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Systemy emerytalne w Europie.
Przypadek Szwecji

Streszczenie
Celem badawczym autora jest prezentacja historycznych i aktualnych rozwiπzaÒ w szwedzkim systemie emerytalnym w celu odnalezienia w nim tych, ktÛre
warto wykorzystywaÊ w porÛwnaniach miÍdzynarodowych. Autor dokonuje oceny
reformy szwedzkiego systemu emerytalnego, wskazujπc na jego ewolucjÍ i jej przes≥anki oraz omawia wady i zalety dotychczasowych rozwiπzaÒ.

Wprowadzenie
Niniejszy artyku≥ jest czÍúciπ serii publikacji autora o systemach emerytalnych, funkcjonujπcych w wybranych paÒstwach europejskich1. Globalizacja, rozwÛj komunikacji oraz telekomunikacji, rozwiπzania informatyczne i swoboda terytorialnego przemieszczania siÍ w Unii Europejskiej powodujπ coraz wiÍksze
zainteresowanie moøliwoúciami osiπgania dochodÛw w innych krajach niø kraj
urodzenia. To z kolei moøe byÊ zwiπzane z uczestniczeniem w systemach emerytalnych obcych paÒstw. Systemy te podlegajπ ciπg≥ym zmianom, wynikajπcym
przede wszystkim z przyczyn demograficznych, ale takøe ekonomicznych. Unia
Europejska przewiduje funkcjonowanie w zakresie emerytur metody otwartej
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koordynacji, a zatem nie narzuca w tym obszarze jedynie s≥usznego rozwiπzania.
Stπd duøa rÛønorodnoúÊ tych systemÛw i niewielka o nich wiedza, nawet w krÍgach specjalistÛw. Zamierzona przez autora seria publikacji powinna tÍ wiedzÍ
wzbogaciÊ i byÊ przyczynkiem do dyskusji, prowadzπcej do wyboru najlepszych
rozwiπzaÒ systemowych.
PrzyjÍty w artykule przypadek Szwecji dotyczy omÛwienia systemu emerytalnego jednego z bardziej rozwiniÍtych paÒstw europejskich, znanego jako wiodπcy kraj tzw. nordyckiego systemu kapitalizmu, cechujπcego siÍ m.in. jednoczesnπ realizacjπ zasad paÒstwa opiekuÒczego i paÒstwa dobrobytu. Produkt krajowy brutto (PKB) na jednego mieszkaÒca szacowany by≥ w Szwecji w 2007 r. na
36 900 USD, a stopa wzrostu PKB na 3,4%. Stopa bezrobocia wynios≥a 4,5%.
D≥ug publiczny stanowi≥ 41,9% PKB. Saldo obrotÛw bieøπcych bilansu p≥atniczego zamknÍ≥o siÍ w 2007 r. nadwyøkπ 30,19 mld USD.

1. RozwÛj historyczny systemu emerytalnego w Szwecji
Poczπtki szwedzkiego systemu emerytalnego siÍgajπ XIX wieku. Juø w 1847
r. narzucono gminom obowiπzek opieki nad najuboøszymi (Wielka Encyklopedia
PWN 2005, t. 26: 521). W 1891 r. ze úrodkÛw budøetowych zaczÍto subsydiowaÊ
zak≥adowe systemy ubezpieczeÒ od wypadkÛw przy pracy, a w 1901 r. wprowadzono ogÛlnokrajowy system ubezpieczenia wypadkowego w przemyúle (Social
Security Programs Throughout the World: Europe 2006, 2006: 311). W 1913 r.
w pierwszej regulacji prawnej dotyczπcej zabezpieczenia emerytalnego, wiek
emerytalny ustalono na poziomie 67 lat (Wadensjˆ, 2002: 59). To powszechne
prawo, ktÛre wesz≥o w øycie z poczπtkiem 1914 r., objÍ≥o swoim zasiÍgiem wszystkie osoby pracujπce w wieku od 16 do 66 lat (Øukowski, 2006: 93). System zawiera≥ w sobie dwie czÍúci sk≥adowe (Anderson, Immergut, 2007: 360): bezsk≥adkowπ, zaleønπ jedynie od wieku z testem zamoønoúci (premiereservsystemet PRS)
oraz sk≥adkowπ, zaleønπ od indywidualnego wk≥adu do systemu (avgiftspension
AP).
Takøe w 1914 r. utworzono wspieranπ przez úrodki budøetowe sieÊ lokalnych
funduszy ubezpieczeniowych na wypadek bezrobocia, zarzπdzanych przez zwiπzki zawodowe (Wiúniewski, 2005: 49ñ50). OdrÍbnym programem emerytalnym
objÍto pracownikÛw sektora publicznego, dla ktÛrych wiek emerytalny ustalono
rÛwnieø na poziomie 67 lat (Øukowski, 2006: 93). W 1917 r. wprowadzono pierwszy zak≥adowy system emerytalny, odwo≥ujπcy siÍ do porozumieÒ partnerÛw spo≥ecznych. W tym samym roku powo≥ano do øycia Szwedzkπ KasÍ Emerytalnπ
PracownikÛw Prywatnych (Sveriges Privatanst‰lldas Pensionskassa SPP)2,
a w 1922 r. powsta≥a Szwedzka Kasa Emerytalna PracownikÛw Komunalnych
(Sveriges Kommunalanst‰lldas Pensionskassa SKP)3. W 1929 r. SPP zmieni≥a
2
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nazwÍ na Szwedzka Indywidualna Kasa Emerytalna (Svenska Personal ñ Pensionskassan SPP)4. W 1931 r. wprowadzono pierwsze ubezpieczenie zdrowotne,
a w 1934 r. pierwsze ubezpieczenie od bezrobocia (Social Security Programs
Throughout the World: Europe 2006, 2006: 311ñ314). W 1935 r. PRS zosta≥o zastπpione przez emeryturÍ rezydenckπ5 (folkpension FP) (Anderson, Immergut,
2007: 360). W latach 30. XX wieku wprowadzono waloryzacjÍ emerytur
z uwzglÍdnieniem terytorialnych rÛønic w kosztach utrzymania (Wiúniewski,
2005: 50), a przeciÍtne úwiadczenia emerytalne w tym okresie stanowi≥y oko≥o
10% przeciÍtnych wynagrodzeÒ (Palmer, 2006: 33).
W 1947 r. powsta≥a pierwsza regulacja prawna w zakresie zasi≥kÛw rodzinnych (Social Security Programs Throughout the World: Europe 2006, 2006: 315).
Z poczπtkiem 1948 r., prawem z 1946 r. (Palme, 2005: 146), zniesiono czÍúÊ sk≥adkowπ w systemie emerytalnym, pozostawiajπc jedynie czÍúÊ bezsk≥adkowπ, czyli
emeryturÍ rezydenckπ (Szumlicz, 2004: 285). PrzeciÍtna emerytura w tym systemie stanowi≥a oko≥o 35% przeciÍtnego wynagrodzenia (Øukowski, 2006: 93).
