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Makroekonomiczne efekty funkcjonowania 
funduszy emerytalnych 

Jednym z istniej cych obecnie trendów w reformowaniu spo ecznych systemów 
emerytalnych1 na wiecie jest wprowadzanie kapitalizacji cz ci lub ca ej obowi zko-
wej sk adki emerytalnej, po czone z prywatyzacj  zarz dzania oszcz dno ciami 
emerytalnymi. Konsekwencj  tej cie ki reformatorskiej jest funkcjonowanie obo-
wi zkowych funduszy emerytalnych. Szczególn  rol  w promowaniu tworzenia kapita-
owego filaru oszcz dno ci emerytalnych odegra  Bank wiatowy, którego specjali ci 

w raporcie �Averting old age crisis-policies to protect the old and promote growth�, 
opublikowanym w 1994 r.2, przekonywali o zaletach kapitalizacji sk adek emerytal-
nych nie tylko w kontek cie spo ecznym tj. wysoko ci emerytur, ale równie  w aspek-
cie makroekonomicznym. Korzy ci makroekonomiczne, które mia yby by  efektem 
wprowadzenia kapitalizacji sk adek emerytalnych w funduszach emerytalnych znaj-
dowa yby odzwierciedlenie w dodatniej korelacji ze stop  oszcz dno ci, stop  wzrostu 
gospodarczego, rozwojem rynków finansowych (a w szczególno ci rynku kapita owe-
go) oraz sytuacj  na rynku pracy.  

Warto w tym miejscu nadmieni , i  cz sto argumentacja wskazuj ca na pozy-
tywne efekty makroekonomiczne kapitalizacji sk adek emerytalnych przeprowadzona 
jest w oderwaniu od etapu rozwoju systemu emerytalnego (tzw. cyklu ycia systemu 
emerytalnego, który sk ada si  z trzech faz: wprowadzenia, rozwoju, dojrza o ci) oraz 
z pomini ciem innych elementów konstrukcji systemu emerytalnego, tj. formu a eme-
rytalna, organizacja i zarz dzanie systemem oraz dost pne mo liwo ci inwestowania 
rodków emerytalnych. Niekiedy równie  podkre la si  zalety kapita owego finanso-

wania wiadcze  emerytalnych na zasadzie kontrastu w stosunku do negatywnych 
efektów finansowania repartycyjnego.  

Celem niniejszego referatu jest analiza makroekonomicznych efektów funkcjo-
nowania obowi zkowych funduszy emerytalnych g ównie na podstawie do wiadcze
reformy emerytalnej w Chile. 

Szczególne kontrowersje w ród ekonomistów, w odniesieniu do makroekono-
micznych efektów funkcjonowania systemów emerytalnych, wywo uje kwestia ich 
oddzia ywania na oszcz dno ci narodowe oraz tempo wzrostu gospodarczego. Ró nice
pogl dów wynikaj  z prowadzonych bada  empirycznych jak równie  teoretycznych. 
W odniesieniu do bada  empirycznych warto przytoczy  wyniki analiz prowadzonych 
nad efektami wprowadzenia obowi zkowych funduszy emerytalnych w Chile (reforma 
wprowadzaj ca kapitalizacj  sk adek emerytalnych wraz z przekazaniem zarz du 

1  Spo eczny system emerytalny stanowi obligatoryjn  cz  zabezpieczenia emerytalnego. 
2 The World Bank: Averting the old age crisis: policies to protect the old and promote growth, Oxford 

University Press, Oxford 1994. 
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prywatnym instytucjom wprowadzona zosta a w 1981 r.). Stopa oszcz dno ci w relacji 
do PKB wzros a z 15,2% do 27% w roku 1995, a nast pnie obni y a si  do poziomu 
21% w roku 19993. Wyniki bada  ekonometrycznych Haindla i Rondonelliego z 1996 
roku wskazuj , e reforma emerytalna spowodowa a wzrost oszcz dno ci w przedziale 
6,6% - 9,9%4, podczas gdy analitycy Merrill Lynch, w raporcie opublikowanym w tym 
samym roku, wskazuj , e udzia  reformy we wzro cie stopy oszcz dno ci nie prze-
kracza 2%5. Natomiast wed ug Holzmanna, wp yw wprowadzenia funduszy emerytal-
nych z punktu widzenia kszta towania stopy oszcz dno ci by  neutralny6.

