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Streszczenie
Globalizacja, rozwój komunikacji oraz telekomunikacji, rozwiązania informatyczne
i swoboda terytorialnego przemieszczania się w Europie powodują coraz większe zainteresowanie możliwościami zarabiania pieniędzy w innych krajach niż kraj urodzenia.
To z kolei może być związane z uczestniczeniem w systemach emerytalnych obcych państw.
Systemy te podlegają ciągłym zmianom, wynikającym przede wszystkim z przyczyn demograficznych, ale także ekonomicznych. Dominująca współcześnie na mapie Europy
Unia Europejska przewiduje funkcjonowanie w zakresie emerytur metody otwartej koordynacji, a zatem nie narzuca w tym obszarze jedynie słusznego rozwiązania. W państwach,
które nie przystąpiły do Unii, rozwiązania emerytalne jeszcze bardziej nacechowane są
indywidualizacją. Stąd duża różnorodność tych systemów i niewielka o nich wiedza, nawet w kręgach specjalistów. Celem badawczym autora jest zatem prezentacja historycznych i aktualnych rozwiązań w celu odnalezienia w tak różnorodnych systemach pomysłów, stanowiących swoiste indywidualne rozwiązania, które warto wykorzystywać w krajowych systemach emerytalnych.
Aktualny artykuł poświęcony został systemowi emerytalnemu Portugalii i jest kontynuacją wcześniej opublikowanych we „Współczesnej Ekonomii”, a odnoszących się do
rozwiązań w innych krajach Unii Europejskiej. Ciekawym rozwiązaniem portugalskim
jest wykorzystanie części wpływów z podatku pośredniego VAT na finansowanie systemu
emerytalnego.
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Dr, adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
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Wprowadzenie
Republika Portugalii jest państwem położonym w południowo-zachodniej Europie,
nad Oceanem Atlantyckim, w południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego oraz
na wyspach Azory i Madera na Oceanie Atlantyckim, składającym się z 18 dystryktów
oraz 2 regionów autonomicznych. Jednostką monetarną jest Euro. Językiem urzędowym
jest język portugalski. W kwietniu 2008 roku Portugalię zamieszkiwało ponad 10,6 mln
osób z następującą strukturą wiekową populacji: 0–14 lat – 16,4%, 15–64 lat – 66,2%, 65
lat i więcej – 17,4%. Przeciętna długość życia wynosiła ogółem 78,04 lat, w tym mężczyzn – 74,78 lat, a kobiet – 81,53 lata. Produkt krajowy brutto (PKB) na jednego mieszkańca w 2007 r. szacowany był na 21,8 tys. USD, a stopa wzrostu PKB na 1,9%. Stopa
bezrobocia wyniosła 8,0%. Dług publiczny stanowił 65,8% PKB. Saldo obrotów bieżących bilansu płatniczego zamknęło się w 2007 r. deficytem 18,53 mld USD.

1. Rozwój historyczny systemu emerytalnego w Portugalii
Jeszcze w wieku XIX w portugalskiej nomenklaturze pojawiło się określenie previdência1, dosłownie oznaczające dalekowzroczność, a odnoszące się do myślenia o zabezpieczeniu na starość (Chuliá, Asensio, 2007: 624). W 1913 r. wprowadzono pierwszą
regulację prawną w zakresie ubezpieczenia wypadkowego (Social Security Programs
Throughout the World: Europe 2006, 2006: 257). W 1916 r. powstało ministerstwo pracy i spraw socjalnych, ale powstała w 1919 r. regulacja prawna związana z obszarem
emerytur nie została nigdy wdrożona. W 1929 r. powstała Caixa General de Aposentações CGA, a w 1934 r. Montepio dos Servidores do Estado MSE – instytucje zajmujące się zabezpieczeniem emerytalnym funkcjonariuszy państwowych2. W 1935 r. stworzono obowiązkowy system zabezpieczenia społecznego dla robotników sektora przemysłowego, handlu i pracowników usług (Stańko, 2004: 269). System ten, który realnie
objął początkowo jedynie 6% zobowiązanych do uczestnictwa w nim, był finansowany
ze składek opłacanych przez pracodawców i pracowników, a zarządzanym przez organizacje korporacyjne (Chuliá, Asensio, 2007: 624–625). System ten obejmował ubezpieczenie zdrowotne, ale nie przewidywał zabezpieczenia od ryzyk macierzyństwa, wdowieństwa, sieroctwa, braku zatrudnienia, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W kolejnych latach do obsługi emerytur powstała Narodowa Kasa Przezornościowa (CNP),
której rozliczenia prowadził publiczny bank Caixa General de Depósitos, Crédito e Previdência CGD, częścią którego stała się CGA3. W 1942 r. wprowadzono pierwszą regulację prawną w zakresie świadczeń rodzinnych. W latach 40. XX wieku wprowadzono
system tzw. asysty socjalnej, który miał poprawiać moralne, ekonomiczne i zdrowotne
warunki życia osób ubogich. W 1950 r. składki do systemu zabezpieczenia społecznego
1 Termin ten przetrwał do czasów współczesnych w nazwie ministerstwa spraw socjalnych portugalskojęzycznej Brazylii, które nazywa się tam Ministério da Previdência Social.
