
Czasopismo po wi cone potrzebom nauki i praktyki 2014 Nr 4 (70)  

OPTIMUM
STUDIA EKONOMICZNE

SPIS TRE CI 

STUDIA I ROZPRAWY ................................................................................................   3 

Stanis aw Czaja – Informacyjne uwarunkowania wykorzystania modeli ekonomicznych  
w badaniu relacji gospodarka – rodowisko przyrodnicze (na przyk adzie modelu funkcji 
produkcji) ...............................................................................................................................  3 

Kazimierz Górka, Marcin uszczyk – Vox populi – czy teza Francisa Galtona jest wspó -
cze nie prawdziwa? ..........................................................................................................................    21 

El bieta Lorek, Agnieszka Lorek – Rozwój rynku dóbr i us ug ekologicznych jako podstawa 
wdra ania zrównowa onej konsumpcji i produkcji ...........................................................................  32 

Miko aj Niedek, Anna Hoffmann-Niedek – Produkcja ekologiczna a zrównowa ona  
w wietle odpowiedzialno ci biznesu ...............................................................................................   46 

Paulina Szyja – Rola wska ników zrównowa onego i trwa ego rozwoju w badaniu zielonej 
gospodarki ................................................................................................................................................   61 

Agnieszka Leszczy ska – Zastosowanie wska ników rozwoju zrównowa onego w a cuchu 
dostaw ...........................................................................................................................................   77 

Urszula Go aszewska-Kaczan – Wiedza jako element buduj cy kapita  ludzki ..............   90 

Ma gorzata Niesiob dzka – Sprawiedliwo  proceduralna podatków ..................................   101 

 

MISCELLANEA ..........................................................................................................   111 

Hanna G. Adamkiewicz-Drwi o – Wp yw procesu globalizacji na konkurencyjno  krajów ....  111 



Agnieszka Piekutowska, Tomasz Dubowski – Negocjacje wieloletnich ram finansowych  
Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w warunkach kryzysu gospodarczego ...........................   121 

Filip Chybalski – Zmiany w polskim systemie emerytalnym a.d. 2014: diagnoza i perspekty- 
wy .........................................................................................................................................  135 

Jan Kaczmarzyk, Piotr Kania – Skutki ryzyka systemu emerytalnego dla rozwoju spo eczno-
ekonomicznego – przypadek kryzysu finansowego i fiskalnego .............................................................  150 

Ma gorzata Solarz – Determinanty oraz sposoby ograniczania wykluczenia finansowego osób 
bezrobotnych ....................................................................................................................................  168 

Pawe  Wnuczak – Koncepcja zmodyfikowanego wska nika wyp acalno ci jako alternatywa  
dla tradycyjnych wska ników oceny p ynno ci finansowej ...................................................   192 

Monika Fiedorczuk – Grupy kapita owe w Rosji – geneza, ewolucja, perspektywy rozwoju .........   212 

Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Renata Tanajewska – Prawne i ekonomiczne aspekty 
outsourcingu ..........................................................................................................................   231 



OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 4 (70) 2014 

 
 
 

Filip CHYBALSKI1 
 
 
 

ZMIANY W POLSKIM SYSTEMIE EMERYTALNYM A.D. 2014: 
DIAGNOZA I PERSPEKTYWY2  

 
 

Streszczenie 
 
W 2014 roku wprowadzono kolejne zmiany w polskim systemie emerytalnym, b d ce kontynuacj  zmian 

z 2011 roku, a jednocze nie istotnym zaprzeczeniem reformy emerytalnej z lat 1997-1999. Co prawda, system 
pozosta  nadal oparty na modelu zdefiniowanej sk adki, niemniej sta  si  ponownie, niemal w ca o ci, pu-
bliczny – zarówno w sensie zobowi za  emerytalnych, jak i zarz dzania. Celem artyku u jest ocena potencjal-
nych skutków, jakie nios  ze sob , wprowadzone w 2014 roku, zmiany w konstrukcji polskiego systemu 
emerytalnego dla wszystkich trzech jego filarów. Zgodnie z tez , której prawdziwo ci autor próbuje dowie , 
wprowadzone zmiany b d  niekorzystne dla bezpiecze stwa i stabilno ci finansowej systemu emerytalnego. 
W opracowaniu w pierwszej kolejno ci zdefiniowano podstawowe poj cia, zwi zane z konstrukcj  systemu 
emerytalnego, umiejscowiono podj t  problematyk  w teorii ekonomii emerytalnej, aby nast pnie oceni  wp yw 
wprowadzonych zmian na ca y system oraz na poszczególne jego filary. Artyku  ko czy si  podsumowaniem, 
zawieraj cym konkluzje o charakterze syntetycznym.  
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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 sys-
tem. 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. 
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1. Wst p 
 
Nowy system emerytalny w Polsce, zwany repartycyjno-kapita owym, zacz  fun-

kcjonowa  od 1999 roku na podstawie nast puj cych aktów prawnych: ustawy o organi-
zacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych3, ustawy o systemie ubezpiecze  spo-
ecznych4 oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze  Spo ecz-

nych5 [J drasik-Jankowska, 2001, s. 17-18]. Wprowadzone wówczas zmiany skutkowa y 
podzia em sk adki emerytalnej (w wymiarze 19,52% wynagrodzenia brutto) pomi dzy 
I filar – niefinansowy (repartycyjny) i II filar – finansowy (kapita owy). Na indywidualne 
konto w I filarze (ZUS) odprowadzano 12,22% podstawy wymiaru sk adki, a na konto 
w II filarze (OFE) pozosta e 7,30%. W 2011 roku dokonano zmian w dystrybucji sk ad-
ki pomi dzy ZUS i OFE w ten sposób, e sk adk  odprowadzan  do OFE obni o-
no do 2,3% i powsta  ró nic  zacz to odprowadza  na specjalne subkonto w ZUS. 
Od 2014 roku zacz y obowi zywa  kolejne zmiany, jeszcze bardziej marginalizuj ce 
rol  filaru finansowego (kapita owego) w obowi zkowym systemie emerytalnym. Cz on-
kostwo w OFE sta o si  bowiem dobrowolne.  

Celem niniejszego artyku u jest ocena potencjalnych skutków, jakie nios  ze sob , 
wprowadzone w 2014 roku, zmiany w konstrukcji polskiego systemu emerytalnego dla 
wszystkich trzech jego filarów. Teza, której prawdziwo ci autor stara si  dowie  dzi ki 
poczynionym rozwa aniom, osadzonym w teorii ekonomii emerytalnej oraz w analizie 
empirycznej polskiego systemu emerytalnego, jest nast puj ca: wprowadzone zmiany 
wp yn  negatywnie na bezpiecze stwo i stabilno  finansow  systemu emerytalnego.  

