emerytalnego, zaleønego od staøu pracy i przeciÍtnego wynagrodzenia, podlegajπcego rewaloryzacji. W 1956 r. wprowadzono system
emerytalny dla osÛb samozatrudniajπcych siÍ (Dellis, Desmet, Jousten, Perelman, 2004: 48). Instytucjami zajmujπcymi siÍ obs≥ugπ systemu emerytalnego by≥y: Krajowy Urzπd Emerytur PracownikÛw (fr. Office national des pensions pour
travailleurs salariÈs), Krajowa Kasa Emerytur i Rent Rodzinnych (fr. Caisse national des pensions de retraite et de survie), Krajowy Instytut UbezpieczeÒ Spo-
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≥ecznych dla OsÛb Prowadzπcych Niezaleønπ Dzia≥alnoúÊ Gospodarczπ (fr. Institut national díassurances sociales pour travailleurs indÈpendependants) i Krajowy Urzπd BezpieczeÒstwa Socjalnego dla Funkcjonariuszy Publicznych (fr. Office national de sÈcurite sociale des administrations provincales et locales).
W 1967 r. ujednolicono zasady systemowe, dotyczπce pracownikÛw umys≥owych
i fizycznych. Parametryczna reforma z 1984 r. dotyczy≥a ujednolicenia wieku
emerytalnego kobiet i mÍøczyzn na poziomie 65 lat ñ w przypadku sektora publicznego od 1996 r., a w przypadku sektora pracowniczego i osÛb prowadzπcych
samodzielnπ dzia≥alnoúÊ gospodarczπ progresywnie do 2009 r.9 Wymagany do
emerytury docelowy dla wszystkich osÛb staø pracy okreúlono na poziomie 45 lat,
z jego stopniowym zwiÍkszaniem w przypadku kobiet10. Ponadto w 1984 r. uzaleøniono wysokoúÊ emerytur osÛb samozatrudniajπcych siÍ od wielkoúci op≥acanych przez nich sk≥adek (Dellis, Desmet, Jousten, Perelman, 2004: 48). 1 kwietnia 1987 r. Krajowy Urzπd Emerytur PracownikÛw i Krajowa Kasa Emerytur
i Rent Rodzinnych po≥πczy≥y siÍ w Krajowy Urzπd Emerytur (fr. Office national
des pensions) (Rubel, 2004: 57). Od 1992 r. wprowadzono zasadÍ aktuarialnego
obniøania wartoúci úwiadczenia emerytalnego o 5% rocznie za kaødy rok wczeúniejszego przejúcia na emeryturÍ (Dellis, Desmet, Jousten, Perelman, 2004: 44).
W 1996 r. wprowadzono jednolity wiek emerytalny dla kobiet i mÍøczyzn w sektorze publicznym na poziomie 65 lat. W 1999 r. powo≥ano do øycia specyficznπ dla
systemu belgijskiego instytucjÍ ñ Urzπd Mediacji Emerytalnych (fr. Service de
mÈdiation pensions)11. 1 czerwca 2001 r. wprowadzono system gwarantowanego
dochodu dla osÛb starszych. Takøe w 2001 r. zosta≥ utworzony, jako instytucja publiczna, tzw. Ñfundusz staroúciî, z ktÛrego majπ byÊ finansowane przewidywane
na lata 2010ñ2030 nadzwyczajne wydatki emerytalne (Strategy Report on Pension: Belgium, 2005: 40). årodki zgromadzone w tym funduszu, zwanym teø niekiedy Ñsrebrnym funduszemî (Moment of Truth for Belgian Pensions, 2007: 1),
lokowane sπ w obligacje rzπdowe. W 2002 r. wydatki na system emerytalny stanowi≥y 11,2% PKB (Strategy Report on Pension: Belgium, 2005: 6). Od 1 kwietnia 2003 r. wprowadzono zasady uzyskiwania minimalnego úwiadczenia emerytalnego w przypadku tzw. Ñkarier mieszanychî, czyli zwiπzanych z op≥acaniem
sk≥adek w rÛønych schematach (Strategy Report on Pension: Belgium, 2005: 9).