W 1956 r. SKP zmieni≥a nazwÍ na Komunalny Zwiπzek Emerytalny (Kommunernas Pensionsanstalt KPA)6. Prawem z 1959 r., w 1960 r. wprowadzono dodatkowy system emerytur powiπzanych z otrzymywanym wynagrodzeniem,
okreúlany jako ogÛlny dodatkowy system emerytalny (Allm‰n Till‰ggspension
ATP). Ca≥y system emerytalny zawiera≥ w sobie zatem dwa elementy: emeryturÍ rezydenckπ oraz dodatkowπ emeryturÍ zaleønπ od zarobkÛw (ATP), ktÛre ≥πcznie dawa≥y stopÍ zastπpienia na poziomie 65% (Wadensjˆ, 2002: 58). Emerytura
rezydencka by≥a taka sama dla wszystkich osÛb o takim samym statusie ma≥øeÒskim i czasie zamieszkiwania w Szwecji. W zakresie systemu ATP istnia≥a moøliwoúÊ przejúcia na wczeúniejszπ emeryturÍ juø w wieku 60 lat, ale po aktuarialnie uzasadnionej obniøce úwiadczenia emerytalnego (Palmer, 2002: 195), ktÛra
wynosi≥a 0,5% za kaødy miesiπc wczeúniejszego przejúcia na emeryturÍ (Schludi,
2005: 89). Moøliwe by≥o takøe przejúcie na emeryturÍ pÛüniej niø w wieku 65 lat.
WÛwczas wyliczone úwiadczenie by≥o powiÍkszane o 0,7% za kaødy miesiπc pÛüniejszego przejúcia na emeryturÍ aø do osiπgniÍcia 70 roku øycia (Szumlicz, 2004:
297ñ298). W roku 1960 wprowadzono takøe pojÍcie tzw. kwoty bazowej, ktÛra
wynios≥a wÛwczas 4200 SEK7. W ramach ATP powsta≥y takøe tzw. fundusze buforujπce, ktÛrych zadaniem by≥o niwelowanie skutkÛw zmian w wielkoúci wp≥ywÛw i wyp≥ywÛw úrodkÛw w systemie (Szumlicz 2004: 299). Poczπtkowo powsta4
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≥o siedem Narodowych Funduszy Emerytalnych (Public Finances in Sweden
2006. 12. The old-age pension system, 2007: 126). Takøe w 1960 r. wprowadzono
pierwsze dodatkowe zak≥adowe systemy emerytalne, nazwane mianem elastycznego systemu emerytalnego (Flexiblare pensioneringssystem FP) (Palme, 2005:
147), ktÛre mog≥y przewidywaÊ przechodzenie na emeryturÍ pomiÍdzy 60 a 70 rokiem øycia. Emerytura dla urzÍdnikÛw paÒstwowych okreúlana by≥a na odrÍbnych zasadach. Stanowi≥a ona 65% ich ostatniego wynagrodzenia przed emeryturπ, a wiek emerytalny wynosi≥ 65 lat, przy czym system nie przewidywa≥ moøliwoúci wczeúniejszego przejúcia na emeryturÍ (Palme, Svensson, 2004:
586ñ587). W przypadku personelu wojskowego wiek emerytalny wynosi≥ 55 lat.
W 1961 r. powsta≥ Zak≥ad UbezpieczeÒ Spo≥ecznych (Riksfˆrs‰kringsverket
RFV), do ktÛrego w nastÍpnych latach odprowadzane by≥y sk≥adki na ubezpieczenia spo≥eczne. W 1962 r. powsta≥a kompleksowa regulacja prawna w zakresie
wszystkich rodzajÛw ubezpieczeÒ spo≥ecznych (Szumlicz, 2004: 286). W 1963 r.
powsta≥ PaÒstwowy Zak≥ad Emerytalny (Statens pensionsverk SPV), ktÛry zajπ≥
sie zarzπdzaniem dodatkowymi emeryturami zak≥adowymi urzÍdnikÛw paÒstwowych8. W roku 1969 wprowadzono tzw. dodatek standardowy do emerytury
podstawowej (Anderson, Immergut, 2007: 361). W 1970 r. przeciÍtna emerytura
stanowi≥a oko≥o 35% przeciÍtnego wynagrodzenia (Szumlicz, 2004: 288). W roku
1971 pracownicy fizyczni, reprezentowani przez centralÍ zwiπzkowπ zrzeszajπcπ
pracownikÛw fizycznych (Landsorganisationen i Sverige LO), wynegocjowali
z Konfederacjπ PrzedsiÍbiorcÛw Szwedzkich (Svenska Arbetsgivarfˆreningen
SAF) swÛj dodatkowy zak≥adowy program emerytalny (s‰rskild till‰ggspension
STP) (Anderson, Immergut, 2007: 361). W 1973 r. powsta≥ Zak≥ad UbezpieczeÒ
Spo≥ecznych RobotnikÛw (Arbetsmarknadsfˆrs‰kringar AMF), ktÛry rozpoczπ≥
obs≥ugÍ schematu STP9.
W 1976 r. znowelizowano prawo w zakresie ubezpieczenia wypadkowego (Social Security Programs Throughout the World: Europe 2006, 2006: 311). Od 1 lipca 1976 r. wiek emerytalny obniøono do 65 lat (Wadensjˆ, 2002: 59). W tym samym roku wprowadzono specjalnπ emeryturÍ dla osÛb zatrudnionych na czÍúÊ
etatu, zwanπ emeryturπ czÍúciowπ (delpension). Aøeby otrzymaÊ takπ emeryturÍ
naleøa≥o spe≥niaÊ nastÍpujπce warunki (Wadensjˆ, 2002: 60): byÊ w wieku pomiÍdzy 60 a 65 lat, czas pracy powinien byÊ zredukowany o co najmniej 5 godzin tygodniowo, pozostawiony czas pracy nie powinien byÊ krÛtszy niø 17 godzin tygodniowo, osoba starajπca siÍ o takπ emeryturÍ powinna pracowaÊ po ukoÒczeniu
45 roku øycia, przez co najmniej 10 lat.
W 1977 r. wprowadzono w ramach systemu emerytalnego dla pracownikÛw
umys≥owych sektora prywatnego (industrins och handelns till‰ggspension ITP)
dodatkowe, w pe≥ni kapita≥owe rozwiπzanie, pod nazwπ ITP-K. Sk≥adka w tym
dodatkowym systemie wynios≥a 2% wynagrodzenia i by≥a w ca≥oúci op≥acana
przez pracodawcÍ (Palme, Svensson, 2004: 586).
8
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W 1980 r. jedynie 5% populacji SzwedÛw w wieku pracujπcym posiada≥o indywidualne ubezpieczenia emerytalne (Palme, 2005: 151). Od 1982 r. sk≥adka na
ubezpieczenie emerytalne zaczÍ≥a byÊ p≥acona od wszystkich dochodÛw (Palmer,
2002: 191), a od 1984 r. zaczÍ≥a byÊ przekazywana bezpoúrednio do krajowego
urzÍdu podatkowego (Riksskatteverket RSV). Stopa zastπpienia w systemie ATP
wynosi≥a 60%. Ponadto dodatkowy system branøowy zapewnia≥ stopÍ zastπpienia
na poziomie oko≥o 10% (Palmer, 2002: 183). W 1985 r. przeciÍtna emerytura stanowi≥a oko≥o 75% przeciÍtnego wynagrodzenia (Szumlicz, 2004: 288). W 1989 r.
juø 15% populacji w wieku pracujπcym posiada≥o indywidualne ubezpieczenia
emerytalne (Palme, 2005: 151).
