
System emerytalny w Gwatemali 

 
Wprowadzenie 

 

Niniejszy artykuł stanowi część zamierzonej przez autora serii publikacji o systemach 

emerytalnych, funkcjonujących w wybranych państwach amerykańskich1. Systemy te 

podlegają ciągłym zmianom, wynikającym przede wszystkim z przyczyn demograficznych, 

ale także ekonomicznych. W państwach amerykańskich, które jako pierwsze podejmowały w 

ślad za prekursorskim Chile reformowanie swoich systemów emerytalnych, rozwiązania 

emerytalne nacechowane są indywidualizacją. Stąd duża różnorodność tych systemów i 

niewielka o nich wiedza, nawet w kręgach specjalistów. Publikacje przygotowywane przez 

autora powinny tę wiedzę wzbogacić i być przyczynkiem do dyskusji, prowadzącej do 

wyboru najlepszych rozwiązań systemowych. 

W perspektywie badawczej interesującym jest poznanie rozwiązań emerytalnych w 

kraju o wysokim udziale w strukturze demograficznej populacji ludzi młodych. Ponadto 

brakuje, w znanej autorowi literaturze, pozycji w języku polskim zajmujących się systemem 

emerytalnym w Gwatemali2. 

                                                           
1 W chwili opracowywania niniejszego artykułu (listopad 2015) opublikowane w różnych wydawnictwach były 

artykuły o systemach emerytalnych w Argentynie [Poteraj J. (2011), Pension System in Argentina, Academic 

Research Centre of Canada - Better Advanced Press, “Review of Economics & Finance” 2011-No.5 - November 

2011, Toronto 2011, Canada, s. 81-95], na Bahamach [Poteraj J. (2012), The Old Age Pension System in a Tax 

Haven: The Case of The Bahamas w: Annals of the University of Petroşani, Economics, 12(1), 2012, Universitas 

Publishing House Universitatea din Petroşani, Petroşani, Romania, s. 255-265], w Boliwii [Poteraj J. (2013b), 

System emerytalny w kraju biedy: przypadek Boliwii w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kryzys 

finansów publicznych – przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. Zeszyt Nr 30, 

Redakcja naukowa prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków 

Międzynarodowych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 307-322], w Brazylii [Poteraj J. (2013c), System 

emerytalny w kraju z grupy BRICS. Przypadek Brazylii, w: Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, 

Rok 2011/2012, Tom 10/11, Redakcja naukowa wydania dr Ryszard Gaidis, doc. dr Barbara Dwilewicz, 

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, Wilno, s. 136-173], w Chile [Poteraj J. (2013a), System emerytalny 

w Chile: polityka społeczna a teoria ekonomiki w: Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty 

ekonomiczne, finansowe i demograficzne, Pod redakcją: Filipa Chybalskiego, Edyty Marcinkiewicz, 

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 140-150], na Dominikanie i w Haiti [Poteraj J. (2014b), Systemy 

emerytalne w Dominikanie i Haiti: bogactwo i bieda na jednej wyspie w: Nierówności społeczne a wzrost 

gospodarczy. W kierunku zintegrowanego rozwoju. Zeszyt Nr 38 (2/2014), Redaktor naukowy prof. dr hab. 

Michał Gabriel Woźniak, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Rzeszowski, 

Rzeszów, s. 224-239], Ekwadorze [Poteraj J. (2015), Nierówności emerytalne w kraju równika: przypadek 

Ekwadoru w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla 

zintegrowanego rozwoju. Zeszyt Nr 42 (2/2015), Redaktor naukowy prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak, 

Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 222-239] i na Jamajce [Poteraj J. (2014a), 

System emerytalny na Jamajce „Przegląd Prawa i Administracji”, tom XCIX, Pod redakcją Mariusza Dybała, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 145-160]. Przekazany do druku był natomiast 

artykuł o systemie emerytalnym w Hondurasie i Salwadorze. 
2 Wydane już 11 lat temu opracowanie Krzysztofa Kołodziejczyka z roku 2004, mimo zachęcającego tytułu, 

bazuje na przykładach Chile i Argentyny, a odniesienia do systemu gwatemalskiego mają w tej książce charakter 

szczątkowy [Kołodziejczyk, 2004]. 



