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ZMIANY W POLSKIM SYSTEMIE EMERYTALNYM A.D. 2014:
DIAGNOZA I PERSPEKTYWY2
Streszczenie
W 2014 roku wprowadzono kolejne zmiany w polskim systemie emerytalnym, będĊce kontynuacjĊ zmian
z 2011 roku, a jednoczeœnie istotnym zaprzeczeniem reformy emerytalnej z lat 1997-1999. Co prawda, system
pozostaâ nadal oparty na modelu zdefiniowanej skâadki, niemniej staâ się ponownie, niemal w caâoœci, publiczny – zarówno w sensie zobowiĊzaľ emerytalnych, jak i zarzĊdzania. Celem artykuâu jest ocena potencjalnych skutków, jakie niosĊ ze sobĊ, wprowadzone w 2014 roku, zmiany w konstrukcji polskiego systemu
emerytalnego dla wszystkich trzech jego filarów. Zgodnie z tezĊ, której prawdziwoœci autor próbuje dowieœý,
wprowadzone zmiany będĊ niekorzystne dla bezpieczeľstwa i stabilnoœci finansowej systemu emerytalnego.
W opracowaniu w pierwszej kolejnoœci zdefiniowano podstawowe pojęcia, zwiĊzane z konstrukcjĊ systemu
emerytalnego, umiejscowiono podjętĊ problematykę w teorii ekonomii emerytalnej, aby następnie oceniý wpâyw
wprowadzonych zmian na caây system oraz na poszczególne jego filary. Artykuâ koľczy się podsumowaniem,
zawierajĊcym konkluzje o charakterze syntetycznym.
Sâowa kluczowe: system emerytalny, fundusze emerytalne, OFE, ZUS, reforma emerytalna
CHANES IN THE POLISH PENSION SYSTEM A.D.2014:
DIAGNOSIS AND PROSPECTS
Summary
In 2014, further changes were introduced in the Polish pension system, which are a continuation of the
changes of 2011. They are considered to be a retreat from the pension reform started in the years 1997-1999.
The pension system has remained defined contribution model, however it has become almost entirely public
in terms of liabilities and management, as it was before 1999. The goal of the paper is to assess the potential
effects of changes in 2014 on the design of the Polish pension system and on its three pillars. According to
the thesis, the author tries to prove the changes will be detrimental to the financial stability of the pension system. The paper first defines the basic concepts associated with the design of the pension system, then places
considered issues in the theory of pension economics. In the second part author tries to assess the impact of
the implemented changes on the whole system as well as its three pillars. The article ends with a summary
containing the conclusions of a synthetic nature.
Key words: pension system, pension funds, OPF, ZUS, pension reform
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1. Wstęp

Nowy system emerytalny w Polsce, zwany repartycyjno-kapitaâowym, zaczĊâ funkcjonowaý od 1999 roku na podstawie następujĊcych aktów prawnych: ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych3, ustawy o systemie ubezpieczeľ spoâecznych4 oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeľ Spoâecznych5 [Jędrasik-Jankowska, 2001, s. 17-18]. Wprowadzone wówczas zmiany skutkowaây
podziaâem skâadki emerytalnej (w wymiarze 19,52% wynagrodzenia brutto) pomiędzy
I filar – niefinansowy (repartycyjny) i II filar – finansowy (kapitaâowy). Na indywidualne
konto w I filarze (ZUS) odprowadzano 12,22% podstawy wymiaru skâadki, a na konto
w II filarze (OFE) pozostaâe 7,30%. W 2011 roku dokonano zmian w dystrybucji skâadki pomiędzy ZUS i OFE w ten sposób, ůe skâadkę odprowadzanĊ do OFE obniůono do 2,3% i powstaâĊ róůnicę zaczęto odprowadzaý na specjalne subkonto w ZUS.
Od 2014 roku zaczęây obowiĊzywaý kolejne zmiany, jeszcze bardziej marginalizujĊce
rolę filaru finansowego (kapitaâowego) w obowiĊzkowym systemie emerytalnym. Czâonkostwo w OFE staâo się bowiem dobrowolne.
Celem niniejszego artykuâu jest ocena potencjalnych skutków, jakie niosĊ ze sobĊ,
wprowadzone w 2014 roku, zmiany w konstrukcji polskiego systemu emerytalnego dla
wszystkich trzech jego filarów. Teza, której prawdziwoœci autor stara się dowieœý dzięki
poczynionym rozwaůaniom, osadzonym w teorii ekonomii emerytalnej oraz w analizie
empirycznej polskiego systemu emerytalnego, jest następujĊca: wprowadzone zmiany
wpâynĊ negatywnie na bezpieczeľstwo i stabilnoœý finansowĊ systemu emerytalnego.
Opracowanie skâada się z dwóch częœci. W pierwszej z nich (obejmujĊcej punkt 2.),
majĊcej wymiar stricte teoretyczny, zdefiniowano podstawowe pojęcia zwiĊzane z konstrukcjĊ systemu emerytalnego oraz umiejscowiono podjętĊ problematykę w teorii
ekonomii emerytalnej. W częœci drugiej (obejmujĊcej punkty: 3. i 4.) – analitycznej,
oceniono natomiast wpâyw wprowadzonych zmian na caây system emerytalny oraz
na poszczególne jego filary. Artykuâ koľczy się podsumowaniem, zawierajĊcym konkluzje o charakterze syntetycznym.
Autor pragnie zaznaczyý, ůe ocena efektywnoœci funkcjonowania OFE nie jest przedmiotem tego artykuâu i dokonujĊc oceny wprowadzonych w systemie emerytalnym
zmian, nie odnosiâ się do niej. Problematykę tej efektywnoœci podejmowano w wielu
opracowaniach i proponowano szereg zmian, które miaâyby sâuůyý jej podniesieniu.
Jednak zmian tych w zdecydowanej większoœci nigdy nie zaimplementowano.
2. System emerytalny i jego modele – definicje i klasyfikacje
Wprowadzeniu zmian w polskim systemie emerytalnym w 2014 roku towarzyszyâa, i nadal towarzyszy, publiczna debata, w której gâos zabiera wielu polityków oraz
Zob.: [Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu…, 1997].
Zob.: [Ustawa z dnia 13 paŭdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeľ…, 1998].