W po≥owie 2005 r. wprowadzono uprawnienia emerytalne dla ma≥øonkÛw osÛb
samozatrudniajπcych siÍ. 16 grudnia 2005 roku podpisano Kontrakt Solidarnoúci Pokoleniowej (fr. Contrat de SolidaritÈ entre des GÈnÈrations), zwracajπcy
uwagÍ na sprawÍ wczeúniejszego przechodzenia na emeryturÍ, sytuacjÍ osÛb
pracujπcych w wieku emerytalnym oraz osÛb zatrudnionych na czÍúci etatu
(Synthesis Report on Adequate and Sustainable Pensions. Annex. Country summaries, 2006: 9). Kontrakt ten mia≥ zachÍciÊ do kontynuowania zatrudnienia po
Od roku 2006 wiek ten wynosi dla kobiet 64 lata.
Od roku 2006 wiek ten wynosi dla kobiet 44 lata.
11 W roku 2004 Urzπd ten rozpatrzy≥ 1.770 skarg, spoúrÛd ktÛrych 64% uznano za zasadne
i nadano im dalszy bieg (Strategy Report on Pension: Belgium, 2005: 47).
9
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osiπgniÍciu wieku emerytalnego oraz zniechÍciÊ do wczeúniejszego odchodzenia
na emeryturÍ. WiÍkszoúÊ przyjÍtych rozwiπzaÒ ma wejúÊ w øycie z poczπtkiem
roku 2008. Jednym z nich bÍdzie wymÛg w stosunku do osÛb, ktÛre ukoÒczy≥y 45
lat i sta≥y siÍ bezrobotne zrealizowania trwajπcego co najmniej 6 miesiÍcy przeszkolenia zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy. Bez przejúcia tej procedury nie bÍdzie moøliwe otrzymanie wczeúniejszej emerytury. Ponadto, w okresie miÍdzy rokiem 2008 a 2012 wiek umoøliwiajπcy przejúcie na wczeúniejszπ
emeryturÍ ma siÍ stopniowo podnosiÊ z 58 do 60 lat. W tym samym czasie minimalny wymagany staø w op≥acaniu sk≥adek emerytalnych przy przechodzeniu na
wczeúniejszπ emeryturÍ ma siÍ zwiÍkszaÊ z 25 do 35 lat. Od 1 stycznia 2006 roku osoby, ktÛre kontynuujπ pracÍ zawodowπ w wieku 62ñ65 lat, otrzyma≥y prawo do specjalnych ulg podatkowych w zakresie úrodkÛw lokowanych w prywatnych planach emerytalnych.

3. Obecny system emerytalny Belgii ñ stan na 1 lutego 2007 r.
Belgijski system emerytalny sk≥ada siÍ z trzech filarÛw: 1) obowiπzkowych
ubezpieczeÒ spo≥ecznych, nadzorowanych przez paÒstwo, 2) dobrowolnych zak≥adowych planÛw emerytalnych i 3) indywidualnego dobrowolnego zabezpieczenia
emerytalnego.
Obowiπzkowe ubezpieczenia spo≥eczne, czyli tzw. I filar, funkcjonujπ jako system w pe≥ni repartycyjny (ang. pay-as-you-go) i sk≥adajπ siÍ z czterech
komponentÛw ñ trzech wielkich programÛw sektorowych ubezpieczenia spo≥ecznego: 1) pracowniczego, 2) osÛb prowadzπcych niezaleønπ dzia≥alnoúÊ gospodarczπ, 3) funkcjonariuszy publicznych oraz 4) gwarantowanej emerytury minimalnej. OprÛcz tego funkcjonujπ osobne podsystemy dla gÛrnikÛw i s≥uøb mundurowych. W systemie nie ma przewidzianych ulg podatkowych dla emerytÛw (Whitehouse, 2007: 60).