Rozbie no ci wynikaj ce z bada  wp ywu wprowadzenia obowi zkowych fun-
duszy emerytalnych w Chile na stop  oszcz dno ci wskazuj , e nie wyst puje bezpo-
rednie i przejrzyste powi zanie mi dzy tymi kategoriami. Zasadniczo stopa oszcz d-

no ci powinna wzrosn  na etapie wprowadzania systemu obowi zkowego systemu 
emerytalnego (w pierwszej fazie cyklu ycia systemu), o ile przymusowe oszcz dno ci
emerytalne nie wypr  oszcz dno ci dobrowolnych. W fazie dojrza o ci systemu eme-
rytalnego, tj. w takiej, w której znajduj  si  systemy emerytalne wi kszo ci pa stw 
oferuj cych publiczne zabezpieczenie emerytalne, efekt gromadzenia rodków emery-
talnych niwelowany jest przez wyp at wiadcze  dla znacznej liczby emerytów. W 
przypadku reformy dojrza ego systemu emerytalnego, polegaj cej na zmianie metody 
finansowania wiadcze , efekt w postaci zwi kszenia oszcz dno ci jest równie  dys-
kusyjny. Koszty wprowadzenia reformy finansowane s  zazwyczaj przez zaci ganie
po yczek publicznych, czyli ukryty d ug systemu emerytalnego (finansowanego meto-
d  repartycji) przekszta cony zostaje w d ug jawny, co nie poci ga za sob  konsekwen-
cji makroekonomicznych7. Je li koszty s  znacz ce, oszcz dno ci gromadzone w 
funduszach emerytalnych mog  by  ni sze ni  po yczki publiczne zaci gane w celu 
sfinansowania kosztów reformy. 

Warto zastanowi  si  równie  czy wyst puje negatywne powi zanie repartycyj-
nych systemów emerytalnych ze stop  oszcz dno ci. Bior c pod uwag  fakt, i  pierw-
sza grupa emerytów uzyskuje wiadczenia wy sze od wniesionych sk adek (w fazie 
wprowadzenia), powinien wyst pi  efekt wzrostu konsumpcji kosztem oszcz dno ci. Z 
kolei osoby wnosz ce sk adki do systemu traktuj  je bardziej jako form  dobrowol-
nych oszcz dno ci ni  podatku, co równie  mo e obni y  sk onno  do gromadzenia 
oszcz dno ci kosztem utrzymania poziomu bie cej konsumpcji8. Nasuwa si  wi c
wniosek, i  repartycyjny system emerytalny kreuj c poczucie dobrobytu spo ecznego 
prowadzi do obni enia stopy oszcz dno ci w ród obecnych emerytów i op acaj cych 
sk adki. Proces ten odbywa si  kosztem przysz ych generacji.  

3  Informacje z bazy danych Banku wiatowego, www.worldbank.org.
4  Por. E. James, Reforming social security around the world: common solutions, contrastic solutions,

World Bank, Washington 1999, s. 31. 
5  Merrill Lynch, Savings and investment in Latin America, Latin American Economics, 1996. 
6  R. Holzmann, Pension reform, financial market development and economic growth: preliminary 

evidence from Chile, IMF Working Paper, Washington 1996. 
7  Por. P. R. Orszag, J. E. Stiglitz: Rethinking pensions reform: ten myths about social security systems,

World Bank Conference �New ideas about old age security�, 14-15 wrze nia 1999, 
www.worldbank.org.

