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I)

Podstawa opracowania recenzji

Podstawą formalną recenzji jest pismo z dnia 16 lipca 2018 r. podpisane przez Dziekana
Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Mirosława Szredera. Celem recenzji jest stwierdzenie, czy
przedłożona rozprawa doktorska spełnia wymogi określone artykułem 13 ustawy z dnia 14
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz.U. z 2016, poz. 882 z późn. zm.).
Przedstawiona do recenzji dysertacja liczy 133 strony. W części merytorycznej obejmuje
wprowadzenie, pięć rozdziałów, zakończenie oraz bibliografię.
W recenzji przyjęto następujące kryteria oceny: uzasadnienie wyboru tematu i problematyki
badawczej, poprawność formułowania celów i hipotez, ocena struktury rozprawy i jej zawartości
merytorycznej, uwagi formalne oraz wynikający z tych kryteriów wniosek.
II)

Wybór tematu i określenie problematyki badawczej

Doktorantka wybrała temat rozprawy, który odpowiada istotnemu problemowi badawczemu,
zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i empirycznym. Rozwój dodatkowych programów
emerytalnych, w tym o charakterze grupowym jest niezwykle istotnym wyzwaniem dla wielu
krajów rozwiniętych, w których obserwowany jest proces starzenia się populacji. Tradycyjne
formy zabezpieczenia konsumpcji na okres starości przez publiczny obowiązkowy system
emerytalny stają się w coraz mniejszym stopniu wystarczające dla zapewnienia oczekiwanego
poziomu życia po zakończeniu aktywności zawodowej. Jak wskazuje Doktorantka (s. 1),
skutkuje to inicjowaniu reform systemów emerytalnych, które często skutkują ograniczeniem
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hojności systemów publicznych o obowiązkowym charakterze, przy jednoczesnym
promowaniu prywatnych form oszczędzania na emeryturę. Wśród tych ostatnich ważną rolę
odgrywają grupowe (pracownicze) programy emerytalne.
Tematyka ryzyka w systemach emerytalnych jest zagadnieniem istotnym w literaturze
ekonomicznej. Wynika to z jednej strony z roli, jaką świadczenia emerytalne pełnią w
finansowaniu konsumpcji osób, które zakończyły swoją aktywność zawodową, a z drugiej – z
roli systemów emerytalnych w gospodarce, w tym finansach publicznych, jak również na
rynkach kapitałowych. Praca wpisuje się w nurt coraz bardziej rozwijającej się ekonomii
emerytalnej. W szczególności, odnosi się do ważnego wątku dotyczącego identyfikacji różnego
typu ryzyk występujących w programach emerytalnych oraz ich podziału, uwzględniającego
zabezpieczenie dwóch najważniejszych stron programów emerytalnych: uczestników tych
programów, dla których ważne jest zapewnienie adekwatnej konsumpcji z wykorzystaniem
oszczędności zgromadzonych w programach emerytalnych oraz ich sponsorów
(pracodawców), którzy stoją przed zobowiązaniem finansowania tych programów.

III)