 Celem badawczym autora jest prezentacja historycznych i aktualnych rozwiązań w 

celu odnalezienia w gwatemalskim systemie emerytalnym pomysłów, które w 

międzynarodowych porównaniach warto wykorzystywać. Artykuł opracowano na podstawie: 

pozycji literaturowych, w językach angielskim i hiszpańskim, analizy zasobów Internetu, w 

tym stron internetowych rządu gwatemalskiego. Zastosowaną metodą badawczą była przede 

wszystkim metoda opisowa. Autor stawia hipotezę, że w kraju o bardzo wysokim udziale 

szarej strefy w gospodarce występuje niskie pokrycie populacji udziałem w systemie 

emerytalnym. 

Artykuł o systemie emerytalnym Gwatemali prezentowany jest w układzie: 1. Ogólna 

informacja o kraju, 2. Rozwój historyczny systemu emerytalnego, 3. Stan obecny systemu 

emerytalnego oraz 4. Wyzwania i przewidywane zmiany w systemie emerytalnym. 

 

1. Ogólna informacja o kraju 

Republika Gwatemali3 (hiszp. República de Guatemala) jest państwem położonym w 

Ameryce Środkowej, nad Morzem Karaibskim i Oceanem Spokojnym, a składającym się z 22 

departamentów (departamentos). Jednostką monetarną jest quetzal (GTQ4, quetzal). Językiem 

urzędowym jest hiszpański. W lipcu 2015 roku Gwatemalę zamieszkiwało 14.918.999 osób5 

z następującą strukturą wiekową populacji: 0-14 lat – 35,57%, 15-24 lat – 21,99%, 25-54 lat – 

32,93%, 55-64 lat – 5,20%, 65 lat i więcej – 4,31%. Przeciętna przewidywana długość życia 

przy urodzeniu wynosiła ogółem 72,02 lat, w tym mężczyzn – 70,07 lat, a kobiet – 74,06 lat. 

Z grup etnicznych najwięcej było Metysów (tzw. Ladino) i białych – łącznie 59,4%, zaś 

Indian 40,5%. Z grup wyznaniowych najwięcej było katolików (61,5%), a znacznie mniej 

protestantów (26,9%); część ludności wyznaje także tradycyjne wierzenia Majów. Zgodnie z 

konstytucją z roku 1985 głową państwa i rządu jest prezydent (od 3 września 2015 roku 

Alejandro Maldonado AGUIRRE). Największe partie polityczne to: Partido Patriota (PP), 

Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) i Gran Alianza Nacional (GANA). Produkt krajowy 

brutto (PKB) na jednego mieszkańca (PPP) w roku 2014 szacowany był na 7.500 USD, a 

stopa wzrostu PKB na 4,2%. Stopa bezrobocia wyniosła 4,1%. Dług publiczny stanowił 

30,0% PKB. Saldo obrotów bieżących bilansu płatniczego zamknęło się w roku 2014 

deficytem 1,387 mld USD. 