Opracowanie sk ada si  z dwóch cz ci. W pierwszej z nich (obejmuj cej punkt 2.), 
maj cej wymiar stricte teoretyczny, zdefiniowano podstawowe poj cia zwi zane z kon-
strukcj  systemu emerytalnego oraz umiejscowiono podj t  problematyk  w teorii 
ekonomii emerytalnej. W cz ci drugiej (obejmuj cej punkty: 3. i 4.) – analitycznej, 
oceniono natomiast wp yw wprowadzonych zmian na ca y system emerytalny oraz 
na poszczególne jego filary. Artyku  ko czy si  podsumowaniem, zawieraj cym konklu-
zje o charakterze syntetycznym. 

Autor pragnie zaznaczy , e ocena efektywno ci funkcjonowania OFE nie jest przed-
miotem tego artyku u i dokonuj c oceny wprowadzonych w systemie emerytalnym 
zmian, nie odnosi  si  do niej. Problematyk  tej efektywno ci podejmowano w wielu 
opracowaniach i proponowano szereg zmian, które mia yby s u y  jej podniesieniu. 
Jednak zmian tych w zdecydowanej wi kszo ci nigdy nie zaimplementowano. 

 
 

 2. System emerytalny i jego modele – definicje i klasyfikacje 
 
Wprowadzeniu zmian w polskim systemie emerytalnym w 2014 roku towarzy-

szy a, i nadal towarzyszy, publiczna debata, w której g os zabiera wielu polityków oraz 

                           
3 Zob.: [Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu…, 1997]. 
4 Zob.: [Ustawa z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze …, 1998]. 
5 Zob.: [Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach…, 1998]. 
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ekonomistów. Jednak debata ta, niestety, zosta a sprowadzona do problemu otwartych 
funduszy emerytalnych i ich niewystarczaj cej efektywno ci, podczas gdy proponowane 
i ostatecznie wprowadzone zmiany dotycz  konstrukcji ca ego systemu emerytalnego, 
a przez to mog  mie  istotny wp yw nie tylko na II filar, ale tak e na pozosta e. Wy-
nika to st d, e wspó cze nie mamy do czynienia z systemami emerytalnymi, funkcjonu-
j cymi w zupe nie innych uwarunkowaniach: spo ecznych, demograficznych i ekono-
micznych, ani eli wcze niej. Instytucja rodziny wielopokoleniowej nie jest ju  tak pow-
szechna, struktura wiekowa spo ecze stwa nie jest ju  tak korzystna, a gospodarki i rynki 
finansowe s  o wiele bardziej otwarte, ni  mia o to miejsce kilkadziesi t lat temu. 
Dlatego nie mo na systemów emerytalnych analizowa , ocenia , jak równie  reformo-
wa , nie uwzgl dniaj c zmian, jakie dokona y si  w mi dzyczasie w ich otoczeniu. Co 
wi cej, oczekiwania wzgl dem systemu emerytalnego, e b dzie on zapewnia  bezwa-
runkowo wiadczenia na poziomie 70-80% stopy zast pienia, s  bezpodstawne. Wy-
nika to st d, e system emerytalny jest wspó cze nie narz dziem podzia u bie cego 
PKB mi dzy pokolenie pracuj cych i pokolenie emerytów [Góra, 2003a, s. 19]. Tak 
mo na go zdefiniowa  w skali makro. Takie podej cie prezentuj  równie  N. Barr 
i P. Diamond [Barr, Diamond, 2006, s. 20]. Ich zdaniem, w analizie systemów emerytal-
nych kwesti  zasadnicz  jest przysz e PKB, poniewa  konsumpcja przysz ych eme-
rytów b dzie pochodzi  w a nie z tego, co zostanie w przysz o ci wyprodukowane, 
zasadniczo przez pokolenie ich dzieci. W ten sposób w przysz o ci pokolenie rodziców 
(ju  emerytów) i pokolenie ich dzieci (w wieku produkcyjnym) podziel  mi dzy sob  
wytworzony produkt. System emerytalny, b d c narz dziem tego podzia u, ustala 
jego zasady, mniej lub bardziej sprawiedliwie, a tak e mniej lub bardziej efektywnie, gdy  
podzia  ten ma istotny wp yw na rozwój gospodarczy, a tym samym na wielko  
PKB, jaka b dzie podlega a podzia owi w przysz o ci. Zasady podzia u PKB mi dzy 
pokolenia powinny by  istotnie skorelowane z wk adem, jakiego dane pokolenie do-
kona do systemu emerytalnego w okresie aktywno ci zawodowej. Mo na powiedzie , e 
w systemie emerytalnym o dobrze zdefiniowanych zobowi zaniach wzgl dem emery-
tów, ich udzia  w podziale PKB jest pochodn  ich wk adu do systemu emerytalnego 
w okresie, gdy byli aktywni zawodowo. 

Powy sze rozwa ania prowadz  do zdefiniowania systemu emerytalnego w skali 
mikroekonomicznej. Z punktu widzenia jednostki system emerytalny jest narz dziem 
alokacji dochodu w cyklu ycia, narz dziem wyg adzania konsumpcji w cyklu ycia 
lub te  narz dziem redystrybucji dochodów w czasie – z okresu aktywno ci zawodo-
wej do okresu staro ci [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 w a nie w ten sposób wynikaj  z teorii konsumpcji i oszcz dno ci, a szczególnie 
z hipotezy cyklu ycia Modiglianiego, Brumberga i Ando [Modigliani, Brumberg, 1954; 
Ando, Modigliani, 1963] oraz hipotezy dochodu permanentnego M. Friedmana 
[Friedman, 1957]. Cech  wspóln  obu hipotez jest wyg adzanie konsumpcji przez jed-
nostk  dzi ki przewidywaniom dotycz cym kszta towania si  okre lonych parametrów 
ekonomicznych w przysz o ci, w tym dochodów. Powy sze rozwa ania nad systemem 
emerytalnym w skali mikro wskazuj , e system ten mo e w mniejszym lub wi kszym 
stopniu umo liwia  jednostce dokonywanie wyborów w zakresie alokacji dochodu w 
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cyklu ycia. Ma to istotny wp yw na efektywno  wyg adzenia konsumpcji, przy czym 
decyzje emerytalne nie nale  do prostych, przede wszystkim z powodu niepewno ci co 
do przysz ej warto ci wielu parametrów determinuj cych ich optymalno  [Chybalski, 
2013, s. 761-764]. 