Cele rozprawy i hipotezy badawcze

Celem rozprawy jest scharakteryzowanie podziału ryzyka w hybrydowych programach
emerytalnych z punktu widzenia uczestnika i pracodawcy, oraz zaproponowanie programu
hybrydowego, który spełniałby określone w rozprawie kryteria (s. 4). W szczególności, druga część
postawionego celu stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oczekiwanego w
rozprawie doktorskiej. W mniejszym stopniu należy do tego zaliczyć charakterystykę podziału
ryzyka. Pewną niezręcznością jest przy formułowaniu celu określenie, że „jako ryzyko rozumiana
jest niepewność”, czy ustalona składka pozwoli na uzyskanie właściwego świadczenia. Zgodnie z
przyjętą w ekonomii nomenklaturą terminy „ryzyko” i „niepewność” wskazują na dwa różne
zjawiska – to pierwsze jest możliwe do oszacowania (co Doktorantka czyni w rozprawie), to drugie
ma charakter trudny do kwantyfikacji. Dlatego też nie definiowałabym pierwszego z
wymienionych terminów przez drugi.
Dla realizacji celu rozprawy sformułowane cztery hipotezy badawcze (s. 4):
1. Analiza zmienności składki płaconej przez pracodawcę oraz uczestników systemu
umożliwia określenie podziału ryzyka pomiędzy obie strony płacące składki do systemów
emerytalnych
2. Programy hybrydowe, oprócz umożliwienia podziału ryzyka pomiędzy pracodawcę i
uczestnika, oferują dodatkowe zabezpieczenie poprzez określenie maksymalnej
zmienności składki albo przez wymagania dostosowania wysokości składki jedynie w
pewnych określonych warunkach
3. Zaproponowany program hybrydowy jako jedyny spośród zbadanych obejmuje
dodatkowym zabezpieczeniem zarówno pracodawcę, jak i uczestnika
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4. Problem podziału ryzyka w hybrydowym pracowniczym programie emerytalnym można
przedstawić i rozwiązać jako schemat arbitrażowy Nasha.
Doktorantka nie wskazała głównej hipotezy badawczej, chociaż biorąc pod uwagę treść pracy,
wydaje się, że jest to hipoteza czwarta. W mojej ocenie, sposób sformułowania hipotez
badawczych odpowiada celowi postawionemu w pracy, chociaż mogłyby być one nieco
przeformułowane. Pierwsza hipoteza jest raczej oczywista – w literaturze zmienność danego
zjawiska jest stosowana jako miara ryzyka, więc w oczywisty sposób analiza zmienności składki
umożliwia określenie podziału ryzyka. W hipotezie trzeciej raczej podkreśliłabym, że jedynie
program hybrydowy (zgodnie z propozycją) jako jedyny pozwala na odpowiednią dywersyfikację
ryzyka pomiędzy pracodawcę i uczestników systemu. W mojej ocenie należałoby podkreślić, że
różnego typu narzędzia i instrumenty mogą w lepszym stopniu pozwalać na dywersyfikację ryzyka,
którego nie można wyeliminować, co nie wybrzmiewa wystarczająco w trzeciej hipotezie. Z kolei
w czwartej hipotezie wskazałabym raczej, że schemat arbitrażowy Nasha może być wykorzystany
do optymalizacji podziału ryzyka w hybrydowym pracowniczym programie emerytalnym.

IV)

Metoda badawcza

Przyjęte w rozprawie metody badawcze są odpowiednie do realizacji postawionych w rozprawie
celów badawczych i weryfikacji hipotez. Zastosowane metody mają charakter jakościowy, a także
ilościowy. W pierwszej części pracy (rozdziały 1-2) przedstawiona jest krytyczna analiza literatury
w oparciu o autorski przegląd dokonany przez autorkę rozprawy. W rozdziale trzecim
zaprezentowane są założenia opracowanego przez Doktorantkę modelu symulacyjnego,
uwzględniającego podstawowe grupy ryzyk, przed jakimi stają uczestnicy programów
emerytalnych i ich sponsorzy. Część czwarta i piąta przedstawiają wnioski płynące z autorskich
symulacji oraz propozycję podziału ryzyka w systemie hybrydowym, bazującą na rozwiązaniach
płynących z teorii gier.
Wybór i sposób zastosowanych metod badawczych należy ocenić pozytywnie. Doktorantka w
odpowiedni sposób wykorzystuje wnioski płynące z przeglądu literatury do rozwiązań
empirycznych w stosowanych w rozprawie analizach ilościowych.
Potwierdza to odpowiednią świadomość metodologiczną i opanowanie warsztatu badawczego.
V)