8  G. A. Mackenzie, P. Gerson, A. Cuevas, Can public pension reform increase saving? �Fi-
nance&Development�, grudzie  1997. 

http://www.worldbank.org
http://www.worldbank.org
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Badania empiryczne prowadzone w wielu rozwijaj cych si  krajach nie potwier-
dzaj  jednak tezy, i  repartycyjne systemy emerytalne w znacznym stopniu negatywnie 
oddzia ywaj  na stop  oszcz dno ci. Wynika to z faktu, i  spo eczne systemy emery-
talne nie musz  zapewnia wiadcze  wszystkim obywatelom na odpowiednim pozio-
mie, transfery dokonywane mi dzy cz onkami rodziny mog  równowa y  transfery 
publiczne a w nowo powstaj cych systemach emerytalnych brak zaufania do systemu, 
szczególnie w ród m odych osób, mo e by  zach t  do indywidualnych oszcz dno ci
emerytalnych9.

Podobnie nie przedstawiono jednoznacznych dowodów ujemnej korelacji repar-
tycyjnych systemów emerytalnych ze stop  oszcz dno ci w krajach rozwini tych. W 
Niemczech, w kraju oferuj cym wysokie zabezpieczenie emerytalne (stopa zast pienia
powy ej 60%) stopa oszcz dno ci jest wy sza ni  w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
wysoko wiadcze  emerytalnych jest niska (stopa zast pienia oko o 40%). 

Cz sto równie , pomimo zg oszonych powy ej zastrze e , zak ada si , i
wprowadzenie obowi zkowych funduszy emerytalnych prowadzi do zwi kszenia
kapita u, który przeznaczany jest na finansowanie inwestycji, wi c prowadzi tym 
samym do zwi kszenia tempa wzrostu gospodarczego. 

Odnosz c si  ponownie do przyk adu Chile w zakresie weryfikacji empirycznej, 
nale y zwróci  uwag  na trudno ci w ocenie tej korelacji wynikaj ce dodatkowo z 
faktu równoleg ego wprowadzania innych reform systemowych. Wyniki analiz tych 
zale no ci opublikowane zosta y przez Roberta Holzmanna w 1997 roku. Rozpatrywa
on wp yw poszczególnych czynników, tj. wzrostu produktywno ci, kumulacji kapita u,
sytuacji na rynku pracy (dodatnio skorelowanych z procesem reformy emerytalnej) na 
stop  wzrostu gospodarczego. Wyniki, jakie uzyska  wskazuj , e reforma systemu 
emerytalnego przyczyni a si  do zwi kszenia tempa wzrostu gospodarczego od 1,0 do 
2,9%10. rednioroczne tempo wzrostu gospodarczego w Chile w latach 1979-89 wyno-
si o 3,5%, a w kolejnym dziesi cioleciu 7,2%. Jednak stopa wzrostu gospodarczego nie 
by a bezpo rednio determinowana przez wzrost oszcz dno ci.

W odniesieniu do aspektów teoretycznych, nie mo na przyj  bezkrytycznie, i
funkcjonowanie funduszy emerytalnych, wp ywa pozytywnie na stop  wzrostu gospo-
darczego. Warunkiem koniecznym w a ciwego wykorzystania oszcz dno ci emerytal-
nych jest samoograniczenie popytu w adz publicznych na pieni dz oraz przeznaczanie 
rodków na efektywne przedsi wzi cia. W reformach dojrza ych systemów emerytal-

nych, polegaj cych na przej ciu od finansowania repartycyjnego do kapita owego lub 
wprowadzeniu finansowania mieszanego repartycyjno-kapita owego, cz sto trudno jest 
spe ni  ten warunek ze wzgl du na wysokie koszty dla finansów publicznych, które 
pokrywane s  przez emisj  d ugoterminowych papierów d u nych. 

Wydaje si , i  najmniej dyskusyjnym efektem funkcjonowania funduszy emery-
talnych jest dodatnia korelacja z rozwojem rynków finansowych, co w szczególno ci
znajduje wyraz w poprawie efektywno ci mechanizmu alokacji kapita u, stymulowaniu 
innowacji oraz kszta towaniu struktury rynku11.

9  The World Bank, op. cit., s. 126. 
10  Por. R. Holzmann, Fiscal alternatives of moving from unfunded to funded pensions, OECD Develop-

ment Centre, Technical Paper nr 126/1997, s. 45 i nast. 
11  Por E. P. Davies, Pension funds, Oxford University Press, Oxford 1995, s. 3 i nast. 
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W tej cz ci analiz efektów reformy systemu emerytalnego w Chile, ekonomi ci
s  zgodni w ocenach. Powsta e w 1981 roku fundusze emerytalne sukcesywnie stawa y
si  najwi kszymi inwestorami instytucjonalnymi na rynku finansowym. Warto
aktywów funduszy emerytalnych wzros a do 40 mld USD w roku 2000 i stanowi a
ponad 40% PKB. 