2 http://www.cga.pt/apresentacao_EN.asp?L=EN , dostęp 4 stycznia 2008.
3 http://www.cga.pt/apresentacao_EN.asp?L=EN , dostęp 4 stycznia 2008.
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wpłacało około 50% zobowiązanych pracowników (Stańko, 2004: 269). W 1962 r. pojawił się system publiczny (powszechny), w ramach korporacyjnej koncepcji previdência,
który objął ryzyko starszego wieku, utraty zdrowia i asysty socjalnej (Chuliá, Asensio,
2007: 625). System przyjął formułę finansowania pay-as-you-go. Dla uzyskania emerytury wymagany był dziesięcioletni staż uczestnictwa w systemie, w tym co najmniej
sześćdziesiąt miesięcy opłacania składek. W 1965 r. z przekształcenia CNP powstała Narodowa Kasa Emerytalna (Caixa Nacional de Pensões – skrót nazwy także CNP), która
zajęła się obsługą gromadzenia i wypłat środków na emerytury.
W 1971 r. pojawiła się pierwsza regulacja prawna umożliwiająca indywidualne gromadzenie środków z przeznaczeniem na emerytury (Pavão Nunes, 2007). Prawne pojęcie „ubezpieczenia społecznego” pojawiło się w portugalskiej rzeczywistości dopiero
w 1973 r. (Chuliá, Asensio, 2007: 624). Wtedy także skrócono wymagany dla otrzymania emerytury okres uczestniczenia w systemie emerytalnym z 10 do 3 lat, a minimalny
okres składkowy z 60 do 24 miesięcy, natomiast wiek emerytalny kobiet obniżono z 65
na 62 lata (Chuliá, Asensio, 2007: 625). Składka na ubezpieczenie społeczne wynosiła
23,5% wynagrodzenia.
Po zmianach systemu emerytalnego z 1974 r. wprowadzono emeryturę socjalną oraz
trzynaste w roku świadczenie emerytalne, wypłacane na Boże Narodzenie (Stańko, 2004:
269). Rok później wprowadzono pierwszą regulację prawną w zakresie ubezpieczenia od
bezrobocia, a w 1977 r. składka na ubezpieczenie społeczne została podwyższona o 3,0%
do poziomu 26,5% wynagrodzenia, z czego 19,0% płacił pracodawca, a 7,5% pracownik.
W latach 1977–1979 obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym została objęta służba
domowa i osoby samozatrudniające się (Chuliá, Asensio, 2007: 626). Od początku lat
osiemdziesiątych XX wieku wydłużono wymagany dla otrzymania emerytury okres
uczestniczenia w systemie emerytalnym z 3 do 5 lat. Powstał system bezskładkowy, przeznaczony dla najuboższych, a składka na ubezpieczenie społeczne została ponownie podwyższona do poziomu 28,5% wynagrodzenia, z czego 20,5% płacił pracodawca, a 8,0%
pracownik. Określono również następujące elementy systemu ubezpieczeń społecznych:
1) programy emerytalne – składkowy i bezskładkowy,
2) program akcji socjalnej, zapobiegający wykluczeniu społecznemu.
W 1985 r. powstała pierwsza regulacja prawna, umożliwiająca funkcjonowanie dodatkowych schematów emerytalnych finansowanych przez pracodawców pod nadzorem
Portugalskiego Instytutu Ubezpieczeń (ISP) (Pavão Nunes, 2007). W 1986 r. system specjalny ubezpieczenia społecznego dla rolników (RESSAA) przestał przyjmować nowych
członków i został przemianowany na System Wiejski Przejściowy (RRT) (Chuliá, Asensio, 2007: 656). Od 1 października 1987 r. wydłużono wymagany dla otrzymania emerytury okres uczestniczenia w systemie emerytalnym z 5 do 10 lat. W 1989 r. pojawiły się
pierwsze indywidualne plany emerytalne (PPR), stanowiące formę działania III filara
(Pavão Nunes, 2007), oraz powstał Fundusz Stabilizacji Finansowej Ubezpieczenia Społecznego (FEFSS) (Synthesis report on adequate and sustainable pensions. Annex. Country summaries, 2006: 102). Środki gromadzone w tym funduszu przeznaczone są na stabilizację systemu emerytalnego i będą mogły być wykorzystane dopiero w latach 2020–
2030.
