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RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR ANNY GIERUSZ
PT. „MODELE PODZIAŁU RYZYKA W HYBRYDOWYCH
PRACOWNICZYCHPROGRAMACH EMERYTALNYCH”
I. Uwagi wprowadzające
Proces demograficznego starzenia się społeczeństwa (wzrost liczebności populacji w wieku
poprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku produkcyjnym) i przeobrażenia na rynku pracy
(późniejsze rozpoczynanie pracy zawodowej, częste zmiany pracy, odchodzenie od
tradycyjnego modelu zatrudnienia i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne u
jednego pracodawcy) stanowią poważne wyzwanie dla systemów zabezpieczenia społecznego,
zwłaszcza – systemów emerytalnych oraz systemów opieki zdrowotnej. W przypadku
systemów emerytalnych chodzi nie tylko o zapewnienie długoterminowej stabilności
finansowej tych systemów, ale także adekwatności świadczeń dla osób starszych, dla których
w większości emerytura stanowi główne lub wyłączne źródło utrzymania po zakończeniu
aktywności

zawodowej.

Przeprowadzone

pod

presją

niekorzystnych

procesów

demograficznych oraz rosnącego obciążenia finansów publicznych na przełomie XX i XXI w.
doprowadziły w wielu krajach do zwiększenia długoterminowej stabilności finansowej
publicznych systemów emerytalnych, ale kosztem adekwatności świadczeń. Z prognoz wynika
(por. Pensions at Glance 2017, OECD), że osoby obecnie podejmujące pracę mogą w
perspektywie 30-40 oczekiwać znaczenie niższego poziomu zabezpieczenia emerytalnego
(mierzonego relacją emerytury do ostatniego lub średniego wynagrodzenia) niż pokolenie
obecnych emerytów. Istnieje zatem potrzeba gromadzenia oszczędności w dodatkowych
systemach emerytalnych - zarówno zakładowych (grupowych), jak i indywidualnych.
Sprawdzona i efektywną (korzyści skali) formą dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego jest
uczestnictwo w pracowniczych programach emerytalnych (PPE). W różnych krajach poziom
uczestnictwa w PPE jest zróżnicowany: tam, gdzie mają one charakter obowiązkowy lub quasiobowiązkowy, dodatkowo na emeryturę gromadzi środki większość osób pracujących. W
krajach, gdzie uczestnictwo jest dobrowolne, trudno przekroczyć poziom połowy ogółu
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zatrudnionych, a w niektórych państwach partycypuje w PPE znikomy odsetek siły roboczej
(np. 2,6 % uczestników PPE w Polsce w 2017 r.).
Okazuje się jednak, że nawet powszechność uczestnictwa i systematyczne odprowadzanie
składek do pracowniczego programu emerytalnego mogą okazać się niewystarczające. Jest to
związane z ryzykiem występującym w PPE, przy czym zależnie od konstrukcji programu może
one leżeć po stronie pracodawcy (programy ze zdefiniowanym świadczeniem – Defined
Benefit) lub po stronie pracownika-uczestnika programu emerytalnego (programy ze
zdefiniowaną składką – Defined Contribution). Realizacja ryzyka inwestycyjnego może
znacząco obniżyć wartość aktywów finansowych zgromadzonych w programie. Występują
również inne rodzaje ryzyka (np. ryzyko inflacji, ryzyko długowieczności, czyli dłuższej niż
oczekiwana długości życia uczestnika programu emerytalnego). Dlatego kwestia o kapitalnym
znaczeniu zarówno teoretycznym (z punktu widzenie ekonomii emerytalnej), jak i
aplikacyjnym

jest

zapewnienie

podziału

ryzyka

między

głównych

interesariuszy

pracowniczego programu emerytalnego – pracodawców i pracowników. Swoją rolę ma do
odegrania także państwo, jako nadzorca finansowy zapewniający bezpieczeństwo prowadzenia
i uczestnictwa w PPK w określonych ramach prawno-instytucjonalnych.
Bardzo ciekawą i stosowaną już w niektórych krajach (m.in. w Wielkiej Brytanii i w USA,
gdzie rynki PPE są najbardziej rozwinięte) formą podziału ryzyka w ramach PPE są
pracownicze programy emerytalne o charakterze hybrydowym, łączące w sobie elementy
programów ze zdefiniowanym świadczeniem i zdefiniowaną składką.