Struktura rozprawy i jej zawartość merytoryczna

Konstrukcja rozprawy stanowi spójne opracowanie, prowadzące do realizacji określonego celu
badawczego. Praca składa się z wprowadzenia, czterech rozdziałów zasadniczych, zakończenia,
bibliografii oraz odpowiednich spisów.
W pierwszym rozdziale przedstawiona jest potrzeba nowych rozwiązań emerytalnych w świetle
zachodzących zmian demograficznych i ekonomicznych. W tej części pracy przedstawione są cele
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i konstrukcja systemów emerytalnych, w tym stosowane klasyfikacje tych systemów. W tej części
mam kilka wątpliwości dotyczących interpretacji niektórych efektów realizacji celów
zabezpieczenia społecznego z perspektywy redystrybucji (część 1.1), a także sposobu
przedstawienia zachodzących zmian demograficznych i ekonomicznych (część 1.2).
W rozprawie Doktorantka stwierdza (s. 10), iż redystrybucja między generacjami dokonywana jest
w systemach niefinansowych (repartycyjnych), gdzie bieżące emerytury finansowane są ze składek
obecnie pracujących. Przepływ taki dokonuje się również w systemach finansowych
(kapitałowych), przy czym zachodzi on z wykorzystaniem rynków finansowych, na co wskazuje
m.in. Marek Góra w swojej książce „System emerytalny” (Góra, 2003). Ponadto, redystrybucja co
do zasady dokonywana jest pomiędzy osobami, które żyją krócej oraz dłużej, co dotyczy nie tylko
kobiet i mężczyzn (na co wskazuje Doktorantka), ale również np. osób z niższym i wyższym
wykształceniem, które również cechują się różną długością trwania życia, palaczami i nie palaczami
itp.
W części 1.2 krótko scharakteryzowane są zmiany demograficzne. Do analiz procesu starzenia się
populacji Doktorantka stosuje co do zasady wskaźnik obciążenia demograficznego, który również
przelicza na wskaźnik wsparcia (liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób
w wieku produkcyjnym) – w mojej ocenie wystarczające byłoby stosowanie jednego wskaźnika.
Ponadto, coraz częściej w demografii granice wieku produkcyjnego przyjmowane są jako 20-64
lata, a nie 15-64 lata, tak jak zastosowała to w pracy doktorantka. Na s. 14 Autorka odnosi się do
zmian demograficznych w krajach rozwijających się – warto również w tym przypadku podkreślić,
że procesy demograficzne skutkujące starzeniem się populacji (rozumianym jako wzrost mediany
wieku), również następują w tych krajach. W części dotyczącej zmian demograficznych w mojej
ocenie zabrakło odniesienia do ważnej z perspektywy starzenia się ludności teorii drugiego
przejścia demograficznego, sformułowanej przez R. Lesthaeghe i D. van de Kaa w roku 1986, która
pozwala na wyjaśnienie procesów, których skutki omówione są w Rozprawie.
W swoim omówieniu czynników ekonomicznych Doktorantka skupia się na zmianach
zachodzących na rynku pracy, głównie z perspektywy zmian stopy bezrobocia. Jest to zbyt wąskie
ujęcie perspektywy rynku pracy. Dla stabilności systemów emerytalnych kluczowy jest wysoki
poziom aktywności zawodowej, w tym zatrudnienia. Stopa bezrobocia nie jest miarą, która
pozwala na ocenę poziomu aktywności zawodowej. Przykładowo, kraje Europy ŚrodkowoWschodniej cechują się obecnie stosunkowo niskim poziomem bezrobocia, przy wskaźniku
zatrudnienia wśród osób w wieku produkcyjnym będącym znacząco poniżej poziomu
obserwowanego w krajach rozwiniętych. Dla ilustracji czynników ekonomicznych Doktorantka
pokazuje zmiany bezrobocia oraz wydatków na emerytury odpowiednio w okresie 2007-2017 oraz
2010-2016. Są to stanowczo zbyt krótkie okresy czasu dla wnioskowania o wpływie czynników
ekonomicznych na funkcjonowanie systemów emerytalnych, szczególnie (na co wskazuje
Doktorantka), ze względu na występujący w tym okresie kryzys finansowy. W przedstawieniu
prognozy zmiany wydatków na emerytury zabrakło mi odwołania do istotnej pozycji literaturowej
w tym obszarze, a mianowicie Ageing Report. Odniesienie do (Eich, Soto i Feher, 2014) oparte jest
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o projekcje, które nie uwzględniają zmian zachodzących w systemach emerytalnych omawianych
m.in. w Ageing Reports z 2015 i 2018 r.
Doktorantka w części 1.2 opisuje również zmiany społeczno-kulturowe, do których zalicza zmiany
dotyczące wieku emerytalnego, które w mojej ocenie raczej mają charakter prawny i dotyczą
reform jednego z ważnych parametrów systemu emerytalnego, a więc należą do czynników o
charakterze politycznym. Zabrakło mi tutaj komentarza (który się pojawia w dalszej części
rozprawy) dotyczącego rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczącej podnoszenia wieku
emerytalnego zgodnie z tempem zmian długości trwania życia, co było istotnym impulsem do
zmian prawnych w systemach emerytalnych.
W opisie czynników politycznych (s. 19) Doktorantka odnosi się do szeregu uwarunkowań
funkcjonowania systemów emerytalnych, w tym transformacji ustrojowej w byłych państwach
socjalistycznych i polityki unijnej. W przypadku tej ostatniej istotnym brakiem w rozprawie jest
pominięcie stosowanej w obszarze systemów emerytalnych „miękkiej” (pozalegislacyjnej)
otwartej metody koordynacji (OMK), odnoszącej się do dwóch głównych obszarów: adekwatności
świadczeń emerytalnych oraz stabilności finansowej systemów emerytalnych.
W części 1.3. Doktorantka prezentuje kierunki reform systemów emerytalnych. W części tej
zabrakło mi trochę kontekstu wprowadzanych reform, bazującego na wcześniejszym opisie
czynników. Np. zmiany wieku emerytalnego korygowane zmianą długości trwania życia
wprowadzane w krajach europejskich w relacji do rekomendacji Komisji Europejskiej, czy też
zmiany wskaźnika waloryzacji emerytur (s. 22) jako reakcja głównie na kryzys gospodarczy i