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W 1990 r. wprowadzono czternastą w roku wypłatę emerytalną, wypłacaną w lipcu
(Pereira, Rodrigues, 2001). W tym samym roku na rynku było obecnych 30 zawodowych
funduszy emerytalnych (Portugal shifts from state dependenci, 2006). Reformą z 1993 r.
zmieniono zasady w zakresie formuły obliczania wysokości świadczenia emerytalnego,
rozpatrując 10 najlepszych lat z ostatnich 15 przed emeryturą, zamiast 5 najlepszych z 10
ostatnich lat (Stańko, 2004: 269) oraz zasady w zakresie wymaganego do uzyskania emerytury stażu w systemie z 10 na 15 lat (Chuliá, Asensio, 2007: 628). Wydłużono również
okres stażu w systemie wymagany do uzyskania pełnej emerytury z 37 do 40 lat. Ponadto rozpoczęto podwyższanie wieku emerytalnego kobiet z 62 do 65 lat oraz zmieniono
podstawę obliczania zarobków referencyjnych z wynagrodzeń nominalnych na wynagrodzenia realne (Stańko, 2004: 269). W tym samym roku CGA wyodrębniła się ze struktur
CGD, a MSE została zlikwidowana4. Składki dla osób samozatrudniających się wynosiły 8, 12 lub 15% dochodów, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności (Stańko,
2004: 270). Dekret z 25 września 1993 r. wprowadził z początkiem 1994 r. zmiany w zakresie systemu emerytalnego dla osób samozatrudniających się, uzależniając wartość
składek emerytalnych od realnych kosztów świadczeń (Stańko, 2004: 270). Wprowadzono także zasadę obliczania przeciętnego wynagrodzenia z uwzględnieniem czternastu zarobków rocznych zamiast dwunastu (Chuliá, Asensio, 2007: 635). Prawem z 1994 r. wprowadzono z początkiem 1995 r. obniżenie składki na ubezpieczenie społeczne płaconej
przez pracodawcę z 24,50% do 23,75% oraz podwyższono wysokość podatku VAT z 16%
na 17%, określając dodatkowy punkt procentowy, jako VAT socjalny (port. social VAT)
(Stańko, 2004: 269). Z podatku tego finansowane są świadczenia w systemie bezskładkowym (Chuliá, Asensio, 2007: 630).
W 1995 r. powstała regulacja prawna, umożliwiająca funkcjonowanie indywidualnych planów emerytalnych, stanowiących element III filara w formule oszczędzania na
emeryturę i edukację dzieci (PPR/E) (Decreto-Lei n.º 204/95, de 5 de Agosto). W 1997
r. zmieniono zasady funkcjonowania ubezpieczenia wypadkowego (Social Security Programs Throughout the World: Europe 2006, 2006: 257) oraz świadczeń rodzinnych (Social Security Programs Throughout the World: Europe 2006, 2006: 259). W styczniu 1998
r. opublikowano Białą Księgę Ubezpieczenia Społecznego (Chuliá, Asensio, 2007: 636),
która przewidywała znaczący deficyt ubezpieczeń emerytalnych w latach 2010–2015.