                                                           
3 Wielka Encyklopedia PWN (2002), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, t. 11, s. 26-29. 
4 Skrót według standardu ISO 4217. 29 listopada 2015 roku za 1 EUR płacono 8,08058 GTQ, a w Polsce 25 

listopada 2015 roku 1 GTQ było warte 0,5243 PLN. Porównaj: http://www.xe.com/currency/gtq-guatemalan-

quetzal  , dostęp 29 listopada 2015 oraz http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursyb.html  , dostęp 29 

listopada 2015. 
5 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gt.html , dostęp 29 listopada 2015. 

http://www.xe.com/currency/gtq-guatemalan-quetzal
http://www.xe.com/currency/gtq-guatemalan-quetzal
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursyb.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gt.html


Ziemie współczesnej Gwatemali6 były w czasach prekolumbijskich zamieszkiwane 

przez Indian związanych z kulturą Majów. Od roku 1523 tereny dzisiejszej Gwatemali 

zaczęły być stopniowo podbijane przez hiszpańskich konkwistadorów, którzy w roku 1535 

założyli tam kolonię wchodzącą w skład Nowej Hiszpanii. W kolejnych latach ziemie te 

znajdowały się strukturach audiencji Krańców (1543-63), audiencji Meksyku (1563-70), a 

następnie, od roku 1570, w kapitanii generalnej Gwatemali. W XVIII wieku miały miejsce 

nieudane próby opanowania wybrzeża Gwatemali przez Brytyjczyków. W roku 1821 

Gwatemala oderwała się od Hiszpanii i proklamowała niepodległość, ale wkrótce potem, w 

latach 1822-23, kraj był okupowany przez Cesarstwo Meksyku. W latach 1823-38 Gwatemala 

wchodziła w skład Zjednoczonych Prowincji Ameryki Środkowej. W roku 1839 

proklamowana została niepodległa republika Gwatemali. W połowie XIX wieku część 

karaibskiego wybrzeża Gwatemali opanowali Brytyjczycy, tworząc tam kolonię pod nazwą 

Honduras Brytyjski (obecne Belize). W latach 20. i 30. XX wieku gospodarka Gwatemali 

opierała się na uprawie kawy i bananów, a władze polityczne ściśle współpracowały ze 

Stanami Zjednoczonymi. W roku 1944 miał miejsce wojskowy zamach stanu rozpoczynający 

tzw. „rewolucję gwatemalską” o charakterze lewicowym. W roku 1945 Gwatemala 

przystąpiła, jako założyciel, do ONZ, a w roku 1948 do Organizacji Państw Amerykańskich. 

W początkach lat 50. XX wieku w ramach „rewolucji gwatemalskiej” przeprowadzono 

reformę rolną i nacjonalizację majątku amerykańskiej spółki United Fruit Co. w Gwatemali.  

W roku 1954 w drodze kolejnego zamachu stanu, popieranego przez Stany Zjednoczone, 

junta wojskowa przerwała lewicowe reformy. Od roku 1961 uaktywniła się lewicowa 

partyzantka rozpoczynając wieloletnią wojnę domową7, w której aktywny udział, jako 

ugrupowania prorządowe, brały między innymi tzw. „szwadrony śmierci”. W roku 1982 

rozproszone dotąd lewicowe oddziały partyzanckie zjednoczyły się w Gwatemalskiej 

Jedności Narodowo-Rewolucyjnej (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG). 

W roku 1984 Gwatemala przystąpiła do Unii Łacińskiej, a w roku 1985 wprowadzono nową 

konstytucję. Nie przerwało to jednak walk z lewicową partyzantką. W roku 1991 

znormalizowano stosunki z Belize, a w roku 1995 Gwatemala przystąpiła do Światowej 

Organizacji Handlu. W grudniu 1996 roku pomiędzy rządem i URNG podpisane zostało 

porozumienie o zawieszeniu broni, które formalnie zakończyło wojnę domową. Jednak 

                                                           
6 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gt.html , dostęp 29 listopada 2015 oraz 

Wielka Encyklopedia PWN (2002), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, t. 11, s. 28-29. 
7 Szacuje się, że w czasie jej trwania, do końca roku 1984, około 1 mln ludzi musiało opuścić swoje miejsca 

zamieszkania. Porównaj: Aguilera Peralta G., Torres Rivas E.(1998), Del Autoritarismo a la Paz, FLACSO, 

Guatemala. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gt.html


dopiero w roku 1998 zakończył się proces demobilizacji URNG, która przekształciła się w 

partię polityczną. 

