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Wprowadzenie 

Związek systemów emerytalnych, a szerzej systemów ubezpieczeń społecznych z 

finansami publicznymi jest bardziej skomplikowany, niż wynika to z czystych 

rachunków budżetowych. Wynika to z powodów instytucjonalnych, a także 

terminologicznych. Systemy emerytalne są częścią szczególną ubezpieczeń społecznych 

ze względu na swoją skalę (w większości krajów jest to największa część publicznych 

wydatków), jak również ze względu na specyfikę zobowiązań, które są tworzone w 

ramach systemów emerytalnych.  

Opracowanie służy usystematyzowaniu zależności w tym zakresie, pokazaniu głównych 

ich tendencji  oraz wyciągnięciu wniosków, jakie z tego wynikają dla działań w zakresie 

systemu emerytalnego. Pokazujemy w nim, że jeżeli system emerytalny jest aktuarialnie 

zbilansowany, to nie ma faktycznego wpływu na gospodarkę.1 Oznacza to 

makroekonomiczną neutralność tego systemu. System zaczyna mieć negatywny wpływ 

na gospodarkę, gdy trwale nie jest zbilansowany. Może to lecz nie musi być właściwie 

odwzorowane w rachunkach budżetowych. Zależy to od sposobu księgowania 

przyszłych zobowiązań. W zależności od tego sposobu wpływ może być pozytywny, 

negatywny lub neutralny. Nie ma to jednak przełożenia na długookresowe procesy w 

realnej gospodarce, a najsilniejszy wpływ na sytuację ma demografia. 

                                                           
1 Aktuarialne zbilansowanie system rozumiemy tu jako równość skapitalizowanej wartości obecnych i 
przyszłych składek I skapitalizowanej wartości obecnych i przyszłych świadczeń. 
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Istnieje wiele klasyfikacji systemów emerytalnych. Dominują podziały „filarowe” 

tworzone przez większość międzynarodowych instytucji (Bank Światowy, Komisję 

Europejską, Międzynarodową Organizację Pracy i stowarzyszenia reprezentujące 

podmioty funkcjonujące na rynku emerytalnym2). Podejścia te różnią się istotnie między 

sobą, co wynika ze sztuczności terminu „filar” i braku jego jednoznacznej interpretacji 

ekonomicznej. Stąd w debacie pojawia się co najmniej kilka, niekoniecznie zgodnych ze 

sobą klasyfikacji filarowych. Ich stosowanie ma raczej zastosowanie propagandowe. Nie 

pomagają natomiast w dyskusji merytorycznej. Dotyczy to szczególnie mocno 

problematyki zależności systemów emerytalnych i finansów publicznych. Stąd bardziej 

użyteczne niż filarowe jest klasyfikowanie systemów według kryteriów stricte 

ekonomicznych. 

Dlatego przyjmujemy tu, że każdy system emerytalny składa się z dwóch części: 

powszechnej oraz dodatkowej. Obie części są od siebie jakościowo różne i służą czemu 

innemu. Jedna część jest prawie całkowicie wystandaryzowana, czyli jest praktycznie 

jednolita dla wszystkich, natomiast druga, dodatkowa, jest pozostawiona 

indywidualnemu wyborowi. Dla każdego uczestnika obie części stanowią całość. Jednak 

w kontekście wpływu na finanse publiczne obie części systemu są bardzo różne.  Część 

powszechna ma zawsze silny związek z finansami publicznymi, gdyż obowiązkowa 

składka emerytalna oraz wypłaty emerytur finansowanych z tej składki traktowane są 

jako część finansów publicznych. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni. Część 

dodatkowa ma na ogół niewielki związek lub nie ma go w ogóle. W obu przypadkach 

dodatkowy związek z finansami publicznymi pojawia się w kontekście rynku pracy, jak 

również w kontekście dystrybucji dochodów w społeczeństwie.  

Szczególną rolę w badaniu zależności systemów emerytalnych i finansów publicznych 

odgrywają reguły księgowania środków przepływających przez te systemy. Reguły te 

były tworzone w czasach, gdy systemy emerytalne były na marginesie problematyki 

ekonomicznej. Stąd między innymi wynika ich częściowe niedostosowanie do sytuacji 

                                                           
2 Zob. m.in.: World Bank (1994), Averting the Old Age Crisis. Policies to Protect the Old and Promote Growth, 
World Bank Policy Research Report, Oxford University Press, Oxford; R. Holzmann, R. Hinz (2005), Old-
Age Income Support in the Twenty-First Century: An International Perspective on Pension Systems and 
Reforms, World Bank; OECD (2005), Private Pensions. OECD Classification and Glossary, Paryż; Komisja 
Europejska (2008), Privately Managed Funded Pension Provision and their Contribution to Adequate and 
Sustainable Pensions, The Social Protection Committee, Bruksela.   
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obserwowanej obecnie w krajach, które znajdują się w czwartej fazie przejścia 

demograficznego.3 

Istotnym przekazem tego opracowania jest to, że nie da się zrozumieć związku systemu 

emerytalnego z finansami publicznymi bez rozumienia istoty skutków zmian 

demograficznych. Podejmujemy tu próbę przedstawienia sytuacji w sposób możliwie 

najbardziej przejrzysty i taki, który pozwala na dalszą analizę służącą wypracowaniu 

nowych rozwiązań na przyszłość, które przystawałyby do realiów XXI wieku lepiej niż 

rozwiązania wypracowane w wieku poprzednim. Opracowanie to pokazuje główne 

zależności i tendencje, nie koncentruje się jednak na liczbach i statystykach. Na ten 

temat wiele zostało napisane. Uważamy, że to, co jest kluczowe dla omawianych 

zagadnień, to pokazanie ich istoty, a nie same statystyki ich dotyczące. 

 

System powszechny i system dodatkowy 

System emerytalny jako całość jest narzędziem alokacji dochodu w przebiegu życia. 

Dodatkowo system ten może pełnić rolę redystrybucyjną. W kontekście finansów 

publicznych skoncentrujemy się tu na poziomie makro, na którym redystrybucja jest 

neutralna, ponieważ w systemie powszechnym mamy jednocześnie tych, którzy 

finansują redystrybucję i tych, którzy są jej beneficjentami. 

Podział na system powszechny i dodatkowy jest fundamentalny dla zrozumienia 

funkcjonowania systemu emerytalnego jako całości. Alokację dochodu możemy 

realizować: indywidualnie, grupowo lub jako całe społeczeństwo. Dla jasności wywodów 

pomijamy tu kwestie międzynarodowe. Przyjmujemy, że nawet w zglobalizowanym 

świecie gros przepływów emerytalnych odbywa się w ramach jednej gospodarki. 

System określamy jako powszechny, gdy z założenia jego zasady obejmują całe 

społeczeństwo i są dla wszystkich jednakowe. W realnym świecie nie ma bytów 

idealnych. W praktyce więc zawsze pojawiają się przypadki, w których jakaś grupa 

pozostanie poza systemem, który jednakże wciąż traktujemy jako w zasadzie 

                                                           
3 Czwarta faza przejścia demograficznego charakteryzuje się niskim poziomem współczynników 
dzietności, jak i zgonów. Współczynnik dzietności w tym modelu obniża się poniżej 3, liczba ludności 
stabilizuje się lub spada. W fazie tej znajdują się ludności w krajach rozwiniętych. 
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powszechny. W Polsce powszechny z założenia system emerytalny wciąż pełen jest 

wyjątków (rolnicy, mundurowi, górnicy), co istotnie obniża stopień jego powszechności 

i tworzy wyzwania na przyszłość. Są to wyzwania polityczne (nie omawiamy tu), 

gospodarcze oraz fiskalne. Narzędziem uzyskania powszechności (quasi-

powszechności) w systemie jest obowiązkowość uczestnictwa. Należy pamiętać, że 

obowiązkowość nie jest celem, lecz jedyną znaną skuteczną metodą zapewnienia 

powszechności uczestnictwa, co jest faktycznym celem. Wynika on z dążenia do 

obniżenia kosztu takich zjawisk jak krótkowzroczność, asymetria informacyjna, chęć 

„jazdy na gapę” czy eliminacji negatywnej selekcji (obejmowania zabezpieczeniem 

głównie „gorszych” ryzyk). 

W systemie powszechnym decyzje są standaryzowane. Innymi słowy ograniczona jest 

swoboda wyboru. Z drugiej jednak strony ograniczone są skutki ryzyka związanego z tą 

decyzją. Koszt tego ryzyka rozłożony jest na wszystkich uczestników systemu. W takim 

rozumieniu Otwarte Fundusze Emerytalne(OFE) działające w Polsce są – z dokładnością 

do wyboru konkretnego OFE - częścią systemu powszechnego.4 Decyduje o tym objęcie 

ich działalnością całości populacji pracujących oraz jednolitość zasad, na jakich odbywa 

się uczestnictwo. 

Natomiast celem dodatkowego oszczędzania na emeryturę jest korekta indywidualnego 

profilu alokacji dochodu w przebiegu życia tak, by lepiej odpowiadał on indywidualnym 

preferencjom każdego uczestnika. System powszechny wyznacza punkt odniesienia. 

Możemy chcieć ograniczyć bieżącą konsumpcję bardziej niż to wynika z uczestnictwa w 

powszechnym systemie, aby na emeryturze móc konsumować więcej. Możemy z tego 

również zrezygnować. To indywidualna decyzja, na której oparty jest system 

dodatkowy. Indywidualnie podejmowana jest decyzja, ale indywidualna jest również 

odpowiedzialność za jej skutki. Decyzja może dotyczyć tego, czy w ogóle uczestniczyć, na 

jaką skalę uczestniczyć, jak długo i czy bez przerw uczestniczyć, jaką wybrać formę 

wypłaty świadczeń emerytalnych, jaką formę instytucji obsługującej alokację dochodu 

wybrać, itd. itp. Jeśli podjęte decyzje okazały się dobre, to osoba lub grupa osób korzysta 

na tym. Jeśli decyzja ta była zła, to osoby te tracą. Uczestniczenie w grupowym 

                                                           
4 OFE mają różne wyniki zarządzania środkami przepływającymi przez nie. Tym niemniej nie ma powodu 
by uznać, że w horyzoncie emerytalnym któryś z nich będzie systematycznie lepszy (w rozumieniu stopy 
zwrotu) od pozostałych. 
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dodatkowym programie emerytalnym pozwala na rozłożenie skutków finansowych 

ryzyka, ale jedynie w ramach tej grupy. 