Fundusze emerytalne przyczyni y si  do rozwoju rynku finansowego w nast pu-
j cych aspektach: zwi kszenia p ynno ci, pog bienia rynku, kreowania nowych in-
strumentów finansowych, powstania wyspecjalizowanych agencji ratingowych, które 
nadaj  ocen  poszczególnym walorom finansowym. Umo liwienie funduszom emery-
talnym, od pocz tku wprowadzania reformy, inwestowania w papiery warto ciowe 
emitowane przez jednostki sektora prywatnego przyczyni o si  w du ej mierze do 
rozwoju wielu ga zi gospodarki, w szczególno ci budownictwa (przez inwestowanie 
w obligacje hipoteczne).

Z ostatnio opublikowanych bada 12 w zakresie powi za  funkcjonowania fundu-
szy emerytalnych w Chile z rynkami finansowymi wynika równie , i  znacznemu 
obni eniu uleg y koszty transakcyjne. 

Warunkiem koniecznym osi gni cia takich pozytywnych efektów by o wprowa-
dzenie od pocz tku reformy dywersyfikacji portfela inwestycyjnego funduszy emery-
talnych, uwolnienie inwestycji od nacisków politycznych i presji bud etu. Jednak 
spe nienie tego warunku w Chile by o mo liwe dzi ki zgromadzeniu nadwy ki bud e-
towej na pokrycie kosztów reformy w pierwszych latach, roz o enia w czasie wykupu 
d u nych papierów warto ciowych, przekazywanych uczestnikom �starego systemu� 
jako rekompensat  wp acanych uprzednio sk adek oraz prowadzonym równolegle z 
reform  systemu emerytalnego procesem prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych. 

Istotnym czynnikiem wp ywaj cym na rozwój rynków finansowych by a prywa-
tyzacja systemu emerytalnego, tj. przekazanie zarz dzania funduszami emerytalnymi 
prywatnym podmiotom, dzia aj cym na zasadach komercyjnych. Alternatywnym 
rozwi zaniem jest utworzenie funduszu emerytalnego, którym zarz dza pa stwo.
Fundusze takie funkcjonuj  w niektórych krajach Azji P d, Ameryki rodkowej i 
Afryki, a kapita  w nich zgromadzony niemal w ca o ci inwestowany jest w rz dowe
papiery warto ciowe, cz sto nie przynosz c dodatnich realnych stóp zwrotu. 

Tak wi c twierdzenie, i  wprowadzenie kapitalizacji sk adek emerytalnych pro-
wadzi do rozwoju rynków finansowych jest prawdziwe jedynie przy uwzgl dnieniu 
warunków koniecznych, wymienionych powy ej.

Kolejnym ze wskazywanych efektów makroekonomicznych wprowadzania 
kapita owego finansowania wiadcze  jest oddzia ywanie na rynek pracy. 

Szczególne miejsce zajmuje tu badanie wp ywu na poda  pracy, zjawiska ucie-
kania do szarej strefy, a w odniesieniu do aktywnych (op acaj cych sk adki) pracowni-
ków korzystania z mo liwo ci przechodzenia na wcze niejsze emerytury.  

W tym przypadku równie  cz sto wyst puj  nieporozumienia, bowiem wi kszy 
wp yw na kszta towanie tych czynników ma formu a emerytalna ni  metoda finanso-
wania wiadcze , a wysuwanie hipotez o pozytywnym wp ywie na rynek pracy w 
systemach o zdefiniowanej sk adce wysuwana jest na podstawie negatywnych zjawisk 

12  E. Walker, F. Lefort, Pension reform and capital markets: are there any (hard) links?, World Bank, 
Pension Reform Primier, grudzie  2001, www.worldbank.org.

http://www.worldbank.org
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wyst puj cych w krajach, w których wysoko wiadczenia wynika z góry okre lo-
nych parametrów (formu a zdefiniowanego wiadczenia). 