5 Zob.: [Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach…, 1998].
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ekonomistów. Jednak debata ta, niestety, zostaâa sprowadzona do problemu otwartych
funduszy emerytalnych i ich niewystarczajĊcej efektywnoœci, podczas gdy proponowane
i ostatecznie wprowadzone zmiany dotyczĊ konstrukcji caâego systemu emerytalnego,
a przez to mogĊ mieý istotny wpâyw nie tylko na II filar, ale takůe na pozostaâe. Wynika to stĊd, ůe wspóâczeœnie mamy do czynienia z systemami emerytalnymi, funkcjonujĊcymi w zupeânie innych uwarunkowaniach: spoâecznych, demograficznych i ekonomicznych, aniůeli wczeœniej. Instytucja rodziny wielopokoleniowej nie jest juů tak powszechna, struktura wiekowa spoâeczeľstwa nie jest juů tak korzystna, a gospodarki i rynki
finansowe sĊ o wiele bardziej otwarte, niů miaâo to miejsce kilkadziesiĊt lat temu.
Dlatego nie moůna systemów emerytalnych analizowaý, oceniaý, jak równieů reformowaý, nie uwzględniajĊc zmian, jakie dokonaây się w międzyczasie w ich otoczeniu. Co
więcej, oczekiwania względem systemu emerytalnego, ůe będzie on zapewniaâ bezwarunkowo œwiadczenia na poziomie 70-80% stopy zastĊpienia, sĊ bezpodstawne. Wynika to stĊd, ůe system emerytalny jest wspóâczeœnie narzędziem podziaâu bieůĊcego
PKB między pokolenie pracujĊcych i pokolenie emerytów [Góra, 2003a, s. 19]. Tak
moůna go zdefiniowaý w skali makro. Takie podejœcie prezentujĊ równieů N. Barr
i P. Diamond [Barr, Diamond, 2006, s. 20]. Ich zdaniem, w analizie systemów emerytalnych kwestiĊ zasadniczĊ jest przyszâe PKB, poniewaů konsumpcja przyszâych emerytów będzie pochodziý wâaœnie z tego, co zostanie w przyszâoœci wyprodukowane,
zasadniczo przez pokolenie ich dzieci. W ten sposób w przyszâoœci pokolenie rodziców
(juů emerytów) i pokolenie ich dzieci (w wieku produkcyjnym) podzielĊ między sobĊ
wytworzony produkt. System emerytalny, będĊc narzędziem tego podziaâu, ustala
jego zasady, mniej lub bardziej sprawiedliwie, a takůe mniej lub bardziej efektywnie, gdyů
podziaâ ten ma istotny wpâyw na rozwój gospodarczy, a tym samym na wielkoœý
PKB, jaka będzie podlegaâa podziaâowi w przyszâoœci. Zasady podziaâu PKB między
pokolenia powinny byý istotnie skorelowane z wkâadem, jakiego dane pokolenie dokona do systemu emerytalnego w okresie aktywnoœci zawodowej. Moůna powiedzieý, ůe
w systemie emerytalnym o dobrze zdefiniowanych zobowiĊzaniach względem emerytów, ich udziaâ w podziale PKB jest pochodnĊ ich wkâadu do systemu emerytalnego
w okresie, gdy byli aktywni zawodowo.
Powyůsze rozwaůania prowadzĊ do zdefiniowania systemu emerytalnego w skali
mikroekonomicznej. Z punktu widzenia jednostki system emerytalny jest narzędziem
alokacji dochodu w cyklu ůycia, narzędziem wygâadzania konsumpcji w cyklu ůycia
lub teů narzędziem redystrybucji dochodów w czasie – z okresu aktywnoœci zawodowej do okresu staroœci [Barr, 1993, s. 231; Barr, Diamond, 2006, s. 16; Blake, 2006, s. 1;
Góra, 2003a, s. 19]. Podstawy teoretyczne definiowania systemu emerytalnego w skali
mikro wâaœnie w ten sposób wynikajĊ z teorii konsumpcji i oszczędnoœci, a szczególnie
z hipotezy cyklu ůycia Modiglianiego, Brumberga i Ando [Modigliani, Brumberg, 1954;
Ando, Modigliani, 1963] oraz hipotezy dochodu permanentnego M. Friedmana
[Friedman, 1957]. CechĊ wspólnĊ obu hipotez jest wygâadzanie konsumpcji przez jednostkę dzięki przewidywaniom dotyczĊcym ksztaâtowania się okreœlonych parametrów
ekonomicznych w przyszâoœci, w tym dochodów. Powyůsze rozwaůania nad systemem
emerytalnym w skali mikro wskazujĊ, ůe system ten moůe w mniejszym lub większym
stopniu umoůliwiaý jednostce dokonywanie wyborów w zakresie alokacji dochodu w
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cyklu ůycia. Ma to istotny wpâyw na efektywnoœý wygâadzenia konsumpcji, przy czym
decyzje emerytalne nie naleůĊ do prostych, przede wszystkim z powodu niepewnoœci co
do przyszâej wartoœci wielu parametrów determinujĊcych ich optymalnoœý [Chybalski,
2013, s. 761-764].
Literatura dostarcza wielu róůnych typologii modeli systemów emerytalnych, ale za
najwaůniejsze z punktu widzenia niniejszego artykuâu naleůy uznaý dwie następujĊce.
Pierwsza klasyfikuje systemy emerytalne na podstawie kryterium metody finansowania
stosowanej w systemie emerytalnym. StĊd moůna wyróůniý systemy [Góra, 2003a,
s. 17-18; Chybalski, 2012, s. 30]:
–
niefinansowe (unfunded), w przypadku których w fazie akumulacji kapitaâu emerytalnego nie sĊ wykorzystywane rynki finansowe, a stopa zwrotu (zwana wskaŭnikiem waloryzacji) jest skorelowana z odpowiednimi wskaŭnikami makroekonomicznymi (dynamikĊ cen, dynamikĊ PKB, dynamikĊ pâac). W tego typu
systemach aktywa nie sĊ inwestowane, lecz sĊ przeznaczane na wypâatę bieůĊcych œwiadczeľ emerytalnych;
–
finansowe (funded), w przypadku których w fazie akumulacji kapitaâu emerytalnego sĊ wykorzystywane rynki finansowe i stopa zwrotu w takim systemie jest
stopĊ zwrotu z portfela inwestycyjnego, zatem pozostaje skorelowana ze stopĊ
zwrotu z rynków finansowych. W tego typu modelach systemu emerytalnego
ma miejsce proces inwestycyjny.
Zazwyczaj w literaturze system niefinansowy jest nazywany repartycyjnym, a system
finansowy kapitaâowym. Jednak taka terminologia nie jest tak precyzyjna, jak zastosowana powyůej [Góra 2003b, s. 20-22]. Dlatego w dalszej częœci artykuâu będĊ stosowane
pojęcia systemu niefinansowego i finansowego.