System powszechny to z definicji system publiczny.5 Nie ma w nim mechanizmu, który 

prowadziłby do sytuacji, w której dobry wybór jednej osoby (osiągnięcie 

ponadprzeciętnej stopy zwrotu) możliwy jest o tyle, o ile ktoś inny wybierze gorsze 

rozwiązanie (uzyska stopę zwrotu niższą od przeciętnej). Ta druga sytuacja możliwa jest 

w przypadku braku standaryzacji, czyli w przypadku dodatkowego oszczędzania. Ludzie 

uczestniczą wtedy w różnych programach, a niektórzy nie uczestniczą w ogóle. System 

powszechny ze swej natury uśrednia wyniki. Nie zmienia tego nawet indywidualizacja 

uczestnictwa. Także wtedy bowiem zasady pozostają powszechne. Nie ma też znaczenia 

sposób zarządzania środkami przepływającymi przez system, bo to zarządzanie odbywa 

się dla wszystkich tak samo. Programy dodatkowe mogą mieć wyniki bardzo różne, tak 

lepsze od średniej, jaki i gorsze od niej. 

Ważna uwaga: Z faktu powszechności systemu emerytalnego – czyli jednolitości 

obowiązujących w nim zasad – nie wynika, że władza publiczna może ingerować w 

wykorzystanie środków w ramach tego systemu. Powszechność uzyskiwana jest 

poprzez interwencję publiczną polegającą na wprowadzeniu obowiązku uczestnictwa w 

systemie. Ta interwencja jest dopuszczalna jedynie dlatego, by w interesie publicznym 

przeciwdziałać wspomnianym efektom gapowicza, asymetrii informacyjnej i 

krótkowzroczności. Cel jest dokładnie określony. Nierealizowanie go unieważniałoby 

aksjologiczne podstawy wprowadzenia obowiązku uczestnictwa. Tylko one uzasadniają 

tę interwencję. Wykorzystanie środków systemu na inny cel – a to jest treścią przejęcia 

dysponowania tymi środkami przez rząd – jest sprzeczne z tym celem i dlatego 

niedopuszczalne w rozumieniu wartości społecznych, nawet jeśli przejęcie tych 

środków nie jest w sprzeczności z obowiązującymi zasadami prawnymi. To stwierdzenie 

nie jest krytyką orzeczeń prawników. Jest jedynie wskazaniem, że mogą być działania 

legalne, które nie są zgodne z interesem społecznym. 

System dodatkowy jest z definicji prywatny. Jeśli ktoś wybierze lepiej, to będzie miał z 

tego korzyść, jeśli wybrał gorzej to będzie miał korzyść mniejszą, lub wręcz straci. Nie 

ma w tym nic złego. Przeciwnie. Jest to naturalny mechanizm, który ma dobre 

                                                           
5 Podkreśla to nawet źródłosłów słowa publiczny. – publicus oznacza po łacinie społeczny, powszechny. 
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uzasadnienie. Wybrany sposób oszczędzania dla jednej grupy uczestników (na przykład 

stopa zwrotu w grupowym planie emerytalnym) może mieć lepsze wartości 

charakterystyk (wartość stopy zwrotu, jej zmienność w czasie) niż wartości dla innej 

grupy uczestników (np. indywidualny plan emerytalny) lub dla wszystkich oszczędności, 

które co do zasady osiągają zwrot równy wzrostowi gospodarczemu. Przy czym zupełnie 

odrębną kwestią jest ocena produktów pod względem szerszym niż sam wynik 

inwestycyjny (stopień dopasowania do indywidualnej skłonności do ryzyka, zakres i 

jakość usług, elastyczność produktu, sposoby wypłaty świadczeń) – w tym przypadku 

ocena zawsze będzie miała w pewnym sensie wymiar subiektywny, opierając się na 

poziomie zaspokojenia potrzeb konkretnej jednostki, która ów produkt nabyła.  

System powszechny oddziałuje na finanse publiczne wprost, gdy jest to zobowiązanie do 

wypłaty świadczeń wynikające z zapłacenia składek. Niezależnie od typu systemu, 

zdyskontowana, aktuarialna suma wszystkich świadczeń powinna być równa 

skapitalizowanej wartości wpłaconych składek. Jeśli tak nie jest, to mamy do czynienia z 

działaniem na szkodę wszystkich uczestników systemu – jeżeli nawet jedno pokolenie 

zyska na takim systemie, kolejne będą musiały za to zapłacić. Odnosimy się tu do 

zagregowanych wartości. Indywidualnie może to być różnie zorganizowane, co ma 

związek z ewentualną intencjonalną redystrybucją.6 

Dodatkowe oszczędzanie nie powinno wpływać na finanse publiczne. Decyzja o nim 

tworzy skutki po stronie kosztów i po stronie efektów jedynie dla osoby, która 

dobrowolnie oszczędza.7 W praktyce mogą się jednak pojawiać rozwiązania hybrydowe, 

powszechno-dodatkowe, czyli – co znaczy to samo co publiczno-prywatne. Z taką 

sytuacją mamy do czynienia, gdy uczestnictwo w systemie dodatkowym jest związane z 

dodatkowym strumieniem korzyści dla uczestników, które są finansowane przez resztę 

społeczeństwa. Przykładem mogą być zachęty podatkowe. To rozwiązanie nie zawsze 

korzystne społecznie, ponieważ może oznaczać nieracjonalną redystrybucję od 

biedniejszych, których nie stać na dodatkowe oszczędzanie, do bogatszych, których na to 

stać. Takie dofinansowywane za pośrednictwem budżetu zachęty do uczestnictwa mogą 

                                                           
6 Szerzej: J. Rutecka (2012), Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. 
7 To stwierdzenie świadomie pomija potencjalny efekt wpływu dodatkowego oszczędzania na 
rozwarstwienie dochodów mogące wymagać interwencji dotyczącej ich redukowania, co może być 
kosztowne. Dyskutowanie tej kwestii wychodzi jednak poza zakres tego opracowania. 
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również wypychać inne wydatki o potencjalnie większej wartości dla społeczeństwa. 

Dodatkowe oszczędzanie wspomagane fiskalnie nie jest w pełni prywatne, ponieważ po 

części motywowane jest chęcią skonsumowania ulgi finansowanej przez innych, a nie 

tylko własną chęcią korekty profilu alokacji dochodu w indywidualnym cyklu życia. 

 

Projekcje obciążenia ludności kosztami wypłat z systemu 

emerytalnego 

Obciążenie populacji kosztami zachęt do uczestnictwa w dodatkowych programach 

emerytalnych nie stanowi problemu interpretacyjnego i jest relatywnie łatwe do 

obliczenia. Koszty widoczne są od razu w konwencjonalnym systemie księgowania 

wydatków. Inaczej sprawa przedstawia się z postrzeganiem przepływów w ramach 

powszechnego systemu emerytalnego. 

Powszechnie stosowane zasady księgowania powodują, że określenie faktycznego 

obciążenia ludności kosztami spłaty zobowiązań systemów emerytalnych jest bardzo 

trudne. Część zobowiązań tych systemów jest ujawniana w statystykach dotyczących 

finansów publicznych, część natomiast (zdecydowana większość) ujawniana nie jest. 

Powoduje to zamieszanie pojęciowe nie tylko wśród ogółu publiczności, ale także wśród 

ekonomistów. 

Nie zawsze jest pamiętane, że pierwsze powszechne systemy emerytalne powstające na 

kontynencie europejskim były systemami, które popularnie nazywane są kapitałowymi.8 

Oznaczało to między innymi traktowanie ich zobowiązań analogicznie do innych 

zobowiązań tworzonych w gospodarce. Po drugiej wojnie światowej sposób zarządzania 

środkami przepływającymi przez systemy emerytalne zmienił się. Było to skutkiem 

przede wszystkim dewastacji struktury instytucjonalnej niezbędnej do stosowania 

wcześniejszych form zarządzania systemem. Znaczyło to również zmianę księgowego 

traktowania środków przepływających przez systemy. Dla naszych rozważań 

najważniejsze jest, że przestały być księgowane zobowiązania wynikające z płacenia 

                                                           
8 Szerzej: S. Golinowska (1993), Ewolucja i kierunki reform bazowych systemów emerytalno-rentowych w 
świecie, w: Bazowe systemy emerytalno-rentowe w świecie. Tom I, red. S. Golinowska, IPiSS, Warszawa.  
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składek emerytalnych. W finansach publicznych zaczęło to wyglądać tak, jak gdyby 

zobowiązania te nie istniały, podczas gdy w rzeczywistości istnieć nie przestały. 

Przez dziesięciolecia drugiej połowy XX wieku nie miało to istotnego znaczenia. 

Wyjściowo skumulowane zobowiązania systemów nie były duże w relacji do PKB i łatwo 

można je było rolować bez istotnego wpływu na stan finansów publicznych. Co więcej, 

istnienie tzw. dywidendy demograficznej (związanej z przyrostem liczby osób w wieku 

produkcyjnym przy stabilizacji lub spadku łącznej liczby dzieci oraz osób w wieku 

poprodukcyjnym) pozwalało nawet na zwiększanie wysokości świadczeń oraz obniżanie 

wieku emerytalnego.9 W obu wypadkach wpisywało się to w powojenne prosperity i 

budowanie instytucji tzw. państwa dobrobytu, które obejmowało szereg innych 

obszarów społecznych, nie tylko system emerytalny. Wydawało się, że jakkolwiek 

finansowanie wydatków z dywidendy demograficznej jest tzw. grą Ponziego, to 

korzystanie z niej jest nie tylko dopuszczalne, ale wręcz wskazane, ponieważ umożliwia 

osiąganie ważnych celów społecznych.10,11 Dzisiaj powszechnie już wiadomo, że ta gra 

się skończyła, czyli, że nie da się dłużej finansować wydatków z dywidendy 

demograficznej. Instytucje takie jak powszechny system emerytalny w większości 

państw rozwiniętych wciąż funkcjonują tak, jak gdyby to finansowanie było wciąż 

dostępne. Powoduje to narastanie zobowiązań, które długookresowo nie mają 

pokrycia12. Sytuacja jest nawet gorsza, ponieważ ta dywidenda nie dość, że nie jest 

dodatnia, to stała się – prawdopodobnie przejściowo – ujemna. 

Dawniej korzystna sytuacja demograficzna zwiększała możliwości finansowania 

różnych celów, dzisiaj na skutek starzenia się populacji, te możliwości są mniejsze. 