W 1991 r. powsta≥o nowe rozwiπzanie w zakresie zak≥adowego programu
emerytalnego dla urzÍdnikÛw paÒstwowych (Pensionsplan fˆr arbetstagare hos
staten PA-91). Wesz≥o ono w øycie z poczπtkiem 1992 r. i przewidywa≥o funkcjonowanie sk≥adki emerytalnej oraz jej podzia≥ na dwie czÍúci ñ pierwszπ, ktÛra
wynosi≥a 1,7% wynagrodzenia i by≥a inwestowana na rynkach kapita≥owych i pozosta≥π, funkcjonujπcπ w formule pay-as-you-go. Zmiana ta umoøliwi≥a takøe
urzÍdnikom paÒstwowym wczeúniejsze przechodzenie na emeryturÍ juø w wieku
60 lat, przy czym za kaødy miesiπc wczeúniejszego od wieku 65 przejúcia na emeryturÍ úwiadczenie by≥o obniøane o 0,4% (Palme, Svensson, 2004: 586ñ587).
W 1993 r. wprowadzono nowe wymagania w zakresie emerytury bazowej. Pracodawcy op≥acali sk≥adkÍ na finansowanie emerytury bazowej w wysokoúci 6,75%
wyp≥acanych wynagrodzeÒ (Anderson, Immergut, 2007: 363). Dla otrzymania
pe≥nej emerytury bazowej wymagane by≥o zamieszkiwanie na terytorium Szwecji przez co najmniej 40 lat, pomiÍdzy 16 a 64 rokiem øycia, lub 30 lat pracy zawodowej w Szwecji (Wadensjˆ, 2002: 58). W czerwcu 1994 r. (Kˆnberg, Palmer,
SundÈn, 2006: 449) powsta≥a regulacja prawna dotyczπca funkcjonowania I filara emerytalnego, w postaci podsystemu repartycyjnego jako formu≥y pay-as-you-go, w rozwiπzaniu o zdefiniowanej sk≥adce z indywidualnπ ewidencjπ sk≥adek
(ang. notional defined contribution NDC), wzbogacona podsystemem kapita≥owym, w postaci prywatnie zarzπdzanych indywidualnych kont finansowych (Palmer, 2002: 174). Sk≥adka na ubezpieczenie emerytalne mia≥a wynosiÊ 18,5% wynagrodzenia brutto, z czego po 9,25% mieli op≥acaÊ pracodawca i pracownik.
Z pobranej sk≥adki 16,0% wynagrodzenia mia≥o pozostawaÊ w podsystemie repartycyjnym, a pozosta≥e 2,5% wynagrodzenia mia≥o trafiaÊ do podsystemu kapita≥owego (Wadensjˆ, 2002: 63). W przypadku robotnikÛw i pracownikÛw komunalnych wprowadzono dodatkowπ sk≥adkÍ, przekazywanπ do quasi-obowiπzkowego schematu emerytalnego. W przypadku robotnikÛw sk≥adka ta mia≥a wynosiÊ
poczπtkowo 2,0%. årodki zgromadzone w podsystemie repartycyjnym mia≥y podlegaÊ corocznej waloryzacji indeksem wzrostu wynagrodzeÒ. Osoby urodzone
w 1954 r. i m≥odsze mia≥y byÊ w ca≥oúci i obowiπzkowo objÍte nowym rozwiπzaniem. Te, ktÛre urodzi≥y siÍ w latach 1935ñ1953, mia≥y uczestniczyÊ zarÛwno
w starym, jak i nowym systemie, przy czym osoby urodzone w 1935 r. mia≥y
uczestniczyÊ w starym systemie w 19/20, a w nowym systemie w 1/20. Te, ktÛre
urodzi≥y siÍ w roku 1936, w 18/20 mia≥y uczestniczyÊ w starym systemie,
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a w 2/20 w nowym, itd. Urodzeni w 1934 r. i starsi w ca≥oúci mieli uczestniczyÊ
w starym rozwiπzaniu. Zaproponowany system moøna okreúliÊ jako rozwiπzanie
repartycyjno-kapita≥owe (Szumlicz, 2004: 286). NadzÛr nad systemem mia≥a objπÊ Inspekcja Finansowa10. System mia≥ byÊ wspomagany przez emeryturÍ gwarantowanπ (Szumlicz, 2004: 286) i wejúÊ w øycie z poczπtkiem 1995 r. (Kˆnberg,
Palmer, SundÈn, 2006: 455). W 1994 r. podwyøszono takøe minimalny wiek przejúcia na emeryturÍ czÍúciowπ z 60 na 61 lat oraz zwiÍkszono wymÛg w zakresie
redukcji czasu pracy koniecznej do otrzymania takiej emerytury ñ czas pracy powinien byÊ zredukowany o co najmniej 10 godzin tygodniowo (Wadensjˆ, 2002:
60). W budøecie na 1995 r. przesuniÍto datÍ wejúcia w øycie reformy systemu
emerytalnego z 1 stycznia 1995 r. na 1 stycznia 1997 r. (Schludi, 2005: 101).
W 1995 r. wprowadzono nowπ zasadÍ waloryzowania emerytur ATP, uwzglÍdniajπcπ w 60% wzrost poziomu cen (Schludi, 2005: 95), a maksymalna wartoúÊ emerytury z ATP wynosi≥a 170 032 SEK (Palme, Svensson, 2004: 583).
W 1996 r. zawodowy system emerytalny dla robotnikÛw (STP) przekszta≥ci≥
siÍ z rozwiπzania typu pay-as-you-go w rozwiπzanie w pe≥ni kapita≥owe, ze sk≥adkπ na poziomie 2,0% wynagrodzenia brutto (Palme, Svensson, 2004: 584). W budøecie na 1997 r. przesuniÍto datÍ wejúcia w øycie reformy systemu emerytalnego z 1 stycznia 1997 r. na 1 stycznia 1999 r. (Schludi, 2005: 101). W 1997 r. podjÍto decyzjÍ, øe osoby urodzone w latach 1935ñ1937 w ca≥oúci uczestniczπ w starym systemie emerytalnym (Wadensjˆ, 2002: 68). W tym samym roku znowelizowano prawo w zakresie ubezpieczenia od bezrobocia (Social Security Programs
Throughout the World: Europe 2006, 2006: 314). W 1998 r. funkcjonowa≥y trzy rodzaje kwot bazowych:
1) cenowa kwota bazowa, ktÛra wynosi≥a 36 400 SEK,
2) kwota bazowa wzrostu cen,
3) dochodowa kwota bazowa.
