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Wprowadzenie

W latach 1998– 2008 dziewięć krajów Unii Europejskiej wprowadziło obowiąz-
kowy kapitałowy filar systemu emerytalnego, stanowiący uzupełnienie dotych-
czas funkcjonującego systemu repartycyjnego. Zmiany te były motywowane 
zarówno chęcią zwiększenia przyszłych świadczeń emerytalnych, jak i potrze-
bą zapewnienia szybszego i bardziej stabilnego wzrostu gospodarczego w dłu-
gim okresie. W następstwie globalnego kryzysu gospodarczego w większości 
nowych krajów członkowskich UE, w których funkcjonował kapitałowy system 
emerytalny, podjęto jednak decyzje o zmniejszeniu składek do otwartych fun-
duszy emerytalnych (OFE). Skłania to do postawienia pytania, czy tworzenie 
obowiązkowych kapitałowych systemów emerytalnych było właściwą reakcją 
polityki gospodarczej na kryzys tradycyjnych, repartycyjnych systemów eme-
rytalnych w krajach UE. Próbą odpowiedzi na nie jest niniejsza książka. Składa 
się ona z trzech rozdziałów. 

W  rozdziale pierwszym przedstawiono główne cele tworzenia obowiąz-
kowych kapitałowych systemów emerytalnych w krajach UE z punktu widze-
nia dbania o  wysokie i  stabilne tempo wzrostu PKB. Analiza teoretycznych 
i  empirycznych prac poświęconych obowiązkowym kapitałowym systemom 
emerytalnym wskazuje, że ich wprowadzenie może sprzyjać osiągnięciu wy-
żej wymienionych celów przez zmniejszenie ukrytych zobowiązań emerytal-
nych i zwiększenie stabilności finansów publicznych. Utworzenie kapitałowego 
systemu emerytalnego może również przyspieszyć wzrost gospodarczy dzięki 
zwiększeniu oszczędności krajowych, ograniczeniu zakłóceń na rynku pra-
cy i  pogłębieniu krajowego rynku finansowego. Prace badawcze poświęcone 
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utworzeniu OFE w krajach UE wskazują, że wymienione korzyści z wprowa-
dzenia filara kapitałowego były – choć z różną wagą – traktowane jako ważny 
argument na rzecz powstania kapitałowego systemu emerytalnego. O ile jed-
nak wpływ wprowadzenia OFE na ukryte zobowiązania emerytalne był zwy-
kle poddawany analizie ilościowej (przynajmniej w  odniesieniu do wielkości 
przyszłego salda funduszu ubezpieczeń społecznych), o  tyle wpływ reformy 
na długofalowy wzrost gospodarczy był oceniany w sposób jakościowy. Wyni-
kało to w znacznym stopniu z trudności w kwantyfikacji wymienionych kana-
łów oddziaływania OFE na potencjalny PKB. Mimo tych trudności ilościowa 
ocena wpływu kapitałowych systemów emerytalnych na wzrost gospodarczy 
w krajach UE powinna być przedmiotem dalszych badań empirycznych. Próbę 
takiej analizy podjęto w rozdziale trzecim.

Rozdział drugi jest poświęcony wpływowi utworzenia kapitałowych sys-
temów emerytalnych w  krajach Europy Środkowo-Wschodniej na stabilność 
ich finansów publicznych w krótkim okresie. Utworzenie filarów kapitałowych 
w krajach, które dotychczas miały w pełni repartycyjne systemy emerytalne, 
powoduje bowiem konieczność znalezienia dodatkowych źródeł finansowa-
nia ubytku bieżących składek lub zmniejszenia wysokości bieżących eme-
rytur. Przedstawione w  tej części wyniki badań empirycznych wskazują, że 
kraje, w których wprowadzenie kapitałowych filarów emerytalnych części sys-
temu emerytalnego skutkuje wzrostem deficytu sektora finansów publicznych, 
a w efekcie także wzrostem potrzeb pożyczkowych rządu i narastaniem jaw-
nego długu publicznego, narażają się na ryzyko utraty wiarygodności kredyto-
wej i wzrostu rentowności skarbowych papierów dłużnych. Pojawia się wów-
czas presja na ograniczenie lub zawieszenie przekazywania składek do filarów 
kapitałowych.

Przedstawiona w rozdziale drugim analiza prowadzi do wniosku, że refor-
mom emerytalnym, których skutkiem jest nawet przejściowy wzrost deficytu 
i jawnego długu publicznego, powinny towarzyszyć dodatkowe zmiany zmniej-
szające nierównowagę finansów publicznych, np.  ograniczające wydatki lub 
poszerzające bazę podatkową. W ten sposób rządy mogą ograniczać lub całko-
wicie eliminować negatywny wpływ wprowadzenia kapitałowych filarów eme-
rytalnych – skutkujący wzrostem potrzeb pożyczkowych – na wycenę skarbo-
wych papierów dłużnych.

W  rozdziale trzecim wykazano, że obowiązkowy filar kapitałowy w  sys-
temie emerytalnym wpływa na przyspieszenie wzrostu gospodarczego 
przez zwiększenie oszczędności krajowych. Ich wzrostu można oczekiwać co 
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najmniej tak długo, jak długo wpływy do obowiązkowego filara kapitałowego 
są wyższe od wypłat z tego filara. Istnieje ryzyko, że ewentualny wzrost defi-
cytu w finansach publicznych na skutek przekazywania składek do OFE może 
ograniczać pozytywny wpływ budowy obowiązkowego filara kapitałowego 
na krajowe oszczędności. Składki przekazywane do OFE mogą jednak zmusić 
rządzących do zmniejszenia innych wydatków. Wskazują na to dane o deficy-
cie sektora finansów publicznych w Polsce w latach 1999– 2010, który był prze-
ciętnie niemal identyczny jak w latach 1995– 1998, a więc przed reformą eme-
rytalną. Innymi słowy, jeśli rządy ustalają poziom wydatków na najwyższym 
możliwym poziomie, obowiązkowy filar kapitałowy może zwiększyć krajowe 
oszczędności o  wielkość zbliżoną do odprowadzanych do niego składek oraz 
dochodów z ich inwestowania. W wariancie skrajnym, w którym przekazywa-
nie składek do obowiązkowego filara kapitałowego jest w całości sfinansowa-
ne długiem publicznym, wyrost oszczędności krajowych jest również możliwy. 
Efekt taki może mieć miejsce, gdy reakcją gospodarstw domowych na zwięk-
szone zadłużenie publiczne jest wzrost ich dobrowolnych oszczędności (wystę-
puje tzw. ekwiwalencja ricardiańska).

W rozdziale przedstawiono również studium przypadku dotyczące wpływu 
zarówno wprowadzenia OFE, jak i późniejszego ograniczenia obowiązkowego 
filara kapitałowego w Polsce na długofalowy wzrost polskiej gospodarki. Anali-
zę przeprowadzono przy założeniu korzystnego wpływu OFE na oszczędności 
krajowe. Uzyskane wyniki wskazują, że utworzenie obowiązkowego filara kapi-
tałowego i utrzymanie wysokości składek do OFE na pierwotnie ustalonym po-
ziomie podniosłoby poziom produktu w długim okresie w porównaniu do sce-
nariusza pozostania przy repartycyjnym systemie emerytalnym o 3,9– 11,2%.