Reformy emerytalne są wśród najbardziej istotnych elementów agendy rządów 

praktycznie we wszystkich krajach rozwiniętych. Sprawa jest jeszcze poważniejsza, gdy 

dostrzeże się, że co prawda systemy emerytalne, szerzej ubezpieczeń społecznych, są 

                                                           
9 Dywidenda demograficzna to dochód generowany w finansach publicznych, który wynika z faktu, że 
niezwiększane obciążenia indywidualne przekładają się na poprawę sytuacji budżetu na skutek 
zwiększania się liczby płacących w relacji do liczby świadczeniobiorców. Więcej w Góra (2014)). 
10 Chodzi o „Ponzi game”, czyli sytuację, w której nie tworząc jakiegokolwiek produktu, generuje się 
dochody uczestników, które finansowane są z wpłat rosnącej w odpowiednim tempie liczby nowych 
uczestników. Inną nazwą tego procederu jest „Ponzi scheme”, czyli przekręt lub piramida finansowa. Jeśli 
takie przedsięwzięcie stosują osoby prywatne lub firmy, to podlegają odpowiedzialności karnej. 
11 Za Ponzi game/scheme ubezpieczenia społeczne uważali: Paul Samuelson, Milton Friedman, Paul 
Krugman, by wymienić tylko noblistów. 
12 Wskazują na to m.in. tzw. Ageing Reports przygotowywane co trzy lata przez Komisję Europejską, które 
wskazują na wzrost wydatków emerytalnych w większości krajów UE.  
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najsilniej i w najbardziej oczywisty sposób narażone na skutki załamania finansowania 

na skutek starzenia się ludności, to narażone na to są finanse publiczne jako takie, ze 

względu na strukturę finansowania konsumpcji różnych pokoleń, w tym znaczący udział 

środków publicznych w finansowaniu konsumpcji osób które zakończyły swoją 

aktywność zawodową (nie tylko przez transfery emerytalne, ale także usługi zdrowotne 

i inne). Widać to coraz bardziej po wysokim i rosnącym poziomie zadłużenia większości 

krajów rozwiniętych. Tzw. kryteria z Maastricht, które dawniej wydawały się oczywiste i 

możliwe do spełnienia, dzisiaj są w coraz większym stopniu trwale naruszane. 

Problem związany ze stanem finansów publicznych jest o wiele większy, jeśli dostrzeże 

się, że w oficjalnych statystykach prezentowana jest jedynie część – i to zdecydowanie 

mniejsza część – obciążenia kolejnych pokoleń. Ta większa część, pod nazwą „dług 

ukryty” stanowi coś w rodzaju fiskalnej szarej strefy. O jej istnieniu wiedzą wszyscy, 

oszacowanie jej wielkości w sposób porównywalny i wiarygodny jest trudne. Jeszcze 

trudniejsze, także ze względów politycznych oraz znaleźć i zastosować skuteczną 

metodę ograniczenia tych zobowiązań do poziomu, który daje możliwość utrzymania 

stabilności finansów publicznych w długim okresie. Zdyskontowana wartość sumy 

przyszłych zobowiązań systemów publicznych znacznie przekracza zdyskontowaną 

sumę dochodów. Jest to odpowiednik bąbla spekulacyjnego na rynkach. Różne są w obu 

przypadkach mechanizmy, które do tego doprowadziły, ale skutek jest taki sam. 

Tu pojawia się pytanie, na ile politycy są zainteresowani likwidacją bąbla.13 Musiałoby to 

prowadzić do obniżenia świadczeń i innych wydatków. Dla polityków bezpieczniejsze 

wydaje się rolowanie zobowiązań tak długo, jak się da. Bąbel jednak kiedyś pęknie. Im 

później, tym bardziej dewastujące będą tego skutki. Politycy starają się zwlekać na 

skutek niespójności czasowej ich horyzontu z horyzontem społeczeństwa. W polityce 

liczy się czas do najbliższych wyborów, czasem trochę dłużej. Dla ludzi ważne są 

dziesięciolecia. 

W ramach samoograniczania, które wydawało się możliwe jeszcze około dwudziestu lat 

temu, wprowadzone zostały w Unii Europejskiej kryteria z Maastricht czy konstytucyjne 

ograniczenia wysokości długu w Polsce. Te rozwiązania związane są jednak z istniejącą 

                                                           
13 Dla uniknięcia wątpliwości i nieporozumień podkreślamy, że nie odnosimy tego do Polski, ani żadnego 
innego kraju. 
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zasadą księgowania zobowiązań, która całkowicie ignoruje te z nich, które mogą nie 

zostać zapisane w statystykach. Mogą one nie być zapisane, ponieważ tak zakładają 

stosowane reguły księgowe. Nie są one błędne, lecz nie są dostosowane do XXI wieku. W 

wieku XX wydatki systemów społecznych były niewielkie w relacji do PKB i mogły być 

na bieżąco finansowane z rosnących wpływów (dywidenda demograficzna). Dlatego 

ujmowanie związanych z tym przepływów nie było w finansach publicznych konieczne. 

Jeśli pojawiały się fluktuacje dochodów i wydatków, to nie były znaczące i łatwo można 

je było wygładzać bez modyfikacji reguł księgowych. Dzisiaj wydatki te stanowią 

znaczną część PKB krajów rozwiniętych. W wielu krajach przekraczają one 30% PKB, a 

jedynie w bardzo nielicznych (kraje bałtyckie) kształtują się na poziomie o połowę 

niższym.  

Tabela 1. Wydatki społeczne w krajach UE w latach 1998-2013 

1998 2003 2008 2013

Belgia 26,5 27,6 28,4 30,9

Bułgaria 15,5 18,5

Czechy 17,9 19,4 18,7 21,2

Dania 30,0 30,9 30,7

Niemcy 29,1 30,8 28,0 29,9

Estonia 12,5 14,9 15,1

Irlandia 15,2 17,0 21,2

Grecja 24,2 23,5 26,2

Hiszpania 20,2 20,3 22,0 25,9

Francja 30,1 31,0 31,3 34,6

Chorwacja 18,8 21,9

Włochy 24,5 25,7 27,7 30,7

Cypr 18,4 19,5 24,4

Łotwa 15,7 14,0 12,7 14,1

Litwa 15,1 13,5 16,1 15,4

Luksemburg 21,2 22,1 21,4 23,6

Węgry 21,3 22,9 21,6

Malta 17,5 17,4 18,1 19,4

Holandia 27,8 28,3 28,5

Austria 28,3 29,4 28,5 30,7

Polska 21,0 19,4

Portugalia 20,2 23,2 24,3 28,4

Rumunia 13,1 14,4

Słowenia 24,0 23,6 21,4 25,4

Słowacja 20,0 18,4 16,1 18,8

Finlandia 27,1 26,6 26,2 32,7

Szwecja 31,0 32,0 29,3 31,1

Wielka Brytania 25,9 25,5 27,5 30,3  

Źródło: EUROSTAT (1.12.2015). 
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Dzisiaj wydatki społeczne nie są już samofinansujące. Wraz ze zmianą struktury 

demograficznej i starzeniem się populacji rośnie presja na wzrost wydatków, które 

obserwujemy w ostatnich dekadach niemal w wszystkich krajach UE (Wykres 1). W 

efekcie, narastają zobowiązania dotyczące przyszłego finansowania tych transferów, 

szczególnie związanych z funkcjonowaniem systemów emerytalnych. To ostatnie 

pokazują liczne oszacowania długu ukrytego oraz kosztu jego obsługi.14  

W ostatnich latach systematyczne oszacowanie wielkości długu publicznego i jawnego 

prowadzi Stiftung Marktwirtschaft w ramach analiz rachunków generacyjnych.15 Wyniki 

tych analiz potwierdzają, że poziom długu ukrytego w krajach UE (w 2015 r. 

oszacowany na 177% PKB) jest znacząco wyższy niż poziom długu jawnego (89% PKB). 

Jedynie w trzech krajach UE łączny poziom zobowiązań jawnych i ukrytych w 2015 r. 

jest poniżej rocznej wartości PKB (Włochy, Estonia, Łotwa), natomiast w kolejnych 

pięciu (Węgry, Portugalia, Chorwacja, Niemcy oraz Polska) zobowiązania łączne 

kształtują się poniżej 200% PKB. W pozostałych krajach suma zobowiązań przekracza 

dwukrotność PKB, a w pięciu przekracza 500% PKB.  Dane te wskazują, że odpowiednie 

uwzględnienie w ocenie sytuacji finansów publicznych skali i natury zobowiązań 

ukrytych jest kluczowe.  

Wykres 1. Dług jawny i dług ukryty w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w % PKB 

(2012-2015) 
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14 Koszt obsługi długu ukrytego nie występuje explicite w oficjalnych statystykach długu z tego samego 
powodu, który powoduje, że nie ma tam samego długu ukrytego. Jako jego koszt obsługi należy rozumieć 
pierwotną nadwyżkę niezbędną dla nienarastania wielkości tego długu (wersja zawężająca) albo 
niezbędna dla jego spłaty w określonym czasie. 
15 http://www.stiftung-marktwirtschaft.de/wirtschaft/themen/generationenbilanz.html 
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Źródło: http://www.stiftung-marktwirtschaft.de/wirtschaft/themen/generationenbilanz.html 

Dane dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej zaprezentowane na wykresie 1 

wskazują, że nie ma powiązania pomiędzy poziomem długu jawnego i ukrytego. 

Słowacja, Rumunia, Litwa i Bułgaria mają stosunkowo niewielki dług jawny i bardzo 

wysoki dług ukryty. Z kolei Węgry mają wyższy dług jawny, a niższy dług ukryty.  

Wielkość długu ukrytego podlega zmianom w czasie. Wynikają one między innymi ze 

zmian w systemach emerytalnych, takich jak zmniejszenie składki przekazywanej do 

części kapitałowej, co między innymi skutkowało wzrostem długu ukrytego w Polsce 

pomiędzy 2012 a 2013 r. Podniesienie wieku emerytalnego z kolei powoduje spadek 

wielkości tego szacunku. 

Wszystko to razem świadczy, że skala problemu jest bardzo duża. Nie wystarczą drobne 

mechanizmy dostosowawcze (tzw. reformy parametryczne). Potrzebne jest bardziej 

zdecydowane działanie polegające na zbudowaniu mechanizmów automatycznego 

dostosowania tak bieżących wartości strumieni dochodów i wydatków, jak i 

zdyskontowanej wartości sumy przyszłych świadczeń. To pierwsze jakoś się udaje i w 

krajach rozwiniętych perspektywa rychłego bankructwa finansów publicznych nie jest 

realna. Jest ona jednak wbudowana w ich funkcjonowanie w dłuższym horyzoncie. 

Dostępna literatura przedmiotu pokazuje nie tylko skalę długu ukrytego w 

poszczególnych krajach, ale także skalę kosztów jego obsługi. Ważne by dostrzec i wziąć 

pod uwagę, że ten dług też trzeba obsługiwać. Niektórym może się wydawać, że to taki 

bezkosztowy dług, a więc lepszy od jawnego. To złudzenie utrudniające merytoryczną 

dyskusję nad omawianymi tu zagadnieniami. 