Inne waůne kryterium podziaâu wspóâczesnych systemów emerytalnych to podstawa
kalkulacji œwiadczeľ. Za pomocĊ tego kryterium systemy emerytalne moůna podzieliý
na systemy o zdefiniowanej skâadce (DC – defined contribution) i systemy o zdefiniowanym
œwiadczeniu (DB – defined benefit). W systemach DC wysokoœý œwiadczenia zaleůy od
sumy opâaconych skâadek, skorygowanej o stopę zwrotu (waloryzacji) oraz od dalszej
oczekiwanej dâugoœci trwania ůycia w momencie rozpoczęcia wypâat œwiadczeľ.
W systemach DB wymiar emerytury zostaje ustalony na podstawie: okresu opâacania skâadek, wysokoœci wynagrodzenia, liczby przepracowanych lat, ale w bezpoœrednim oderwaniu od dalszej oczekiwanej dâugoœci trwania ůycia w momencie rozpoczęcia wypâat.
Polski powszechny system emerytalny skâada się z jednego filaru niefinansowego
(I filar – ZUS/FUS) oraz z dwóch filarów finansowych (filar II – OFE, filar III – IKE,
IKZE, PPE) oraz jest systemem opartym na zdefiniowanej skâadce (poza emeryturami wypâacanymi wciĊů w ramach starego systemu, który byâ oparty na modelu zdefiniowanego œwiadczenia).
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3. Wpâyw wprowadzonych zmian na konstrukcję i bezpieczeľstwo systemu
emerytalnego
Zmiany w polskim systemie emerytalnym, wprowadzone ustawĊ z dnia 6 grudnia
2013 o zmianie niektórych ustaw w zwiĊzku z okreœleniem zasad wypâaty emerytur
ze œrodków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych6, stanowiĊ faktycznie
finalizację demontaůu niefinansowo-finansowego (repartycyjno-kapitaâowego) obowiĊzkowego systemu emerytalnego. ZmieniajĊ one istotnie jego konstrukcję, którĊ naleůy
analizowaý przede wszystkim w wymiarze: zobowiĊzanie paľstwa – zobowiĊzanie sektora prywatnego. W wyniku zwiększenia skâadki emerytalnej, przekazywanej do ZUS kosztem skâadki pâaconej do OFE, juů w 2011 roku przyszâe zobowiĊzania emerytalne
paľstwa zostaây istotnie zwiększone, aczkolwiek stanowiĊ one dâug ukryty, jako ůe
nie sĊ wykazywane w statystyce oficjalnego dâugu publicznego. Argument, ůe OFE generujĊ dâug publiczny za przyczynĊ koniecznoœci emitowania przez rzĊd obligacji, które
sâuůĊ finansowaniu deficytu funduszu emerytalnego w systemie ubezpieczeľ spoâecznych, spowodowanego zmianami wprowadzonymi w 1999 roku i obowiĊzkiem przekazywania częœci skâadki do OFE, nie jest do koľca uzasadniony. Przede wszystkim
z tego powodu, ůe gdyby te skâadki nie trafiaây do OFE, to trafiaâyby do ZUS, gdzie
byâyby waloryzowane, a tym samym zobowiĊzanie paľstwa względem przyszâych emerytów równieů by rosâo, z tym ůe stanowiâoby element dâugu ukrytego. Dlatego w tym
wymiarze wspomniana róůnica ma bardziej charakter księgowy, aniůeli ekonomiczny,
poniewaů dotyczy ujawniania lub nieujawniania okreœlonych zobowiĊzaľ w statystyce
dâugu publicznego – zobowiĊzaľ, w stosunku do których naleůy przyjĊý zaâoůenie, ůe
w przyszâoœci majĊ zostaý przez paľstwo spâacone.
W œwietle powyůszego, argument zwolenników ograniczenia roli filaru finansowego
(OFE) w obowiĊzkowym systemie emerytalnym, zgodnie z którym ZUS generuje wyůszĊ stopę zwrotu niů OFE, jest nielogiczny, gdyů uderza w tych, którzy go uůywajĊ.
Oznacza bowiem, ůe zobowiĊzanie paľstwa, wynikajĊce z waloryzacji skâadek na koncie/subkoncie w ZUS, mogâoby rosnĊý szybciej, niů zobowiĊzanie wynikajĊce z zadâuůenia względem OFE (a tym samym jego czâonków) zwiĊzane z emisjĊ obligacji.
Jednakůe to drugie zobowiĊzanie jest jawne, pierwsze zaœ ukryte.
InnĊ zmianĊ w systemie emerytalnym, która nie tylko istotnie zwiększy zobowiĊzania
paľstwa względem przyszâych emerytów, ale wręcz zaprzeczy idei wypâaty emerytur kapitaâowych z II filaru, jest tzw. „suwak bezpieczeľstwa”. Mechanizm jego dziaâania
polega na systematycznym transferowaniu z OFE do ZUS aktywów osób, którym do
osiĊgniecia wieku emerytalnego pozostaâo nie więcej niů 10 lat. W ten sposób sektor
publiczny zwiększy swojĊ odpowiedzialnoœý za wypâatę emerytur nie tylko w fazie
akumulacji kapitaâu, ale takůe w okresie jego dekumulacji. Przekazywany z OFE do
ZUS stopniowo przez 10 lat kapitaâ, w momencie osiĊgnięcia wieku emerytalnego przyjmie maksymalnĊ wartoœý zobowiĊzania względem emeryta. Przy czym, kapitaâ ten nie
będzie miaâ pokrycia w aktywach, poniewaů te zostanĊ przeznaczone na wypâatę bie6

Zob.: [Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw…, 2013].
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ůĊcych emerytur. Bez kapitaâu zaœ nie moůe byý mowy o wypâacie emerytur kapitaâowych. Natomiast wypâaty te będĊ podlegaý zasadom waloryzacji œwiadczeľ w ZUS,
tymczasem te mogĊ zostaý zmienione okreœlonĊ decyzja politycznĊ [Bitner, Otto, 2013,
s. 3]. Skutkiem tego, finansowy (kapitaâowy) wymiar obowiĊzkowego systemu emerytalnego zostanie ograniczony do niepeânej fazy akumulacji kapitaâu. Na 10 lat przed
osiĊgnieciem wieku emerytalnego przez danĊ osobę, mimowolnie będzie się ona
stawaý uczestnikiem coraz bardziej niefinansowego (repartycyjnego) systemu emerytalnego, by w momencie przejœcia na emeryturę udziaâ repartycji wyniósâ 100%.
Z punktu widzenia przyszâych emerytów wprowadzone zmiany naleůy uznaý za niekorzystne, gdyů ich naleůnoœci emerytalne zostanĊ w zbyt duůym stopniu skoncentrowane w sektorze publicznym. Stanowi to zaprzeczenie reformy emerytalnej z 1999 roku,
zgodnie z którĊ bezpieczeľstwo finansowe systemu miaâo zostaý osiĊgnięte dzięki odpowiedniej dywersyfikacji ŭródeâ wypâat przyszâych œwiadczeľ emerytalnych pomiędzy
sektor publiczny i sektor prywatny.