W tym samym roku zmieniono zasady funkcjonowania ubezpieczenia zdrowotnego (Social Security Programs Throughout the World: Europe 2006, 2006: 255). W 1999 r. wprowadzono zasadę obniżania świadczenia emerytalnego o 4,5% za każdy rok wcześniejszego przejścia na emeryturę niż 65 lat i jego podwyższania o 10% za każdy późniejszy
rok przejścia na emeryturę niż 65 lat (Stańko, 2004: 270). Jednocześnie wiek emerytalny został w praktyce uelastyczniony w przedziale od 55 do 70 lat pod warunkiem posiadania co najmniej 30 lat uczestnictwa w systemie emerytalnym (Chuliá, Asensio, 2007:
635). W przypadku osób długotrwale bezrobotnych wystarczającym do przejścia na emeryturę w wieku 55 lat był okres 20 lat opłacania składek. W tym samym roku znowelizowano prawo w zakresie ubezpieczenia od bezrobocia (Social Security Programs
Throughout the World: Europe 2006, 2006: 258). W 2000 r. wprowadzono zasadę indek4
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sowania emerytur i bazy do naliczania świadczenia emerytalnego wskaźnikiem inflacji
oraz zasadę obliczania wysokości emerytury na podstawie zarobków z całego okresu zatrudnienia, ale nie dłużej niż 40 lat. Ostatecznie też określono wiek emerytalny kobiet
i mężczyzn na 65 lat (Stańko, 2004: 270). W tym samym roku emeryturę minimalną otrzymywało ponad 44% emerytów systemu podstawowego (Stańko, 2004: 279), a średni roczny dochód emeryta wynosił 3144 EUR (Stańko, 2004: 281).
W 2001 r. średnia wysokość składki ubezpieczeniowej w systemie podstawowym
wynosiła 638 EUR miesięcznie, a przeciętna emerytura wynosiła 726 EUR (Stańko, 2004:
276). Na koniec 2001 r. wartość środków zgromadzonych w FEFSS wynosiła około 3,8
mld EUR, a roczny deficyt systemu emerytalnego wyniósł 2,5 mld EUR (Chuliá, Asensio, 2007: 630). W 2002 r. weszła w życie formuła obliczania świadczenia emerytalnego
z wykorzystaniem zarobków z 40 lat uczestniczenia w systemie wymnażaną przez 14
(Synthesis report on adequate and sustainable pensions. Annex. Country summaries,
2006: 100), a także wprowadzono możliwość otwierania zakładowych planów emerytalnych, stanowiących rozwiązania II filara (OECD Economic Survey of Portugal 2004:
Ageing-Related Pressures on Public Finances, 2004). W tym samym roku składka na
ubezpieczenie społeczne wynosiła 34,75% wynagrodzenia, z czego 11,00% płacił pracownik, a 23,75% pracodawca (Holzmann, MacKellar, Rutkowski, 2003: 39). Emerytura minimalna wynosiła 189,54 EUR, a świadczenie z systemu bezskładkowego – 151,44
EUR dla osoby w wieku do 70 lat i 165,64 EUR miesięcznie dla osoby w wieku powyżej 70 lat (Stańko, 2004: 279). Ponadto w tym samym roku przeciętna emerytura dla funkcjonariuszy państwowych wynosiła około 930 EUR miesięcznie. W planach II filara
uczestniczyło 175 tys. pracowników, a w planach III filara 107 tys. osób (The Handbook
of Western European Pension Politics, 2007: 889). W 2003 r. składka płacona przez pracodawcę w zakładowych planach emerytalnych wynosiła 3,0%. Istniała też możliwość
uczestnictwa pracowników w gromadzeniu środków na emeryturę w tych planach (Natali, 2004). Od 1 stycznia 2004 r. emerytury dla funkcjonariuszy państwowych są naliczane z uwzględnieniem współczynnika 90% poziomu wynagrodzenia. Na koniec 2004 r.
wartość środków zgromadzonych w FEFSS wynosiła około 5,8 mld EUR (Chuliá, Asensio, 2007: 605). Od 1 lipca 2005 r. podwyższono wartość podatku VAT z 19 do 21%,
przeznaczając uzyskane w ten sposób zasoby w równych częściach na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz emerytalny (Wyższy VAT w Portugali, 2005).
W 2006 r. wprowadzono dodatek solidarnościowy na starość (Synthesis report on
adequate and sustainable pensions. Annex. Country summaries, 2006: 104). Wypłata tego świadczenia przysługiwała najpierw osobom powyżej 80 roku życia, a docelowo
w 2009 r. ma przysługiwać od wieku 65 lat (Social Security Programs Throughout the
World: Europe 2006, 2006: 253). W czerwcu 2006 r. na rynku było obecnych 180 zawodowych funduszy emerytalnych (Portugal shifts from state dependenci, 2006). Na koniec 2006 r. funkcjonowało na rynku łącznie 232 fundusze emerytalne, najwięcej w sektorze bankowym, z czego ponad 94% stanowiły fundusze zamknięte (Pavão Nunes, 2007).
Przeciętna emerytura ze schematu CGA wynosiła 1138,74 EUR miesięcznie5.