Dług ukryty ma jeszcze jedną cechę, która utrudnia analizę. W odniesieniu do większości 

pozycji, które go tworzą, jest on nie w pełni określony. Znaczy to, że nie można go 

policzyć, można jedynie oszacować, co zawsze zależy od przyjętych założeń. To istotna 

różnica w stosunku do długu jawnego, który można policzyć bez dokonywania 

jakichkolwiek założeń. Dlatego ekonomiści często sceptycznie odnoszą się do długu 

ukrytego. 

Sytuacja jest jednak mniej problematyczna w przypadku samego systemu emerytalnego. 

W nim dużo łatwiej przyjąć jednolite, racjonalne założenia, które pozwalają na 

wiarygodne oszacowanie skali tego długu. W przypadku innych elementów systemu 
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zabezpieczenia społecznego sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Tradycyjnie 

jednak publiczne systemy emerytalne klasyfikowane są w finansach publicznych razem 

z wydatkami takimi jak zdrowie, edukacja, ograniczanie ubóstwa. Możliwości wyjścia z 

tego impasu omawiane są w dalszej części opracowania. 

Tu warto dostrzec, że w Polsce sytuacja w tym zakresie jest o wiele bardziej przejrzysta. 

Zobowiązania emerytalne, które będą realizowane przez kolejne pokolenie dają się 

obliczyć.16 Nie ma problemu z ich szacowaniem. Wystarczy dodać do siebie sumę stanów 

kont NDC i kont FDC. Suma stanowi dokładną wartość tych zobowiązań. Nie zależy ona 

od jakichkolwiek założeń. Jedyną niewiadomą pozostaje skala redystrybucji polegającej 

na finansowaniu dopłat do emerytury minimalnej17. Dopłaty te zależą od politycznej 

decyzji dotyczącej wysokości tego minimum. Jest to decyzja całkowicie polityczna. W 

żadnym systemie nie da jej się więc ex-ante wziąć pod uwagę. Dopłata ta pozostaje 

jednak poza systemem emerytalnym i jest finansowana budżetowo. Co politycy 

postanowią, to będą musieli sfinansować z bieżącego budżetu. Nie wpływa to więc na 

długookresowe z natury zobowiązania emerytalne i nie ma więc potrzeby 

komplikowania rachunków emerytalnych z tego powodu. 

 

Reformy emerytalne 

Odwrócenie perspektywy niewypłacalności systemów emerytalnych wymaga 

gruntownej przebudowy finansów publicznych. Zamiast tego rządy w większości 

przypadków próbują działać w mniej radykalny sposób. Sprowadza się on do dwóch 

typów działań: reform parametrycznych (racjonalizacji), które mają w najmniej 

zauważalny dla ludzi sposób trochę zwiększyć dochody systemów i/lub trochę 

zmniejszyć ich wydatki, albo do częściowego lub całkowitego zastąpienia starego 

systemu nowym, działającym na zmienionych zasadach. Jest to działanie słuszne i 

                                                           
16 Tylko niewiele krajów ma powszechne systemy emerytalne tworzące zobowiązania w taki sposób. Poza 
Polską dotyczy to Szwecji, Łotwy i częściowo Włoch. 

17 Szerzej o dopłatach do emerytury minimalnej: A. Chłoń-Domińczak, P. Strzelecki (2013), The minimum 
pension as an instrument of poverty protection in the defined contribution pension system – an example of 
Poland, “Journal of Pension Economics and Finance”; B. Więckowska, J. Owczarek (2011), Ryzyko dopłaty 
do emerytury minimalnej w nowym systemie emerytalnym w Polsce, „Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu”, nr 
181.  
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potrzebne, ale biorąc pod uwagę dynamikę czynników kształtujących sytuację tych 

systemów są one niewystarczające. 

Na bieżącą sytuację powszechnego systemu emerytalnego mają wpływ następujące 

czynniki: 

a) liczba osób płacących składki ew. podatki, 

b) wysokość indywidualnego obciążenia, 

c) liczba świadczeniobiorców, 

d) wysokość świadczeń. 

Należy sobie uświadomić, że to jedyne czynniki wpływające na wpływy do systemu (a i 

b) oraz na wydatki z systemu (c i d). Na wartość tych czynników można w pewnym 

zakresie wpływać. Nie jest to jednak ani łatwe, ani możliwe do szybkiego osiągnięcia. 

Liczbę osób płacących składki można próbować doraźnie zwiększać dzięki imigracji. 

Skala imigracji, która byłaby potrzebna, by wyrównać ubytek ludnościowy w Europie 

musiałby być znacznie większa niż ta, która obecnie napawa przerażeniem rządy i 

społeczeństwa. Jakkolwiek pomysł by to inni, czyli imigranci, pracowali na nasze 

europejskie emerytury brzmi miło (choć jest dwuznaczny moralnie), to jest raczej 

nierealizowalny. 

Można i należy prowadzić politykę sprzyjającą zwiększaniu podaży pracy w grupie osób 

w wieku produkcyjnym. Nie jest to łatwe, ale pewne efekty można uzyskać w horyzoncie 

kilku, kilkunastu lat. Komisja Europejska rekomenduje, aby jednym z działań 

poprawiających sytuację systemów emerytalnych było podnoszenie wieku 

emerytalnego, zgodnie ze zmianami w długości trwania życia, a także zwiększanie 

udziału osób pracujących w ogóle ludności w wieku produkcyjnym. Szczególnie Polska 

ma tu rezerwy. Aktywność zawodowa Polaków jest niska w porównaniu do wskaźników 

większości innych krajów Unii Europejskiej. Do tego dochodzi rezerwa podaży pracy, 

którą można by uwolnić z rolnictwa. Trzeba jednak zwrócić uwagę na procesy, które 

skutkują spadkiem zasobów pracy. W Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem, które w 

mniejszym zakresie dotyczy krajów „starej” Unii, to znaczy emigracja zarobkowa 

młodych Polaków. Powoduje ona dodatkowe zmniejszenie liczby osób, które mogą 

płacić składki.  
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W długim horyzoncie można i należy prowadzić politykę sprzyjającą dzietności. Jak 

dotąd nigdzie w Europie nie przyniosła ona efektów mogących zatrzymać spadek 

populacji, nie mówiąc już o niewyobrażalnym nawet przywróceniu pozytywnych 

wartości dywidendy demograficznej. W przypadku Polski starać się należy na razie o to, 

by nie być w ogonie tych, którym się nie udało. Należy też mieć świadomość, że poprawa 

sytuacji ludnościowej, gdyby udało się uzyskać istotne efekty w tym zakresie, da efekty 

zauważalne w kontekście finansowania systemu emerytalnego dopiero za 30-40 lat, gdy 

urodzone w większej liczbie dzieci staną się dominującą częścią podaży pracy. 

W przeciwieństwie do zwiększenia podaży pracy, zwiększenie indywidualnego 

obciążenia osób należących do pokolenia pracującego wydaje się dość proste. Jest na tyle 

proste, że było powszechnie stosowane od dziesięcioleci jako najskuteczniejszy sposób 

równoważenia sytuacji systemów emerytalnych, a co za tym idzie finansów publicznych 

w krajach rozwiniętych. Problem polega jednak na tym, że taka polityka doprowadziła 

do tak wysokiego obciążenia, że silnie ogranicza ono podaż pracy. 

Polski przykład jest tu bardzo wymowny. Składki na ubezpieczenia społeczne do 1981 

roku wynosiły 15,5% podstawy oskładkowania, a w połowie lat dziewięćdziesiątych 

wynosiły już 45%, co nie wystarczało. Projekcje pokazywały perspektywę bardzo 

szybkiego wzrostu tej składki do poziomu znacznie przekraczającego 50%. Przykład 

Polski, jak i podobne – może nie tak drastyczne – przykłady innych krajów pokazuje, że 

jakkolwiek podnoszenie składek było relatywnie łatwe i politycznie bezpieczne, to 

doszło do granic, które raczej nie pozwalają na kontynuowanie tego procesu. 

Podsumowując, nie da się znacząco zwiększyć wpływów do systemu emerytalnego aby 

finansować szybko rosnące wydatki. Biorąc pod uwagę także procesy migracyjne po 

stronie wpływów ze składek wyzwaniem jest więc spowolnienie ich spadku raczej niż 

ich zwiększanie. 

Po stronie wydatków pole manewru jest jeszcze mniejsze. Obniżanie emerytur nie 

wchodzi w grę. W przeciwieństwie do płacących składki, który nie zawsze wiedzą, ile 

płacą, osoby otrzymujące świadczenia doskonale wiedzą, ile dostają. Do tego ich liczba 

rośnie. Koszt polityczny wynikający z narażenia się im byłby znaczny. Możliwe są co 

najwyżej drobne dostosowania. Nawet jeśli dają efekty finansowe, to są one 

niewspółmiernie małe w stosunku do skali wyzwania. 
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Podnoszenie wieku emerytalnego pozostaje jedynym rozwiązaniem, które jest w 

praktyce możliwe do zastosowania. Powoduje ono, że zwiększa się liczba pracujących, a 

co za tym idzie wpływy do systemu oraz zmniejsza się liczba emerytów, a co za tym idzie 

wydatki systemu. Ta oczywista korzyść jest jednak znacznie mniej oczywista i 

atrakcyjna dla pracowników, którzy mieliby dłużej pracować. Pomimo to, politycy w 

Europie powszechnie próbują podnosić wiek emerytalny. To znak czasu. Inne 

możliwości wyczerpały się do tego stopnia, że ryzykują oni aż tak niepopularne 

rozwiązania. Płacą za to czasem wysoką cenę. Polska nie jest tu jedynym przykładem. 

Zdarzające się incydentalnie odwroty od podnoszenia wieku emerytalnego nie mogą być 

trwałe w obliczu zmian ludnościowych. 

Powyższe uwagi mają na celu podkreślenie, że w horyzoncie emerytalnym wpływ 

systemu emerytalnego na finanse publiczne zależy wyłącznie od omówionych wyżej 

czynników. W szczególności wynika z tego, że wpływ ten nie zależy od typu systemu 

emerytalnego. Nie ma on bowiem wpływu na powyższe czynniki. Tym niemniej reformy 

emerytalne koncentrują się właśnie na kwestiach związanych z typem systemu 

emerytalnego, który byłby najlepszy właśnie z uwagi na wpływ na sytuację systemu 

finansów publicznych. Jest w tym pewna logika. Każdy system emerytalny przy danych: 

liczbie płacących składki, poziomie składki, poziomie stopy zastąpienia i liczbie 

emerytów, będzie miał taki sam wpływ realny na finanse publiczne. 

