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Wstęp 

Właśnie ukazał się kolejny raport Mercer CFA Global Pension Index (MCGPI) – edycja 2020 i 12-ta z 

kolei. W obecnym  porównaniu uwzględniono dwa nowe kraje – Belgię i Izrael. W związku z tym, raport 

uwzględnia łącznie 39 analizowanych systemów emerytalnych, obejmując 2/3 populacji świata. W 

badaniu uwzględniono 50 wskaźników w ramach 3 grup kryteriów (więcej poniżej). Co także ważne, 

pojawili się nowi partnerzy Mercer – CFA Institute, szanowane stowarzyszenie profesjonalnych 

doradców inwestycyjnych oraz ośrodek badawczy związany z australijskim Monash University. Po raz 

1-szy w raporcie uwzględniono ocenę różnic w świadczeniach kobiet i mężczyzn (sytuacja doskonale 

znana w Polsce) – tj. zjawisko niskich emerytur kobiet związanych m.in. z krótszym okresem 

składkowania (pracy), głównie ze względu na „obowiązki rodzicielskie”, wcześniejszym przechodzeniem 

na emeryturę i dłuższą oczekiwaną długością życia. To z pewnością będzie jeden z ciekawszych 

wątków badania w przyszłości. 
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Miejsce Polski w rankingu 

Polski system emerytalny znowu stracił w ocenie i został niżej oceniony niż rok wcześniej, zajmując 25 

miejsce w porównaniu (rok temu była to pozycja 21). Co ważne, niższej ocenie towarzyszyła także 

mniejsza liczba przyznanych punktów i ocena znacznie poniżej średniej. To tak w skrócie. Ważna rzecz 

przy komentowaniu wyników dla Polski. W tegorocznej ocenie uwzględniono już 1-sze efekty reformy 

PPK. Rok temu liczyliśmy, że PPK poprawią pozycję Polski. I tak się pewnie stało. Niestety, pozytywne 

efekty reformy PPK zostały skompensowane przez kilka istotnych negatywnych zdarzeń. W 

tegorocznym porównaniu Polska wiele straciła w efekcie opublikowanego przez OECD najnowszego 

Pension at a Glance 2019 OECD and G20, a dokładnie na skutek szeroko dyskutowanych w Polsce, 

niezwykle niskich wartości przyszłych stóp zastąpienia (prognozy emerytur na 2060 rok). Płacimy 

wysoką cenę za obniżenie wieku emerytalnego, ubytek z rynku pracy osób starszych, niskie minimalne 

emerytury i wiele elementów, które negatywnie wpływają na poziom, stabilność i integralność naszego 

systemu emerytalnego.  
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Co analizujemy w badaniu? 

Przypomnijmy, w raporcie, co roku oceniane są wybrane systemy emerytalne, zarówno te państwowe 

(social security), jak i uzupełniające, prywatne systemy emerytalne (private arrangements). W tym 

ostatnim aspekcie badanie uwzględnia zarówno plany emerytalne oferowane przez pracodawców (w 

Polsce będą nimi pracownicze programy emerytalne – PPE oraz pracownicze plany kapitałowe – PPK), 

jak i indywidualne rozwiązana, podobne do polskich IKE i IKZE.  

Metodologię badania opisaliśmy szczegółowo pod tekstem. W skrócie, w badaniu każdy kraj oceniany 

jest w skali od 0 do 100 punktów. Całkowita wartość indeksu jest średnią ważoną trzech kryteriów: 1) 

adekwatności (waga 40%), 2) wypłacalności w długim terminie (35%) i 3) bezpieczeństwa prawnego 

systemu (25%). W sumie, w ocenie uwzględnia się 50 szczegółowych wskaźników oceniających 

wszystkie istotne elementy systemów. 
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Wyzwania ery Covid-19 i inne zagrożenia dla 

systemów emerytalnych  

Autorzy raportu już na wstępnie stwierdzają, że wszystkie systemy emerytalne są dzisiaj pod presją 

zmian demograficznych, przede wszystkim wydłużania się oczekiwanej długości życia oraz niższych 

wskaźników dzietności (oba składają się na zjawisko starzenia się społeczeństw). Z nowych problemów 

wskazano oczywiście globalną pandemię Covid-19 i jej negatywny wpływ na nasze emerytury. Wśród 

tych ostatnich w raporcie wymieniono m.in. rosnące bezrobocie, zagrożenie globalną recesją oraz niskie 

rentowności inwestycji.   