System pracowniczy pozwala na przejúcie na emeryturÍ w wieku 65 lat
mÍøczyznom, ktÛrzy majπ 45 uczestnictwa w tym systemie, i w wieku 64 lat kobietom, ktÛre od 44 lat p≥acπ sk≥adkÍ w tym systemie. Sk≥adka emerytalna stanowi 37,84% wynagrodzenia brutto, z czego 24,77% op≥aca pracodawca,
a 13,07% pracownik (Social Security Programs Throughout the World: Europe,
2006: 49). Specjalne zasady dotyczπ gÛrnikÛw i marynarzy (Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2006: 49). WysokoúÊ emerytury zaleøy od
trzech elementÛw (Strategy Report on Pension: Belgium, 2005: 4]: przebiegu kariery zawodowej, otrzymywanego wynagrodzenia i sytuacji rodzinnej. Wczeúniejsza emerytura moøliwa jest w przypadku osÛb, ktÛre ukoÒczy≥y 58 lat i majπ minimalny staø zawodowy rÛwny 25 lat. Jednak za kaødy rok wczeúniejszego
przejúcia na emeryturÍ wartoúÊ úwiadczenia emerytalnego obniøana jest o 5%
rocznie. WielkoúÊ emerytury zaleøy od liczby lat sk≥adkowych oraz od waloryzowanego przeciÍtnego wynagrodzenia. Dla úwiadczenia osobistego, wspÛ≥czynnik
zastπpienia wynosi 60% (Whitehouse, 2007: 59), a dla úwiadczenia dla ma≥øon-
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kÛw ñ 75%12. åwiadczenia sπ waloryzowane do wzrostu cen (ang. Consumer Price Index CPI). W systemie obowiπzuje emerytura minimalna, na poziomie 56%
przeciÍtnego wynagrodzenia netto13 oraz emerytura maksymalna, na poziomie
120% przeciÍtnego wynagrodzenia brutto.
System osÛb prowadzπcych niezaleønπ dzia≥alnoúÊ gospodarczπ
okreúla wiek emerytalny mÍøczyzn na poziomie 65 lat, przy 45 latach uczestniczenia w systemie, zaú kobiet, na poziomie 64 lat, przy 44 latach op≥acania sk≥adek. Wczeúniejsza emerytura jest dla nich moøliwa w wieku 60 lat przy 5% redukcji úwiadczenia za kaødy rok wczeúniejszego przejúcia na emeryturÍ. Sk≥adka w tym systemie sk≥ada siÍ z dwÛch czÍúci: 1) sk≥adki op≥acanej przez uczestnikÛw i zaleønej od ich dochodÛw ñ 16,7% od dochodu do poziomu pierwszego progu14 i 12,27% od nadwyøki nad tÍ kwotÍ do poziomu drugiego progu15, oraz 2)
wp≥aty rzπdu federalnego na poziomie oko≥o 37% wartoúci úwiadczenia (Dellis,
Desmet, Jousten, Perelman, 2004: 48ñ49).
System funkcjonariuszy publicznych przewiduje rÛwny wiek przechodzenia na emeryturÍ kobiet i mÍøczyzn, tj. 65 lat. W przypadku niektÛrych zawodÛw, na przyk≥ad nauczycieli lub personelu wojskowego, moøliwe jest wczeúniejsze przechodzenie na emeryturÍ w wieku 58 lub nawet 55 lat, bez utraty wysokoúci úwiadczenia. WartoúÊ emerytury zaleøy od przeciÍtnego wynagrodzenia
z ostatnich 5 lat, ktÛre mnoøone jest przez wspÛ≥czynnik 75%. W systemie wystÍpuje emerytura minimalna na poziomie 56% przeciÍtnego wynagrodzenia dla
osoby samotnej i 70% najniøszego wynagrodzenia dla ma≥øonkÛw. Istnieje takøe
emerytura maksymalna, ktÛra nie moøe przekroczyÊ trzykrotnoúci przeciÍtnego
wynagrodzenia brutto w gospodarce. åwiadczenia w systemie funkcjonariuszy
publicznych sπ indeksowane do przeciÍtnych wynagrodzeÒ.
System gwarantowanej emerytury minimalnej (fr. Garantie de Ressources aux Personnes AgÈes GRAPA) finansowany jest ca≥kowicie ze úrodkÛw budøetowych i dotyczy jedynie osÛb, ktÛre osiπgnÍ≥y wiek emerytalny16. åwiadczenia z tego systemu otrzymujπ uczestnicy systemÛw pracowniczego oraz dla osÛb
samozatrudniajπcych siÍ, jeøeli 2/3 ca≥ej swojej kariery zawodowej, czyli co najmniej przez 30 lat, op≥acali sk≥adki w jednym systemie. W przypadku funkcjonariuszy publicznych dla uzyskania úwiadczenia minimalnego wymagane jest co
najmniej 20 lat s≥uøby (Strategy Report on Pension: Belgium, 2005: 9).
