DEBATA POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO
„SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE – SZANSE,ZAGROŻENIA,
PERSPEKTYWY”
Termin: piątek, 1 grudnia 2017 r. , godz. 11.00-13.00
Miejsce: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, ul. Strzelecka 11,
sala 115

Proponowany ramowy program Debaty:
I.

II.

Wprowadzenie – prezentacje
1. Stan obecny systemu emerytalnego w Polsce (Instytut Emerytalny, dr Antoni
Kolek) – 15 minut.
2. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – nowe, quasi-obowiązkowe zakładowe
systemy emerytalne w Polsce (zasady działania, perspektywa wprowadzenia,
spodziewane efekty w dziedzinie dodatkowych oszczędności emerytalnych),
dr Marcin Wojewódka, kancelaria Wojewódka i Wspólnicy.
Dyskusja panelowa z udziałem naukowców specjalizujących się w badaniach systemów
emerytalnych oraz oszczędności gospodarstw domowych oraz przedstawicieli praktyki
Uczestnicy:
- dr Joanna Ratajczak-Tuchołka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
- dr hab. Iwona Olejnik, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
- dr Marcin Wojewódka (Wojewódka i Wspólnicy. Kancelaria Prawa Pracy, Instytut
Emerytalny w Warszawie,
- dr Antoni Kolek, Instytut Emerytalny w Warszawie,
- Tomasz Fronczak, dyrektor Biura Programów Emerytalno Oszczędnościowych
- przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (czekamy na potwierdzenie udziału
– MSz.).

Prowadzący debatę: - dr hab. Marek Szczepański, prof. Politechniki Poznańskiej,
wiceprezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu.
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III. Proponowane zagadnienia do dyskusji panelowej:
1. Przewiduje się, że publiczny system emerytalny w Polsce obecnie wchodzącym na
rynek pracy będzie w stanie w przyszłości zapewnić świadczenia gwarantujące stopę
zastąpienia na poziomie 20-30% ostatnich zarobków, przy czym emerytury kobiet
będą szczególnie niskie. Jakie są przyczyny tak drastycznego przewidywanego
obniżenia poziomu zabezpieczenia emerytalnego?
2. Jakie czynniki wpływają na decyzje gospodarstw domowych o podziale dochodu
między bieżąca konsumpcję a oszczędności, w tym również – długoterminowe
oszczędności z myślą o dodatkowym zabezpieczeniu finansowym na starość?
Dlaczego stopa oszczędności w Polsce jest tak niska?
3. Dotychczasowy rozwój dodatkowych systemów emerytalnych w Polsce (PPE, IKE,
IKZE) jest niewystarczający w stosunku do potrzeb, całość zgromadzonych w
systemie dodatkowych oszczędności emerytalnych nie przekracza 1% PKB.
Czy propozycje zmian w systemie emerytalnym w Polsce (likwidacja OFE,
wprowadzenie quasi-obowiązkowych pracowniczych planów kapitałowych (PPK)
pozwolą upowszechnić III filar i w znaczący sposób podnieść stopę oszczędności w
Polsce?
4. Czy obecnie oferowane produkty emerytalne na rynku finansowym w Polsce
odpowiadają na rzeczywiste potrzeby konsumentów- przyszłych emerytów
(transparentność, koszty, efektywność inwestycyjna)?
5. Czy oprócz zwiększenia oszczędności (zmniejszenia bieżącej konsumpcji) są inne
sposoby na polepszenie sytuacji finansowej przyszłych emerytów? Jeśli tak – na ile
realne jest ich zastosowanie w warunkach polskich?
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