W tym samym roku do nadzoru nad kapita≥owymi funduszami emerytalnymi powo≥ano Urzπd Emerytur Sk≥adkowych (Premiepensionsmyndigheten
PPM)11, a takøe podwyøszono minimalny wiek przejúcia na wczeúniejszπ emeryturÍ z 60 na 61 lat (Wadensjˆ, 2002: 67). W 1998 r. zmieniono zasady funkcjonowania programu emerytalnego dla urzÍdnikÛw samorzπdowych PFA12. Od 1 paüdziernika 1998 r. uczestnicy programu STP otrzymali prawo decydowania, w jakie instrumenty finansowe bÍdπ inwestowane ich sk≥adki (New scheme enables
employees to choose how their pension contributions are invested, 1998). Z koÒcem 1998 r. pracodawcy przestali op≥acaÊ sk≥adkÍ na finansowanie emerytury
bazowej (Anderson, Immergut, 2007: 363). Na koniec 1998 r. w funduszach AP
zgromadzonych by≥o oko≥o 715 mld SEK (Anderson, Immergut, 2007: 383),
a w ramach przygotowaÒ do uruchomienia podsystemu emerytur kapita≥owych
zarejestrowano 470 funduszy emerytalnych.
10
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W 1999 r. wesz≥y w øycie zmiany przewidziane reformπ z 1994 r. (Holzmann,
MacKellar, Rutkowski, 2003: 44). Reforma znios≥a specjalne traktowanie wyp≥acanych emerytur z punku widzenia podatkowego, traktujπc je podobnie jak inne dochody (Palmer, 2002: 175). Ponadto wszyscy uczestnicy nowego rozwiπzania zaczÍli otrzymywaÊ indywidualne informacje o stanach kont emerytalnych
(The Swedish National Strategy Report on Adequate and Sustainable Pensions,
2005: 29).
W 2000 r. podwyøszono wysokoúÊ sk≥adki w zawodowym schemacie emerytalnym dla robotnikÛw (STP) z poziomu 2,0% do poziomu 3,5% wynagrodzenia
brutto (Palme, Svensson, 2004: 584). W 2001 r. SPP zmieni≥a nazwÍ na Alecta13,
a takøe po≥πczy≥y siÍ Konfederacja PrzedsiÍbiorcÛw Szwedzkich (Svenska Arbetsgivarfˆreningen SAF) z Federacjπ Szwedzkiego Przemys≥u (Industrifˆrbundet
IF) i utworzy≥y KonfederacjÍ Szwedzkich PrzedsiÍbiorcÛw (Svenskt N‰ringsliv
SN) (Anderson, Immergut, 2007: 360), ktÛra sta≥a siÍ partnerem zwiπzkÛw zawodowych w zakresie negocjacji, dotyczπcych funkcjonowania dodatkowego zak≥adowego zabezpieczenia emerytalnego.
W maju 2001 r. okreúlono dopuszczalny wiek emerytalny na 67 lat (Wadensjˆ, 2002: 59), a od wrzeúnia 2001 r. partnerzy spo≥eczni nie mogli zawieraÊ
w porozumieniach zbiorowych klauzul, dotyczπcych obowiπzkowego przechodzenia na emeryturÍ przed osiπgniÍciem 67 lat (Wiúniewski, 2005: 112ñ113). W listopadzie 2001 r. wyp≥acono pierwsze emerytury z systemu NDC (Holzmann,
MacKellar, Rutkowski, 2003: 44). W 2002 r. sk≥adki na emerytury by≥y pobierane od dochodÛw nie przekraczajπcych poziomu 26 000 SEK miesiÍcznie (Granqvist, StÂhlberg, 2004: 229). W tym samym roku funkcjonowa˘o 625 funduszy
emerytalnych podsystemu emerytur kapita˘owych (›ukowski, 2006: 98),
a w prywatnych systemach emerytalnych uczestniczy≥o 44% kobiet i 36% mÍøczyzn w wieku pomiÍdzy 22 a 64 lata (The Swedish National Strategy Report on
Adequate and Sustainable Pensions, 2005: 8). W 2002 r. emerytura rezydencka
przys≥ugiwa≥a wszystkim rezydentom, ktÛrzy ukoÒczyli 65 rok øycia. åwiadczenia finansowane by≥o z podatkÛw. Wymogiem dla otrzymania pe≥nej emerytury
rezydenckiej by≥o zamieszkiwanie w Szwecji przez co najmniej 40 lat, pomiÍdzy
16 a 64 rokiem øycia, lub 30 lat pracy zawodowej w Szwecji. Jeøeli ten wymÛg
nie by≥ dochowany, nastÍpowa≥o proporcjonalne obniøenie wysokoúci úwiadczenia
(Palme, Svensson, 2004: 580ñ581). Wymogiem minimalnym dla otrzymywania
odpowiednio zredukowanego úwiadczenia by≥o zamieszkiwanie na terytorium
Szwecji przez co najmniej 3 lata. åwiadczenie wyp≥acane by≥o takøe osobom, ktÛre bÍdπc w wieku emerytalnym nie zamieszkiwa≥y juø na terenie Szwecji, ale wype≥ni≥y minimalny wymÛg czasu zamieszkiwania na terenie Szwecji. WartoúÊ
emerytury rezydenckiej dla osoby samotnej nie mog≥a byÊ niøsza niø 96% cenowej kwoty bazowej (Palme, Svensson, 2004: 582). Ponadto osoba taka otrzymywa≥a dodatek emerytalny w wysokoúci 48% cenowej kwoty bazowej. £πcznie
emerytura minimalna stanowi≥a zatem 144% cenowej kwoty bazowej (Schludi,
13

http://www.alecta.se/templates/Sida1780.aspx, dostÍp 30 stycznia 2008.
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2005: 89). Na koniec 2002 r. oko≥o 40% populacji osÛb zatrudnionych uczestniczy≥o w indywidualnych dobrowolnych planach emerytalnych (Synthesis report on
adequate and sustainable pensions. Annex. Country Summaries, 2006: 118).
Z poczπtkiem 2003 r. wszyscy dotychczasowi beneficjenci emerytury rezydenckiej
i dodatku emerytalnego otrzymali emeryturÍ gwarantowanπ, ca≥kowicie finansowanπ z podatkÛw (The Swedish National Strategy Report on Adequate and Sustainable Pensions, 2005: 12). W 2003 r. zniesiono takøe wszelkie ulgi podatkowe dla emerytÛw (Whitehouse, 2007: 114). W tym samym roku dokonano zmian
w zakresie dzia≥ania zak≥adowego programu emerytalnego dla urzÍdnikÛw paÒstwowych PA-91 (Granqvist, Ståhlberg, 2004: 225), zmieniajπc jego nazwÍ na PA-03. Od grudnia 2004 r. rozpoczπ≥ dzia≥anie portal internetowy Ñminpension.seî,
na ktÛrym dostÍpne sπ wszystkie informacje o obowiπzkowych i zawodowych systemach emerytalnych14.