Literatura dostarcza wielu ró nych typologii modeli systemów emerytalnych, ale za 
najwa niejsze z punktu widzenia niniejszego artyku u nale y uzna  dwie nast puj ce. 
Pierwsza klasyfikuje systemy emerytalne na podstawie kryterium metody finansowania 
stosowanej w systemie emerytalnym. St d mo na wyró ni  systemy [Góra, 2003a, 
s. 17-18; Chybalski, 2012, s. 30]:  

– niefinansowe (unfunded), w przypadku których w fazie akumulacji kapita u eme-
rytalnego nie s  wykorzystywane rynki finansowe, a stopa zwrotu (zwana wska -
nikiem waloryzacji) jest skorelowana z odpowiednimi wska nikami makro-
ekonomicznymi (dynamik  cen, dynamik  PKB, dynamik  p ac). W tego typu 
systemach aktywa nie s  inwestowane, lecz s  przeznaczane na wyp at  bie-

cych wiadcze  emerytalnych; 
– finansowe (funded), w przypadku których w fazie akumulacji kapita u emerytal-

nego s  wykorzystywane rynki finansowe i stopa zwrotu w takim systemie jest 
stop  zwrotu z portfela inwestycyjnego, zatem pozostaje skorelowana ze stop  
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 kapita owym. Jednak taka terminologia nie jest tak precyzyjna, jak zastoso-
wana powy ej [Góra 2003b, s. 20-22]. Dlatego w dalszej cz ci artyku u b d  stosowane 
poj cia systemu niefinansowego i finansowego. 

Inne wa ne kryterium podzia u wspó czesnych systemów emerytalnych to podstawa 
kalkulacji wiadcze . Za pomoc  tego kryterium systemy emerytalne mo na podzieli  
na systemy o zdefiniowanej sk adce (DC – defined contribution) i systemy o zdefiniowanym 
wiadczeniu (DB – defined benefit). W systemach DC wysoko  wiadczenia zale y od 

sumy op aconych sk adek, skorygowanej o stop  zwrotu (waloryzacji) oraz od dalszej 
oczekiwanej d ugo ci trwania ycia w momencie rozpocz cia wyp at wiadcze . 
W systemach DB wymiar emerytury zostaje ustalony na podstawie: okresu op acania sk a-
dek, wysoko ci wynagrodzenia, liczby przepracowanych lat, ale w bezpo rednim oder-
waniu od dalszej oczekiwanej d ugo ci trwania ycia w momencie rozpocz cia wyp at. 

Polski powszechny system emerytalny sk ada si  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 sk adce (poza emerytu-
rami wyp acanymi wci  w ramach starego systemu, który by  oparty na modelu zdefi-
niowanego wiadczenia).  
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3. Wp yw wprowadzonych zmian na konstrukcj  i bezpiecze stwo systemu 
emerytalnego 

 
Zmiany w polskim systemie emerytalnym, wprowadzone ustaw  z dnia 6 grudnia 

2013 o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z okre leniem zasad wyp aty emerytur 
ze rodków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych6, stanowi  faktycznie 
finalizacj  demonta u niefinansowo-finansowego (repartycyjno-kapita owego) obowi z-
kowego systemu emerytalnego. Zmieniaj  one istotnie jego konstrukcj , któr  nale y 
analizowa  przede wszystkim w wymiarze: zobowi zanie pa stwa – zobowi zanie sek-
tora prywatnego. W wyniku zwi kszenia sk adki emerytalnej, przekazywanej do ZUS kosz-
tem sk adki p aconej do OFE, ju  w 2011 roku przysz e zobowi zania emerytalne 
pa stwa zosta y istotnie zwi kszone, aczkolwiek stanowi  one d ug ukryty, jako e 
nie s  wykazywane w statystyce oficjalnego d ugu publicznego. Argument, e OFE gene-
ruj  d ug publiczny za przyczyn  konieczno ci emitowania przez rz d obligacji, które 
s u  finansowaniu deficytu funduszu emerytalnego w systemie ubezpiecze  spo ecz-
nych, spowodowanego zmianami wprowadzonymi w 1999 roku i obowi zkiem prze-
kazywania cz ci sk adki do OFE, nie jest do ko ca uzasadniony. Przede wszystkim 
z tego powodu, e gdyby te sk adki nie trafia y do OFE, to trafia yby do ZUS, gdzie 
by yby waloryzowane, a tym samym zobowi zanie pa stwa wzgl dem przysz ych eme-
rytów równie  by ros o, z tym e stanowi oby element d ugu ukrytego. Dlatego w tym 
wymiarze wspomniana ró nica ma bardziej charakter ksi gowy, ani eli ekonomiczny, 
poniewa  dotyczy ujawniania lub nieujawniania okre lonych zobowi za  w statystyce 
d ugu publicznego – zobowi za , w stosunku do których nale y przyj  za o enie, e 
w przysz o ci maj  zosta  przez pa stwo sp acone. 

W wietle powy szego, argument zwolenników ograniczenia roli filaru finansowego 
(OFE) w obowi zkowym systemie emerytalnym, zgodnie z którym ZUS generuje wy -
sz  stop  zwrotu ni  OFE, jest nielogiczny, gdy  uderza w tych, którzy go u ywaj . 
Oznacza bowiem, e zobowi zanie pa stwa, wynikaj ce z waloryzacji sk adek na kon-
cie/subkoncie w ZUS, mog oby rosn  szybciej, ni  zobowi zanie wynikaj ce z zad-
u enia wzgl dem OFE (a tym samym jego cz onków) zwi zane z emisj  obligacji. 

Jednak e to drugie zobowi zanie jest jawne, pierwsze za  ukryte.  
Inn  zmian  w systemie emerytalnym, która nie tylko istotnie zwi kszy zobowi zania 

pa stwa wzgl dem przysz ych emerytów, ale wr cz zaprzeczy idei wyp aty emerytur ka-
pita owych z II filaru, jest tzw. „suwak bezpiecze stwa”. Mechanizm jego dzia ania 
polega na systematycznym transferowaniu z OFE do ZUS aktywów osób, którym do 
osi gniecia wieku emerytalnego pozosta o nie wi cej ni  10 lat. W ten sposób sektor 
publiczny zwi kszy swoj  odpowiedzialno  za wyp at  emerytur nie tylko w fazie 
akumulacji kapita u, ale tak e w okresie jego dekumulacji. Przekazywany z OFE do 
ZUS stopniowo przez 10 lat kapita , w momencie osi gni cia wieku emerytalnego przyj-
mie maksymaln  warto  zobowi zania wzgl dem emeryta. Przy czym, kapita  ten nie 
b dzie mia  pokrycia w aktywach, poniewa  te zostan  przeznaczone na wyp at  bie-

                           
6 Zob.: [Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw…, 2013]. 
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cych emerytur. Bez kapita u za  nie mo e by  mowy o wyp acie emerytur kapita o-
wych. Natomiast wyp aty te b d  podlega  zasadom waloryzacji wiadcze  w ZUS, 
tymczasem te mog  zosta  zmienione okre lon  decyzja polityczn  [Bitner, Otto, 2013, 
s. 3]. Skutkiem tego, finansowy (kapita owy) wymiar obowi zkowego systemu emery-
talnego zostanie ograniczony do niepe nej fazy akumulacji kapita u. Na 10 lat przed 
osi gnieciem wieku emerytalnego przez dan  osob , mimowolnie b dzie si  ona 
stawa  uczestnikiem coraz bardziej niefinansowego (repartycyjnego) systemu emerytal-
nego, by w momencie przej cia na emerytur  udzia  repartycji wyniós  100%. 