Mo na przyj , i  w przypadku uzale nienia wiadcze  emerytalnych od wp a-
conych sk adek, zak ócenia na rynku pracy powinny by  niewielkie ze wzgl du na 
interpretowanie sk adek emerytalnych jako swoistej ceny emerytury. Jednak przyj cie
w wielu krajach w systemach emerytalnych zasady zdefiniowanego wiadczenia i 
finansowania wiadcze  na zasadzie repartycji deformuje takie postrzeganie sk adki. 
Pracownicy obci eni sk adkami mog  unika  ich op acania redukuj c poda  pracy lub 
przenosz c si  do sektora gospodarki nieformalnej, pracodawcy obci ani sk adkami 
zg asza  mog  mniejszy popyt na prac .

Skutki dzia ania systemu emerytalnego dla rynku pracy zale e  b d  od ela-
styczno ci popytu i poda y. W krajach uprzemys owionych, poda  pracy nie jest 
elastyczna wzgl dem wynagrodze , pracownicy kontynuuj  prac  pomimo zmniejsza-
nia dochodów w wyniku ponoszenia ci aru sk adki w asnej i pracodawcy (przez 
ni sze wynagrodzenia). Nie powoduje to zak óce  na rynku pracy a  do momentu, gdy 
wynagrodzenia nie mog  spa  poni ej ustalonego prawnie poziomu. Pracodawcy, 
którzy musz  ponosi  ci ar sk adki od minimalnego wynagrodzenia mog  ogranicza
popyt na prac  i doprowadzi  do braku efektywno ci na rynku pracy. Badania empi-
ryczne wskazuj , i  taki schemat dzia ania w korelacji z podnoszeniem sk adek na 
wiadczenia emerytalne w okresie ostatnich dwudziestu lat w krajach OECD jest jedn

z przyczyn wzrostu bezrobocia i zwolnienia tempa wzrostu p ac realnych13.
Problem uciekania pracowników do szarej strefy, i to nie tylko w wyniku nak a-

dania obci e  zwi zanych z obowi zkowym systemem emerytalnym, dotyczy przede 
wszystkim krajów rozwijaj cych si . W krajach takich jak Bolivia, Kostaryka, Hondu-
ras czy Paragwaj prawie 50% pracowników zatrudnionych jest w sektorze nieformal-
nym. Praktyka taka jest szkodliwa z punktu widzenia systemów emerytalnych ( amana 
jest tu zasada wypracowywania wiadcze  emerytalnych przez osoby m ode dla zabez-
pieczenia dochodów na okres staro ci) jak i finansów pa stwa, obni aniem produk-
tywno ci pracy i tempa wzrostu gospodarczego. 

Wp yw spo ecznych systemów emerytalnych na opuszczenie rynku pracy wyni-
ka z jego funkcji, ale szczególny aspekt tego zjawiska ma odniesienie do wcze niej-
szego wycofywania si  z rynku pracy. W krajach rozwijaj cych si  i przechodz cych 
transformacj  gospodarcz  praktyk  sta o si , i  efektywny wiek emerytalny jest 
znacznie ni szy ni  przewidziany prawnie. Rzeczywisty wiek emerytalny w krajach 
postsocjalistycznych kszta tuje si  na poziomie 55 lat, podczas gdy ogólne zasady 
nabywania uprawnie  emerytalnych ustalaj  go na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 dla 
m czyzn. W krajach rozwini tych gospodarczo równie  mo na zaobserwowa  ten-
dencj  obni ania zatrudnienia w ród osób w wieku 55-64 lata, cho  zjawisko to jest 
pochodn  innych czynników (przede wszystkim uzale niania wiadcze  od testów 
dochodowych i zawieszania wiadcze  emerytalnych dla osób, które pracuj  pomimo 
uzyskania uprawnie  do wiadcze  emerytalnych). Zjawiska dyskutowane powy ej
wskazuj  na wykorzystywanie systemów emerytalnych jako instrumentów zapobiega-
nia bezrobociu i wspierania procesów transformacji gospodarek, a w szczególno ci 
procesów prywatyzacji. Do wiadczenia wskazuj  jednak, i  jest to kosztowny instru-

13  World Bank, op. cit., s. 121.
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ment, skutkuje bowiem konieczno ci  podnoszenia obci e  zwi zanych z finansowa-
niem wiadcze  emerytalnych oraz de facto negatywnie oddzia ywuje na rynek pracy, 
zach caj c do podejmowanie nieformalnego zatrudnienia. 

