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 Zmiany demograficzne: wydłużenie średniej 
długości życia oraz spadek dzietności 

 System emerytalny: zapewnienie właściwej 
ochrony przed ryzykiem starości w formie i 
wysokości akceptowanej przez społeczeństwo 

 Finanse publiczne: zgromadzenie odpowiednich 
środków, które zagwarantują realizację 
zobowiązań socjalnych 

 

 Pytanie podstawowe: na ile system emerytalny 
okaże się odporny na zmiany demograficzne 

 Wniosek ogólny: starzenie się społeczeństwa 
może zagrozić stabilności budżetowej 
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 Wydłużenie przeciętnej długości trwania życia 

 + ewentualna korzystna zmiana sytuacji demograficznej 

(przejściowa) w mniejszym stopniu niż „kiedyś” prowadzi do 
poprawy stanu finansów publicznych 

 + czas pobierania świadczenia 

 + pobieranie świadczenia i zmiana w wysokości płaconych 
podatków 

 Spadek współczynnika dzietności i zmiany w 
poziomie przyrostu naturalnego 

 + zmiana modelu rodziny 
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 Niekorzystne kształtowanie się relacji liczby osób 
niepracujących przypadających na jedną osobę 
pracującą 

 Bardziej niekorzystne dla finansów publicznych 
jest obciążenie demograficzne osobami w wieku 
poprodukcyjnym niż przedprodukcyjnym 

 + ludzie starsi stanowią dla budżetu większe obciążenie 

ekonomiczne niż osoby młode (źródło finansowania 
konsumpcji, zakres i wysokość świadczeń) 
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2013 r. – 63% ludności to osoby w wieku produkcyjnym 
2050 r. – 56% ludności to osoby w wieku produkcyjnym 
 
2013 r. – ok. 18% ludności to osoby w wieku przedprodukcyjnym 
2050 r. – ok. 15% ludności to osoby w wieku przedprodukcyjnym 
 
2013 r. – ok. 18% ludności to osoby w wieku poprodukcyjnym 
2050 r. – ok. 29% ludności to osoby w wieku poprodukcyjnym 
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 Wpływ systemu emerytalnego na finanse publiczne 
ujawnia się w sytuacji braku zbilansowania 

  idea aktuarialnego zbilansowania: 
 skapitalizowana wartość składek = skapitalizowana wartość świadczeń 

  dług publiczny 
  dług emerytalny – wpływ na poziom długu ma suma 

zobowiązań wobec uczestników systemu, z których należy się 
wywiązać w przyszłości 

 część demograficzna -> procesy demograficzne a zasada pay-as-
you-go 

 część polityczna -> przywileje emerytalne, naliczanie emerytur 
według zasady zdefiniowanego świadczenia, brak reformy KRUS 
itp.  

 część zw. z reformą emerytalną -> wprowadzenie części 
kapitałowej (podział składki), „pomniejszającej” wpływy do FUS i 
konieczność dofinansowania z budżetu obecnych emerytur 

  problem z „ujawnianiem” długu i świadomością przyjętych 
zobowiązań 
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 Konieczność innego podejścia do części 
obowiązkowej systemu emerytalnego oraz do części 
dodatkowej 

 część obowiązkowa – składki emerytalne i wypłaty z tych 

składek jako część finansów publicznych 

 część dodatkowa – indywidualne decyzje obywateli, 
przepływy finansowe w zasadzie niezwiązane z finansami 
publicznymi 

 ale: 

 - problem rozwarstwienia dochodów 

 - „koszty” i „zyski” zachęt do części dodatkowej 
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 Siwienie budżetów publicznych 

 Ewentualne niekorzystne zmiany w strukturze wydatków 
publicznych 

 System emerytalny powinien zapewniać beneficjentom 
odpowiedni poziom świadczeń, przy jednoczesnym 
osiągnięciu równowagi w zakresie finansów publicznych 

 Zbyt niskie świadczenia emerytalne przyczynią się do 
pogłębienia sfery ubóstwa, co znajdzie swoje 
odzwierciedlenie w konieczności zwiększenia się wydatków 
na różne formy pomocy społecznej lub dopłat do emerytury 
minimalnej 

 Konieczność zmiany sposobu myślenia o systemie 
emerytalnym i jego reorganizacji 
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 Repartycyjny system emerytalny z założenie utrzymuje płynność tylko w 
warunkach stałego dopływu nowych członków tj. kolejnych pokoleń. 

 Przeniesienie w 2014 r. ponad połowy środków z OFE do ZUS zmniejszyło 
oficjalny, rejestrowany dług publiczny Polski oraz zmniejszyło bieżące potrzeby 
pożyczkowe państwa; wzrósł natomiast dług ukryty w postaci zapisów na 
indywidualnych subkontach prowadzonych przez ZUS; dodatkowo środki te są 
waloryzowane 

 Aby zagwarantować płynność systemu emerytalnego można w szczególności: 

 podnosić wiek emerytalny, poprawiać poziom aktywizacji zawodowej lub 
ograniczać liczbę świadczeniobiorców, prowadzić politykę sprzyjającą 
dzietności 

 obniżać współczynnik zastąpienia (relację emerytury netto do ostatniego 
wynagrodzenia netto)  

 podnosić poziom oskładkowania lub opodatkowania. 

 Nagłe przejście do systemu kapitałowego nie wydaje się możliwe bez 
wystąpienia tzw. straconego pokolenia. 

 Do rozwiązania:  
problem sprawiedliwości wewątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej 
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