Z punktu widzenia przysz ych emerytów wprowadzone zmiany nale y uzna  za nie-
korzystne, gdy  ich nale no ci emerytalne zostan  w zbyt du ym stopniu skoncentro-
wane w sektorze publicznym. Stanowi to zaprzeczenie reformy emerytalnej z 1999 roku, 
zgodnie z któr  bezpiecze stwo finansowe systemu mia o zosta  osi gni te dzi ki od-
powiedniej dywersyfikacji róde  wyp at przysz ych wiadcze  emerytalnych pomi dzy 
sektor publiczny i sektor prywatny.  

Przesuni cie systemu w kierunku modelu niefinansowego sprawi o, e odprowadza-
ne sk adki emerytalne w jeszcze wi kszym stopniu b d  s u y  finansowaniu bie cych 
emerytur, a w jeszcze mniejszym inwestowaniu. Co prawda, podnoszono argument bez-
sensowno ci lokowania przez OFE w obligacje rz dowe, skoro uzyskane w ten sposób 
rodki s u  dotowaniu ZUS, czyli wyp acie bie cych emerytur. Zamiast tego efektyw-

niej by oby te pieni dze wp aci  od razu do ZUS. Pojawia si  jednak pytanie, bardzo 
istotne, je li chodzi nie o obecnych, ale przysz ych emerytów, czy zobowi zanie wyni-
kaj ce z zapisu na koncie w ZUS jest tak samo wiarygodne i obarczone takim samym 
ryzykiem, jak zobowi zanie wynikaj ce z obligacji. Je eli w przysz o ci rz d stan by 
przed konieczno ci  wyboru pomi dzy obni eniem emerytur z ZUS a niewykupieniem 
obligacji, najprawdopodobniej wybra by to pierwsze, poniewa  niewywi zanie si  ze 
zobowi zania wzgl dem emerytów nie poci ga za sob  takich skutków, jak niewywi -
zanie si  wzgl dem rynków finansowych, a takim jest niewykupienie obligacji. Przyk a-
dem mo e by  otwa, której parlament wobec z ej sytuacji bud etowej i konieczno ci 
sp acenia zobowi za  wzgl dem Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii 
Europejskiej, podj , jak si  pó niej okaza o niekonstytucyjn , decyzj  o obni eniu 
wiadcze  emerytalnych [ESCR-Net, 2009]. Decyzja pa stwa o obni eniu wiadcze  

z filaru zarz dzanego publicznie jest wi c jak najbardziej mo liwa, co nie znaczy zgodna 
z ustaw  zasadnicz . Zupe nie inaczej jest w przypadku oszcz dno ci emerytalnych, 
gromadzonych w sektorze prywatnym i przez ten sektor wyp acanych. W tej sytuacji 
ryzyko ingerencji ze strony rz du w demokratycznym pa stwie prawa wydaje si  by  
o wiele mniej prawdopodobne. Poza tym, o wiele atwiej zmieni  zasady waloryzacji 
w ZUS (zarówno kapita u, jak i wiadcze ), gdy  wymagaj  one wy cznie decyzji politycz-
nej, natomiast o wiele trudniej wp yn  na rynkow  stop  zwrotu (np. z obligacji). 

Innym wa nym wymiarem oceny wp ywu wprowadzonych zmian na system emery-
talny jest stopie  jego oparcia na procesie inwestycyjnym. P aszczyzna ta jest pow-
szechnie przyjmowana i traktowana jako zasadnicza ró nica mi dzy systemem niefi-
nansowym a finansowym. Nie mo na jednak jej przecenia , poniewa , jak wcze niej 
wspomniano, system emerytalny jest narz dziem podzia u PKB mi dzy pokolenia, bez 
wzgl du na to, czy oparty jest na modelu niefinansowym, finansowym, czy te  na ich 
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hybrydzie. Model wyznacza bowiem tylko sposób okre lenia przysz ych zobowi za  
mi dzy pokoleniami, a tym samym sposób podzia u przysz ego PKB [Barr, Diamond, 
2006, s. 20]. Warto dostrzec inn , wa n  kwesti , zwi zan  ze stopniem, w jakim system 
emerytalny jest oparty na procesie inwestycyjnym, czyli faktycznie na modelu finanso-
wym, gdy  tylko ten umo liwia inwestowanie aktywów emerytalnych na rynkach fi-
nansowych. Model niefinansowy bowiem wi e si  z prostym mechanizmem transferu 
dochodów od pokolenia pracuj cych do pokolenia emerytów, st d jego angielska 
nazwa pay as you go. System oparty wy cznie na tym modelu nie daje zatem mo liwo ci 
jakiegokolwiek uniezale nienia stopy zwrotu od sytuacji gospodarczej w kraju. Co 
najwy ej daje pewn  mo liwo  jej uniezale nienia od niekorzystnej sytuacji demogra-
ficznej, co jest mo liwie do osi gniecia na skutek dodatniego salda migracji, czyli dzi ki 
importowi si y roboczej, pod warunkiem e imigranci podejmuj  prac  w kraju i op a-
caj  sk adki emerytalne.  

Jednak e bardziej odporny na sytuacj  gospodarcz  i demograficzn  w kraju mo e 
by  system oparty w istotnym stopniu na modelu finansowym z mo liwo ci  lokowania 
aktywów emerytalnych za granic . Dywersyfikacja geograficzna w systemie emerytalnym 
jest uznawana za czynnik zwi kszaj cy jego bezpiecze stwo finansowe [Solnik, McLeavy, 
2004; Srnivas, Yermo, 1999; Burtless, 2007; Davis, 2002]. Jest kilka przes anek stoso-
wania tego rodzaju dywersyfikacji w systemie emerytalnym: demografia, rozmiar kra-
jowego rynku finansowego, ró nice w stopach zwrotu na ró nych 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% warto ci ich aktywów. Jednak uwzgl dniaj c, e sk ad-
ka do OFE wynosi 2,92%, co stanowi zaledwie 15,11% ca ej sk adki emerytalnej, 
potencjalny udzia  lokat zagranicznych w ca ym obowi zkowym „portfelu emerytal-
nym” (ZUS+OFE) nie b dzie istotny. Praktycznie, z ka dej op aconej sk adki emery-
talnej, 4,5% jej wysoko ci b dzie mog o by  ulokowane na zagranicznych rynkach finan-
sowych. Tym samym mo liwy stopie  dywersyfikacji geograficznej (mi dzynarodowej) 
w obowi zkowym systemie emerytalnym b dzie nadal niski.  