Dok≥adnie stosowany jest wzÛr: úwiadczenie = n ◊ úrednie_wynagrodzenie ◊ k, gdzie n
N
ñ liczba lat op≥acania sk≥adki, N ñ wymagana liczba lat sk≥adkowych, k ñ wspÛ≥czynnik zastπpienia.
13 W roku 2005 wynosi≥a ona 10.191,95 EUR rocznie dla osoby samotnej i 12.739,94 EUR
rocznie dla ma≥øonkÛw (Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2006: 49).
14 W 2005 r. wynosi≥ on 46.035 EUR.
15 Ten z kolei w 2005 r. wynosi≥ 67.352 EUR. Przy przekroczeniu tego poziomu dochodÛw od
nadwyøki sk≥adki siÍ nie p≥aci≥o.
16 Minimalne úwiadczenie dla osoby samozatrudniajπcej siÍ oraz osoby o mieszanej karierze
w roku 2005 wynosi≥o rocznie 8.200 EUR, a dla pracownika najemnego ñ 10.396 EUR rocznie
(Synthesis report on adequate and sustainable pensions. Annex. Country summaries 2006: 7).
12
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Dobrowolne zak≥adowe plany emerytalne, stanowiπce w Belgii II filar,
tworzone sπ przez pojedynczych pracodawcÛw lub grupy pracodawcÛw. Sk≥adki
odprowadzane na tÍ formÍ przez pracodawcÛw zmniejszajπ w czÍúci wartoúÊ zobowiπzaÒ zwiπzanych z systemem publicznym. NadzÛr nad ich funkcjonowaniem
sprawuje Urzπd Kontroli UbezpieczeÒ (fr. Office de contrÙle des assurances).
Z planÛw tych korzysta oko≥o 25% pracownikÛw sektora prywatnego17.
Indywidualne zabezpieczenie emerytalne (III filar) realizowane jest
w postaci oszczÍdnoúci emerytalnych w bankach18, ubezpieczeÒ emerytalnych
w zak≥adach ubezpieczeÒ na øycie lub inwestycji d≥ugoterminowych w funduszach inwestycyjnych. Wszystkie te formy zbierania úrodkÛw na emeryturÍ zwiπzane sπ z ulgami podatkowymi. Uczestniczy w nich oko≥o 45% osÛb zarobkujπcych.

4. Wyzwania i przewidywane zmiany w systemie
emerytalnym Belgii
Najwaøniejszym wyzwaniem, przed ktÛrym stojπ wspÛ≥czeúni Belgowie w zakresie organizacji systemu emerytalnego, sπ przede wszystkim niekorzystne
zmiany demograficzne. Øukowski (2006: 18) podaje, øe na koniec 2003 r. aø 21,8%
populacji Belgii mia≥o ukoÒczone 60 lat. W tej sytuacji duøe znaczenie ma rÛwnieø problem szczegÛlnie d≥ugowiecznych emerytÛw ñ w tym samym roku 7,7%
populacji przekroczy≥o 75 rok øycia19. Przewidywany na 2050 r. wskaünik zaleønoúci ma wynosiÊ 47%20. Innym elementem, ktÛry moøe mieÊ wp≥yw na zmiany
w organizacji systemu emerytalnego jest duøa mobilnoúÊ pracownikÛw, ktÛrzy
czÍsto przenoszπ siÍ z sektora prywatnego do publicznego lub dokonujπ samozatrudnienia (Dellis, Desmet, Jousten, Perelman, 2004: 41ñ42]. NiespÛjnoúÊ w zakresie zasad dzia≥ania poszczegÛlnych elementÛw systemu ubezpieczeÒ emerytalnych stanowi problem, z ktÛrym trzeba bÍdzie moøliwie sprawnie siÍ uporaÊ.