pogorszenie się sytuacji finansów publicznych. Nie mogę się zgodzić z interpretacją Doktorantki, iż
wadą systemów NDC jest brak ochrony przed ubóstwem – co ilustruje cytatem do artykułu mojego
współautorstwa (Chłoń-Domińczak i Strzelecki, 2010). W cytowanym artykule wskazujemy ze
współautorem, iż w polskim systemie nieodpowiednio jest skonstruowana gwarancja emerytury
minimalnej, stanowiąca integralną część systemu emerytalnego. Przy odpowiedniej konstrukcji tej
gwarancji (występującej w systemach NDC) zapewnia on ochronę przed ubóstwem. Istotą
systemów NDC jest podział funkcji systemów emerytalnych: alokacji dochodu w przebiegu życia
(wygładzania konsumpcji) oraz ochrony przed ubóstwem. Ta cecha systemów NDC została w
rozprawie pominięta.
W części 1.3. omawiającej wdrażanie systemów kapitałowych, przy opisie zmian zachodzących w
Chile, zabrakło wyraźnego wskazania, iż w Chile docelowo dołączony został komponent
repartycyjny, stanowiący element wyrównujący nierówności dochodowe, będący instrumentem
ochrony przed ubóstwem (s. 30-31). Ponadto, brakuje mi w tej części pracy bardziej
ustrukturalizowanego odniesienia do reform wprowadzanych w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej. Doktorantka omawia reformy na Węgrzech i w Bułgarii, a nie wskazuje dlaczego
wybrała te kraje, a pominęła np. reformy w Estonii, Słowacji, Rumunii czy Chorwacji.
W części 1.4. omówiona jest rola pracowniczych programów emerytalnych jako części systemu
pozwalające a zapewnienie odpowiedniej stopy zastąpienia. W przypisie 35 Doktorantka wskazuje
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na poziom stopy zastąpienia sugerowany przez Bank Światowy (1994), zabrakło mi tutaj
odniesienia do standardów określonych przez Międzynarodową Organizację Pracy w Konwencji
102. Również w tej części zabrakło mi wskazania wyboru krajów, które zostały wybrane do
omówienia w pracy. Dlaczego akurat te? Jakie cechy PPE oraz obowiązkowych systemów
emerytalnych funkcjonujących w tych krajach zadecydowały o takim doborze krajów omawianych
w rozprawie (po części innym niż w omówieniu reform i funkcjonowania systemów o charakterze
obowiązkowym).
W Rozdziale 2 omówione są hybrydowe pracownicze programy emerytalne – potrzeba ich
utworzenia, praktyki stosowane w wybranych krajach oraz pojawiające się nowe rodzaje planów
hybrydowych. Ważną częścią rozdziału jest syntetyczne podsumowanie informacji o rozkładzie
ryzyk w różnych typach programów hybrydowych. Warto byłoby tę część rozprawy osadzić
mocniej w literaturze odnoszącej się do typologii ryzyka w systemach emerytalnych.
W Rozdziale 3 omówione jest ryzyko w programach emerytalnych, definicje, stosowane miary, a
także modele pozwalające na ocenę ryzyka związanego ze stopą zwrotu z inwestycji i długości
trwania życia, które pozwalają na kalkulację składki w programach emerytalnych. Jest to
wprowadzenie do zaproponowanych przez Doktorantkę symulacji.
W dalszej części rozdziału przedstawione zostały założenia przyjęte do analiz w dalszej części
składki. Moje zastrzeżenia budzą szczególnie dwa z przyjętych w symulacji założeń. Pierwsze z nich
dotyczy długości uczestnictwa w programie emerytalnym, tj. ciągłe opłacanie składek przez 40 lat
kariery zawodowej. Jak pokazują doświadczenia, zarówno polskie, jak i międzynarodowe
(częściowo omówione w analizie uwarunkowań ekonomicznych), założenie 40-letniego stażu
pracy jest w dużym stopniu nierealne. Różnego rodzaju przerwy w aktywności zawodowej skutkują
niższym łącznym okresem opłacania składek w większości krajów europejskich. Drugim z założeń,
z którym bym polemizowała jest założenie dotyczące średniej rocznej zmiany długości dalszego
trwania życia. Doktorantka w rozprawie wskazuje, że w Polsce dalsze trwanie życia 65-latków jest
niższe niż w wielu krajach rozwiniętych i zmienia się przeciętnie w tempie 0,2 roku. Bazując na
doświadczeniach krajów, w których dalsze trwanie życia jest dłuższe niż w Polsce, założone w
symulacji tempo zmian jest o połowę niższe (tj. 0,1), co może skutkować znaczną różnicą w
otrzymanych wynikach. Dodatkowo nie jest uzasadnione przyjęcie bardzo wysokiego odchylenia
standardowego przewidywanej rocznej zmiany długości trwania życia (w wysokości połowy
średniej wartości). W przypadku zjawisk demograficznych, w przeciwieństwie do fluktuacji stóp
zwrotu tak duża zmienność nie wydaje się uzasadniona, brak jest też uzasadnienia dla tej wartości
w rozprawie. Dobrym uzupełnieniem rozprawy byłaby analiza wrażliwości wyników na to
założenie, a nie tylko na zmiany stopy zwrotu.
W Rozdziale 4 omówione są wybrane programy hybrydowe, które są przedmiotem dalszych
symulacji dotyczących podziału ryzyka pomiędzy uczestników i pracodawców (sponsorów
programu). Symulacje uwzględniają założenia dotyczące minimalnego świadczenia, poziomu
finansowania i zmienności składki (w zależności do typu programu hybrydowego). W Rozdziale 5
kontynuowane są analizy dotyczące podziału ryzyka w programie hybrydowym z wykorzystaniem
teorii gier – schematu arbitrażowego Nasha. Jest to oryginalny wkład Doktorantki w analizy
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dotyczące podziału ryzyka i użyteczności zarówno uczestników programów emerytalnych, jak i ich
sponsorów. Rodziały 4 i 5 stanowią najmocniejszą część recenzowanej rozprawy, wskazujący na
dobre opanowanie przez Doktorantkę metod ilościowych służących analizie ryzyka i jego rozkładu
w systemach emerytalnych. Przedstawione w tych rozdziałach analizy pozwalają na weryfikację
przedstawionych w rozprawie hipotez badawczych, a zarazem osiągnięcie postawionego przed
rozprawą celu.