Opisuj c dotychczas system emerytalny, skupiono si  na fazie akumulacji kapita u 
emerytalnego, a tym samym rozpatrywano go przede wszystkim jako narz dzie groma-
dzenia oszcz dno ci. Tymczasem system ten zazwyczaj jest postrzegany jako element sys-
temu ubezpiecze  spo ecznych. Gdzie zatem jest jego charakter ubezpieczeniowy? Po-
jawia si  on dopiero w drugiej fazie uczestnictwa w tym systemie, czyli w fazie konsum-
pcji zgromadzonego kapita u emerytalnego (w fazie pobierania wiadczenia). Wtedy rea-
lizuje si  pierwsza faza ryzyka staro ci, jak  jest do ycie wieku emerytalnego. Rozpocz -
cie wyp at wiadcze  ka e zada  pytanie, czy zgromadzony kapita  oka e si  wystar-
czaj cy, czy przypadkiem jednostka „nie prze yje zgromadzonych oszcz dno ci”. Po-
niewa  do wyliczenia kwoty wiadczenia w systemie zdefiniowanej sk adki przyjmuje 
si  dalsze oczekiwane trwanie ycia w momencie rozpocz cia wyp at, druga faza ryzyka 
staro ci zrealizuje si  wtedy, gdy jednostka b dzie y  d u ej, ni  oczekiwane dalsze 
trwanie jej ycia w momencie przej cia na emerytur . Jest to tzw. ryzyko d ugowiecz-
no ci [Szumlicz, 2004, s. 10-11]. W a nie tutaj dopiero pojawia si  element ubezpie-
czenia w systemie emerytalnym – ubezpieczenie na wypadek d ugowieczno ci, czego 
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wyrazem jest stosowanie w powszechnych systemach emerytalnych renty do ywotniej 
[Barr, Diamond, 2006, s. 16]. wiadczenia emerytalne s  wyp acane nie do momentu 
skonsumowania kapita u emerytalnego, ale do momentu mierci.  

Polski system emerytalny, na skutek zmian w prowadzonych od 2014 roku, nie zmie-
nia swojego wymiaru ubezpieczeniowego. Mimo e czasami z ubezpieczeniem uto sa-
mia si  tylko I filar, drugi za  z oszcz dno ciami i inwestowaniem, jest to b dne pos-
trzeganie ubezpieczeniowego charakteru systemu emerytalnego. Dopóki emerytury 
z OFE maj  mie  charakter renty do ywotniej, dopóty II filar jest ubezpieczeniowy 
w takim samym wymiarze, jak I filar. Niemniej nale y mie  wiadomo  tego, e w trak-
cie wyp at emerytur do ywotnich przez ZUS, zmianom mog  ulega  zasady waloryzacji 
wiadcze , co s u y zachowaniu jego stabilno ci finansowej. Po wprowadzonych zmia-

nach, od stabilno ci finansowej ZUS (oczywi cie z uwzgl dnieniem odpowiedniej dotacji 
z bud etu pa stwa), zale e  b dzie wyp acalno  ca ego powszechnego systemu eme-
rytalnego. Odpowiedzialno  ta bowiem w fazie dekumulacji kapita u zostanie zupe -
nie zdj ta z sektora prywatnego. 

 
 

4. Wp yw wprowadzonych zmian na poszczególne filary systemu  
emerytalnego 

 
Wprowadzone zmiany mog  mie  wp yw na wymiar finansowy wszystkich trzech 

filarów. W przypadku I filaru ten wp yw b dzie znacz cy, bezpo redni i natychmiasto-
wy. Wynika to st d, e cz  obligacyjna OFE zosta a przeniesiona do ZUS, co faktycz-
nie b dzie oznacza  umorzenie obligacji i zapisanie wynikaj cych z nich zobowi za  
na subkoncie w ZUS. Ponadto, zwi kszeniu ulegnie strumie  pieni ny sk adek wp aca-
nych do ZUS , co b dzie efektem pozostania w OFE oko o 2,34 mln (dane na dzie  
11.08.2014) z 16,7 mln dotychczasowych ich cz onków. Jakie konsekwencje rodzi to 
dla finansów ZUS, a dok adnie dla jego zobowi za  wobec przysz ych emerytów? 
Oczywi cie, zobowi zania te istotnie wzrosn , co b dzie wynika  z zapisów na sub-
koncie ZUS. Powstaje pytanie, czy mechanizm waloryzacji sk adek na tym subkoncie 
zapewnia równowag  pomi dzy dynamik  zobowi za  ZUS, wynikaj cych z zapisów na 
tych subkontach, a dynamik  przychodów ZUS z tytu u nap ywaj cych sk adek. Warun-
kiem równowagi finansowej I filaru jest bowiem odpowiednie powi zanie strumienia wyp-
at ze strumieniem wp ywów. Przyk adowo, je eli waloryzacja sk adek na subkoncie 

wyniesie w danym okresie 3%, o tyle musz  tak e wzrosn  w tym samym okresie przy-
chody z tytu u sk adek. Logiczne wydaje si , e w przypadku ujemnej dynamiki przy-
chodów z tytu u sk adek, ujemna powinna by  równie  waloryzacja. Je eli wspomniana 
równowaga nie b dzie zachowana, zobowi zania mog  rosn  szybciej ni  wp ywy, 
lub, co mniej prawdopodobne z powodów politycznych, przychody mog  rosn  szyb-
ciej ni  zobowi zania. W filarze niefinansowym, stopy waloryzacji sk adek i wiad-
cze  powinny by  w odpowiedni sposób powi zane z demografi  i gospodark  oraz 
powinny w sobie zawiera  tzw. automatyczny mechanizm bilansuj cy (ABM – automatic 
balance mechanism), zapewniaj cy d ugoterminow  równowag  systemu, a przez to jego 
wyp acalno . Laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, Peter Diamond, w 2004 ro-
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ku napisa , e bior c pod uwag  z jednej strony atwo , z jak  politycy zwi kszaj  
wiadczenia i zmniejszaj  podatki, z drugiej za  trudno , z jak  obni aj  wiadczenia 