Przesunięcie systemu w kierunku modelu niefinansowego sprawiâo, ůe odprowadzane skâadki emerytalne w jeszcze większym stopniu będĊ sâuůyý finansowaniu bieůĊcych
emerytur, a w jeszcze mniejszym inwestowaniu. Co prawda, podnoszono argument bezsensownoœci lokowania przez OFE w obligacje rzĊdowe, skoro uzyskane w ten sposób
œrodki sâuůĊ dotowaniu ZUS, czyli wypâacie bieůĊcych emerytur. Zamiast tego efektywniej byâoby te pieniĊdze wpâaciý od razu do ZUS. Pojawia się jednak pytanie, bardzo
istotne, jeœli chodzi nie o obecnych, ale przyszâych emerytów, czy zobowiĊzanie wynikajĊce z zapisu na koncie w ZUS jest tak samo wiarygodne i obarczone takim samym
ryzykiem, jak zobowiĊzanie wynikajĊce z obligacji. Jeůeli w przyszâoœci rzĊd stanĊâby
przed koniecznoœciĊ wyboru pomiędzy obniůeniem emerytur z ZUS a niewykupieniem
obligacji, najprawdopodobniej wybraâby to pierwsze, poniewaů niewywiĊzanie się ze
zobowiĊzania względem emerytów nie pociĊga za sobĊ takich skutków, jak niewywiĊzanie się względem rynków finansowych, a takim jest niewykupienie obligacji. Przykâadem moůe byý áotwa, której parlament wobec zâej sytuacji budůetowej i koniecznoœci
spâacenia zobowiĊzaľ względem Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii
Europejskiej, podjĊâ, jak się póŭniej okazaâo niekonstytucyjnĊ, decyzję o obniůeniu
œwiadczeľ emerytalnych [ESCR-Net, 2009]. Decyzja paľstwa o obniůeniu œwiadczeľ
z filaru zarzĊdzanego publicznie jest więc jak najbardziej moůliwa, co nie znaczy zgodna
z ustawĊ zasadniczĊ. Zupeânie inaczej jest w przypadku oszczędnoœci emerytalnych,
gromadzonych w sektorze prywatnym i przez ten sektor wypâacanych. W tej sytuacji
ryzyko ingerencji ze strony rzĊdu w demokratycznym paľstwie prawa wydaje się byý
o wiele mniej prawdopodobne. Poza tym, o wiele âatwiej zmieniý zasady waloryzacji
w ZUS (zarówno kapitaâu, jak i œwiadczeľ), gdyů wymagajĊ one wyâĊcznie decyzji politycznej, natomiast o wiele trudniej wpâynĊý na rynkowĊ stopę zwrotu (np. z obligacji).
Innym waůnym wymiarem oceny wpâywu wprowadzonych zmian na system emerytalny jest stopieľ jego oparcia na procesie inwestycyjnym. Pâaszczyzna ta jest powszechnie przyjmowana i traktowana jako zasadnicza róůnica między systemem niefinansowym a finansowym. Nie moůna jednak jej przeceniaý, poniewaů, jak wczeœniej
wspomniano, system emerytalny jest narzędziem podziaâu PKB między pokolenia, bez
względu na to, czy oparty jest na modelu niefinansowym, finansowym, czy teů na ich
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hybrydzie. Model wyznacza bowiem tylko sposób okreœlenia przyszâych zobowiĊzaľ
między pokoleniami, a tym samym sposób podziaâu przyszâego PKB [Barr, Diamond,
2006, s. 20]. Warto dostrzec innĊ, waůnĊ kwestię, zwiĊzanĊ ze stopniem, w jakim system
emerytalny jest oparty na procesie inwestycyjnym, czyli faktycznie na modelu finansowym, gdyů tylko ten umoůliwia inwestowanie aktywów emerytalnych na rynkach finansowych. Model niefinansowy bowiem wiĊůe się z prostym mechanizmem transferu
dochodów od pokolenia pracujĊcych do pokolenia emerytów, stĊd jego angielska
nazwa pay as you go. System oparty wyâĊcznie na tym modelu nie daje zatem moůliwoœci
jakiegokolwiek uniezaleůnienia stopy zwrotu od sytuacji gospodarczej w kraju. Co
najwyůej daje pewnĊ moůliwoœý jej uniezaleůnienia od niekorzystnej sytuacji demograficznej, co jest moůliwie do osiĊgniecia na skutek dodatniego salda migracji, czyli dzięki
importowi siây roboczej, pod warunkiem ůe imigranci podejmujĊ pracę w kraju i opâacajĊ skâadki emerytalne.
Jednakůe bardziej odporny na sytuację gospodarczĊ i demograficznĊ w kraju moůe
byý system oparty w istotnym stopniu na modelu finansowym z moůliwoœciĊ lokowania
aktywów emerytalnych za granicĊ. Dywersyfikacja geograficzna w systemie emerytalnym
jest uznawana za czynnik zwiększajĊcy jego bezpieczeľstwo finansowe [Solnik, McLeavy,
2004; Srnivas, Yermo, 1999; Burtless, 2007; Davis, 2002]. Jest kilka przesâanek stosowania tego rodzaju dywersyfikacji w systemie emerytalnym: demografia, rozmiar krajowego rynku finansowego, róůnice w stopach zwrotu na róůnych rynkach finansowych
[Roldos, 2004; Chan-Lau, 2005]. W polskim systemie, po wprowadzonych zmianach,
limit dla inwestycji zagranicznych otwartych funduszy emerytalnych zostanie podniesiony
stopniowo z obecnych 5% do 30% wartoœci ich aktywów. Jednak uwzględniajĊc, ůe skâadka do OFE wynosi 2,92%, co stanowi zaledwie 15,11% caâej skâadki emerytalnej,
potencjalny udziaâ lokat zagranicznych w caâym obowiĊzkowym „portfelu emerytalnym” (ZUS+OFE) nie będzie istotny. Praktycznie, z kaůdej opâaconej skâadki emerytalnej, 4,5% jej wysokoœci będzie mogâo byý ulokowane na zagranicznych rynkach finansowych. Tym samym moůliwy stopieľ dywersyfikacji geograficznej (międzynarodowej)
w obowiĊzkowym systemie emerytalnym będzie nadal niski.