5
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Dnia 1 marca 2008 r. weszło w życie nowe prawo (Decreto-Lei n.º 26/2008, de 22 de
Fevereiro de 2008) tworzące schemat dobrowolnych indywidualnych rachunków emerytalnych. Na jego podstawie pracownicy objęci publicznym systemem emerytalnym mogą otwierać indywidualne rachunki emerytalne, zarządzane przez rządową agencję Instytut Zarządzania Funduszami Kapitałowymi Ubezpieczenia Społecznego (IGFCSS)6.

2. Stan obecny systemu emerytalnego w Portugalii
Portugalski system emerytalny składa się z trzech filarów (Stańko, 2004: 271):
• publicznego systemu emerytalnego,
• zakładowych programów emerytalnych,
• indywidualnych rachunków emerytalnych oraz indywidualnych planów oszczędnościowych i emerytalnych.
Oprócz nich funkcjonują odrębne rozwiązania emerytalne dla sektora finansowego,
telekomunikacji i prawników (Synthesis report on adequate and sustainable pensions.
Annex. Country summaries, 2006: 100).
Publiczny system emerytalny funkcjonuje w formule pay-as-you-go i jest systemem obowiązkowym o zdefiniowanym świadczeniu (ang. defined benefit), finansowanym ze składek płaconych przez pracodawców, pracowników oraz z dotacji budżetowej.
W systemie występują dwa zasadnicze programy: podstawowy oraz dla funkcjonariuszy
państwowych. Program podstawowy zawiera w sobie trzy elementy: jeden bezskładkowy i wyrównawczy oraz dwa składkowe, w tym jeden przeznaczony dla rolników. Od 2%
do 4% składki wpłacanej przez pracowników oraz wszelkie nadwyżki i zyski kapitałowe
systemu podstawowego są wpłacane na Fundusz Stabilizacji Finansowej Ubezpieczenia
Społecznego. Wszystkimi składkami emerytalnymi zarządza Instytut Zarządzania Finansowego Ubezpieczeniem Społecznym (IGFSS)7.
Program bezskładkowy (RNCE) można traktować jako swoisty filar „zerowy”, jako iż jest finansowany z pośrednich podatków powszechnych, przede wszystkim z VAT,
bez udziału składek. W systemie świadczenie emerytalne, w postaci emerytalnego dodatku socjalnego otrzymują osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, a ich dochody z innych źródeł nie przekraczają 30% minimalnego wynagrodzenia (SMN). Dodatkowo osoby w wieku powyżej 70 lat otrzymują dodatek solidarnościowy na starość8.
W programie podstawowym (RGC) wiek emerytalny określono na poziomie 65 lat
dla obydwu płci. W przypadku niektórych grup zawodowych standardowy wiek emerytalny jest niższy i wynosi 60 lat (personel latający w sektorze lotniczym), 55 lat (pracownicy portowi, marynarze floty handlowej, rybacy, kontrolerzy ruchu lotniczego i artyści
baletowi9) lub nawet 50 lat (górnicy) (Social Security Programs Throughout the World:
6

http://noticias.sapo.pt/lusa/artigo/18bf755c9d1bb341cebce1.html, dostęp 26 maja 2008 r.
http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/MTSS/IGFSS/pt/ORG_instituto+de+gestao+financeira+da+seguranca+social.htm , dostęp 7 stycznia 2008.
8 Dodatek ten wprowadzony w roku 2006 przysługiwał początkowo osobom w wieku 80 lat, w roku 2007 osobom w wieku 75 lat, by docelowo w roku 2009 objąć emerytów w wieku od 65 lat.
9 Artyści baletowi mogą przejść na wcześniejszą emeryturę nawet w wieku 45 lat, ale przy odpowiedniej redukcji świadczenia emerytalnego.