Dnia 1 stycznia 2005 r. Zak≥ad UbezpieczeÒ Spo≥ecznych zosta≥ przekszta≥cony w KasÍ UbezpieczeÒ Spo≥ecznych (Fˆrs‰kringskassan)15. W po≥owie 2005 r.
w Narodowych Funduszach Emerytalnych (AP ñ funds) zgromadzono 646 mld
SEK (The Swedish National Strategy Report on Adequate and Sustainable Pensions, 2005: 17). W tym roku funkcjonowa≥o oko≥o 700 funduszy emerytalnych
podsystemu emerytur kapita≥owych (Palmer, 2006: 37). Od 1 lipca 2007 r. uczestnicy planÛw zak≥adowych ITP mogπ przystÍpowaÊ do planu o zdefiniowanej
sk≥adce juø w wieku 25 lat16. W grudniu 2007 r. w kapita≥owych funduszach emerytalnych podlegajπcych nadzorowi PPM zgromadzono ponad 27 mld SEK17.
W 2007 r. cenowa kwota bazowa wynosi≥a 40 300 SEK, kwota bazowa wzrostu
cen 41 100 SEK18, a dochodowa kwota bazowa 45 900 SEK19. Cenowa kwota bazowa w 2008 r. wynosi 41 000 SEK20.

2. Sytuacja bieøπca systemu emerytalnego w Szwecji
Szwedzki system emerytalny zawiera w sobie dwa rozwiπzania przeznaczone dla rÛønych grup wiekowych:
1) stary system emerytalny,
2) nowy system emerytalny.

14

Adres portalu: https://www.minpension.se/Startsida.aspx, dostÍp 29 stycznia 2008.
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/, dostÍp 23 stycznia 2008.
16 http://www.ipe.com/news/Sweden_ITP_change_to_DC_gets_approval_584.php, dostÍp 30
stycznia 2008.
17 http://www.ppm.nu/CurrentIssues.html, dostÍp 24 stycznia 2008.
18 http://www.pppension.se/prisbasbelopp_2007_a526_s19_arkiv.html, dostÍp 26 stycznia
2008.
19 http://www.pppension.se/inkomstbasbeloppet_2007_a73_s19_arkiv.html, dostÍp 26 stycznia 2008.
20 http://www.scb.se/templates/tableOrChart33883.asp, dostÍp 24 stycznia 2008.
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Dodatkowo dla obydwu grup wiekowych na poziomie filara Ñ0î funkcjonuje
podsystem emerytur gwarantowanych, ca≥kowicie finansowany z podatkÛw. Wymogiem dla otrzymania takiej emerytury jest ukoÒczenie 65 lat øycia i zamieszkiwanie przez co najmniej 3 lata w Szwecji (Whitehouse, 2007: 113), przy czym
pe≥nπ emeryturÍ gwarantowanπ otrzymuje siÍ mieszkajπc w Szwecji przez 40 lat
(The Swedish National Strategy Report on Adequate and Sustainable Pensions,
2005: 9). Emerytura gwarantowana wynosi 2,13 krotnoúci cenowej kwoty bazowej21. Stary system emerytalny jest obowiπzkowy dla osÛb urodzonych przed rokiem 1938 i wszystkie one otrzymujπ swoje podstawowe úwiadczenia emerytalne z tego systemu. W przypadku osÛb urodzonych w latach 1938ñ1953 przyjÍto
rozwiπzanie poúrednie, polegajπce na otrzymywaniu czÍúci emerytury ze starego
systemu i czÍúci emerytury z nowego systemu. PrzyjÍto, øe osoby urodzone
w 1938 r. uczestniczπ w starym systemie w 16/20, a w nowym systemie w 4/20,
a te, ktÛre urodzi≥y siÍ w 1939 r., w 15/20 uczestniczπ w starym systemie,
a w 5/20 w nowym, itd. Osoby urodzone po 1953 r. nie uczestniczπ w starym systemie. A zatem osoby przechodzπce na emeryturÍ w 2008 r., czyli te, ktÛre urodzi≥y siÍ w 1943 r., uczestniczπ w starym systemie w 11/20, a w nowym systemie
w 9/20.
Stary system emerytalny sk≥ada siÍ z trzech warstw:
ï bazowej, ktÛrπ stanowi emerytura uzupe≥niajπca ATP,
ï warstwy dodatkowego zak≥adowego zabezpieczenia emerytalnego, w sk≥ad
ktÛrego wchodzπ zak≥adowe systemy: STP, ITP, PFA i PA-03,
ï warstwy dobrowolnej, ktÛrπ stanowiπ indywidualne plany emerytalne IPS.
Emerytura uzupe≥niajπca ATP jest systemem sk≥adkowym, obejmujπcym
wszystkie aktywne zawodowo osoby w wieku powyøej 16 lat, oprÛcz osÛb samozatrudniajπcych siÍ (Schludi, 2005: 89). Mimo, iø system ten jest rozwiπzaniem
typu pay-as-you-go, wykorzystuje on moøliwoúÊ lokowania wolnych zasobÛw na
rynkach kapita≥owych, z wykorzystaniem piÍciu Narodowych Funduszy Emerytalnych (Schludi, 2005: 90). Fundusze o numerach od 1 do 4 inwestujπ w zrÛwnowaøony portfel szwedzkich i zagranicznych akcji oraz obligacji notowanych na
gie≥dach, natomiast fundusz o numerze 6 inwestuje w wybrane akcje szwedzkich
firm, nie notowane na gie≥dzie (The Swedish National Strategy Report on Adequate and Sustainable Pensions, 2005: 17).
Warstwa bazowa jest obowiπzkowa dla osÛb urodzonych przed 1954 r., ktÛre
op≥acajπ w niej sk≥adki i otrzymujπ úwiadczenia zgodnie z przedstawionymi wyøej regu≥ami, dotyczπcymi daty urodzenia. Osoby urodzone po 1953 r. nie sπ objÍte tym systemem. PrzeciÍtnie warstwa bazowa powinna zapewniaÊ stopÍ zastπpienia na poziomie 60%. Emerytura przys≥uguje osobom, ktÛre ukoÒczy≥y 65
lat. Minimalny okres op≥acania sk≥adek wynosi 3 lata, a wymagany do otrzymania pe≥nej emerytury ATP okres to 30 lat (Schludi, 2005: 97). Emerytura obliczana jest na podstawie przeciÍtnych dochodÛw z 15 najlepszych lat, przy czym do21

W roku 2006 stanowi≥o to 86.149 SEK rocznie. PorÛwnaj: Anderson, Immergut, 2007:

366.
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chÛd brany pod uwagÍ w obliczaniu emerytury nie moøe byÊ wyøszy niø 7,5 krotnoúci dochodowej kwoty bazowej (Palme, Svensson, 2004: 582). Obliczenie wysokoúci emerytury dokonywane jest przy uøyciu nastÍpujπcego wzoru:
ATP = 0,6 ◊ p ◊ t/30 ◊ B,
gdzie:
B ñ wartoúÊ dochodowej kwoty bazowej w roku przejúcia na emeryturÍ,
p ñ wspÛ≥czynnik osobisty, obliczany jako p = (yñB/B), gdzie y to przeciÍtny dochÛd z najlepszych 15 lat op≥acania sk≥adek z przedzia≥u od B do 7,5B,
t ñ liczba lat zatrudnienia, w ktÛrych dochÛd by≥ wyøszy od B.