OpisujĊc dotychczas system emerytalny, skupiono się na fazie akumulacji kapitaâu
emerytalnego, a tym samym rozpatrywano go przede wszystkim jako narzędzie gromadzenia oszczędnoœci. Tymczasem system ten zazwyczaj jest postrzegany jako element systemu ubezpieczeľ spoâecznych. Gdzie zatem jest jego charakter ubezpieczeniowy? Pojawia się on dopiero w drugiej fazie uczestnictwa w tym systemie, czyli w fazie konsumpcji zgromadzonego kapitaâu emerytalnego (w fazie pobierania œwiadczenia). Wtedy realizuje się pierwsza faza ryzyka staroœci, jakĊ jest doůycie wieku emerytalnego. Rozpoczęcie wypâat œwiadczeľ kaůe zadaý pytanie, czy zgromadzony kapitaâ okaůe się wystarczajĊcy, czy przypadkiem jednostka „nie przeůyje zgromadzonych oszczędnoœci”. Poniewaů do wyliczenia kwoty œwiadczenia w systemie zdefiniowanej skâadki przyjmuje
się dalsze oczekiwane trwanie ůycia w momencie rozpoczęcia wypâat, druga faza ryzyka
staroœci zrealizuje się wtedy, gdy jednostka będzie ůyý dâuůej, niů oczekiwane dalsze
trwanie jej ůycia w momencie przejœcia na emeryturę. Jest to tzw. ryzyko dâugowiecznoœci [Szumlicz, 2004, s. 10-11]. Wâaœnie tutaj dopiero pojawia się element ubezpieczenia w systemie emerytalnym – ubezpieczenie na wypadek dâugowiecznoœci, czego
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wyrazem jest stosowanie w powszechnych systemach emerytalnych renty doůywotniej
[Barr, Diamond, 2006, s. 16]. Œwiadczenia emerytalne sĊ wypâacane nie do momentu
skonsumowania kapitaâu emerytalnego, ale do momentu œmierci.
Polski system emerytalny, na skutek zmian w prowadzonych od 2014 roku, nie zmienia swojego wymiaru ubezpieczeniowego. Mimo ůe czasami z ubezpieczeniem utoůsamia się tylko I filar, drugi zaœ z oszczędnoœciami i inwestowaniem, jest to bâędne postrzeganie ubezpieczeniowego charakteru systemu emerytalnego. Dopóki emerytury
z OFE majĊ mieý charakter renty doůywotniej, dopóty II filar jest ubezpieczeniowy
w takim samym wymiarze, jak I filar. Niemniej naleůy mieý œwiadomoœý tego, ůe w trakcie wypâat emerytur doůywotnich przez ZUS, zmianom mogĊ ulegaý zasady waloryzacji
œwiadczeľ, co sâuůy zachowaniu jego stabilnoœci finansowej. Po wprowadzonych zmianach, od stabilnoœci finansowej ZUS (oczywiœcie z uwzględnieniem odpowiedniej dotacji
z budůetu paľstwa), zaleůeý będzie wypâacalnoœý caâego powszechnego systemu emerytalnego. Odpowiedzialnoœý ta bowiem w fazie dekumulacji kapitaâu zostanie zupeânie zdjęta z sektora prywatnego.
4. Wpâyw wprowadzonych zmian na poszczególne filary systemu
emerytalnego
Wprowadzone zmiany mogĊ mieý wpâyw na wymiar finansowy wszystkich trzech
filarów. W przypadku I filaru ten wpâyw będzie znaczĊcy, bezpoœredni i natychmiastowy. Wynika to stĊd, ůe częœý obligacyjna OFE zostaâa przeniesiona do ZUS, co faktycznie będzie oznaczaý umorzenie obligacji i zapisanie wynikajĊcych z nich zobowiĊzaľ
na subkoncie w ZUS. Ponadto, zwiększeniu ulegnie strumieľ pienięůny skâadek wpâacanych do ZUS , co będzie efektem pozostania w OFE okoâo 2,34 mln (dane na dzieľ
11.08.2014) z 16,7 mln dotychczasowych ich czâonków. Jakie konsekwencje rodzi to
dla finansów ZUS, a dokâadnie dla jego zobowiĊzaľ wobec przyszâych emerytów?
Oczywiœcie, zobowiĊzania te istotnie wzrosnĊ, co będzie wynikaý z zapisów na subkoncie ZUS. Powstaje pytanie, czy mechanizm waloryzacji skâadek na tym subkoncie
zapewnia równowagę pomiędzy dynamikĊ zobowiĊzaľ ZUS, wynikajĊcych z zapisów na
tych subkontach, a dynamikĊ przychodów ZUS z tytuâu napâywajĊcych skâadek. Warunkiem równowagi finansowej I filaru jest bowiem odpowiednie powiĊzanie strumienia wypâat ze strumieniem wpâywów. Przykâadowo, jeůeli waloryzacja skâadek na subkoncie
wyniesie w danym okresie 3%, o tyle muszĊ takůe wzrosnĊý w tym samym okresie przychody z tytuâu skâadek. Logiczne wydaje się, ůe w przypadku ujemnej dynamiki przychodów z tytuâu skâadek, ujemna powinna byý równieů waloryzacja. Jeůeli wspomniana
równowaga nie będzie zachowana, zobowiĊzania mogĊ rosnĊý szybciej niů wpâywy,
lub, co mniej prawdopodobne z powodów politycznych, przychody mogĊ rosnĊý szybciej niů zobowiĊzania. W filarze niefinansowym, stopy waloryzacji skâadek i œwiadczeľ powinny byý w odpowiedni sposób powiĊzane z demografiĊ i gospodarkĊ oraz
powinny w sobie zawieraý tzw. automatyczny mechanizm bilansujĊcy (ABM – automatic
balance mechanism), zapewniajĊcy dâugoterminowĊ równowagę systemu, a przez to jego
wypâacalnoœý. Laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, Peter Diamond, w 2004 ro-
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ku napisaâ, ůe biorĊc pod uwagę z jednej strony âatwoœý, z jakĊ politycy zwiększajĊ
œwiadczenia i zmniejszajĊ podatki, z drugiej zaœ trudnoœý, z jakĊ obniůajĊ œwiadczenia
i podnoszĊ podatki, majĊc zapisane (juů dzisiaj) w prawie podwyůkę podatków (skâadek)
i obniůenie œwiadczeľ w przyszâoœci, ponosi się mniejszy koszt polityczny zachowania
równowagi systemu emerytalnego, poniewaů âatwiej jest uchwaliý prawo, które ,,zaboli”
w przyszâoœci niů to, które ,,zaboli" dzisiaj [Diamond, 2004, s. 18]. Tak wâaœnie ma
dziaâaý dobry, automatyczny mechanizm bilansujĊcy w systemie emerytalnym. IstotnĊ
zaletĊ ABM jest względna odpornoœý na czynniki polityczne, poniewaů zapisane w prawie zasady „wâĊczania się” mechanizmu nie wymagajĊ dodatkowych decyzji politycznych. ABM jest oparty na wybranych wskaŭnikach demograficznych i ekonomicznych,
których okreœlone zmiany wartoœci powodujĊ zmiany wysokoœci opâacanych skâadek
emerytalnych lub wypâacanych œwiadczeľ emerytalnych bĊdŭ zmiany wskaŭników
waloryzacji skâadek lub œwiadczeľ. Na przykâad w Kanadzie mechanizm dostosowujĊcy obejmuje zarówno skâadki, jak i œwiadczenia, przez co rozkâada cięůar konsekwencji finansowych dziaâania ABM na pokolenie emerytów oraz pokolenie pracujĊcych. Natomiast w Szwecji peâne koszty jego dziaâania ponoszĊ wyâĊcznie emeryci.
