Modele podziału ryzyka w hybrydowych pracowniczych programach emerytalnych
W wielu krajach finansowanie publicznych systemów emerytalnych staje się coraz bardziej kłopotliwe.
Zmiany ekonomiczne i demograficzne powodują wzrost wydatków na świadczenia, a także spadek
dochodów ze składek na ubezpieczenia społeczne. W rezultacie inicjowane są reformy parametryczne
i strukturalne systemów emerytalnych. Jednym z częściej stosowanych rozwiązań jest promowanie
prywatnych form oszczędzania na emeryturę. Wśród nich ważną rolę odgrywają pracownicze
programy emerytalne. Głównymi formami pracowniczych programów emerytalnych są programy o
zdefiniowanej składce (defined contribution, DC) lub zdefiniowanym świadczeniu (defined benefit, DB).
W programie DC ryzyko związane z finansowaniem świadczenia ponosi uczestnik, natomiast w
programie DB pracodawca. Formę pośrednią pomiędzy programami DC i DB stanowią hybrydowe
programy emerytalne.
Celem rozprawy jest scharakteryzowanie podziału ryzyka w hybrydowych programach emerytalnych z
punktu widzenia zarówno uczestnika, jak i pracodawcy oraz zaproponowanie nowego programu
hybrydowego, który spełniałby zdefiniowane kryteria. Jako ryzyko rozumiana jest niepewność, czy
ustalona wysokość składki pozwoli na uzyskanie świadczenia z pracowniczego programu emerytalnego
w założonej z góry wysokości. Badaniu poddano wybrane istniejące typy programów hybrydowych oraz
propozycję nowego typu programu.
W rozprawie przyjęto następujące hipotezy badawcze:
1. Analiza zmienności składki płaconej przez pracodawcę oraz uczestnika umożliwia określenie
podziału ryzyka pomiędzy obie strony płacące składki do programów emerytalnych.
2. Programy hybrydowe, oprócz umożliwienia podziału ryzyka pomiędzy pracodawcę i
uczestnika, oferują dodatkowe zabezpieczenie poprzez określenie maksymalnej zmienności
składki, albo poprzez wymaganie dostosowania wysokości składki jedynie w pewnych
określonych warunkach.
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.
Treść rozprawy została ujęta w pięciu rozdziałach: dwóch o charakterze teoretycznym oraz trzech
prezentujących wyniki badań przeprowadzonych nad hybrydowymi programami emerytalnymi. W
pierwszym rozdziale przedstawiono rozwiązania emerytalne stosowane w wybranych krajach.
Omówiono klasyfikacje systemów emerytalnych ze względu na ich cel i formy finansowania, a także
czynniki, które wpływają na powstawanie i modyfikacje tych systemów. Następnie zaprezentowano
przeprowadzone w odpowiedzi na te zmiany reformy parametryczne oraz strukturalne. W ramach
drugiej grupy szczegółowo opisano powstawanie pracowniczych programów emerytalnych.
Drugi rozdział poświęcono przeglądowi literatury dotyczącej hybrydowych pracowniczych programów
emerytalnych. Przedstawiono w nim zarówno programy działające w wybranych krajach, jak również
nowe rozwiązania proponowane w literaturze. Istniejące programy hybrydowe zostały sklasyfikowane
ze względu na wykorzystany model podziału ryzyka.
Rozdział trzeci zawiera przegląd miar ryzyka stosowanych do badania programów emerytalnych, jak
również definicję ryzyka przyjętą w rozprawie. Przedstawiono w nim opis wybranych modeli dla dwóch
parametrów wpływających na finansowanie programu - stopy zwrotu z inwestycji i dalszego trwania
życia. Następnie omówiono skonstruowany model, który wykorzystano do obliczania i modyfikowania
składki w programach emerytalnych. Metoda symulacji posłużyła do zilustrowania ryzyka w
tradycyjnym programie DC.
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Kolejna część rozprawy prezentuje wyniki badań nad wybranymi typami hybrydowych programów
emerytalnych. Za pomocą modelowania symulacyjnego wyznaczono dodatkowe składki uczestnika i
pracodawcy, wymagane w warunkach zmiennej stopy zwrotu z inwestycji oraz długości trwania życia
świadczeniobiorców. Porównano je ze składką płaconą w programie DC, w którym ryzyko nie jest
dzielone. Pozwoliło to określić taki podział w programach hybrydowych. Potwierdziło to pierwszą
hipotezę badawczą. Wskazano dodatkowe zabezpieczenia stosowane w tych programach oraz objęte
nimi strony opłacające składki. Hipoteza druga została częściowo potwierdzona, gdyż trzy spośród
czterech zbadanych istniejących programów hybrydowych oferują takie zabezpieczenie dla jednej ze
stron opłacających składki, podczas gdy program czwarty nie oferuje żadnego dodatkowego
zabezpieczenia. Potwierdziła się także trzecia hipoteza badawcza, gdyż zaproponowany program o
warunkowej składce, jako jedyny, obejmuje dodatkowym zabezpieczeniem zarówno pracodawcę, jak
i uczestnika.
W ostatnim rozdziale wykorzystano teorię gier do rozwiązania problemu podziału ryzyka w
zaproponowanym programie hybrydowym, związanym z ustaleniem maksymalnej zmienności składki
pracodawcy. Problem ten przedstawiono i rozwiązano jako schemat arbitrażowy Nasha dla przyjętych
założeń dotyczących funkcji użyteczności pracodawcy i uczestnika. W ten sposób uzyskano wsparcie
czwartej hipotezy badawczej
W Zakończeniu zawarto najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań. Mogą stanowić one punkt
wyjścia do dalszych prac metodycznych i praktycznych, związanych z konstruowaniem programów
emerytalnych.
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