VI)

Uwagi formalne

Praca jest staranne zredagowana, chociaż warto zwrócić uwagę na kilka drobnych mankamentów.
W przypadku analiz dotyczących struktury wieku Doktorantka wskazuje na „przedziały wiekowe”,
zamiast poprawnego sformułowania „przedziały (czego?) wieku”. Jest to niestety częsty błąd
pojawiający się w opracowaniach, także naukowych. Podobnie na s. 16 pojawia się sformułowanie
„struktura wiekowa społeczeństwa”, w którym również niewłaściwie zastosowany został termin
„społeczeństwo” zamiast poprawnego z perspektywy analizowanych procesów ludnościowych
„struktura wieku ludności”.
Mam również uwagę techniczną dotyczącą sposobu cytowania literatury. Sposób ten jest
niezgodny ze standardami APA zastosowanymi w pracy – w przypadku cytowania więcej niż jednej
pozycji naraz, powinny one wszystkie być w jednym nawiasie, a nie w odrębnych nawiasach.
W Rozdziale 4 niefortunnie zostały dobrane oznaczenia miary ryzyka (Qp, Qu) oraz oznaczenie
kwartyli (Q1, Q3).
Na s. 24 występuje błąd ortograficzny w cytowaniu nazwiska, powinno być Börsch-Supan.

VII)

Konkluzja

Całościowa analiza recenzowanej rozprawy doktorskiej mgr Anny Gierusz, wskazuje, że Autorka
przedstawiła dojrzałe opracowanie naukowe, wykazując się zarówno wiedzą teoretyczną jak i
kompetencjami w zakresie metod analitycznych pozwalających na przedstawienie oryginalnego
rozwiązania istotnego problemu badawczego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie
ekonomia. Przedstawione w recenzji zastrzeżenia nie mają fundamentalnego charakteru.
W związku z powyższym stwierdzam, że recenzowana rozprawa doktorska spełnia wymogi
określone w art. 13 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016, poz. 882 z późn. zm.), w której sformułowano wymóg, iż
"rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego (…) oraz
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wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej (…), a także
umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej (…)".
Wnoszę zatem do Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku o jej
dopuszczenie do publicznej obrony.
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