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CEL 

Teoretyczne rozważania dotyczące wpływu 
systemu emerytalnego na spadek poziomu 
dzietności, przy wykorzystaniu koncepcji 
ekonomicznej teorii dzietności. 

Przedstawienie autorskiej koncepcji systemu 
emerytalnego , który miałby szanse pozytywnie 
stymulować postawy prokreacyjne. 



Ekonomiczna teoria dzietności 

TFR = f (d, c, g) 

G. S. Becker (1930-2014) 

gdzie: 
d- dochód rodziny,  

c - cena dziecka,  
g - gusta. 



KND = (BW + UR)    –   (BZ+ ZP) 

koszt zysk 

Jaka jest cena dzieci? 

KND- koszt netto dziecka (cena) 
BW – bieżące wydatki ponoszone na dziecko 
UR - usługi świadczone przez rodziców  
BZ – bieżące korzyści (pieniężne i niepieniężne) z posiadania dziecka  
ZP – zabezpieczenie przyszłości, oczekiwane wsparcie od dziecka 

Determinanty wzrostu KND:  
(1) urbanizacja,  
(2) wzrost poziomu wykształcenia kobiet, 
(3) zmiany gospodarcze, 
(4) rozwój funkcji socjalnych państwa. 



NIEPRZEWIDZIANE KONSEKWENCJE  

ROZWOJU ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 

ZABEZPIECZENIE 
EMERYTALNE 

OSZCZĘDNOŚCI DZIETNOŚĆ 

Raport Benita-d’Azy’ego (Francja,  1848 r.):  
„robotnik ubezpieczony na wypadek jakiejkolwiek choroby i starości nie będzie już musiał szukać 

podobnych zabezpieczeń, zakładając rodzinę, i zamiast tego wybierze życie rozwiązłe i 
rozpustne”  
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• jest to sformalizowany i upubliczniony przejaw solidarności 
wewnątrzrodzinnej, 

• przestrzeń społeczna, w której odbywa sie redystrybucja 
dochodów, ograniczona jest do skali mikro (rodziny), 

• system polega na przepływie zasobów finansowych wewnątrz 
rodziny- od aktywnych zawodowo zstępnych (dzieci, wnuków) 
do nieaktywnych zawodowo wstępnych (rodziców, dziadków), 

• wysokość świadczeń emerytalnych powiązana 
jest z ilością i jakością kapitału ludzkiego 
wytworzonego w rodzinie. 

REPARTYCYJNOŚĆ ENDOFAMILIJNA 

(konstrukcja modelu) 



 
• motywuje do posiadania dużej liczby dzieci, a 

zarazem do inwestowania w nie (podnoszenia ich 
jakości), 

• świadczeniobiorcy i świadczeniodawcy nie są dla 
siebie anonimowi- osoba płacąca składki 
emerytalne ma świadomość tego, że zapewnia 
tym samym świadczenia dla członków własnej 
rodziny; ogranicza to pokusę nadużyć, która może 
przybierać formy unikania pracy i/lub ponoszenia 
obciążeń fiskalnych; 

REPARTYCYJNOŚĆ ENDOFAMILIJNA 
(zalety modelu) 
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