Wysoki poziom d≥ugu publicznego21 to kolejne z wyzwaÒ, przed ktÛrymi stoi Belgia, szczegÛlnie w kontekúcie finansowania systemu emerytalnego ze úrodkÛw
publicznych. Istnieje zamiar redukcji wielkoúci tego d≥ugu do poziomu 60% PKB
w 2015 r. (Synthesis Report on Adequate and Sustainable Pensions. Annex.

Dotyczy koÒca 2004 r. (Strategy Report on Pension: Belgium, 2005: 22).
Maksymalna wartoúÊ odk≥adanych rocznie úrodkÛw na tych rachunkach w 2005 r. wynosi≥a 620 EUR ñ porÛwnaj: (Strategy Report on Pension: Belgium, 2005: 16).
19 W Unii Europejskiej w 2003 r. jedynie Szwecja mia≥a ten odsetek na wyøszym poziomie
od Belgii (Strategy Report on Pension: Belgium, 2005: 5).
20 Wskaünik zaleønoúci oznacza liczbÍ osÛb w wieku 65 lat i wiÍcej, jako procent liczby osÛb
w wieku 15ñ64 lat (Synthesis Report on Adequate and Sustainable Pensions. Annex. Country
summaries 2006: 9).
21 Przypomnijmy podanπ wczeúniej informacjÍ ñ na koniec 2006 r. ponad 90% PKB. Jednym
z kryteriÛw konwergencji z Maastricht, zwiπzanych z uczestniczeniem w strefie Euro, jest uzyskanie w tym zakresie wartoúci nie wyøszej niø 60% PKB.
17
18
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Country summaries 2006: 8). Z pewnoúciπ nie pozostanie to bez wp≥ywu na finansowanie systemu emerytalnego ze úrodkÛw budøetowych. Przewidywane na
2050 r. wydatki na system emerytalny majπ stanowiÊ 15,5% PKB (Synthesis Report on Adequate and Sustainable Pensions. Annex. Country summaries 2006:
8). Powszechnie uwaøa siÍ takøe, øe niewystarczajπca i hamujπca rozwÛj jest
w Belgii regulacja prawna w zakresie tzw. II filaru (Regulation Holding Back
Belgiumís Second Pillar Growth, 2006). SpodziewaÊ siÍ moøna podjÍcia zmian
w tym obszarze, ktÛre jednak, jak dotπd, nie mia≥y miejsca.

Zakoñczenie
Przedstawiony w niniejszym opracowaniu rozwÛj historyczny, stan aktualny
i perspektywy zmian systemu emerytalnego Belgii pozwalajπ sformu≥owaÊ nastÍpujπce wnioski:
1. System emerytalny w Belgii opiera siÍ na tradycyjnym repartycyjnym modelu pay-as-you-go. Mimo duøego zagroøenia stabilnoúci tego systemu
w przysz≥oúci nie zaobserwowano dotπd dzia≥aÒ zmierzajπcych do indywidualizacji systemu w I filarze.
2. Ciπgle duøe znaczenie przywiπzuje siÍ w tym kraju do solidarnoúci miÍdzypokoleniowej, charakteryzujπcej rozwiπzania oparte na bismarckowskim wzorcu w emeryturach. Filary II i III, wobec braku obowiπzkowoúci
w nich uczestniczenia, stanowiπ w przyjÍtym w Belgii rozwiπzaniu elementy marginalne. Stπd niewielkie odniesienia systemu emerytalnego do
rynkÛw kapita≥owych.
3. Zdaniem autora jedynym interesujπcym pomys≥em w belgijskiej rzeczywistoúci, ktÛry moøna rekomendowaÊ do rozwaøenia innym krajom, jest
funkcjonowanie UrzÍdu Mediacji Emerytalnych.
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Pension Systems in Europe – Case of Belgium
Summary
The article presents an insight into the old age pension system in Belgium.
The introduction is followed by four topic paragraphs: 1. the general information
about the country, 2. the historical development of its pension system, 3. the present situation, and 4. challenges and foreseen changes. There, the authorís goal
was to present both past and present solutions employed by the Belgiumís pension
system, in search for ideas worth consideration in international comparisons. In
the summary, the author highlights as a particular Belgian approach, on the
background of other countries, the fact of existing in the Belgian reality the Office of the Pension Mediations (fr. Service de mÈdiation pensions).
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