Jednak różne systemy pozostawiają politykom różną swobodę wydawania dodatkowych 

środków finansowanych długiem. Różne systemy powodują także różne efekty 

zewnętrzne. Wybór systemu emerytalnego ma więc znaczenie. Dlatego rozwiązania 

emerytalne typu FDC (tj. zdefiniowana składka finansowana kapitałowo), w Polsce 

zbiorczo nazywane OFE, mają głęboki sens. Nie polega on jednak – co w świetle 

powyższych uwag jest oczywiste – na zwiększeniu emerytur, ani na wspieraniu rozwoju 

gospodarczego.18 Polega natomiast na przywracaniu zrównoważenia interesu pokoleń 

uczestniczących w systemie emerytalnym. Rozwiązania takie w najbardziej skuteczny 

sposób włącza interes młodego pokolenia do ogólnego rachunku międzypokoleniowego. 

Tradycyjny system realizował jedynie interes starszego pokolenia. Rozwiązanie typu 

                                                           
18 Wysokość stopy zastąpienia w systemie zależy od proporcji ludnościowych i nie da się jej zmienić 
niezależnie od typu systemu emerytalnego (z dokładnością do inwestycji zagranicznych). Wspieranie 
rozwoju gospodarczego, nie będąc celem działania systemu emerytalnego, jest jednak bardzo ważnym 
pozytywnym efektem zewnętrznym, z którego warto skorzystać szczególnie w kraju takim jak Polska, 
który ma do nadrobienia znaczny dystans rozwojowy dzielący nas od krajów najbogatszych. 
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NDC (niefinansowa zdefiniowana składka) działa w taki sam sposób jak FDC, ale jest dla 

ludzi trudniejsze do zrozumienia i dlatego mniej skuteczne. Z drugiej jednak strony NDC 

jest wygodniejsze dla polityków, ponieważ w porównaniu z FDC mają oni większą 

bieżącą swobodę budżetową. 

W polskim systemie emerytalnym w części powszechnej mamy więc kombinację NDC i 

FDC. Wyłącznie NDC działałoby na rzecz interesu młodych zbyt wolno, natomiast samo 

FDC powodowałoby zbyt wielki szok w rachunkach narodowych, a co za tym idzie w 

swobodzie operowania wydatkami budżetowymi. Wyjściowa proporcja podziału składki 

emerytalnej została określona jako 5/8(NDC) i 3/8(FDC). Taka proporcja dobrze 

realizowała cele, czyli przede wszystkim: ochronę interesu młodych, stabilizowanie 

fluktuacji stóp zwrotu z realnej gospodarki (w NDC) i stóp zwrotu z rynków 

finansowych (w FDC), wykorzystanie możliwości wsparcia rozwoju gospodarczego, 

przeciwdziałanie „przejedzeniu” dochodów z prywatyzacji.19 

Z czasem jednak część FDC zaczęła zagrażać swobodzie wykorzystania środków 

przepływających przez budżet. Proporcje zostały zmienione, a potem część aktywów 

została przejęta – co znaczy przeksięgowana z prywatnie zarządzanych kont typu FDC 

na publicznie zarządzane konta typu NDC. Otworzyło to politykom drogę do zwiększenia 

zadłużenia społeczeństwa. Część zobowiązań emerytalnych przestała być księgowana 

jako wydatki. W to miejsce pojawiła się możliwość zwiększenia finansowania innych 

wydatków za pośrednictwem budżetu. Na dziś może to być postrzegane jako korzystne. 

Jednak kolejne pokolenie będzie musiało ponieść większy koszt spłaty zobowiązań. Jest 

to sprzeczne z celem, jakim jest ochrona interesu młodych. Widać to w danych 

dotyczących deficytu i długu, które reprezentuje wykres 2. 

  

                                                           
19 Ten ostatni cel bywa pomijany. Chodziło o to, aby dochody te były w części chociaż inwestowane i 
służyły finansowaniu świadczeń starszego pokolenia, które prywatyzowany majątek wytworzyło. 
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Wykres 2. Poziom długu i deficytu sektora finansów publicznych w Polsce 

 
Źródło: Eurostat. 

 
 

Po okresie ograniczania deficytu budżetowego w latach 2004-2007 widać wyraźnie 

wzrost deficytu, szczególnie w latach 2009-2010, co jest po części efektem procesów 

związanych z cyklem gospodarczym, ale po części również efektem prowadzonej 

polityki fiskalnej (obniżenie składek rentowych, obniżenie podatków). Obniżenie 

składek rentowych nastąpiło bez jednoczesnego obniżenia wydatków systemu 

rentowego, co wprowadziło do systemu rentowego strukturalny deficyt, przenoszący się 

na finanse publiczne. To samo dotyczy obniżenia podatków. 

Widać wyraźnie, że nastąpiło przyspieszenie tempa przyrastania długu publicznego do 

2013 r. Przesunięcie aktywów (obligacji) z OFE do sektora finansów publicznych 

wpłynęło na obniżenie długu, niemniej jednak oznacza to „odrobienie“ wzrostu 

obserwowanego między 2010 a 2013 r., więc jest nadal widać, że brak odpowiedniej 

polityki gospodarczej i fiskalnej może ponownie doprowadzić do wzrostu długu. 
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Rok wydania raportu AWG 2009 2012 2015 

- 20,0

- 10,0

 0,0

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

 60,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Deficyt budżetowy Dług publiczny



19 
 

Wydatki emerytalne w roku bazowym  
(2 lata przed opublikowaniem raportu) 11,6 11,8 11,5 

Projekcja 2060 - wydatki publiczne (ZUS) 8,8 9,6 10,7 

Projekcja 2060 - wydatki prywatne (OFE) 1,9 1,3 0 

Razem wydatki emerytalne 10,7 10,9 10,7 
Źródło: Raporty AWG (Working Group on Ageing Populations and Sustainability): 2009, 2012 i 2015 r., 
European Policy Committee.  

 
 

Tabela 3 pokazuje, że zmiana podziału składki pomiędzy ZUS i OFE,  wpłynęła jedynie na 

proporcję wydatków pomiedzy częścią niefinansową i częścią finansową systemu 

emerytalnego. W długiej perspektywie, przesunięcie składek z OFE do ZUS skutkuje 

zwiększeniem prognozowanych wydatków publicznych na emerytury przy spadku 

wydatków prywatnych. Oznacza to, że zmniejszenie zobowiązań jawnych skutkuje 

zwiększeniem zobowiązań ukrytych.  Ilustruje to zestawienie długu jawnego i ukrytego 

oszacowanego dla Polski (tabela 3). 

 

Tabela 3. Dług jawny i dług ukryty Polski w latach 2012-2015 (w % PKB) 

Rok Dług jawny 
Dług 

ukryty Razem 

2012 52 74 126 

2013 56 197 253 

2014 56 150 206 

2015 50 140 190 
 
Źródło:http://www.stiftung-marktwirtschaft.de/wirtschaft/themen/generationenbilanz.html (Bernd 
Raffelhüschen, Stefan Moog, Gerrit Reeker).  

 

 
Operacje księgowe, jakimi były zmiany wprowadzone w systemie od 2014 r. 

koncentrowały się na tej części oszczędności emerytalnych Polaków, które były 

związane z obligacjami skarbowymi w portfelach OFE. Wynikało to z faktu, że 

ekonomicznie rzecz ujmując, zobowiązania emerytalne wynikające z zarządzania tymi 

obligacjami przez OFE są bardzo podobne do zobowiązań emerytalnych zapisanych na 

subkoncie w ZUS. W dłuższym horyzoncie udział obligacji w portfelach OFE powinien 

był rok po roku maleć, na rzecz większego udziału instrumentów sektora prywatnego.20 

                                                           
20 Postulowane to było na przykład w: M. Góra (2003), System emerytalny, PWE, Warszawa. 
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Operacja ta została jednak wykonana jednorazowo powodując skokowa zmianę 

struktury portfeli ( wykres 3). 

 

Wykres 3. Struktura portfela otwartych funduszy emerytalnych ogółem, IV kwartał 2013 – 
III kwartał 2015 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych KNF. 

 

Takie gwałtowne dostosowanie zarządzania aktywami emerytalnymi nie było dobre dla 

uczestników systemu, dla których te aktywa stanowią istotny element bezpieczeństwa 

emerytalnego. Co gorsza, nie była to zmiana struktury całościowego portfela 

pracujących Polaków, lecz jedynie zmiana instytucji obsługującej zobowiązania o 

charakterze obligacji skarbowych. Nie nastąpiło więc postulowane zmienianie struktury 

portfela w kierunku większego udziału instrumentów o charakterze inwestycyjnym, co 

sprzyjałoby wzrostowi gospodarczemu z jednej strony, a ubezpieczonym dawało szanse 

na wyższe stopy zwrotu. Wskazuje na to struktura alokacji całości składki w 

powszechnym systemie, zaprezentowana na wykresie 4. 
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Wykres 4. Struktura alokacji składki emerytalnej uwzględniając całość powszechnego 
systemu 

 

Źródło: obliczenia własne 

 

Co gorsza, ta operacja przeksięgowania zobowiązań zabezpieczonych obligacjami z kont 

w OFE na konta w ZUS zablokowała możliwość takiej zmiany struktury całościowego 

portfela ubezpieczonych w tym pożądanym kierunku. Obligacje zarządzane przez OFE 

mogły krok po kroku być zastępowane instrumentami o charakterze inwestycyjnym. 

Przeniesione na subkonto w ZUS już raczej nie. 

Wniosek, jaki płynie tak z powyższych ilustracji liczbowych zmiany księgowania 

zobowiązań tworzonych w powszechnym systemie emerytalnym, jak i z ogólnej analizy 

ekonomicznej, jest taki, że „zbilansowanie filarów” ma znaczenie jedynie w kontekście 

swobody korzystania ze środków budżetowych przez polityków. Nie ma natomiast 

znaczenia z uwagi na faktyczne przyszłe obciążenie pokolenia pracującego kosztem 

spłaty zobowiązań. Inaczej mogłoby być jedynie wtedy, gdyby przyjąć, że tych 

zobowiązań w części się nie spłaci. Przy czym musiałoby to dotyczyć przede wszystkim 

środków na wypłaty przyszłych emerytur. Podział środków między obie części 

powszechnego systemu ma znaczenie zarządcze. 