i podnosz  podatki, maj c zapisane (ju  dzisiaj) w prawie podwy k  podatków (sk adek) 
i obni enie wiadcze  w przysz o ci, ponosi si  mniejszy koszt polityczny zachowania 
równowagi systemu emerytalnego, poniewa  atwiej jest uchwali  prawo, które ,,zaboli” 
w przysz o ci ni  to, które ,,zaboli" dzisiaj [Diamond, 2004, s. 18]. Tak w a nie ma 
dzia a  dobry, automatyczny mechanizm bilansuj cy w systemie emerytalnym. Istotn  
zalet  ABM jest wzgl dna odporno  na czynniki polityczne, poniewa  zapisane w pra-
wie zasady „w czania si ” mechanizmu nie wymagaj  dodatkowych decyzji politycz-
nych. ABM jest oparty na wybranych wska nikach demograficznych i ekonomicznych, 
których okre lone zmiany warto ci powoduj  zmiany wysoko ci op acanych sk adek 
emerytalnych lub wyp acanych wiadcze  emerytalnych b d  zmiany wska ników 
waloryzacji sk adek lub wiadcze . Na przyk ad w Kanadzie mechanizm dostosowu-
j cy obejmuje zarówno sk adki, jak i wiadczenia, przez co rozk ada ci ar konsek-
wencji finansowych dzia ania ABM na pokolenie emerytów oraz pokolenie pracuj -
cych. Natomiast w Szwecji pe ne koszty jego dzia ania ponosz  wy cznie emeryci. 
Co wa ne, istotn  zalet  ABM jest ich wyprzedzaj ce dzia anie [Vidal-Melia, Boado-
Penas, Settergren, 2008, s. 6-10].  

Niestety, w I filarze emerytalnym w Polsce nie dzia a dobry, automatyczny mecha-
nizm bilansuj cy. W przypadku subkonta w ZUS wska nik waloryzacji jest równy rednio-
rocznej dynamice PKB w cenach bie cych w okresie 5 lat poprzedzaj cych walory-
zacj , przy czym stan konta nie mo e zosta  obni ony na skutek indeksacji. Ten 
dodatkowy warunek, e waloryzacja nie mo e powodowa  obni enia warto ci zobo-
wi zania ZUS wzgl dem przysz ego emeryta, stanowi potencjaln  przyczyn  nierów-
nowagi w systemie niefinansowym. Warto doda , e wspomniany warunek dotyczy 
równie  konta podstawowego w ZUS. Tym samym gospodarka mo e si  skurczy , 
zmale  mog  przychody ZUS z tytu u sk adek emerytalnych, jednak zobowi zania 
nie mog  zmale . Problem równowagi w ZUS mo e te  mie  miejsce przy dodatniej 
dynamice PKB. atwo bowiem wyobrazi  sobie sytuacj , w której dynamika PKB 
jest wi ksza od dynamiki przychodów ZUS z tytu u sk adek emerytalnych. Czynnikiem 
to powoduj cym mog  by  np. przedsi biorcy, których sk adki emerytalne s  op acane 
w formie rycza tu i nie s  skorelowane z ich dochodami. Produkt krajowy brutto mo e 
wi c rosn  szybciej, ani eli przychody ZUS. W ten sposób system niefinansowy, 
zamiast automatycznego mechanizmu bilansuj cego, ma wmontowane co , co mo -
na nazwa  „automatycznym mechanizmem niewyp acalno ci”.  

Bior c pod uwag  fakt, e op acanie sk adek w ZUS trwa kilkadziesi t lat, nale y 
uwzgl dni  ró ne scenariusze, w tym okresy dekoniunktury gospodarczej. Przyk ado-
wo w latach 2008-2012 gospodarka Estonii skurczy a si , wed ug danych Eurostat, 
o 3,85%, Irlandii o 7,29%, otwy o 12,59%, nie wspominaj c o Grecji, której PKB 
w uj ciu realnym, w tym okresie zmala o o 20,03%. Za o enie, e Polska b dzie zawsze 
„zielon  wysp ” jest co najmniej w tpliwe. Przeniesienie znacz cych aktywów z OFE do 
ZUS i zwi kszenie w ten sposób jego zobowi za  powoduje, e zagro enie niewyp-
acalno ci  staje si  jeszcze wi ksze. Zwrócili na to uwag  równie  W. Otto oraz M. Wi -

niewski: Okres 2007–2009 jest dobitnym dowodem na to, jak absurdalne rezultaty daje stosowana 
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obecnie regu a przeliczania sk adek w ZUS. W tym okresie polski PKB wzrós  nominalnie o 26,7 proc., 
podczas gdy waloryzacja podnios a zobowi zania ZUS o 40,7 proc. Wida  wyra nie, e mecha-
nizm jest wadliwy i daje od czasu do czasu szampa skie waloryzacje odrywaj ce zobowi zania ZUS od 
realiów gospodarczych. Na tej beztrosce polityków skorzystaj  zapewne ci, którzy wkrótce przejd  
na emerytur , lecz drogo zap aci pokolenie 30- i 40-latków [Otto, Wi niewski, 2013].  

Mechanizm waloryzacji w ZUS potwierdza s owa N. Barra, który twierdzi, e w fila-
rze niefinansowym (repartycyjnym) zobowi zanie emerytalne pa stwa wzgl dem oby-
wateli ma charakter obietnicy politycznej [Barr, 1993, s. 233]. Jej wyrazem jest me-
chanizm waloryzacji, który powstaje wskutek decyzji politycznej, a nie gry rynkowej. 
Mechanizm ten powinien zapewnia  d ugookresow  równowag  systemu, a nie przy-
chylno  wyborców.  

Odwrotne saldo przep ywów, ani eli w ZUS, wprowadzone zmiany wywo aj  po 
stronie OFE. Aktywa funduszy zosta y ju  zredukowane o cz  obligacyjn , a ponad 
14 mln ich cz onków przestanie przekazywa  sk adki do OFE. Ogromne znaczenie dla 
finansów funduszy i warto ci ich portfela inwestycyjnego b dzie mia  tak e tzw. „suwak 
bezpiecze stwa”. Istotne ograniczenie roli filaru finansowego w systemie emerytalnym 
argumentowano, zwi zanym z nim, ryzykiem inwestycyjnym. Faktycznie, poza dysku-
sj  jest teza, e przez wprowadzenie filaru finansowego w 1999 roku, cz  aktywów 
emerytalnych uzale niono od wyniku gry na rynkach finansowych. Jednak zmiany 
wprowadzone w 2014 roku w cz ci, w której dotycz  polityki inwestycyjnej OFE, 
narazi y je na jeszcze wi ksze ryzyko inwestycyjne. W ten sposób jednej z podstawowych 
przes anek wprowadzanych zmian wprost zaprzeczono. Przede wszystkim zakazano 
OFE lokowania w obligacje emitowane przez polski rz d oraz przez rz dy innych 
pa stw, pozbawiaj c je w ten sposób mo liwo ci inwestowania cz ci swoich akty-
wów w instrumenty finansowe uznawane za najbardziej bezpieczne. Zakaz inwestowa-
nia w polskie obligacje, poza tym, e niekorzystny z punktu widzenia cz onków OFE, 
nie jest do ko ca zrozumia y. Sugeruje bowiem, e obligacje polskiego rz du kupione 
przez obywatela bezpo rednio na rynku lub za po rednictwem funduszu inwestycyjnego 
s  pod jakim  (nie do ko ca zrozumia ym) wzgl dem lepsze od obligacji kupionych 
przez tego samego obywatela za po rednictwem OFE. Niekorzystny jest równie  za-
kaz inwestowania przez fundusze w obligacje emitowane przez rz dy innych pa stw, 
poniewa  stoi on w sprzeczno ci z teori  portfelow  Markowitza oraz ogranicza mo -
liwo  stosowania dywersyfikacji geograficznej w systemie emerytalnym. 