II.

Ocena merytoryczna pracy

2.1.

Trafność podjętej problematyki badawczej i jej oryginalność

Celem poznawczym rozprawy jest „scharakteryzowanie podziału ryzyka w hybrydowych
programach emerytalnych zarówno z punktu widzenia uczestnika, jak i pracodawcy oraz
zaproponowanie nowego programu hybrydowego, który spełniałby zdefiniowane kryteria” (s.4).
W polskiej literaturze przedmiotu nie było do tej pory prac zawierających pogłębioną analizę
ekonomiczno-finansową i instytucjonalną pracowniczych programów emerytalnych o
charakterze hybrydowym. W zagranicznej literaturze przedmiotu – w szeroki zakresie i w
sposób przemyślany wykorzystanej w pracy – dominują prace poświęcone analizie
pracowniczych programów emerytalnych ze zdefiniowanym świadczeniem oraz zdefiniowaną
składką. Problematyka zarządzania ryzykiem w hybrydowych pracowniczych programach
emerytalnych nie została jeszcze w sposób pogłębiony i wyczerpujący spenetrowana badawczo.
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Spora część publikacji na temat hybrydowych pracowniczych planów emerytalnych ma
charakter opisowy, bez pogłębionych rozważań natury teoretycznej.
Dlatego z uznaniem przyjąć należy, iż mgr Anna Gierusz trafnie zidentyfikowała
występująca lukę poznawcza w tej dziedzinie i podjęła istotny poznawczo, oryginalny i
dysertabilny temat.
Za szczególne osiągnięcia doktorantki i wkład do teorii ekonomii emerytalnej recenzent
uważa:
1) Opracowanie i zastosowanie oryginalnej, autorskiej miary do pomiaru ryzyka w
hybrydowych pracowniczych programach emerytalnych, współfinasowanych przez
pracodawców i pracowników, która jest „zmienność składki wymaganej do
zapewnienia świadczenia określonej wysokości”(s. 67).
2) Zaproponowanie nowego typu hybrydowego programu emerytalnego, który spełnia
określone kryteria dotyczące podziału ryzyka miedzy pracodawcę i pracownika, przy
zapewnieniu adekwatności świadczenia z zakładowego programu emerytalnego na z
góry określonym poziomie.
Także zawarta w rozdziale II o charakterze teoretycznym charakterystyka hybrydowych
pracowniczych programów emerytalnych poszerza stan wiedzy na ten temat w porównaniu do
publikacji dostępnych w polskiej literaturze przedmiotu.
Rezultaty poznawcze osiągnięte w wyniku przeprowadzonych badań teoretycznych oraz
empirycznych (symulacje funkcjonowania i poziomu ryzyka różnego typu programów
hybrydowych, w tym również nowego, proponowanego przez Doktorantkę programu)
uważam za bardzo interesujące, oryginalne i istotne poznawczo. Bez wątpienia poszerzają
one dotychczasowy stan wiedzy w dziedzinie ekonomii emerytalnej, w szczególności – w
zakresie teorii i praktyki funkcjonowania zakładowych systemów emerytalnych. Praca ma
także walory aplikacyjne. Biorąc pod uwagę wspomniane już obniżenie poziomu
zabezpieczenia oferowanego przez publiczne systemy emerytalne oraz potrzebę rozwoju
pracowniczych programów emerytalnych można się spodziewać wzrostu znaczenia i
upowszechnienia w przyszłości hybrydowych pracowniczych programów emerytalnych, które
ograniczają ryzyko po stronie pracodawców i pracowników. Wyniki badan zawartych w
recenzowanej pracy oraz własny, autorski model pomiaru i podziału ryzyka w hybrydowym
pracowniczym programie emerytalnym mogą znaleźć zastosowanie praktyczne. Jest to zresztą
jak najbardziej wskazane ze względu na to, że zarówno ekonomia emerytalna, jak i ściśle z nią
powiązana teoria polityki społecznej, do której dorobku Autorka również nawiązuje, to nauki
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stosowane, które predysponowane są do formułowania rekomendacji na rzecz praktyki
funkcjonowania systemów zabezpieczenia społecznego.
2.2.