Jak we wszystkich dotychczasowych edycjach badania, także w tym roku wspomniano o wciąż 

niewielkiej powszechności systemów uzupełniających oraz rosnącym długu publicznym, 

ograniczającym możliwość wywiązania się wielu krajów ze swoich zobowiązań emerytalnych (w 

systemach, gdzie składki emerytalne wpłacane przez zatrudnionych finansują bieżące wypłaty 

świadczeń – czyli właśnie tak, jak to się dzieje w przypadku naszego ZUS-u). 
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Szczegółowy ranking i pozycja Polski w 2020 roku 

Jak już wspomniano, w tym roku Polska znalazła się w rankingu na 25 miejscu (na łącznie 39 krajów). 

Rok temu było to miejsce 21 w gronie 37 krajów). Straciliśmy zarówno „miejsce” w rankingu (cztery 

pozycje), ale co ważniejsze także punkty w ocenie (utrata 2.7 pkt). Jednocześnie nasza ocena (54.7 

pkt) jest znacznie poniżej średniej dla badanej grupy (59.7 pkt) – także w dwóch ostatnich edycjach 

ocena Polski była poniżej średniej. Warto także odnotować, że w 2019 roku Polska awansowała w 

rankingu o 3 pozycje (w 2018 notowaliśmy spadek o 5 miejsc).  

Tegoroczna ocena stanowi potwierdzenie raczej negatywnej opinii nt. realizowanych w Polsce zmian, 

w żadnym lub niewielkim jedynie stopniu rekompensowanych pozytywnym wpływem reformy PPK. 

Trudno mieć nadzieję że planowana na przyszły rok ostateczna likwidacja otwartych funduszy 

emerytalnych (OFE) nie spowoduje dalszych, istotnych spadków. Mogłoby się tak stać,  pod warunkiem, 

że zrobione to zostanie wg rządowego pomysłu i większość „dokona” transferu środków z OFE do IKE. 

No i na koniec – najwyżej oceniony kraj (Holandia) uzyskał ponad dwa razy więcej punktów, niż kraj 

najgorszy (Tajlandia). Różnice są znaczące, a grupa krajów najwyżej ocenianych to wciąż w dużej 

części „bogata stara Europa”. Polska aspiruje do tego grupy. Niestety od wielu lat nasze aspiracje nie 

znajdują potwierdzenia w liczbach, a różnice w stosunku do najlepszych systemów, i także do średniej 

oceny, wciąż rosną. 

Pełen ranking oraz zmiany wartości indeksu rok do roku przedstawiono w tabeli poniżej.  

 

Ranking 

2020 
Kraj 

Ocena w pkt. Różnica 2020 

do 2019 2020 2019 

1 Holandia 82.6 81.0 1.6 

2 Dania 81.4 80.3 1.1 

3 Izrael 74.7   

4 Australia 74.2 75.3 -1.1 

5 Finlandia 72.9 73.6 -0.7 

6 Szwecja 71.2 72.3 -1.1 

7 Singapur 71.2 70.8 0.4 

8 Norwegia 71.2 71.2 0.0 

9 Kanada 69.3 69.2 0.1 

10 Nowa Zelandia 68.3 70.1 -1.8 

11 Niemcy 67.3 66.1 1.2 

12 Szwajcaria 67.0 66.7 0.3 

13 Chile 67.0 68.7 -1.7 
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14 Irlandia 65.0 67.3 -2.3 

15 UK 64.9 64.4 0.5 

16 Belgia 63.3     

17 Hong Kong SAR 61.1 61.9 -0.8 

18 USA 60.3 60.6 -0.3 

19 Malezja 60.1 60.6 -0.5 

20 Francja 60.0 60.2 -0.2 

21 Kolumbia 58.5 58.4 0.1 

22 Hiszpania 57.7 54.7 3.0 

23 

Arabia 

Saudyjska 
57.5 57.1 0.4 

24 Peru 57.2 58.5 -1.3 

25 Polska 54.7 57.4 -2.7 

26 Brazylia 54.5 55.9 -1.4 

27 RPA 53.2 52.6 0.6 

28 Austria 52.1 53.9 -1.8 

29 Włochy 51.9 52.2 -0.3 

30 Indonezja 51.4 52.2 -0.8 

31 Korea Płd. 50.5 49.8 0.7 

32 Japonia 48.5 48.3 0.2 

33 Chiny 47.3 48.7 -1.4 

34 Indie 45.7 45.8 -0.1 

35 Meksyk 44.7 45.3 -0.6 

36 Filipiny 43.0 43.7 -0.7 

37 Turcja 42.7 42.2 0.5 

38 Argentyna 42.5 39.5 3.0 

39 Tajlandia 40.8 39.4 1.4 

Średnia 59.7 59.3   

 