7
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Europe 2006, 2006: 253). Dla innych grup zawodowych przejście na wcześniejszą emeryturę jest możliwe w wieku od 55 lat, pod warunkiem posiadania 30 lat stażu pracy (Whitehouse, 2007: 107). Wówczas jednak świadczenie emerytalne obniżane o 4,5% za każdy rok pozostały do ustawowego wieku emerytalnego. Nie redukuje się wartości świadczenia emerytalnego w przypadku osób, które ukończyły 60 lat i są bezrobotne. Podobnie nie redukuje się wartości świadczenia, jeżeli przechodzący na emeryturę ma ponad 30
lat stażu pracy. Wówczas każde trzy lata stażu ponad 30 lat kompensuje jeden rok wcześniejszego przejścia na emeryturę (Chuliá, Asensio, 2007: 627). Możliwe jest również
późniejsze przejście na emeryturę, ale nie więcej niż do wieku 70 lat, i wówczas wyliczone świadczenie podwyższane jest o 10% za każdy rok późniejszego od ustawowego wieku emerytalnego przejścia na emeryturę. Składka na ubezpieczenie społeczne (TSU) wynosi 34,75% wynagrodzenia, z czego 11,00% płacił pracownik, a 23,75% pracodawca. Ze
składki tej opłacane jest zarówno ubezpieczenie emerytalne, jak i finansowane są świadczenia, dotyczące innych rodzajów ryzyk społecznych: inwalidztwo, świadczenia rodzinne po śmierci ubezpieczonego, bezrobocie i ubóstwo, przy czym 16,01% wartości wynagrodzenia finansuje wypłaty emerytur, 3,42% wypłaty rent inwalidzkich, a 3,67% renty
rodzinne. W przypadku osób samozatrudniających się obowiązkowa składka wynosi
25,4% dochodu referencyjnego (Chuliá, Asensio, 2007: 629). Dochód referencyjny określany jest na poziomie od 1,5 do 12-krotności najniższego wynagrodzenia w gospodarce10, a osoba samozatrudniająca się może wybrać jeden z jedenastu poziomów dochodu,
powiązanych z otrzymywaniem świadczeń w określonej wysokości. Składka obowiązkowa pokrywa ryzyka emerytalne, inwalidzkie, macierzyńskie, chorób zawodowych i dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych. Dodatkowo osoby samozatrudniające się mogą
dobrowolnie opłacać składkę w wysokości 32% dochodu referencyjnego na ochronę
ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego (Synthesis report on adequate
and sustainable pensions. Annex. Country summaries, 2006: 100). Składki muszą być
opłacane przez minimum 15 lat, przy czym za rok uznawany jako składkowy uważa się
taki, w którym opłacano składki przez co najmniej 120 dni (Chuliá, Asensio, 2007: 627).
Oprócz składek emerytury finansowane są dotacją budżetową w wysokości 3% zebranego podatku VAT (Social Security Programs Throughout the World: Europe 2006, 2006:
253). Emerytura zależna jest od zarobków z całego okresu aktywności zawodowej, ale nie
dłużej niż z 40 lat11. Dla osób o stażu w systemie do 20 lat emerytura obliczana jest ze
wzoru:
P = 2% × N × R
gdzie:
P – wartość miesięcznej emerytury,
2% – roczna stopa akumulacji,
N – liczba lat uczestniczenia w schemacie,
R – zarobki bazowe.
10 W 2006 r. minimalne wynagrodzenie w gospodarce wynosiło 384,90 EUR miesięcznie (Social Security Programs Throughout the World: Europe 2006, 2006: 253).
11 http://www.bpipensoes.pt/ProteccaoReforma/RegimeGeralSegSocial.asp, dostęp 4 stycznia 2008 r.
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Natomiast w przypadku osób, które uczestniczą w systemie ponad 20 lat, stopa akumulacji mieści się w przedziale od 2,0% do 2,3% i zależy od stosunku indywidualnego
wynagrodzenia do krajowego wynagrodzenia minimalnego (Whitehouse, 2007: 107). Zarobki bazowe liczone są według wzoru:
R = E/N × 14
gdzie:
E – średnia miesięcznych wynagrodzeń,
przy czym N nie może być większe od 40, a jeśli liczba lat uczestniczenia w schemacie
jest faktycznie większa od 40, bierze się pod uwagę 40 lat z najwyższymi zarobkami.
Dla określenia średniej miesięcznych wynagrodzeń faktyczne wynagrodzenia indeksuje się następująco:
1) w przypadku wynagrodzeń uzyskanych do 31 grudnia 2001 r. – indeksem cen dóbr
konsumpcyjnych (ang. consumer price index CPI), ale bez zmiany cen mieszkań,
2) w przypadku wynagrodzeń uzyskanych po 31 grudnia 2001 r. – indeksem mieszanym, uwzględniającym w 75% indeks wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych i w 25%
indeks wzrostu płac (ang. improvement wage index IWI).
Emerytury wypłacane są 14 razy w roku, a zatem z uwzględnieniem dwóch płatności bonusowych12. Wypłaty emerytur opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób
fizycznych, jednakże kwota wolna od opodatkowania jest wyższa niż w przypadku dochodów z innych niż emerytura źródeł13. Emeryci nie płacą także składek na ubezpieczenia społeczne (Whitehouse, 2007: 108).