Co waůne, istotnĊ zaletĊ ABM jest ich wyprzedzajĊce dziaâanie [Vidal-Melia, BoadoPenas, Settergren, 2008, s. 6-10].
Niestety, w I filarze emerytalnym w Polsce nie dziaâa dobry, automatyczny mechanizm bilansujĊcy. W przypadku subkonta w ZUS wskaŭnik waloryzacji jest równy œredniorocznej dynamice PKB w cenach bieůĊcych w okresie 5 lat poprzedzajĊcych waloryzację, przy czym stan konta nie moůe zostaý obniůony na skutek indeksacji. Ten
dodatkowy warunek, ůe waloryzacja nie moůe powodowaý obniůenia wartoœci zobowiĊzania ZUS względem przyszâego emeryta, stanowi potencjalnĊ przyczynę nierównowagi w systemie niefinansowym. Warto dodaý, ůe wspomniany warunek dotyczy
równieů konta podstawowego w ZUS. Tym samym gospodarka moůe się skurczyý,
zmaleý mogĊ przychody ZUS z tytuâu skâadek emerytalnych, jednak zobowiĊzania
nie mogĊ zmaleý. Problem równowagi w ZUS moůe teů mieý miejsce przy dodatniej
dynamice PKB. áatwo bowiem wyobraziý sobie sytuację, w której dynamika PKB
jest większa od dynamiki przychodów ZUS z tytuâu skâadek emerytalnych. Czynnikiem
to powodujĊcym mogĊ byý np. przedsiębiorcy, których skâadki emerytalne sĊ opâacane
w formie ryczaâtu i nie sĊ skorelowane z ich dochodami. Produkt krajowy brutto moůe
więc rosnĊý szybciej, aniůeli przychody ZUS. W ten sposób system niefinansowy,
zamiast automatycznego mechanizmu bilansujĊcego, ma wmontowane coœ, co moůna nazwaý „automatycznym mechanizmem niewypâacalnoœci”.
BiorĊc pod uwagę fakt, ůe opâacanie skâadek w ZUS trwa kilkadziesiĊt lat, naleůy
uwzględniý róůne scenariusze, w tym okresy dekoniunktury gospodarczej. Przykâadowo w latach 2008-2012 gospodarka Estonii skurczyâa się, wedâug danych Eurostat,
o 3,85%, Irlandii o 7,29%, áotwy o 12,59%, nie wspominajĊc o Grecji, której PKB
w ujęciu realnym, w tym okresie zmalaâo o 20,03%. Zaâoůenie, ůe Polska będzie zawsze
„zielonĊ wyspĊ” jest co najmniej wĊtpliwe. Przeniesienie znaczĊcych aktywów z OFE do
ZUS i zwiększenie w ten sposób jego zobowiĊzaľ powoduje, ůe zagroůenie niewypâacalnoœciĊ staje się jeszcze większe. Zwrócili na to uwagę równieů W. Otto oraz M. Wiœniewski: Okres 2007–2009 jest dobitnym dowodem na to, jak absurdalne rezultaty daje stosowana
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obecnie reguâa przeliczania skâadek w ZUS. W tym okresie polski PKB wzrósâ nominalnie o 26,7 proc.,
podczas gdy waloryzacja podniosâa zobowiĊzania ZUS o 40,7 proc. Widaý wyraŭnie, ůe mechanizm jest wadliwy i daje od czasu do czasu szampaľskie waloryzacje odrywajĊce zobowiĊzania ZUS od
realiów gospodarczych. Na tej beztrosce polityków skorzystajĊ zapewne ci, którzy wkrótce przejdĊ
na emeryturę, lecz drogo zapâaci pokolenie 30- i 40-latków [Otto, Wiœniewski, 2013].
Mechanizm waloryzacji w ZUS potwierdza sâowa N. Barra, który twierdzi, ůe w filarze niefinansowym (repartycyjnym) zobowiĊzanie emerytalne paľstwa względem obywateli ma charakter obietnicy politycznej [Barr, 1993, s. 233]. Jej wyrazem jest mechanizm waloryzacji, który powstaje wskutek decyzji politycznej, a nie gry rynkowej.
Mechanizm ten powinien zapewniaý dâugookresowĊ równowagę systemu, a nie przychylnoœý wyborców.
Odwrotne saldo przepâywów, aniůeli w ZUS, wprowadzone zmiany wywoâajĊ po
stronie OFE. Aktywa funduszy zostaây juů zredukowane o częœý obligacyjnĊ, a ponad
14 mln ich czâonków przestanie przekazywaý skâadki do OFE. Ogromne znaczenie dla
finansów funduszy i wartoœci ich portfela inwestycyjnego będzie miaâ takůe tzw. „suwak
bezpieczeľstwa”. Istotne ograniczenie roli filaru finansowego w systemie emerytalnym
argumentowano, zwiĊzanym z nim, ryzykiem inwestycyjnym. Faktycznie, poza dyskusjĊ jest teza, ůe przez wprowadzenie filaru finansowego w 1999 roku, częœý aktywów
emerytalnych uzaleůniono od wyniku gry na rynkach finansowych. Jednak zmiany
wprowadzone w 2014 roku w częœci, w której dotyczĊ polityki inwestycyjnej OFE,
naraziây je na jeszcze większe ryzyko inwestycyjne. W ten sposób jednej z podstawowych
przesâanek wprowadzanych zmian wprost zaprzeczono. Przede wszystkim zakazano
OFE lokowania w obligacje emitowane przez polski rzĊd oraz przez rzĊdy innych
paľstw, pozbawiajĊc je w ten sposób moůliwoœci inwestowania częœci swoich aktywów w instrumenty finansowe uznawane za najbardziej bezpieczne. Zakaz inwestowania w polskie obligacje, poza tym, ůe niekorzystny z punktu widzenia czâonków OFE,
nie jest do koľca zrozumiaây. Sugeruje bowiem, ůe obligacje polskiego rzĊdu kupione
przez obywatela bezpoœrednio na rynku lub za poœrednictwem funduszu inwestycyjnego
sĊ pod jakimœ (nie do koľca zrozumiaâym) względem lepsze od obligacji kupionych
przez tego samego obywatela za poœrednictwem OFE. Niekorzystny jest równieů zakaz inwestowania przez fundusze w obligacje emitowane przez rzĊdy innych paľstw,
poniewaů stoi on w sprzecznoœci z teoriĊ portfelowĊ Markowitza oraz ogranicza moůliwoœý stosowania dywersyfikacji geograficznej w systemie emerytalnym.