System „kapitałowy” 

Fundamentalnym problemem poprzedniego systemu emerytalnego, w Polsce – w 
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stabilności. Politycy, którzy jako jedyni mogliby dokonywać takiego dostosowania, nie 

chcą tego czynić, ponieważ przy obecnych i spodziewanych w przyszłości zmianach 

ludnościowych oznacza to wzięcie na siebie odpowiedzialności za obniżanie poziomu 

świadczeń i/lub podnoszenie wieku emerytalnego. 

Koncepcja emerytury „obywatelskiej” ma zasadnicze wady, koncepcja rozwoju systemu 

dodatkowego – jakkolwiek sama w sobie racjonalna, nie rozwiązuje problemów systemu 

powszechnego oraz – o ile wsparta zachętami – może pogłębiać problemy finansów 

publicznych. Powstał zatem klincz, polegający na z jednej strony konieczności 

przywrócenia jakiej takiej aktuarialnej równowagi systemów emerytalnych, a z drugiej 

praktycznej niedostępności skutecznych narzędzi dokonania tego w ramach tradycyjnej 

struktury pojęciowej. 

Istota wyzwania polega na zastąpieniu istniejących systemów o dyskrecjonalnym 

charakterze dostosowań systemami o automatycznym dostosowaniu. Tak się składa, że 

w praktyce zostało to sprowadzone do zastępowania systemów typu „pay-as-you-go” 

systemami „kapitałowymi”. Mamy tu jednak do czynienia z kilkupoziomowym 

problemem konceptualnym. Przede wszystkim z samej kapitałowości nie wynika 

przywrócenie równowagi w systemie, ponieważ to nie „repartycyjność” pozbawiła 

systemy tej równowagi.21 Problem powstał na skutek oderwania wysokości świadczeń 

od wartości wpłaconych składek. Stało się tak, ponieważ w odpowiednim momencie nie 

zaczęto dostosowywać systemów, czyli obniżać świadczeń, albo chociażby oczekiwań 

emerytalnych ani istotnie podnosić wieku emerytalnego, wraz ze spadkiem zdolności 

systemów emerytalnych do ich finansowania. Dodatkowo w drugiej połowie XX w. 

politycy niefrasobliwie zwiększali świadczenia, a przede wszystkim umożliwiali 

wczesne przechodzenie na emeryturę. 

Zasadniczą zaletą systemu o zdefiniowanej składce jest wprowadzenie pełnego, 

bezpośredniego i w pełni przejrzystego związku między skapitalizowaną wartością 

strumienia zapłaconych składek oraz zdyskontowaną wartością strumienia 

                                                           
21 Pojęcie systemu repartycyjnego jest mocno zideologizowane. Jego faktyczne znaczenie jest niejasne. 
Przede wszystkim innego systemu niż repartycyjny wymyślić się nie da. Zawsze mamy bowiem do 
czynienia z podziałem PKB między pracujących i tworzących PKB i tych, którzy w tym nie uczestniczą, ale 
konsumują jego część. Anglojęzyczny termin pay-as-you-go jest bardziej właściwy, ale oznacza oderwanie 
wysokości świadczenia od wartości zapłaconych składek (w obu przypadkach chodzi o zdyskontowane 
wartości). 
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wypłacanych świadczeń.22 Taki efekt można uzyskać także bez korzystania z rozwiązań 

kapitałowych rozumianych jako zarządzanie przepływem środków emerytalnych przez 

prywatne firmy wykorzystujące rynki finansowe do zarządzania tymi przepływami. 

Istnieje bardzo szeroka literatura dotycząca NDC23 (niefinansowej zdefiniowanej 

składki). Rozwiązanie NDC pozwala na dokładnie to samo, na co pozwala FDC 

(finansowa zdefiniowana składka – popularnie nazywana systemem kapitałowym).24 

NDC jest bardzo wygodne fiskalnie. Nie wymaga bowiem rewolucji w sposobie 

księgowania środków przepływających przez system. Niestety jednak NDC wymaga od 

uczestników większej wiedzy i zaufania. W powszechnym odbiorze takie rozwiązanie 

traktowane jest podobnie do systemu zlikwidowanego w Polsce w 1999 r. Jest to oparte 

na niewiedzy propagowanej szeroko nie tylko przez media, ale także wielu 

ekonomistów. Skutkiem tego jest jednak takie zachowanie uczestników oraz polityków, 

które rujnuje zaufanie, a tym samym utrudnia prawidłowe funkcjonowanie systemu. 

Wykorzystanie rozwiązań typu FDC (w polskim kontekście – OFE) wydaje się niezbędne 

dla uzyskania pełnego efektu przejrzystości systemu emerytalnego. Polega to na 

odwzorowaniu w systemie powszechnym rozwiązań spoza tego systemu, które są znane 

i rozumiane przez ludzi. Możliwe to jest przy wykorzystaniu FDC właśnie. Oczywiście to 

nie jest tak, że fundusze emerytalne działające w systemie powszechnym to po prostu 

obowiązkowa wersja funduszy działających poza tym systemem. Podobieństwo 

postrzegane od strony uczestnika systemu jest jednak na tyle silne, że buduje poczucie 

rozumienia, a co za tym idzie akceptację dość oczywistych zasad. Chodzi tu przede 

wszystkim o odpowiednik rozumienia tego, że jak wpłacę do na przykład banku 100 zł, 

to nie oczekuję, że odbiorę więcej niż 100 zł + procent. 

W systemie zarządzanym publicznie, poza ogólnie mniejszą przejrzystością pojawia się 

poczucie, że są w nim gdzieś politycy, którzy mogą i powinni dać więcej. Kto się 

zastanawia nad tym, że dawny (sprzed 1999 r.) system emerytalny wypłacał znacznie 

więcej niż skapitalizowana suma wpłaconych składek? Każdy był raczej przekonany, że 

                                                           
22 Systemy kapitałowe wykorzystujące rynki finansowe mogą tworzyć pozytywne efekty zewnętrzne dla 
wzrostu gospodarczego. To bardzo ważna ich zaleta, choć pojawienie się tych efektów nie jest 
bezwarunkowe, czego tu nie dyskutujemy. 
23 Szerzej m.in. : R. Holzmann, E. Palmer, D. Robalino (red.), (2015), Nonfinancial Defined Contribution 
Pension Schemes in a Changing Pension World, Vol. 1 & 2, World Bank. 
24 Powszechna obecnie klasyfikacja rozwiązań NDC i FDC pochodzi z: M. Góra and E. Palmer (2004),. 
Shifting perspectives in pensions, IZA. 
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to było mniej. Było więcej. Rzecz w tym, że po zaniku pozytywnych wartości dywidendy 

demograficznej taka nadwyżka była finansowana najpierw z pomniejszenia płac netto 

(wyższe składki dla pracujących), a potem dodatkowo z jawnego i ukrytego długu, czyli 

zwiększonych przyszłych podatków. To jest właśnie problem na styku systemu 

emerytalnego i finansów publicznych, który wymaga rozwiązania. Dyskrecjonalne 

dostosowanie, które było przewidziane w tradycyjnych systemach emerytalnych tak 

„bismarckowskich”, jak i „beveridge’owskich”, przestało działać. Działało to w miarę 

dobrze tak długo, jak dotyczyło wyrównywania fluktuacji wpływów i wydatków. 

Zupełnie zawodzi od momentu, gdy trzeba dostosować system nie do fluktuacji, ale do 

zmiany trendu demograficznego. Oznacza to, że wartość strumienia wpłat i wypłat z 

systemu systematycznie się rozchodzi. Im dłużej to trwa, tym większy jest aktuarialny 

dług. 

 

Problem reguł księgowania w sektorze publicznym i prywatnym 

W takiej sytuacji wprowadzenie systemu kapitałowego może być ratunkiem dla 

finansów publicznych. Zatrzymane zostałoby narastanie długu emerytalnego, a z 

czasem, wraz z naturalnym ruchem ludności, uległby on obniżeniu. Na przeszkodzie 

takiemu rozwiązaniu stoją jednak zasady księgowania przepływów emerytalnych. 

Przepływy, które dokonują się przy wykorzystaniu sektora publicznego, nie są 

księgowane jako wydatki, nie powiększają więc deficytu i długu finansów publicznych, 

natomiast przepływy, którymi zarządzają prywatne firmy księgowane są jako wydatki z 

negatywnym wpływem na deficyt i dług. W realnym życiu w obu przypadkach 

zobowiązania kolejnego pokolenia są takie same. W statystykach dotyczących długu 

wygląda to zupełnie inaczej. 

Powoduje to, że sytuacja finansów publicznych wydaje się gorsza na skutek 

wprowadzenia systemu kapitałowego. W rzeczywistości tak nie jest. Świat statystyki 

długu publicznego „odkleił się” od rzeczywistej sytuacji. Stało się tak na skutek zmian 

ludnościowych. Oddziałują one na wszystkie elementy życia społecznego. Nie zawsze to 

widać, szczególnie wtedy gdy – jak to miało miejsce w wieku XX - populacja rośnie. 

Obecna sytuacja nazywana starzeniem ludności jest absolutnie nowa. Obecnie systemy 
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społeczne tworzące trzon państwa dobrobytu nie są już ani małe, ani tym bardziej 

samofinansujące, jak to miało miejsce w poprzednim stuleciu. Systemy księgowe nie 

obejmują tego jednak. Powoduje to, że społeczeństwo nie ma pełnej wiedzy o skali 

zobowiązań, które są tworzone i których koszt spadnie na nie dzisiaj lub jutro. Ludzie 

mają więc zrozumiałą skłonność do oczekiwania od polityków, że będą wydawać więcej, 

a przynajmniej, że nie będą wydawać mniej. Dlatego pojawiające się informacje o tym, że 

przyszłe emerytury będą w relacji do płac niższe niż obecnie stanowią ciągle horrendum 

motywujące media do eksponowania tej informacji, bo się dobrze sprzedaje. Politycy z 

kolei dostosowują się do tego i nie chcą – z oczywistych powodów – przeciwstawiać się 

oczekiwaniom. 

Doprowadziło to do tego, że skala długów ukrytych jest ogromna. Przekracza ona 

wielokrotnie wielkość PKB większości państw rozwiniętych. W porównaniu z nimi długi 

jawne, te które są przedmiotem regulacji (nieskutecznej ostatnio) w ramach Paktu 

Stabilności i Wzrostu, są drobiazgiem. 

Długi ukryte, w przeciwieństwie do jawnych są ukryte, czyli ich policzenie jest trudne. 