Funduszom nakazano tak e lokowa  w akcje, czyli instrumenty finansowe uznawane 
za ryzykowne, co najmniej 75% warto ci aktywów. Limit ten b dzie stopniowo obni any 
i zostanie ca kowicie zniesiony od 2018 roku. Niemniej na pocz tku b dzie on bardzo 
wysoki i istotnie zwi kszy ryzyko inwestycyjne tej cz ci obowi zkowego portfela eme-
rytalnego, która b dzie ulokowana w OFE. Natomiast w skali ca ego obowi zkowe-
go portfela emerytalnego (ZUS+OFE) udzia  akcji pozostanie na zbli onym poziomie 
do dotychczasowego. Wynika to st d, e wzrostowi udzia u akcji w portfelu OFE 
b dzie towarzyszy  podobny spadek warto ci ich ca ego portfela na skutek przenie-
sienia cz ci obligacyjnej do ZUS.  

Jednocze nie ryzyko inwestycyjne OFE wzro nie z powodu zniesienia minimalnej 
wymaganej stopy zwrotu. Mechanizm jej dzia ania, a dok adnie uzale nienie od red-
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niej wa onej (aktywami) stopy zwrotu wszystkich OFE, powodowa  wprawdzie za-
chowania stadne na rynku OFE i zach ca  zarz dzaj cych nimi do realizowania podob-
nych strategii inwestycyjnych. Mia o to na celu unikni cie wyst pienia niedoboru ak-
tywów i by o zjawiskiem niekorzystnym z punktu widzenia zarz dzaj cego fundu-
szem powszechnego towarzystwa emerytalnego. Jednak „wyg adza o” wyniki funduszy 
w przekroju ca ego rynku, a tym samym zmniejsza o zró nicowanie przysz ych eme-
rytur wyp aconych z OFE, stanowi cych element obowi zkowego systemu emerytalne-
go [Kominek, 2012; Marcinkiewicz, 2013]. Ponadto, mechanizm minimalnej, wyma-
ganej stopy zwrotu zniech ca  fundusze do zbyt ryzykownego inwestowania. Zatem, 
mimo e nie by  to mechanizm doskona y [Chybalski, 2009, s. 133-134, 277-278], jego 
ca kowite zniesienie, przy zakazie inwestowania w obligacje rz dowe i istotnym zaan-
ga owaniu w akcje, nale y oceni  negatywnie.  

W literaturze podejmuje si  równocze nie problematyk  oddzia ywania zmian w dys-
trybucji sk adki emerytalnej pomi dzy I i II filar na rynek finansowy [Marcinkiewicz, 
2011, s. 16-18], co mo e pozosta  nie bez wp ywu na same OFE. Wydaje si , e dzisiaj 
trudno jest do ko ca przewidzie , jakie skutki opisywane zmiany wywo aj  na rynku ka-
pita owym, ale tak e na rynku rz dowych instrumentów d u nych, gdzie OFE nie 
b d  ju  inwestowa . Eksperci i wiod ce instytucje finansowe w kraju nie s  w tej materii 
zgodne. Niemniej OFE by y dotychczas istotnym graczem na obu tych rynkach. Nale y 
zatem wzi  pod uwag  fakt, e je li marginalizacja funduszy b dzie mia a istotny wp yw 
przede wszystkim na rynek kapita owy, mo e mie  miejsce sprz enie zwrotne i wp yw 
OFE na gie d  mo e istotnie dotkn  same fundusze jako podmioty inwestuj ce zasad-
nicz  cz  swoich aktywów na GPW. Odp yw cz ci cz onków funduszy zmniejszy 
ich zaanga owanie na rynku gie dowym, a tym samym popyt na notowane na nim 
papiery warto ciowe. To znów mo e obni y  wycen  instrumentów finansowych, na 
czym mog  straci  ci, którzy w OFE pozostan . Jest to zatem prawdziwa niewiadoma, 
nara aj ca finansow  cz  systemu emerytalnego na dodatkowe czynniki ryzyka. 

Istotne zmiany wprowadzono równie  w III filarze, a dok adnie w przypadku in-
dywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Mianowicie, w ustawie o po-
datku dochodowym od osób fizycznych ustalono stawk  opodatkowania wyp at z tego 
rodzaju kont równ  10%, co wobec dotychczas obowi zuj cych przepisów, zgodnie 
z którymi dochody te by y opodatkowane na zasadach ogólnych (wed ug skali podatko-
wej stawkami 18% lub 32%), nale y uzna  za zmian  bardzo korzystn . IKZE to jedyny 
produkt emerytalny, dost pny w III filarze, opodatkowany „na wyj ciu” i zwolniony 
z opodatkowania „na wej ciu”. Pozosta e produkty – indywidualne konta emerytalne 
(IKE) i pracownicze programy emerytalne (PPE) s  opodatkowane „na wej ciu”, tzn. 
op acane w ich ramach sk adki pochodz  z dochodu netto podatnika. Jednak wyp aty 
z IKE i PPE s  zwolnione z podatku dochodowego. Zmieniono równie  zasady ustala-
nia kwot maksymalnych wp at na IKZE, rezygnuj c z limitu ustalanego w korelacji 
do podstawy wymiaru sk adki na ubezpieczenie spo eczne i pozostaj c wy cznie przy 
limicie kwotowym. W ten sposób limit wp at na IKZE zosta  ujednolicony dla wszys-
tkich i nie zale y ju  od dochodów podatnika. Dzi ki temu, mniej zarabiaj cy nie s  dys-
kryminowani przez ni szy limit wp at na IKZE, a tym samym ni szy limit odlicze  
z tego tytu u od podatku dochodowego. By o to dotychczas przejawem redystrybucji 
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od mniej zamo nych do bardziej zamo nych, czyli w kierunku zupe nie odwrotnym od 
zazwyczaj po danego. 