Funduszom nakazano takůe lokowaý w akcje, czyli instrumenty finansowe uznawane
za ryzykowne, co najmniej 75% wartoœci aktywów. Limit ten będzie stopniowo obniůany
i zostanie caâkowicie zniesiony od 2018 roku. Niemniej na poczĊtku będzie on bardzo
wysoki i istotnie zwiększy ryzyko inwestycyjne tej częœci obowiĊzkowego portfela emerytalnego, która będzie ulokowana w OFE. Natomiast w skali caâego obowiĊzkowego portfela emerytalnego (ZUS+OFE) udziaâ akcji pozostanie na zbliůonym poziomie
do dotychczasowego. Wynika to stĊd, ůe wzrostowi udziaâu akcji w portfelu OFE
będzie towarzyszyý podobny spadek wartoœci ich caâego portfela na skutek przeniesienia częœci obligacyjnej do ZUS.
Jednoczeœnie ryzyko inwestycyjne OFE wzroœnie z powodu zniesienia minimalnej
wymaganej stopy zwrotu. Mechanizm jej dziaâania, a dokâadnie uzaleůnienie od œred-
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niej waůonej (aktywami) stopy zwrotu wszystkich OFE, powodowaâ wprawdzie zachowania stadne na rynku OFE i zachęcaâ zarzĊdzajĊcych nimi do realizowania podobnych strategii inwestycyjnych. Miaâo to na celu uniknięcie wystĊpienia niedoboru aktywów i byâo zjawiskiem niekorzystnym z punktu widzenia zarzĊdzajĊcego funduszem powszechnego towarzystwa emerytalnego. Jednak „wygâadzaâo” wyniki funduszy
w przekroju caâego rynku, a tym samym zmniejszaâo zróůnicowanie przyszâych emerytur wypâaconych z OFE, stanowiĊcych element obowiĊzkowego systemu emerytalnego [Kominek, 2012; Marcinkiewicz, 2013]. Ponadto, mechanizm minimalnej, wymaganej stopy zwrotu zniechęcaâ fundusze do zbyt ryzykownego inwestowania. Zatem,
mimo ůe nie byâ to mechanizm doskonaây [Chybalski, 2009, s. 133-134, 277-278], jego
caâkowite zniesienie, przy zakazie inwestowania w obligacje rzĊdowe i istotnym zaangaůowaniu w akcje, naleůy oceniý negatywnie.
W literaturze podejmuje się równoczeœnie problematykę oddziaâywania zmian w dystrybucji skâadki emerytalnej pomiędzy I i II filar na rynek finansowy [Marcinkiewicz,
2011, s. 16-18], co moůe pozostaý nie bez wpâywu na same OFE. Wydaje się, ůe dzisiaj
trudno jest do koľca przewidzieý, jakie skutki opisywane zmiany wywoâajĊ na rynku kapitaâowym, ale takůe na rynku rzĊdowych instrumentów dâuůnych, gdzie OFE nie
będĊ juů inwestowaý. Eksperci i wiodĊce instytucje finansowe w kraju nie sĊ w tej materii
zgodne. Niemniej OFE byây dotychczas istotnym graczem na obu tych rynkach. Naleůy
zatem wziĊý pod uwagę fakt, ůe jeœli marginalizacja funduszy będzie miaâa istotny wpâyw
przede wszystkim na rynek kapitaâowy, moůe mieý miejsce sprzęůenie zwrotne i wpâyw
OFE na gieâdę moůe istotnie dotknĊý same fundusze jako podmioty inwestujĊce zasadniczĊ częœý swoich aktywów na GPW. Odpâyw częœci czâonków funduszy zmniejszy
ich zaangaůowanie na rynku gieâdowym, a tym samym popyt na notowane na nim
papiery wartoœciowe. To znów moůe obniůyý wycenę instrumentów finansowych, na
czym mogĊ straciý ci, którzy w OFE pozostanĊ. Jest to zatem prawdziwa niewiadoma,
naraůajĊca finansowĊ częœý systemu emerytalnego na dodatkowe czynniki ryzyka.
Istotne zmiany wprowadzono równieů w III filarze, a dokâadnie w przypadku indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Mianowicie, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono stawkę opodatkowania wypâat z tego
rodzaju kont równĊ 10%, co wobec dotychczas obowiĊzujĊcych przepisów, zgodnie
z którymi dochody te byây opodatkowane na zasadach ogólnych (wedâug skali podatkowej stawkami 18% lub 32%), naleůy uznaý za zmianę bardzo korzystnĊ. IKZE to jedyny
produkt emerytalny, dostępny w III filarze, opodatkowany „na wyjœciu” i zwolniony
z opodatkowania „na wejœciu”. Pozostaâe produkty – indywidualne konta emerytalne
(IKE) i pracownicze programy emerytalne (PPE) sĊ opodatkowane „na wejœciu”, tzn.
opâacane w ich ramach skâadki pochodzĊ z dochodu netto podatnika. Jednak wypâaty
z IKE i PPE sĊ zwolnione z podatku dochodowego. Zmieniono równieů zasady ustalania kwot maksymalnych wpâat na IKZE, rezygnujĊc z limitu ustalanego w korelacji
do podstawy wymiaru skâadki na ubezpieczenie spoâeczne i pozostajĊc wyâĊcznie przy
limicie kwotowym. W ten sposób limit wpâat na IKZE zostaâ ujednolicony dla wszystkich i nie zaleůy juů od dochodów podatnika. Dzięki temu, mniej zarabiajĊcy nie sĊ dyskryminowani przez niůszy limit wpâat na IKZE, a tym samym niůszy limit odliczeľ
z tego tytuâu od podatku dochodowego. Byâo to dotychczas przejawem redystrybucji
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od mniej zamoůnych do bardziej zamoůnych, czyli w kierunku zupeânie odwrotnym od
zazwyczaj poůĊdanego.