Trudno ich szacunki porównywać do policzonych dokładnie długów jawnych. Co więcej 

wielu, szczególnie ekonomistom, wydaje się, że ponieważ długi ukryte nie mają jawnej 

prawnie wymagalnej formy, to można je dowolnie kształtować, czyli obniżać. Okazuje 

się, że nie da się tego zrobić. Forma wymagalności jest rzeczywiście inna, ale sama 

wymagalność równie silna. Do tego dochodzi, czego znowu wielu nie przyjmuje do 

wiadomości, konieczność obsługi długów ukrytych. Formułowany jest więc argument, że 

lepiej mieć długi ukryte niż jawne, ponieważ tych pierwszych nie trzeba obsługiwać. 

Nieksięgowanie długów ukrytych jako długu ma swój koszt. Po pierwsze społeczeństwa 

są pozbawione pełnej informacji dotyczącej skali zobowiązań, które będą musiały 

pokryć. Po drugie istnieje silna pokusa polityczna, by jak najwięcej zobowiązań 

przesunąć w miejsca, które nie muszą być raportowane. Przykładem najbardziej 

typowym jest utrzymywanie obsługi systemów emerytalnych lub przesuwanie tej 

obsługo do instytucji publicznych. Według istniejących reguł księgowych zobowiązania 

tworzone w ramach instytucji publicznych nie powiększają długu, natomiast te 

tworzone w ramach instytucji prywatnych powiększają (w skrócie „holder matters”). 

Przeksięgowanie zobowiązań z OFE do ZUS było motywowane tym właśnie czynnikiem. 

W skali całej gospodarki nic się nie zmieniło, czyli wielkość zobowiązań pozostała taka 
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sama, lecz wielkość jawnego długu uległa zmniejszeniu. To efekt czysto księgowy. 

Niestety jednak prowadzi on do możliwości łatwiejszego dalszego zadłużania 

społeczeństwa za pośrednictwem rządu. Ta możliwość niestety zrealizowała się. Znaczy 

to, że obciążenie społeczeństwa zobowiązaniami wzrosło, choć nie widać tego w 

konwencjonalnych statystykach długu publicznego. 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, przyjęty przez Parlament Europejski w marcu 

2013 nowy standard rachunków narodowych ESA 2010 nakłada na państwa 

członkowskie UE obowiązek szacowania wielkości zobowiązan   rentowo-emerytalnych, 

czyli tzw. długu ukrytego. Po przeprowadzonych analizach i konsultacjach, 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z 21 maja 2013 r. 

określa, że szacunek ten powinien obejmować zobowiązania wobec obecnych emerytów 

i rencistów oraz dotychczas nabyte prawa emerytalne osób pracujących i płacących 

składki. Jest to oszacowanie, które zatem nie uwzględnia założenia, że przy ciągłości 

funkcjonowania systemów emerytalnych, zobowiązania wobec przyszłych emerytów są 

zaciągane także w przyszłości. Niemniej jednak, formalne pokazanie skali – nawet tak 

oszacowanego – długu ukrytego przez wszystkie kraje UE stanowić będzie istotny krok 

dla lepszej oceny sytuacji finansów publicznych w krajach europejskich.  

Docelowo nastąpi – naszym zdaniem – pełne ujawnienie długów emerytalnych. Inne 

elementy długu ukrytego są trudniejsze do ujawnienia. Proces ten może trwać jednak 

jeszcze dość długo. Pytanie, czy doprowadzi do końca, czyli pełnego ujednolicenia 

traktowania długów systemów emerytalnych niezależnie od stosowanych rozwiązań 

instytucjonalnych, zanim nastąpi pękniecie bąbla w finansach publicznych, czy dopiero 

po tym fakcie. 

Ograniczanie wielkości deficytu i długu ma na celu przede wszystkim przeciwdziałanie 

naturalnej tendencji polityków do maksymalizowania wydatków. Nie należy się dziwić 

tej tendencji. Trzeba ją jedynie trzymać w rozsądnych ramach tak, aby w zamian za życie 

na kredyt dzisiaj nie doprowadziła do nadmiernego obciążenia nas lub naszych dzieci w 

okresie spłaty długów. 
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Możliwe drogi wyjścia z impasu 

Istniejące reguły księgowe powodują, że racjonalnie - z politycznego punktu widzenia - 

działający rząd na tyle, na ile może, przesuwa zobowiązania do sektora publicznego. 

Wzrost roli rządów i sektora publicznego obserwowany ostatnio wynika w znacznym 

stopniu z tego właśnie. Jest to społecznie groźne. Narzędzia przeciwdziałania temu są 

jednak ograniczone. 

Najlepiej byłoby, gdyby możliwe było cofnięcie się w czasie do okresu, gdy długi były 

małe. Tak było zanim wartości dywidendy demograficznej obniżyły się do zera lub 

nawet do wartości ujemnych. Wtedy racjonalny społecznie (nie politycznie, czyli w 

horyzoncie do wyborów) rząd mógłby spokojnie wprowadzić reguły takie, jak 

kapitałowe rozwiązania w systemie emerytalnym. Dług według istniejących reguł 

powiększyłby się, ale nie przekroczyłby niebezpiecznego poziomu. To jednak oczywiście 

nie jest możliwe. Pozostaje więc zmiana reguł księgowych lub czekanie na bankructwo 

finansów publicznych. 

Zmiana reguł księgowych mogłaby mieć różną postać. We wszystkich przypadkach 

polegać musiałaby na ujednoliceniu klasyfikowania długu systemu emerytalnego 

niezależnie od stosowanych w nim rozwiązań. Jedna z możliwości to przyjęcie, że 

przepływy w ramach systemów powszechnych księgowane są jak cały sektor publiczny, 

czyli kasowo, niezależnie od formy własności i sposobu zarządzania przez instytucje 

obsługujące te systemy. Alternatywne rozwiązanie to księgowanie całości zobowiązań 

długookresowych powstających w ramach systemów publicznych według metody 

memoriałowej, czyli tak, jak księgowane są zobowiązania w przedsięwzięciach 

prywatnych. W obu przypadkach mielibyśmy jasność sytuacji oraz zlikwidowana 

zostałaby pokusa przesuwania zobowiązań między instytucjami księgującymi je różnie 

w zależności od stosowanych rozwiązań instytucjonalnych. 

Oba rozwiązania mają jednak istotne mankamenty, których tu nie dyskutujemy. Dlatego 

warto rozważyć koncepcję, by w XXI wieku zmodernizować system klasyfikowania 

zobowiązań wprowadzając oddzielną kategorię zobowiązań długoterminowych, która 

byłaby różna tak od zobowiązań publicznych, jak i od zobowiązań prywatnych. 

Pozwalałoby to na włączenie w sposób zrozumiały dla ludzi do debaty publicznej 

problemów długookresowych (międzypokoleniowych). 
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Tu jednak natrafiamy na dwie bariery. Pierwszą jest to, że wielu zobowiązań 

długookresowych nie da się ex-ante wycenić, a więc wprowadzić do takiej księgowości. 

Można jednak wycenić zobowiązania o charakterze emerytalnym. Warto to wykorzystać. 

Jeśli będziemy wstrzymywać działania – tak jak to się dzieje obecnie - dlatego że nie da 

się wycenić na przykład ochrony zdrowia, edukacji, czy tym podobnych zobowiązań, tak 

długo nie skorzystamy z możliwości, jaka wynika z tego, że największy element tych 

zobowiązań (przynajmniej w Europie), jakim są zobowiązania emerytalne, może być 

księgowany w ten właśnie sposób. Taka koncepcja księgowania, czyli uwzględnienie 

sektora publicznego, prywatnego i emerytalnego została przeanalizowana oraz 

zaproponowana w niepublikowanym raporcie dla ECFIN.25  

Ta możliwość w odniesieniu do systemów emerytalnych nie jest taka sama we 

wszystkich systemach, a tym samym nie we wszystkich krajach. Istnieje ona w sposób 

oczywisty w krajach, w których systemy działają w całości w oparciu o zasadę 

zdefiniowanej składki – tak jak to ma miejsce w Polsce, czy na przykład w Szwecji. W 

Polsce możemy podać skalę długu emerytalnego wyliczoną tak samo dokładnie, jak w 

przypadku jawnego długu fiskalnego. W krajach, w których działają systemy 

wykorzystujące zasadę zdefiniowanego świadczenia, czyli w większości krajów 

europejskich, skalę zobowiązań można jedynie oszacować. Można to jednak zrobić dość 

dokładnie i nie ma powodu, by z tego zrezygnować. Tak jak oszacowanie całości 

zobowiązań długookresowych jest trudne i zawsze może być kwestionowane, tak 

oszacowanie skali zobowiązań emerytalnych jest prostsze i mniej dyskusyjne, 

szczególnie gdy zastosuje się w tym celu jednolitą metodologię. 

Wprowadzenie takiej księgowości burzyłoby jednak porządek, w którym funkcjonują 

finanse publiczne. Byłoby to wielkie wyzwanie dla wielu instytucji. Ważniejsze jednak, 

że oznaczałoby to dla wielu krajów „godzinę prawdy”. Świadomość skali ukrytych 

długów emerytalnych mogłaby okazać się nie do zaakceptowania dla wielu krajów, 

które powszechnie postrzegane są jako umiarkowanie zadłużone. To zburzyłoby ich 

reputacje i pociągnęło za sobą trudne do przewidzenia skutki gospodarcze i społeczne. 

Propozycja ta na długo pozostanie więc prawdopodobnie jedynie koncepcją. Warto o 

                                                           
25 M. Góra (2012), Three Pension Issues: A Framework for Rethinking the Basics, an Economic 
Reinterpretation of the Concept of Public Debt, and the Impact of Pension Systems on Labour Mobility in the 
EU, ECFIN. 
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niej pamiętać dlatego, że kolejne lata i dziesięciolecia nadejdą i wtedy potrzeba 

przebudowy funkcjonowania finansów publicznych będzie o wiele większa na skutek 

dalszych zmian ludnościowych. Jakie one będą, nietrudno przewidzieć. Jest na ten temat 

wiele publikacji. 

 

Zastępowanie systemu „bismarckowskiego” systemem 

„beveridge’owskim” 

W pewnej kontrze do podziału systemu powszechnego na część NDC i FDC pojawia się 

koncepcja tzw. emerytury obywatelskiej, czyli schowanej pod tą miłą nazwą 

beveridge’owskiej wersji finansowania wydatków społecznych. Zamiast płacenia 

składek pokolenie pracujące płaciłoby wyższe podatki. W rzeczywistości koncepcja ta 

nie jest ani sprzeczna, ani zbieżna z myśleniem o wykorzystaniu do finansowania 

systemu emerytalnego realnej gospodarki lub rynków finansowych. Rzecz dotyczy 

czegoś zupełnie innego. 