System emerytalny dla rolników (RESSAA/RRT) jest od 1986 r. zamknięty dla nowych uczestników. Przewiduje się, że w 2025 r. powinien on wygasnąć w sposób naturalny (Chuliá, Asensio, 2007: 656).
Podobnie sprawa przedstawia się z systemem emerytalnym dla funkcjonariuszy
państwowych (CGA), który jest rozwiązaniem zanikającym, a osoby zatrudniane po 31
grudnia 2005 r. nie uczestniczą w nim, lecz w systemie RGC (Retirement and Survivor
Pensions Schemes – Explanatory Booklet, 2006).
W 2008 r. wiek emerytalny dla uzyskania pełnej emerytury wynosi 61,5 lat, przy stażu 36 lat14. Przejście na emeryturę jest możliwe także przy posiadaniu minimalnego wymaganego stażu w systemie na poziomie 5 lat. Wówczas wiek emerytalny określony jest
na 70 lat. Przejście na wcześniejszą emeryturę jest możliwe w dowolnym wieku, pod warunkiem posiadania stażu w systemie w okresie 37,5 lat15. Składka emerytalna płacona
przez pracownika wynosi 10% wynagrodzenia, z czego 7,5% przeznaczone jest na eme12 Płatności bonusowe realizowane są w lipcu oraz w grudniu na święta Bożego Narodzenia (Whitehouse, 2007: 107).
13 W roku 2004 kwota wolna dla dochodów emerytalnych wynosiła 7.805,60 EUR rocznie.
14 Wiek emerytalny będzie co roku podnoszony o 6 miesięcy, aż do poziomu docelowego 65 lat, który uzyskany będzie w roku 2015.
15 Wymagany do przejścia na wcześniejszą emeryturę okres służby będzie co roku podwyższany
o 6 miesięcy, aż do osiągnięcia w roku 2013 okresu 40 lat (Synthesis report on adequate and sustainable pensions. Annex. Country summaries, 2006: 100).
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rytury pracownicze, a 2,5% na renty rodzinne. Bazą do naliczania emerytury dla osób,
które przeszły na emeryturę do 31 sierpnia 1993 r., było ostatnie wynagrodzenie, a dla
osób przechodzących na emeryturę po tej dacie – przeciętne wynagrodzenie z okresu całej kariery zawodowej16. Emerytura obliczana jest według wzoru:
P = (R × 90% × T )/36,
gdzie:
P – wartość miesięcznej emerytury,
R – ostatnie lub przeciętne wynagrodzenie,
T – liczba lat faktycznego uczestniczenia w systemie emerytalnym.
Publiczny system emerytalny zarządzany jest przez Generalną Kasę Emerytalną
(CGA), znajdującą się w strukturze Ministerstwa Finansów17.
Natomiast funkcjonujące w Portugalii zakładowe programy emerytalne są dobrowolne i ich istnienie zależy od woli pracodawcy. Realizowane mogą być w trzech formach:
1) indywidualnych ubezpieczeń emerytalnych w zakładach ubezpieczeń na życie,
opłacanych przez pracodawcę,
2) indywidualnych rachunków w otwartych lub zamkniętych funduszach emerytalnych, zasilanych przez pracodawcę,
3) wykupieniu przez pracodawcę grupowych programów oszczędzania w otwartych
funduszach emerytalnych.
Fundusz emerytalny nazywany jest otwartym, jeśli nie jest wymagana żadna forma
więzi między jego uczestnikami. Gdy taka więź jest wymagana, mówimy o funduszu
emerytalnym zamkniętym. Składki opłacane przez pracodawców mogą być wliczane do
kosztów uzyskania przychodów do poziomu 15% wynagrodzeń (The Handbook of Western European Pension Politics, 2007: 889). Ponad 80% wszystkich funduszy oferuje plany emerytalne o zdefiniowanym świadczeniu (ang. defined benefit). Funduszami mogą zarządzać zakłady ubezpieczeń na życie lub dedykowane temu celowi firmy, które podlegają nadzorowi, sprawowanemu przez Portugalski Instytut Ubezpieczeń (ISP)18. W zakładowych programach emerytalnych uczestniczy mniej niż 10% pracowników.