Waloryzacja wartoúci zarobkÛw przy naliczaniu úwiadczenia odbywa siÍ dziÍki zmianom wartoúci dochodowej kwoty bazowej w poszczegÛlnych latach. Moøliwe jest przejúcie na emeryturÍ wczeúniej i pÛüniej niø w wieku 65 lat. Przy
wczeúniejszym przejúciu na emeryturÍ, juø od wieku 61 lat, wyliczone úwiadczenie jest pomniejszane o 0,5% za kaødy miesiπc wczeúniejszego przejúcia na emeryturÍ, a przy pÛüniejszym przejúciu na emeryturÍ ñ powiÍkszane o 0,7% za kaødy miesiπc pÛüniejszego przejúcia na emeryturÍ, aø do osiπgniÍcia 70 roku øycia
(The Swedish National Strategy Report on Adequate and Sustainable Pensions,
2005: 37).
Dodatkowe zak≥adowe zabezpieczenie emerytalne sk≥ada siÍ z czterech osobnych podsystemÛw, przeznaczonych dla rÛønych grup zawodowych: pracownikÛw
fizycznych (STP), pracownikÛw umys≥owych (ITP), urzÍdnikÛw samorzπdowych
(PFA) i urzÍdnikÛw paÒstwowych (PA-03) (Szumlicz, 2004: 294ñ295). Uczestnictwo w programie jest quasi-obowiπzkowe22, jako iø wynika ono z podpisanych
uk≥adÛw zbiorowych i w kaødym przypadku sk≥adki p≥acone sπ przez pracodawcÛw. Standardowy wiek emerytalny to 65 lat, aczkolwiek moøliwe jest otrzymywanie emerytury w wieku 61 lat, a nawet 55 lat, ale takøe pÛüniejsze przejúcie
na emeryturÍ, nawet w wieku 70 lat (The Swedish National Strategy Report on
Adequate and Sustainable Pensions, 2005: 39). Z systemÛw tych korzysta oko≥o
90% osÛb zatrudnionych (Granqvist, Ståhlberg, 2004: 231). Pozosta≥ym 10% pracownikÛw, zatrudnionych, poza tymi czterema podsystemami, dostÍpne jest dodatkowe zak≥adowe zabezpieczenie emerytalne bez uk≥adÛw zbiorowych. Dotyczy to pracownikÛw umys≥owych zatrudnionych w prywatnych przedsiÍbiorstwach, o wysokich wynagrodzeniach23, spoúrÛd ktÛrych jednak tylko 17%
uczestniczy w takich rozwiπzaniach. PrzeciÍtnie dodatkowe zabezpieczenie zak≥adowe zapewnia stopÍ zastπpienia na poziomie 10ñ15% (Joint Report on Social
Protection and Social Inclusion 2007. Social Inclusion, Pensions, Healthcare and
Long Term Care, 2007: 395).
22 Oczywiúcie moøna pracodawcy powiedzieÊ, øe nie chce siÍ op≥acania sk≥adki na emeryturÍ. ObowiπzkowoúÊ w tym wypadku dotyczy obowiπzku zaproponowania pracownikowi przez
pracodawcÍ moøliwoúci op≥acania takich sk≥adek.
23 W 2002 r. poziom wynagrodzenia kwalifikuj‡cy do uczestnictwa w tych schematach wynosi˘ 32 000 SEK miesiÊcznie. PorÛwnaj: Granqvist, StÂhlberg, 2004: 236.
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STP24 jest zak≥adowym programem emerytalnym dla pracownikÛw fizycznych. Funkcjonowanie programu wynika z uk≥adu zbiorowego, wiπøπcego konfederacjÍ pracodawcÛw (Svenskt Naringsliv SN) i centralÍ zwiπzkowπ zrzeszajπcπ
pracownikÛw fizycznych (Landsorganisationen i Sverige LO). Obejmuje on pracownikÛw fizycznych, ktÛrzy ukoÒczyli 21 lat i sπ zatrudnieni w sektorze prywatnym. Sk≥adka emerytalna wynosi 3,5% wynagrodzenia. Program funkcjonuje
w formule zdefiniowanej sk≥adki. Uczestnicy programu majπ prawo decydowaÊ,
w jakie instrumenty bÍdπ inwestowane ich sk≥adki (Granqvist, Ståhlberg, 2004:
233). Emerytura stanowi 10% przeciÍtnego wynagrodzenia z trzech najlepszych
lat, z okresu miÍdzy 55 a 59 rokiem øycia (Palme, Svensson, 2004: 585). Przejúcie na wczeúniejszπ emeryturÍ jest moøliwe w wieku 55 lat (The Swedish National Strategy Report on Adequate and Sustainable Pensions, 2005: 40). System
zarzπdzany jest przez AMF.
ITP jest zak≥adowym programem emerytalnym dla pracownikÛw umys≥owych. Jego funkcjonowanie wynika z uk≥adu zbiorowego, wiπøπcego konfederacjÍ pracodawcÛw (Svenskt Naringsliv SN) i skupione w kartelu organizacje
zwiπzkowe prywatnych pracownikÛw umys≥owych (Privattj‰nstemannakartellen
PTK), centrale zwiπzkowe, zrzeszajπce pracownikÛw umys≥owych (Tj‰nstem‰nnens Centralorganisationen TCO) oraz wolne zawody (Sveriges Akademikers
Centralorganisation SACO). Obejmuje on pracownikÛw umys≥owych, ktÛrzy
ukoÒczyli 25 lat i sπ zatrudnieni w sektorze prywatnym. Program funkcjonuje
w formule zdefiniowanego úwiadczenia dla wszystkich osÛb, ktÛre urodzi≥y siÍ
przed 1 stycznia 1979 r. oraz w formule zdefiniowanej sk≥adki dla osÛb, ktÛre
urodzi≥y siÍ po tej dacie i ukoÒczy≥y 25 lat. W stosunku do osÛb, ktÛre obejmuje
formu≥a zdefiniowanego úwiadczenia, istnieje takøe moøliwoúÊ podwyøszenia
sk≥adki o 2% wynagrodzenia i prowadzenie programu rozszerzonego w formule
zdefiniowanej sk≥adki (ITPK) (The Swedish National Strategy Report on Adequate and Sustainable Pensions, 2005: 40). System zawiera w sobie takøe system
ITPG, ktÛry gwarantuje przeniesienie zgromadzonych zasobÛw do rozwiπzania
typu STP przy ewentualnej zmianie zawodu. Wymogiem dla otrzymania pe≥nej
emerytury jest osiπgniÍcie wieku 65 lat i posiadanie 30 lat staøu pracy po 28 roku øycia (Whitehouse, 2007: 114). Jeøeli wymÛg ten nie zosta≥ dochowany, úwiadczenie jest proporcjonalnie niøsze. Przy przejúciu na wczeúniejszπ emeryturÍ
w wieku 60 lat, úwiadczenie stanowi 73,9% úwiadczenia naleønego w wieku 65
lat. Przy przejúciu na emeryturÍ w wieku 70 lat úwiadczenie jest podwyøszone do
poziomu 144,8% úwiadczenia naleønego w wieku 65 lat (Palme, Svensson, 2004:
585ñ586). åwiadczenie emerytalne zaleøy od wysokoúci zarobkÛw z ostatniego
roku przed przejúciem na emeryturÍ, przy czym do naliczenia emerytury zalicza
siÍ: 10% zarobkÛw do poziomu 7,5 krotnoúci dochodowej kwoty bazowej, 65% zarobkÛw z przedzia≥u od 7,5 do 20,0 krotnoúci dochodowej kwoty bazowej oraz
32,5% zarobkÛw z przedzia≥u pomiÍdzy 20 a 30 wielokrotnoúci dochodowej kwo24 Inne okreúlenie systemu, pochodzπce od nazw zawierajπcych porozumienie instytucji, to
SAF-LO.