Podobnie jak w 2019 roku, także w 2020, Polska została zakwalifikowana do piątej kategorii w 7-

stopniowej skali (grupa C), do  grupy krajów, których systemy emerytalne mają pewne dobre cechy, ale 

również istotne braki i ryzyka, które powinny być wyeliminowane, bo zagrażają niewypłacalnością 

systemu. W tej grupie, obok Polski znalazły się takie kraje jak: Arabia Saudyjska, Austria, Hiszpania, 

Korea Południowa oraz Włochy. I znów lepiej od naszego, oceniono systemy emerytalne m.in. Francji, 

Niemiec, Belgi, UK oraz USA. W rankingu wyprzedziliśmy natomiast m.in. Japonię, czy Turcję. Liderzy 

tegorocznej oceny to (podobnie jak rok temu) Holandia i Dania. Co ciekawe w 1-szej dziesiątce znalazły 

się właściwie wszystkie kraje Skandynawii: Dania, Finlandia, Szwecja i Norwegia. Nie musimy więc 

daleko szukać dobrych wzorów. A kto zamyka ranking? Turcja, Argentyna i Tajlandia – wszystkie z 

mniej niż 43 pkt. (przypomnijmy Polska zdobyła ich blisko 55). 
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Wierzyliśmy, że uwzględnienie w ocenie Polski reformy PPK wpłynie na lepszą ocenę. Niestety tak się 

nie stało. Zarówno dotychczasowe efekty reformy PPK, jak i dodatkowe wypłaty (13,14-ta emerytura) 

zostały „przykryte”, przez negatywnie ocenione prognozy dot. przyszłych emerytur (rekordowe tempo 

spadku do 2060, a prognozowane stopy zastąpienia zaliczone do najniższych wśród krajów OECD). Z 

drugiej strony wciąż wierzymy, że rozwój PPK, rozumiany jako wyższa partycypacja i wzrost wartości 

aktywów z potencjałem wzrostu, wpłyną w przyszłości na lepszą ocenę Polski.  

Każdego roku, w raporcie pojawia się lista rekomendacji – działań, które poprawiłyby system emerytalny 

danego kraju, jak również wpłynęły pozytywnie na wzrost punktacji. Dla Polski autorzy raportu 

rekomendują, w odniesieniu do części rekomendacji, niezmiennie od lat, m.in. następujące działania: 

 Podniesienie wieku emerytalnego, tak, aby uwzględniał rosnącą w ostatnich latach oczekiwaną 

długość życia Polaków (nowa rekomendacja – efekt obniżenia wieku emerytalnego przez obecny 

rząd), 

 Podniesienie poziomu minimalnych emerytur i publicznego wsparcia najbiedniejszych emerytów, 

 Stymulowanie zwiększenia poziomu oszczędności gospodarstw domowych, 

 Dalsze upowszechnianie dobrowolnych, kapitałowych elementów systemu (PPE, PPK, IKE, IKZE), 

 Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa, szczególnie osób w wieku starszym 

(55+). 
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Podsumowanie 

Zmiany, jakim nasz system podlegał w ostatnich latach bardzo często oceniane były jako 

„kontrowersyjne”, a ich efekty powszechnie  krytykowano (np. obniżenie wieku emerytalnego, czy 

akceptowanie uprzywilejowania znacznych grup zawodowych). Jednocześnie padały zarzuty 

komplikowania systemu, czy też wprowadzania zmian destabilizujących system.  

Najnowsze zmiany wprowadzone w kilku ostatnich latach umownie podzielić można na dwie grupy: 1-

sza grupa, do której zaliczymy m.in. podwyższanie świadczeń (13 i 14-ta emerytur) i 2-ga, związana ze 

zmianami w elementach kapitałowych systemu. Do tej ostatniej zaliczymy oczywiście reformę PPK oraz 

zmiany wprowadzane w sposobie funkcjonowania programów PPE. Jednocześnie do tej ostatniej grupy 

zaliczyć musimy także zapowiadane „dokończenie” likwidacji OFE i przyszły transfer środków z OFE do 

IKE. Z perspektywy oceny naszego systemu emerytalnego całościowa ocena wszystkich tych zmian 

jest niejednoznaczna. Z jednej strony pozytywnie ocenić można wypłatę dodatkowych emerytur. Z 

drugiej strony duże obawy budzą skutki tych wypłat (potencjalne napięcia budżetowe). Jeszcze bardziej 

dyskusyjna wydaje się być ocena ostatecznej likwidacji OFE. Z jednej strony (to pozytywy) wyjaśni to 

status OFE oraz powinno zapewnić transfer środków z OFE do IKE. Z drugiej strony, transfer będzie 

jedynie częściowy, bo po drodze stracimy 15% wartości środków (opłata „za transfer”). Co więcej, nie 

wiemy, ile osób zdecyduje się ostatecznie „pozostać” całkowicie w ZUS.  