Opisane wy ej, zmiany dotycz ce IKZE mog  sta  si  silnymi stymulatorami ich 
rozwoju, dotychczas najmniej popularnego, ale jednocze nie najm odszego produktu 
emerytalnego, dost pnego w III filarze. Jednak równie istotn , je li nie wa niejsz  
stymulant  rozwoju nie tylko IKZE, ale ca ego III filaru emerytalnego, mog  sta  si  
zmiany, jakie wprowadzono w obowi zkowym systemie emerytalnym (w I i II filarze) 
oraz wiadomo  prognozowanych niskich stóp zast pienia. Wprowadzonym zmianom 
towarzyszy a szeroka debata publiczna, przy okazji której spo ecze stwo zwi kszy o, 
z pewno ci , swoj  wiedz  na temat systemu emerytalnego. Znacz cy opór wobec 
marginalizacji znaczenia OFE w systemie obowi zkowym mo e wiadczy  o tym, e 
znaczna cz  spo ecze stwa oczekuje, i  w systemie emerytalnym zobowi zania wobec 
przysz ych emerytów zostan  roz o one pomi dzy sektor publiczny i prywatny w roz-
s dnej proporcji. Podobnie jest z zarz dzaniem w tym systemie, które tak e nie powinno 
by  w ca o ci lub niemal w ca o ci przypisane sektorowi publicznemu, ale równie  w roz-
s dnej cz ci sektorowi prywatnemu. Ponadto, okaza o si , e bez wzgl du na opinie 
prawne (bardzo zró nicowane), spo ecze stwo rodki zgromadzone w OFE traktuje 
jako w asne oszcz dno ci, których istotn  cz  pa stwo, bez ich zgody, przesun o do 
ZUS, a faktycznie zapisze na subkoncie w ZUS, poniewa  wyra aj ce je papiery warto -
ciowe w postaci obligacji rz dowych zosta y umorzone i obni  oficjalny d ug pub-
liczny. W obliczu tych zmian III filar rysuje si  jako potencjalne ród o zdywersyfiko-
wania portfela emerytalnego pomi dzy sektor publiczny i prywatny, a jednocze nie nie 
budzi w tpliwo ci co do w asno ci gromadzonych w nim oszcz dno ci (te w III filarze z 
pewno ci  s  osobiste i stanowi  w asno  prywatn ). Co wi cej, w debacie publicz-
nej nad zmianami w systemie emerytalnym wielokrotnie podnoszono kwesti  stopy zas-
t pienia w systemie obowi zkowym, która wobec stopy zast pienia w systemie zdefi-
niowanego wiadczenia (60-70%) spadnie do oko o 30-40%. Informacja ta, jak nig-
dy dotychczas, przebija a si  w mediach i mo na oczekiwa , e zosta a przez spo e-
cze stwo zdyskontowana w wi kszym stopniu, ani eli kiedykolwiek wcze niej. Mo e 
to by  kolejny, istotny czynnik rozwoju III filaru emerytalnego w Polsce, poniewa  
bez dobrowolnych oszcz dno ci trudno b dzie wyg adzi  konsumpcj  w cyklu ycia 
na satysfakcjonuj cym poziomie. 

 
 

5. Podsumowanie 
 
Polski system emerytalny jest ju  reformowany od ponad 15 lat, przy czym zmiany, 

wprowadzone w latach 2011-2013, stanowi y pewnego rodzaju odwrót od zmian zapo-
cz tkowanych w latach 1997-1999. Wtedy bowiem zacz to reformowa  system w kie-
runku bardziej prywatnego, podczas gdy na przestrzeni ostatnich dwóch lat system ten 
ponownie sta  si , niemal w ca o ci, publiczny zarówno, je li chodzi o zobowi zania, 
jak i o zarz dzanie. Sta  si  równie  systemem ma o zdywersyfikowanym, bardziej ry-
zykownym w cz ci finansowej (kapita owej), z jednoczesnym du ym zagro eniem, 
wewn trznym niebilansowaniem si  w cz ci niefinansowej, przez co z góry zosta  
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skazany na dop aty z bud etu pa stwa z powodu zbyt hojnych formu  waloryzacyjnych. 
Zwi kszeniu ulegnie równocze nie poziom ryzyka inwestycyjnego w obowi zkowym 
filarze finansowym, co b dzie negatywnie oddzia ywa  na bezpiecze stwo i stabilno  
finansow  ca ego systemu. Jednak jak zauwa ono, wi ksze upublicznienie systemu obo-
wi zkowego mo e s u y  rozwojowi III filaru, a tym samym zwi kszeniu prywatnych 
oszcz dno ci, a przez to roli prywatnego sektora w skali ca ego systemu emerytalnego.  

Ni sza od oczekiwanej efektywno  OFE jest bezdyskusyjna, rozpoznane zosta y 
jednocze nie jej ród a, czemu w krajowej literaturze po wi cono wiele miejsca. Jednak 
OFE trudno jest uzna  za najwi kszy problem polskiego systemu emerytalnego. Bo-
wiem niemniej istotne s , szeroko zakrojone, cz sto nieuzasadnione i niesprawiedli-
we spo ecznie, przywileje emerytalne, niebilansowanie si  I filaru w d ugim okresie, 
a tak e s abo rozwini ty III filar, oparty na dobrowolnych oszcz dno ciach. Margi-
nalizacja OFE i zwi kszenie roli ZUS w systemie zabezpieczenia emerytalnego nie s u  
wzrostowi jego efektywno ci, bezpiecze stwa i stabilno ci finansowej. Wprowadzone 
zmiany, co najwy ej, zwi kszaj  bezpiecze stwo bie cych wyp at. Tym samym korzysta 
na nich pokolenie obecnych emerytów i tych, którzy na emerytur  przejd  w najbli -
szym czasie, podobnie jak pokolenia te korzystaj  na hojnych waloryzacjach, które w 
obliczu niekorzystnych trendów demograficznych s  mo liwie do zrealizowania tylko 
w krótkim okresie. Natomiast w d ugim okresie zmiany te nale y oceni  negatywnie 
i s  one niekorzystne dla m odego pokolenia, op acaj cego dzisiaj sk adki.  

Podsumowuj c, system emerytalny, o czym wcze niej wspomniano, jest narz dziem 
podzia u PKB mi dzy pokolenia. Mo na go okre li  nawet mianem narz dzia gry mi -
dzypokoleniowej, w której, aby kto  móg  zyska , kto  inny musi straci . W tym mo-
mencie zyskuj  starsi, tymczasem m odzi trac , nie tylko z powodu zmian w systemie 
emerytalnym, ale tak e z racji sztucznego, maj cego wymiar ksi gowy, nie ekonomiczny, 
obni enia jawnego d ugu publicznego (o oko o 9% PKB, wed ug szacunków Ministra 
Finansów). To za , w obliczu „kumulacji wyborów” w latach 2014-2015, zwi kszy praw-
dopodobnie hojno  pa stwa, a tym samym zmniejszy motywacj  do reformowania 
finansów publicznych, w tym redukcji przywilejów emerytalnych.  
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