Z kolei indywidualne rachunki emerytalne (port. regime público de capitalização)
dotyczą wszystkich osób uczestniczących w publicznym systemie emerytalnym. Pracownicy w wieku poniżej 50 lat mają prawo przekazywać na te rachunki od 2 do 4% ich przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Pracownicy, którzy osiągnęli już 50.
rok życia mają prawo przekazywać na te rachunki 6% ich przeciętnego wynagrodzenia
z ostatnich 12 miesięcy. Przeciętne wynagrodzenie jest rekalkulowane w styczniu każdego roku. Pracownicy mogą zmieniać wielkość opłacanej składki i zawiesić opłacanie
składki raz w roku. Wznowić opłacanie składki można w każdym momencie. Po osiągnię16

http://www.cga.pt/aposentacao_EN.asp, dostęp 4 stycznia 2008 r.
http://www.cga.pt/cgaInicio.asp, dostęp 4 stycznia 2008 r.
18 http://www.isp.pt/NR/exeres/97C24D91-5FD7-4874-9D7D-FFE049D206D9.htm, dostęp 4 stycznia 2008 r.
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ciu wieku emerytalnego, czyli 65 lat dla obydwu płci saldo rachunku może być przekształcone w wypłaty o stałych okresowych wartościach lub wypłacone jednorazowo.
W przypadku śmierci przed osiągnięciem wieku emerytalnego saldo rachunku jest dziedziczone (International Update – March 2008, 2008). System ten jest zarządzany przez
Instytut Zarządzania Funduszami Kapitałowymi Ubezpieczenia Społecznego (IGFCSS)19.
W końcu indywidualne plany oszczędnościowe i emerytalne realizowane są dobrowolnie w zakładach ubezpieczeń na życie albo w funduszach emerytalnych lub inwestycyjnych. Mogą być planami oszczędzania na emeryturę (PPR) lub też na emeryturę i edukację dzieci (PPR/E). Składki na indywidualne oszczędności emerytalne pomniejszają
podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych do poziomu 20%
dochodów (The Handbook of Western European Pension Politics, 2007: 889). Wypłata
emerytur możliwa jest po osiągnięciu co najmniej 60 lat i posiadaniu 5 lat stażu w schemacie. Nadzór nad planami indywidualnymi sprawuje Portugalski Instytut Ubezpieczeń
(ISP).

3. Wyzwania i przewidywane zmiany w systemie emerytalnym Portugalii
Najważniejszymi wyzwaniami, przed którym stoi system emerytalny w Portugalii,
jest zachowanie stabilności systemu emerytalnego oraz zapewnienie godnego standardu
życia na emeryturze, nawet ubogim (Stańko, 2004: 280). Problemem jest także system dla
funkcjonariuszy państwowych, w którym stopa zastąpienia wynosi najczęściej 100%,
a sam system generuje od lat deficyt. Mniejsze niż w innych krajach jest w Portugalii
znaczenie dla systemu emerytalnego sytuacji demograficznej. Niska stopa wzrostu PKB
oraz stosunkowo wysokie bezrobocie nie sprzyjają zwiększaniu obciążeń budżetowych.
Przewidywane zmiany odnoszą się przede wszystkim do zniechęcania do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę – przewiduje się, że kara za takie przejście będzie zwiększona z 4,5% rocznie do poziomu 6,0% rocznie (Portugal shifts from state dependenci,
2006). Ponadto przewiduje się zmianę formuły obliczania emerytury podstawowej
z uwzględnieniem czynnika stabilności demograficznej (The Pensions System Reform
[Portugal], 2007).

Zakończenie
System emerytalny w Portugalii bazuje na formule bismarckowskiej, uzupełnionej socjalnym rozwiązaniem typu beveridgeowskiego. Bardzo silny jest I filar emerytalny, funkcjonujący w formule pay-as-yuo-go i powoduje, że występuje silna zależność emerytur
od woli polityków. Fundusze kapitałowe, zawodowe i indywidualne nie mają w Portugalii większego znaczenia. Bez zasilania finansowego w postaci dotacji z budżetu, system
emerytalny przestaje być wydolny i generuje coroczny deficyt.
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Ciekawym dla porównań międzynarodowych elementem systemu emerytalnego Portugalii jest rozwiązanie polegające na wykorzystaniu konkretnej wartości wpływów z podatku VAT na jego finansowanie.
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Pension Systems in Europe. Case of Portugal
Summary
The article presents an insight into the old age pension system in Portugal. The
author’s goal was to present both past and present solutions employed by the Portuguese’s
pension system, in search for ideas worth consideration in international comparisons. In
the summary, the author highlights as a particular Portuguese approach, on the
background of other countries, the fact of using in Portugal definite part of VAT income
for pension system financing.
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