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ty bazowej (Palme, Svensson, 2004: 587). Przejúcie na wczeúniejszπ emeryturÍ
jest moøliwe w wieku 55 lat (The Swedish National Strategy Report on Adequate
and Sustainable Pensions, 2005: 40). W formule zdefiniowanej sk≥adki pracodawca op≥aca sk≥adkÍ w wysokoúci 4,5% wynagrodzenia do poziomu 7,5 krotnoúci dochodowej kwoty bazowej i 30% od wynagrodzenia przekraczajπcego tÍ kwotÍ (Nilsson, 2007). Pierwsze emerytury z tej formu≥y bÍdπ wyp≥acane dopiero
w 2047 r.25. System zarzπdzany jest przez Alecta, a w przypadku pracownikÛw
umys≥owych sprywatyzowanych firm paÒstwowych, w obszarze poczty, telekomunikacji i ubezpieczeÒ, przez SPV.
PFA jest zak≥adowym programem emerytalnym dla urzÍdnikÛw samorzπdowych. Funkcjonowanie programu wynika z uk≥adu zbiorowego, podpisanego
przez konfederacjÍ szwedzkich instytucji samorzπdu terytorialnego (Svenska
Kommunfˆrbundet) i centralÍ zwiπzkowπ zrzeszajπcπ urzÍdnikÛw samorzπdowych. Program funkcjonuje w formule zdefiniowanego úwiadczenia lub zdefiniowanej sk≥adki. W formule zdefiniowanego úwiadczenia obejmuje urzÍdnikÛw,
ktÛrzy ukoÒczyli 28 lat, a w formule zdefiniowanej sk≥adki tych, ktÛrzy ukoÒczyli 21 lat. W formule zdefiniowanego úwiadczenia wymogiem dla otrzymania pe≥nej emerytury jest osiπgniÍcie wieku 65 lat i posiadanie 30 lat staøu pracy w sektorze samorzπdowym pomiÍdzy 18 a 65 rokiem øycia. åwiadczenie emerytalne
zaleøy od wysokoúci zarobkÛw z ostatnich 5 lat przed przejúciem na emeryturÍ,
przy czym do naliczenia emerytury zalicza siÍ: 62,5% zarobkÛw z przedzia≥u od
7,5 do 20,0 krotnoúci dochodowej kwoty bazowej oraz 31,25% zarobkÛw z przedzia≥u pomiÍdzy 20 a 30 wielokrotnoúci dochodowej kwoty bazowej. W formule
zdefiniowanej sk≥adki sk≥adka emerytalna wynosi od 3,5% do 4,5% wynagrodzenia. Wczeúniejsze przejúcie na emeryturÍ (kommunala tj‰nstepensionen KTP)
jest moøliwe w przypadku formu≥y defined benefit w wieku 61 lat, a w przypadku formu≥y defined contribution w wieku 55 lat (The Swedish National Strategy
Report on Adequate and Sustainable Pensions, 2005: 40). System zarzπdzany
jest przez KPA.
PA-03 jest zak≥adowym programem emerytalnym dla urzÍdnikÛw paÒstwowych. Funkcjonowanie programu wynika z uk≥adu zbiorowego, podpisanego
przez rzπd i centralÍ zwiπzkowπ zrzeszajπcπ urzÍdnikÛw paÒstwowych. Program
funkcjonuje w formule zdefiniowanego úwiadczenia lub zdefiniowanej sk≥adki.
W formule zdefiniowanego úwiadczenia obejmuje urzÍdnikÛw, ktÛrzy ukoÒczyli
23 lata, a w formule zdefiniowanej sk≥adki tych, ktÛrzy ukoÒczyli 28 lat. W formule zdefiniowanego úwiadczenia wymogiem dla otrzymania pe≥nej emerytury
jest osiπgniÍcie wieku 65 lat. åwiadczenie emerytalne zaleøy od wysokoúci zarobkÛw z ostatnich 5 lat przed przejúciem na emeryturÍ, przy czym do naliczenia
emerytury zalicza siÍ: 60% zarobkÛw z przedzia≥u od 7,5 do 20,0 krotnoúci dochodowej kwoty bazowej oraz 30,0% zarobkÛw z przedzia≥u pomiÍdzy 20 a 30 wielokrotnoúci dochodowej kwoty bazowej. W formule zdefiniowanej sk≥adki wystÍpu25 http://www.ipe.com/news/Sweden_ITP_change_to_DC_gets_approval_584.php, dostÍp 30
stycznia 2008.
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jπ dwa warianty: wariant standardowy i tzw. wariant KÂpan. W wariancie standardowym sk≥adka emerytalna wynosi 2,3% wynagrodzenia, a w wariancie
Kåpan 2,0% wynagrodzenia. W przypadku wszystkich formu≥, wczeúniejsze
przejúcie na emeryturÍ jest moøliwe w wieku 61 lat (The Swedish National Strategy Report on Adequate and Sustainable Pensions, 2005: 40). System zarzπdzany jest przez SPV.
Indywidualne plany emerytalne (individuellt pensionssparande IPS) realizowane sπ w postaci indywidualnych oszczÍdnoúci gromadzonych na emeryturÍ
w bankach, zak≥adach ubezpieczeÒ na øycie i funduszach inwestycyjnych.
OszczÍdnoúci gromadzone w tych planach zmniejszajπ podstawÍ opodatkowania
podatkiem dochodowym od osÛb fizycznych do kwoty stanowiπcej po≥owÍ cenowej
kwoty bazowej, w zakresie 5% zarobkÛw, mieszczπcych siÍ w przedziale pomiÍdzy 10 a 20-krotnoúciπ cenowej kwoty bazowej (The Swedish National Strategy
Report on Adequate and Sustainable Pensions, 2005: 8).
Nowy system emerytalny sk≥ada siÍ z trzech filarÛw: I filara, ktÛry zawiera w sobie dwa elementy (Palmer, 2006: 31): podsystem emerytur repartycyjnych
i podsystem emerytur kapita≥owych, II filara, w sk≥ad ktÛrego wchodzπ zak≥adowe systemy: STP, ITP, PFA i PA-03, oraz III filara, czyli warstwy dobrowolnej,
ktÛrπ stanowiπ indywidualne plany emerytalne IPS.