Podobnie jak w analizie poprzednich aspektów makroekonomicznych, zasadnym 
jest odniesienie si  do do wiadcze  Chile. Wprowadzona reforma równolegle obj a
zmian  finansowania wiadcze  i przej cie z formu y zdefiniowanego wiadczenia do 
formu y zdefiniowanej sk adki.

Szacuje si , e w krajach Ameryki Po udniowej w latach 1980-1990 udzia  osób 
zatrudnionych nieformalnie wzrós  z 26 do 31%, podczas gdy w Chile w tym samym 
okresie spad  z 36 do 31%14. Zmniejszy a si  stopa bezrobocia z 15% w ko cu lat 
siedemdziesi tych do rednio 5% w latach dziewi dziesi tych. Badania przeprowa-
dzone przez Sebastiana Edwards�a wskazuj , e reforma systemu emerytalnego bezpo-
rednio przyczyni a si  od obni enia stopy bezrobocia o 2,2%-3,6%15. Jednak nie 

wszystkie osoby zatrudnione wp acaj  sk adki do funduszy emerytalnych. Kwestia ta 
jednak jest dyskusyjna. Z jednej strony, najwi ksz  sk onno  do unikania op acania 
sk adek reprezentuj  osoby zatrudnione na w asny rachunek, które nie s  obj te obo-
wi zkowym uczestnictwem w nowym systemie emerytalnym (mog  przyst powa  do 
funduszy emerytalnych dobrowolnie). W pierwszych latach funkcjonowania nowego 
systemu unika o op acania oko o 5% osób obj tych tym obowi zkiem16. Jednak w 
ko cu lat dziewi dziesi tych odsetek ten wzrós  do kilkunastu procent. Jak zaznaczo-
no wcze niej, udzia  osób nie p ac cych sk adki do funduszy emerytalnych mo e
rosn  ze wzgl du na zastosowany mechanizm gwarantowania emerytury minimalnej. 
Eksperci Banku wiatowego dostrzegaj c ten potencjalny problem zaproponowali 
wprowadzenie mechanizmu uzale niaj cego wysoko  minimalnego wiadczenia od 
czasu oszcz dzania w funduszu emerytalnym. 

W Europie, jak dot d cztery kraje zdecydowa y si  na wprowadzenie formu y
emerytalnej o zdefiniowanej sk adce przy finansowaniu repartycyjnym, tj. W ochy i 

otwa (1996 r.), Szwecja oraz Polska (1999 r.). Ze wzgl du na krótki okres czasu od 
wprowadzonych reform, nie ma podstaw do formu owania wniosków w zakresie 
efektów dla rynku pracy.  

Reasumuj c powy sze rozwa ania, nale y podkre li , i  wyst pienie makroeko-
nomicznych efektów wprowadzenia reform systemów emerytalnych polegaj cych na 
wprowadzaniu funduszy kapita owych zale y w du ej mierze od szeregu dodatkowych 
elementów kszta towanych w wyniku podejmowania reform, jak i stopnia rozwoju 
systemu emerytalnego. Bezpo rednia ekstrapolacja pozytywnych efektów funkcjono-
wania funduszy emerytalnych jest utrudniona i wymaga uwzgl dnienia zarówno stop-
nia rozwoju ekonomicznego kraju jak i specyficznych warunków wewn trznych de-
terminuj cych funkcjonowanie spo ecznych systemów emerytalnych. 

14  Por. E. James, Reforming social security..., op. cit., s. 27. 
15  S. Edwards, The chilean pension reform: a pioneering program, NBER Working Paper 5811, Cam-

bridge 1996, s. 30. 
16  Por. E. James, Reforming social security..., op. cit., s. 27. 
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