Kwestie dyskusyjne

Jak w każdej pracy naukowej, można również znaleźć w rozprawie mgr Anny Gierusz
kwestie dyskusyjne i prowokujące do postawienia pytań.
Po pierwsze – wątpliwość co do użytego w tytule pracy pojęcia modelu. W części teoretycznej
pracy warto byłoby znaczenie tego terminu doprecyzować. Czy chodzi o model odwzorowujący
faktycznie istniejące już hybrydowe pracownicze programy emerytalne, czy raczej o pewien
układ założeń przyjmowanych w danej nauce w celu rozwiązania danego problemu
badawczego (hipotetyczną konstrukcję myślową)? Czy metoda modelowania odnosi się do
całej konstrukcji programu, czy tylko do pomiaru ryzyka? W tym drugim przypadku zamiast
„model” lepiej używać określenia „metoda pomiaru”.
Po wtóre – pominięcie w części teoretycznej dorobku ekonomii behawioralnej. Zdaniem
recenzenta, w pierwszych dwóch rozdziałach teoretycznych na temat potrzeby nowych
rozwiązań emerytalnych w świetle zmian demograficznych i ekonomicznych w wybranych
krajach oraz hybrydowych pracowniczych programach emerytalnych zabrakło choćby
wzmianki na temat ekonomii behawioralnej oraz jej zastosowań w zakładowych systemach
emerytalnych. Autorka nie uwzględnia też wśród czynników wpływających na powstanie i
funkcjonowanie systemów emerytalnych czynników natury psychologicznej. Tymczasem, jak
wskazują dobitnie prace laureatów nagrody Nobla Davida Kahnemana (współautor z Amosem
Tversky’m teorii perspektywy) oraz Richarda Thalera (współtwórca ekonomii emerytalnej),
ludzie ulegają w sposób systematyczny złudzeniom poznawczym, działają w warunkach
ograniczonej

racjonalności,

w

kwestiach

finansowych

(także

w

odniesieniu

do

długoterminowych oszczędności emerytalnych) zamiast myślenia analitycznego stosują
myślenie oparte na skrótach myślowych (heurystykach) i intuicji. Zmiana „architektury
wyboru” – np. wprowadzenie jako opcji domyślnej (default option) automatycznego zapisu do
programu emerytalnego z opcją rezygnacji, może w zasadniczy sposób wpłynąć na zwiększenie
poziomu uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym. W kwestiach związanych z
zarzadzaniem ryzykiem bardzo istotne jest zidentyfikowane na gruncie teorii perspektywy i
potwierdzone empirycznie zjawisko niechęci do strat (risk aversion) : strata odczuwana jest
silniej niż zysk tej samej kwoty.
Ekonomia, w tym również ekonomia emerytalna, jest nauką o podejmowanych przez ludzi
decyzjach i ich motywacjach. W sposób oczywisty dotyczy to również motywacji i decyzji
pracodawców i pracowników w hybrydowych pracowniczych programach emerytalnych.
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Nawet najbardziej optymalnie skonstruowany hybrydowy pracowniczy program emerytalny
może nie zyskać uznania jednej lub obu grup interesariuszy, jakimi są pracodawcy i
pracownicy.
Oczywiście, autorka ma prawo stosować w pracy klasyczny paradygmat przyjęty w ekonomii
głównego nurtu, jakim jest (przyjmowany często implicie) zawsze racjonalnie i konsekwentnie
postępujący podmiot gospodarujący (homo oeconomicus), który dąży do maksymalizacji
swojej użyteczności (konsument, w tym przypadku – uczestnik PPE) lub maksymalizacji zysku
(przedsiębiorca, w tym przypadku – pracodawca prowadzący i współfinansujący program
emerytalny).
Przykładowo, w bardzo ciekawym i oryginalnym rozdziale 5, w którym w sposób twórczy
Autorka wykorzystała elementy teorii gier i schemat arbitrażowy Nasha do analizy problemu
podziału ryzyka i podziału składek w hybrydowym PPE, przyjęto za Nashem następujące
założenia: „strony uczestniczące w negocjacjach powinny być racjonalne, umieć określić i
porównać korzyści wynikające z możliwych rozwiązań (a więc mieć zdefiniowaną funkcję
użyteczności), mieć takie same umiejętności negocjacyjne oraz posiadać pełna wiedzę na temat
preferencji drugiej strony” (s. 107). Nietrudno zauważyć, że są to warunki trudne do spełnienia
w rzeczywistych negocjacjach miedzy pracownikami i pracodawcami, nie tylko zresztą w
kwestiach programów emerytalnych.
W związku z tym nasuwa się pytanie: Czy Doktorantka widzi ewentualną potrzebę
uwzględnienia w badania pracowniczych programów emerytalnych także perspektywy
poznawczej ekonomii behawioralnej?
Powyższa uwaga nie umniejsza ogólnie wysokiej oceny merytorycznej pracy, w
zamierzenie recenzenta stanowić ma jedynie inspiracje do dyskusji.