Opisane wyůej, zmiany dotyczĊce IKZE mogĊ staý się silnymi stymulatorami ich
rozwoju, dotychczas najmniej popularnego, ale jednoczeœnie najmâodszego produktu
emerytalnego, dostępnego w III filarze. Jednak równie istotnĊ, jeœli nie waůniejszĊ
stymulantĊ rozwoju nie tylko IKZE, ale caâego III filaru emerytalnego, mogĊ staý się
zmiany, jakie wprowadzono w obowiĊzkowym systemie emerytalnym (w I i II filarze)
oraz œwiadomoœý prognozowanych niskich stóp zastĊpienia. Wprowadzonym zmianom
towarzyszyâa szeroka debata publiczna, przy okazji której spoâeczeľstwo zwiększyâo,
z pewnoœciĊ, swojĊ wiedzę na temat systemu emerytalnego. ZnaczĊcy opór wobec
marginalizacji znaczenia OFE w systemie obowiĊzkowym moůe œwiadczyý o tym, ůe
znaczna częœý spoâeczeľstwa oczekuje, iů w systemie emerytalnym zobowiĊzania wobec
przyszâych emerytów zostanĊ rozâoůone pomiędzy sektor publiczny i prywatny w rozsĊdnej proporcji. Podobnie jest z zarzĊdzaniem w tym systemie, które takůe nie powinno
byý w caâoœci lub niemal w caâoœci przypisane sektorowi publicznemu, ale równieů w rozsĊdnej częœci sektorowi prywatnemu. Ponadto, okazaâo się, ůe bez względu na opinie
prawne (bardzo zróůnicowane), spoâeczeľstwo œrodki zgromadzone w OFE traktuje
jako wâasne oszczędnoœci, których istotnĊ częœý paľstwo, bez ich zgody, przesunęâo do
ZUS, a faktycznie zapisze na subkoncie w ZUS, poniewaů wyraůajĊce je papiery wartoœciowe w postaci obligacji rzĊdowych zostaây umorzone i obniůĊ oficjalny dâug publiczny. W obliczu tych zmian III filar rysuje się jako potencjalne ŭródâo zdywersyfikowania portfela emerytalnego pomiędzy sektor publiczny i prywatny, a jednoczeœnie nie
budzi wĊtpliwoœci co do wâasnoœci gromadzonych w nim oszczędnoœci (te w III filarze z
pewnoœciĊ sĊ osobiste i stanowiĊ wâasnoœý prywatnĊ). Co więcej, w debacie publicznej nad zmianami w systemie emerytalnym wielokrotnie podnoszono kwestię stopy zastĊpienia w systemie obowiĊzkowym, która wobec stopy zastĊpienia w systemie zdefiniowanego œwiadczenia (60-70%) spadnie do okoâo 30-40%. Informacja ta, jak nigdy dotychczas, przebijaâa się w mediach i moůna oczekiwaý, ůe zostaâa przez spoâeczeľstwo zdyskontowana w większym stopniu, aniůeli kiedykolwiek wczeœniej. Moůe
to byý kolejny, istotny czynnik rozwoju III filaru emerytalnego w Polsce, poniewaů
bez dobrowolnych oszczędnoœci trudno będzie wygâadziý konsumpcję w cyklu ůycia
na satysfakcjonujĊcym poziomie.
5. Podsumowanie
Polski system emerytalny jest juů reformowany od ponad 15 lat, przy czym zmiany,
wprowadzone w latach 2011-2013, stanowiây pewnego rodzaju odwrót od zmian zapoczĊtkowanych w latach 1997-1999. Wtedy bowiem zaczęto reformowaý system w kierunku bardziej prywatnego, podczas gdy na przestrzeni ostatnich dwóch lat system ten
ponownie staâ się, niemal w caâoœci, publiczny zarówno, jeœli chodzi o zobowiĊzania,
jak i o zarzĊdzanie. Staâ się równieů systemem maâo zdywersyfikowanym, bardziej ryzykownym w częœci finansowej (kapitaâowej), z jednoczesnym duůym zagroůeniem,
wewnętrznym niebilansowaniem się w częœci niefinansowej, przez co z góry zostaâ
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skazany na dopâaty z budůetu paľstwa z powodu zbyt hojnych formuâ waloryzacyjnych.
Zwiększeniu ulegnie równoczeœnie poziom ryzyka inwestycyjnego w obowiĊzkowym
filarze finansowym, co będzie negatywnie oddziaâywaý na bezpieczeľstwo i stabilnoœý
finansowĊ caâego systemu. Jednak jak zauwaůono, większe upublicznienie systemu obowiĊzkowego moůe sâuůyý rozwojowi III filaru, a tym samym zwiększeniu prywatnych
oszczędnoœci, a przez to roli prywatnego sektora w skali caâego systemu emerytalnego.
Niůsza od oczekiwanej efektywnoœý OFE jest bezdyskusyjna, rozpoznane zostaây
jednoczeœnie jej ŭródâa, czemu w krajowej literaturze poœwięcono wiele miejsca. Jednak
OFE trudno jest uznaý za największy problem polskiego systemu emerytalnego. Bowiem niemniej istotne sĊ, szeroko zakrojone, często nieuzasadnione i niesprawiedliwe spoâecznie, przywileje emerytalne, niebilansowanie się I filaru w dâugim okresie,
a takůe sâabo rozwinięty III filar, oparty na dobrowolnych oszczędnoœciach. Marginalizacja OFE i zwiększenie roli ZUS w systemie zabezpieczenia emerytalnego nie sâuůĊ
wzrostowi jego efektywnoœci, bezpieczeľstwa i stabilnoœci finansowej. Wprowadzone
zmiany, co najwyůej, zwiększajĊ bezpieczeľstwo bieůĊcych wypâat. Tym samym korzysta
na nich pokolenie obecnych emerytów i tych, którzy na emeryturę przejdĊ w najbliůszym czasie, podobnie jak pokolenia te korzystajĊ na hojnych waloryzacjach, które w
obliczu niekorzystnych trendów demograficznych sĊ moůliwie do zrealizowania tylko
w krótkim okresie. Natomiast w dâugim okresie zmiany te naleůy oceniý negatywnie
i sĊ one niekorzystne dla mâodego pokolenia, opâacajĊcego dzisiaj skâadki.
PodsumowujĊc, system emerytalny, o czym wczeœniej wspomniano, jest narzędziem
podziaâu PKB między pokolenia. Moůna go okreœliý nawet mianem narzędzia gry międzypokoleniowej, w której, aby ktoœ mógâ zyskaý, ktoœ inny musi straciý. W tym momencie zyskujĊ starsi, tymczasem mâodzi tracĊ, nie tylko z powodu zmian w systemie
emerytalnym, ale takůe z racji sztucznego, majĊcego wymiar księgowy, nie ekonomiczny,
obniůenia jawnego dâugu publicznego (o okoâo 9% PKB, wedâug szacunków Ministra
Finansów). To zaœ, w obliczu „kumulacji wyborów” w latach 2014-2015, zwiększy prawdopodobnie hojnoœý paľstwa, a tym samym zmniejszy motywację do reformowania
finansów publicznych, w tym redukcji przywilejów emerytalnych.
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