System „bismarckowski” jest systemem składkowym. W lepszy lub gorszy sposób 

podobny on jest do oszczędzania. W okresie akumulacji (aktywności zawodowej) 

dochody pokolenia pracującego są pomniejszane, a potem w okresie wypłaty 

świadczenia pozostają w relacji do wcześniej wpłaconych kwot. Może i na ogół jest to 

zorganizowane w sposób utrudniający postrzeganie uczestnictwa w systemie jako 

podobnego do oszczędzania. Tym niemniej istnieje poważna różnica między 

zapłaceniem podatku, co nie powoduje powstania zobowiązania wobec osoby płacącej 

podatek, a zapłaceniem składki, co powoduje jednak zobowiązanie. To podstawowa 

różnica występująca pomiędzy zaopatrzeniową i ubezpieczeniową techniką 

finansowania systemu emerytalnego. Dobrze zaprojektowany system składkowy może 

działać dokładnie tak, jak oszczędzanie. Jeśli taki system jest przejrzysty i wiarygodny, 

to nie powiększa klina podatkowego.  

System „beveridge’owski” z założenia finansowany jest podatkowo (metodą 

zaopatrzeniową). Oznacza to między innymi, że wprost powiększa on klin podatkowy. 

Znaczyłoby to, że to ekonomicznie rozwiązanie mniej efektywne. Sytuacja wygląda 

inaczej, gdy nałożymy historię działania obu typów systemów na zmiany ludnościowe 
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dokonujące się w XX w. System „beveridge’owski” w mniejszym stopniu niż 

„bismarckowski” ucierpiał na braku automatycznego dostosowania do zmian. To 

szczęśliwa koincydencja. Nie można z niej jednak wyciągać wniosku, że jest on lepszy i 

należy go wprowadzić. Przeciwnie, podatkowy charakter jest wciąż jego wadą, 

natomiast przejście demograficzne, które zniósł lepiej od systemu „bismarckowskiego” 

już się dokonało. Pozytywne skutki wspomnianej koincydencji już się nie powtórzą. 

Czyli gdyby było można się było cofnąć w czasie i wprowadzić system „beveridge’owski” 

w Polsce wiele dziesięcioleci temu, to mogło było to mieć sens. Inaczej, raczej nie. 

Skutkiem byłoby bowiem pogorszenie, a nie poprawienie sytuacji finansów publicznych. 

Propozycja taka byłaby realizowalna wtedy, gdyby nie respektować praw nabytych osób 

na emeryturze oraz silnych oczekiwań emerytalnych osób zaawansowanych w 

nabywaniu tych świadczeń. Inaczej, zamiast złagodzenia problemu finansów 

publicznych mielibyśmy ich wzrost. Pełen zestaw argumentów przeciw zastępowaniu w 

Polsce systemu „bismarckowskiego” systemem „beveridge’owskim”, czyli 

wprowadzeniu „emerytury obywatelskiej” można znaleźć w raporcie M. Bitnera, W. Otto 

i M. Wiśniewskiego.26  

 

Wprowadzenie na szeroką skalę dodatkowych rozwiązań 

emerytalnych 

Problemem systemów emerytalnych, który powoduje potrzebę ich reformowania, jest 

długookresowa niewydolność finansowa ich powszechnej części. Wprowadzanie 

rozwiązań dodatkowych samo w sobie jest dobre. Pozwala ono na dostosowanie alokacji 

dochodu w cyklu życia do indywidualnych preferencji. Jako jednostki jesteśmy różni i 

zastosowanie jednego rozwiązania dla wszystkich w oczywisty sposób jednym będzie 

pasowało bardziej, a innym mniej. Dodatkowe programy mogą redukować ten problem i 

czynić system emerytalny jako całość, czyli sumę części powszechnej i części 

dodatkowej, lepiej dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Jednak upatrywanie w 

                                                           
26 M. Bitner, W. Otto i M. Wiśniewski (2013), Emerytura obywatelska, Komitet Obywatelski d.s. 
Bezpieczeństwa Obywatelskiego, Warszawa. 



31 
 

dodatkowych programach remedium na problemy systemu powszechnego wydaje się 

nieporozumieniem. 

Tu dwie uwagi. Po pierwsze, dodatkowe oszczędzanie na emeryturę nie musi odbywać 

się w ramach jakiegokolwiek programu. Jest ono dodatkowe, czyli dobrowolne i każdy 

może sam zdecydować nie tylko, czy chce dodatkowo oszczędzać, ale także w jakiej 

formie chce to robić. Oszczędzanie poza sformalizowanymi programami emerytalnymi 

wynika wyłącznie z niczym nie korygowanej chęci zmiany profilu alokacji dochodu w 

indywidualnym cyklu życia. Wykorzystanie do tego wyspecjalizowanych dostawców 

usług jest jedynie pomocą, a nie treścią dodatkowego oszczędzania. 

Po drugie, reforma emerytalna wprowadzała jedynie jeden typ programu, który miałby 

pomagać w dodatkowym oszczędzaniu, czyli Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). 

Potencjalne wykorzystanie innych form korzystania z rynków finansowych w celu 

wsparcia dodatkowego oszczędzania pozostawione zostało wyborowi samych 

zainteresowanych. Tak program nazwany Indywidualnym Kontem Emerytalnym (IKE), 

jak i program nazwany Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) 

zostały wprowadzone nie jako merytorycznie uzasadnione uzupełnienie systemu, lecz 

jako działanie stricte polityczne.27  

Dla finansów publicznych dodatkowe programy powodują problem o tyle, o ile włączają 

one w swoje funkcjonowanie zachęt do uczestnictwa, które są finansowane ze środków 

pochodzących od całego społeczeństwa. Takie programy, wbrew temu, co na ogół 

przyjmujemy, nie są w pełni dobrowolne. Są hybrydami, w których ta dobrowolność jest 

połączona z łagodną formą przymusu, jaką jest zachęta. Dobrowolny byłby program, w 

którym ludzie uczestniczą, by świadomie skorygować alokację dochodu w ich cyklu 

życia. Gdy uczestniczą by skorzystać z jakiejś formy zachęty (na przykład ulgi 

podatkowej), to mogą robić to w innym niż emerytalny celu. Efekt może być pozytywny 

z uwagi na cel emerytalny, ale jego osiągnięcie nie jest w pełni dobrowolne. Dobrowolne 

jest tu nie samo uczestnictwo, tylko skorzystanie z zachęty.28 

                                                           
27 Szczególnie dotyczy to IKZE, które pojawiło się jako rodzaj „rekompensaty” za zabranie z OFE części 
składki emerytalnej. Z kolei IKE ma nazwę wprowadzającą w błąd, ponieważ w powszechnym odbiorze 
może się zlewać z indywidualnymi kontami emerytalnymi zarządzanymi przez ZUS i OFE w powszechnym 
systemie, a będąc elementem dodatkowych oszczędności IKE nie mają z nimi nic wspólnego. 
28 W wielu przypadkach zachęty do dodatkowego oszczędzania wprowadza się nie z powodów 
emerytalnych, a czysto ekonomicznych. Jeśli w gospodarce istnieje możliwość zwiększenia inwestycji, lecz 
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Można zakładać, że uda się zbudować taki dodatkowy program, który zredukuje 

obciążenie finansów publicznych kosztem finansowania dopłat do emerytur 

minimalnych. Niestety jednak dodatkowe oszczędzanie jest nie tylko mało popularne 

wśród osób o niższych dochodach, ale jest ono po prostu mało możliwe. Badania 

pokazują, że z programów takich korzystają głównie osoby o wyższym poziomie 

dochodów, które nie stanowią problemu z uwagi na ewentualne dopłaty do emerytur 

minimalnych. Rozbudowana analiza tej problematyki została przedstawiona w raporcie 

przygotowanym przez zespół pod kierunkiem J. Ruteckiej.29 

 

Wnioski 

Związek systemu emerytalnego z finansami publicznymi jest wieloraki i nie zawsze 

oczywisty. Nie została do tej pory rozwinięta teoria, która pomagałaby w poruszaniu się 

po tym obszarze w warunkach XXI w, w którym obserwujemy zmiany demograficzne 

związane ze starzeniem się ludności, jakie nie miały miejsca w przeszłości. Sposoby 

radzenia sobie z nowymi problemami przy wykorzystaniu metod, które były skuteczne 

w XX w. – wieku korzystnej dywidendy demograficznej – są dzisiaj daleko 

niewystarczające. To rodzi wiele niekorzystnych zjawisk. Dewastująca społeczną 

percepcję systemu emerytalnego seria zmian dokonanych w ostatnich latach w zasadach 

funkcjonowania wprowadzonych w Polsce w 1999 r. rozwiązań jest tego bardzo 

jaskrawym przykładem. Istnieją drogi wyjścia z pułapki, w której znajdują się kraje, 

które mają już za sobą czwartą fazę przejścia demograficznego. Są one jednak bardzo 

trudne do wykorzystania. Ich fundamentem musi być dążenie do maksymalnej 

przejrzystości i zrozumiałości zasad, według których funkcjonuje system emerytalny w 

Polsce. Bez tego racjonalne propozycje będą blokowane, a wygrywać będą populistyczne 

rozwiązania bazujące na niezrozumieniu tego, jak systemy działają w rzeczywistości i na 

czym polega w nich interes społeczny. 

                                                                                                                                                                                     
brak oszczędności, które mogłyby je finansować, to zachęty podatkowe mogą okazać się efektywnym 
środkiem wzrostu inwestycji, a w konsekwencji (jeśli gospodarka jest dynamicznie efektywna) 
przyspieszeniu wzrostu gospodarczego. Ten motyw nie ma wielkiego zastosowania w Polsce. 
29 J. Rutecka (red.), (2015), Dodatkowy System Emerytalny w Polsce. Diagnoza i Rekomendacje zmian, TEP, 
Warszawa. 
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Przykładem jest przeksięgowanie zobowiązań z kont, których skumulowany stan jest 

widoczny w statystykach dotyczących deficytu i długu publicznego na konta, których 

stan zgodnie z istniejącymi regułami księgowymi nie musi być formalnie pokazywany, 

poprawia sytuację finansów publicznych, które dokonało się w Polsce. Pozornie, na 

papierze, wygląda ono jak poprawa sytuacji finansów publicznych. W rzeczywistości jest 

odwrotnie. Przeksięgowanie to pozwala na zwiększanie długu jawnego, a co za tym idzie 

prowadzi do większego, a nie mniejszego łącznego zadłużenia, które będą musieli 

spłacać pracujący Polacy. 

Zmiana zasad, według których księgowane są zobowiązania emerytalne nie nastąpi 

niestety szybko. Wymaga to bowiem bardzo głębokiego przeorania myślenia 

ekonomistów i szerokiej publiczności, która wciąż postrzega świat poprzez perspektywę 

XX wieku. 