III. Ocena metodologiczna pracy
W pracy przyjęto cztery hipotezy badawcze:
„1. Analiza zmienności składki płaconej przez pracodawcę oraz uczestnika umożliwia
określenie podziału ryzyka pomiędzy obie strony płacące składki od programów emerytalnych.
2. Programy hybrydowe, oprócz umożliwienia podziału ryzyka pomiędzy pracodawcę a
uczestnika, oferują dodatkowe zabezpieczenie poprzez określenie maksymalnej zmienności
składki, albo poprzez wymaganie dostosowania wysokości składki jedynie w pewnych
określonych warunkach.
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3. Zaproponowany program hybrydowy jako jedyny spośród zbadanych

obejmuje

dodatkowym zabezpieczeniem zarówno pracodawcę, jak i uczestnika.
4. Problem podziału ryzyka w hybrydowym pracowniczym programie emerytalnym można
przedstawić i rozwiązać jako schemat arbitrażowy Nasha” (s. 4-5).
Powyższe hipotezy zostały prawidłowo sformułowane, co umożliwiło ich empiryczną
weryfikację.
Za oryginalny wkład własny Doktorantki do metodyki badania pracowniczych programów
emerytalnych recenzent uznaje starannie i z wykorzystaniem odpowiednio dobranych formuł
matematycznych przeprowadzone analizy podziału ryzyka w hybrydowych programach
emerytalnych (rozdział 4) oraz zastosowanie schematu arbitrażowego Nasha do analizy
podziału ryzyka w PPE (rozdział 5).
Warto także podkreślić dużą staranność w doborze źródeł (w większości są to pozycje
literatury zagranicznej – na 196 prac w bibliografii 173 to pozycje w j. angielskim), prawidłowo
stosowane przypisy, cytaty, prawidłową interpunkcję, zwięzłość i przejrzysty układ pracy.
Drobnym mankamentem formalnym jest brak streszczenia w j. angielskim. Ze względu na
oryginalność i walory poznawcze pracy warto byłoby opublikować tę dysertację w
wydawnictwie naukowym w Polsce, a wybrane jej tezy w liczących się czasopismach
naukowych w j.angielskim.
IV.

Konkluzje

Recenzent wysoko ocenia rozprawę doktorską mgr Anny Gierusz. Stanowi ona nie tylko
oryginalne, poprawne pod względem merytorycznym i metodycznym rozwiązanie problemu
badawczego, ale w opinii recenzenta wnosi istotny wkład do ekonomii emerytalnej. Autorka
wykazała ogólną dużą wiedzę w dyscyplinie naukowej ekonomii oraz dużą dojrzałość w
prowadzeniu badań naukowych. Zdaniem recenzenta, ze względu na oryginalność tematyki
badań oraz bardzo wartościowe rezultaty poznawcze oraz walory aplikacyjna rozprawa
doktorska mgr A.Gierusz zasługuje na wyróżnienie.
Biorąc to wszystko pod uwagę, zgodnie z wymogami Ustawy o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z14 marca 2003 r. z pózn. zm.
(Dz.U. 2016, poz. 882) przedkładam pozytywną ocenę rozprawy doktorskiej mgr
A.Gierusz pt. „Modele podziału ryzyka w hybrydowych pracowniczych programach
emerytalnych” (dziedzina nauki ekonomiczne, dyscyplina – ekonomia), zgłaszam wniosek
o wyróżnienie tej pracy oraz o dopuszczenie jej do publicznej obrony.
/-/ Marek Szczepański
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