A jak wygląda zdaniem autorów badania idealny system emerytalny? W skrócie (tylko wybrane 

elementy) to system z odpowiednio skalkulowaną minimalną emeryturą, z min. 70% stopą zastąpienia 

(w Polsce obecnie to ok. 50%, a w 2060 roku być może nie więcej niż 35%), z minimum 60% kapitału 

emerytalnego wypłacanego jako regularny dochód (na wzór naszego ZUS-u) oraz z 80% uczestnictwem 

w prywatnych planach emerytalnych (dla porównania, w Polsce mamy ok. 40% partycypację w PPK, 

70% w PPE, ale wciąż znaczne grupy pracownicze, np. samozatrudnieni są poza systemem). I jeszcze 

jeden element dobrego systemu emerytalnego – zabezpieczenie emerytur kobiet i wyrównanie poziomu 

świadczeń pomiędzy kobietami i mężczyznami. 

No i na koniec warto odnieść się ponownie do reformy PPK. W sytuacji demograficznej, w jakiej znajduje 

się Polska, przy braku zaufania do instytucji finansowych, niskiej skłonności do oszczędzania 

rozwiązanie o takim charakterze jak PPK, z automatycznym zapisem pracowników do systemu powinno 

być wprowadzone już dawno. Można założyć, że średnio i długoterminowo, PPK zwiększy 

powszechność oszczędzania i ogólnie wartość oszczędności emerytalnych Polaków. Przy okazji wiele 

jednak wskazuje, że system PPK będzie wymagał jeszcze korekt. Poza oczywistymi, mającymi na celu 

jego uproszczenie, właściwie w każdym zakresie, poczynając od obowiązków administracyjnych, 

poprzez komunikację, a na polityce inwestycyjnej funduszy i kontroli kończąc być może czekać nas 

również będą mniej korzystne zmiany. Nie można bowiem wykluczyć, że już w niedalekiej przyszłości 

rozpoczniemy np. dyskusję nt. zwiększenia poziomu obowiązkowych składek do PPK (szczególnie 
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jeżeli zaobserwujemy podobne praktyki innych krajów, które wprowadziły lub właśnie wprowadzają 

podobne do PPK rozwiązania). Bez wątpienia emerytury są takim elementem polityki gospodarczej, w 

którym zmieniać się będzie jeszcze wiele. 

 

Metodologie badania Mercer CFA Global Pension Index 2020: W badaniu MCGPI, każdy kraj jest 
oceniany w skali od 0 do 100 punktów. Całkowita wartość indeksu jest średnią ważoną trzech 
kryteriów: 1) adekwatności, 2) wypłacalności w długim terminie i 3) bezpieczeństwa prawnego 
systemu. Każdemu kryterium przypisuje się konkretną wagę (ważność), najwyższą 
adekwatności (40%). W ramach tego kryterium analizuje się między innymi, czy zapewniane 
przez kraj świadczenia emerytalne są na odpowiednim poziomie, czy system zachęt 
podatkowych sprzyja budowaniu oszczędności emerytalnych, czy emerytury pochodzą z wielu 
źródeł. Drugim pod względem ważności kryterium jest wypłacalność systemu w długim 
terminie. Analizowana jest ona na podstawie kilku wskaźników oceniających, czy system 
emerytalny zbudowany jest w sposób, który gwarantuje wypłacalność świadczeń w przyszłości, 
czy i w jaki sposób system podatkowy stara się wspierać oszczędności emerytalne, wielkość 
długu publicznego oraz tempo wzrostu gospodarczego. To kryterium ma wagę 35%. Trzecie 
kryterium, bezpieczeństwo prawne systemu, koncentruje się na obszarze prywatnych 
oszczędności i bada, na podstawie różnych wskaźników, jak „wiarygodny“ i trwały jest ten 
element systemu. Decydującą rolę w ocenie odgrywa tutaj skuteczny system prawny i 
efektywny nadzór państwa. W tym kryterium waga wynosi 25%. W sumie, w ocenie uwzględnia 
się łącznie 50 indywidualnych wskaźników oceniających szczegółowo wszystkie istotne 
elementy systemów.  
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