Podsystem emerytur repartycyjnych jest rozwiπzaniem funkcjonujπcym
w formule pay-as-you-go o zdefiniowanej sk≥adce (ang. defined contribution)
w konwencji z indywidualnπ ewidencjπ sk≥adek (NDC) (Palmer, 2002: 174).
W systemie uczestniczπ wszystkie osoby, ktÛre ukoÒczy≥y 16 lat, ≥πcznie z osobami samozatrudniajπcymi siÍ (Øukowski, 2006: 97). Sk≥adka emerytalna wynosi
18,5% wynagrodzenia brutto, z czego pracodawca p≥aci 10,21%, aø do poziomu
wynagrodzenia 8,07 krotnoúci dochodowej kwoty bazowej26, a powyøej tego poziomu 5,105%, a pracownik p≥aci 7,0% jedynie do poziomu 8,07 krotnoúci dochodowej kwoty bazowej (Anderson, Immergut, 2007: 364). Sk≥adka emerytalna obliczana jest od 93% wynagrodzenia brutto (The Swedish National Strategy Report
on Adequate and Sustainable Pensions, 2005: 5). Osoby samozatrudniajπce siÍ
op≥acajπ sk≥adkÍ na poziomie 7,0% zysku do opodatkowania do poziomu 8,07
krotnoúci dochodowej kwoty bazowej oraz dodatkowo 10,21% zysku do opodatkowania bez limitu kwotowego (Social Security Programs Throughout the World:
Europe 2006, 2006: 309). Z pobranej sk≥adki 16,0% pozostaje w podsystemie emerytur repartycyjnych, a 2,5% trafia do podsystemu emerytur kapita≥owych. Zgromadzone na indywidualnych rachunkach zasoby sπ waloryzowane indeksem
wzrostu przeciÍtnego wynagrodzenia (Kruse, Palmer, 2006). W systemie formalnie okreúlono progowy wiek emerytalny na 61 lat (Synthesis report on adequate
and sustainable pensions. Annex. Country Summaries, 2006: 118), przy czym
przechodzenie na emeryturÍ najczÍúciej odbywa siÍ w przedziale wieku od 61 do
67 lat (Gronchi, Nisticò, 2006: 499). Emerytura obliczana jest poprzez podzielenie wartoúci zgromadzonych na indywidualnym rachunku zasobÛw przez aktu26

W 2004 roku prÛg ten wynosi≥ 42 300 SEK.
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arialnie wyliczonπ liczbÍ lat øycia na emeryturze (Kˆnberg, Palmer, SundÈn,
2006: 456). Przyznane emerytury sπ waloryzowane regulowanym indeksem, ktÛry bazuje na indeksie wzrostu dochodÛw, obniøanym o 1,6% (Anderson, Immergut, 2007: 366).
Podsystem emerytur kapita≥owych funkcjonuje w formule funded defined-contribution (FDC) i realizowany jest poprzez przekazanie sk≥adki, wynoszπcej
2,5% wynagrodzenia, do co najwyøej piÍciu wskazanych przez uczestnika funduszy emerytalnych. Wiek emerytalny jest p≥ynny, a przejúcie na emeryturÍ jest
moøliwe od wieku wynoszπcego 61 lat (Whitehouse, 2007: 113). Na rynku obecnych jest oko≥o 700 kapita≥owych funduszy emerytalnych, w tym takøe paÒstwowy Fundusz OszczÍdnoúci Sk≥adkowych (The Swedish National Strategy Report
on Adequate and Sustainable Pensions, 2005: 7), ktÛry jest domyúlnym funduszem dla osÛb, ktÛre nie uczyni≥y innego wyboru (Anderson, Immergut, 2007:
362ñ363). Emerytura obliczana jest poprzez podzielenie wartoúci zgromadzonych na indywidualnym rachunku zasobÛw przez aktuarialnie wyliczonπ liczbÍ
lat øycia na emeryturze (Kˆnberg, Palmer, SundÈn, 2006: 456). NadzÛr nad instytucjami funkcjonujπcymi w tym systemie sprawuje Urzπd Emerytur Sk≥adkowych (PPM)27, ktÛry prowadzi takøe indywidualne rachunki dla wszystkich
uczestnikÛw systemu (Palme, 2005: 155). Od wyp≥acanych emerytur nie pobiera
siÍ sk≥adek na ubezpieczenie spo≥eczne (Whitehouse, 2007: 114).
Zak≥adowe systemy STP, ITP, PFA i PA-03 oraz indywidualne plany emerytalne w nowym systemie sπ toøsame z istniejπcymi w starym rozwiπzaniu.

3. Wyzwania i przewidywane zmiany w systemie emerytalnym
Szwecji
Najwaøniejszym wyzwaniem, przed ktÛrym stoi system emerytalny w Szwecji, jest sytuacja demograficzna. W 2025 r. liczba emerytÛw w stosunku do liczby
osÛb zatrudnionych osiπgnie poziom 40% (Holzmann, MacKellar, Rutkowski,
2003: 44). W 2018 r. przejdπ na emeryturÍ osoby urodzone w 1953 r. ñ ostatnie,
ktÛrych dotyczyÊ bÍdzie stary system emerytalny. Urodzeni od 1954 r. w ca≥oúci
objÍci bÍdπ nowym rozwiπzaniem emerytalnym (Kˆnberg, Palmer, SundÈn, 2006:
450). Zastosowane rozwiπzanie emerytalne uniezaleønia jednak stabilnoúÊ systemu od sytuacji demograficznej, za wyjπtkiem osÛb o bardzo niskich dochodach.

Zakoñczenie
System emerytalny w Szwecji wydaje siÍ dobrze zorganizowanym mechanizmem zabezpieczania úrodkÛw finansowych. Pierwotnie oryginalna skandynawska koncepcja finansowania zabezpieczenia emerytalnego ustÍpowa≥a kolejno
27
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miejsca najpierw rozwiπzaniu typu Bismarckía, a nastÍpnie typu Beveridgeía,
zwiπzanego z funkcjonowaniem paÒstwa dobrobytu spo≥ecznego. Natomiast reforma wdroøona w 1960 r., a nastÍpnie reforma z 1994 r., ktÛra wesz≥a w øycie
z poczπtkiem 1999 r., stanowi≥y dwa kolejne kroki w odchodzeniu szwedzkiego
rozwiπzania od traktowania emerytury jako úwiadczenia socjalnego, za ktÛre
odpowiedzialne jest paÒstwo, na rzecz traktowania emerytury jako wyp≥aty zaleønej od zarobkÛw i efektu osobistej zapobiegliwoúci. Stopniowe odchodzenie od
starego systemu emerytalnego, a takøe pozostawione elementy socjalne, w postaci emerytury gwarantowanej w nowym systemie, dope≥niajπ obrazu szwedzkiego systemu emerytalnego i powodujπ powszechnπ akceptacjÍ przyjÍtych rozwiπzaÒ.
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Pension Systems in Europe. Case of Sweden
Summary
The authorís goal was to present both past and present solutions employed by
the Swedishís pension system, in search for ideas worth consideration in international comparisons. Author analysis Swedish pension system evolution and presents strengths and weaknesses of present Swedish pension system.
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