 

2. Rozwój historyczny systemu emerytalnego w Gwatemali 

Pierwsze regulacje ze sfery zabezpieczenia społecznego pojawiły się w Gwatemali po 

II wojnie światowej, kiedy to w roku 1946 ukazało się prawo8, na podstawie którego 

powołano do życia Gwatemalski Instytut Zabezpieczenia Społecznego (Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS)9. Już w roku 1947 powstało ubezpieczenie 

wypadkowe, a w roku 1952 ubezpieczenie macierzyńskie10. W początkach lat 50. XX wieku  

powstał Wojskowy Instytut Zabezpieczenia Społecznego (Instituto de Seguridad Social 

Militar, ISSM)11. W roku 1964 zaczęło funkcjonować w Gwatemali ubezpieczenie 

zdrowotne12. W roku 1966 ISSM zastąpiony został przez Instytut Emerytur Wojskowych 

(Instituto de Previsión Militar, IPM)13. 

Powszechne regulacje emerytalne w Gwatemali pojawiły się w roku 1969, ale 

wdrożone na poziomie całego kraju zostały dopiero w roku 197714. Początkowo wiek 

emerytalny ustalony został na poziomie 65 lat dla obydwu płci15. Osoba przechodząca na 

emeryturę musiała się wylegitymować opłacaniem składek emerytalnych przez co najmniej 

180 miesięcy16. Wartość emerytury wyliczana była jako 50% przeciętnych zarobków osoby 

ubezpieczonej z ostatnich 60 miesięcy przed przejściem na emeryturę, a dodatkowo osobie 

takiej przysługiwało 0,5% za każdy 6-miesięczny okres przekraczający 120 miesięcy 

opłacania składek emerytalnych. Jeżeli osoba przechodząca na emeryturę miała na 

utrzymaniu małżonka bez prawa do emerytury, przysługiwał jej dodatek w wysokości 10% 

                                                           
8 La Ley Organica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de 30 de Octubre de 1946, el Congreso de la 

República de Guatemala, el Decreto número 295. 
9 http://www.igssgt.org/historia.php , dostęp 30 listopada 2015. 
10 Social Security Programs Throughout the World: The Americas, 2013 (2014), Social Security Administration, 

Office of Retirement and Disability Policy & Office of Research, Evaluation, and Statistics, SSA Publication No. 

13-11804, Released: February 2014, Washington, DC, s. 125 i 126. 
11 http://www.ipm.org.gt/historia/ , dostęp 30 listopada 2015. 
12 Social Security Programs Throughout the World: The Americas, 2013 (2014), Social Security Administration, 

Office of Retirement and Disability Policy & Office of Research, Evaluation, and Statistics, SSA Publication No. 

13-11804, Released: February 2014, Washington, DC, s. 125 i 126. 
13 http://www.ipm.org.gt/historia/ , dostęp 30 listopada 2015. 
14 Social Security Programs Throughout the World: The Americas, 2013 (2014), Social Security Administration, 

Office of Retirement and Disability Policy & Office of Research, Evaluation, and Statistics, SSA Publication No. 

13-11804, Released: February 2014, Washington, DC, s. 124. 
15 Martínez Franzoni J. (2013), Social protection systems in Latin America and the Caribbean: Guatemala, 

United Nations, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), February 2013, 

Santiago, Chile, s. 13. 
16 Social Security Programs Throughout the World: The Americas, 2005 (2006), Social Security Administration, 

Office of Retirement and Disability Policy & Office of Research, Evaluation, and Statistics, SSA Publication No. 

13-11804, Released: March 2006, Washington, DC, s. 122. 

http://www.igssgt.org/historia.php
http://www.ipm.org.gt/historia/
http://www.ipm.org.gt/historia/


wyliczonej na podstawie powyższych zasad kwoty. W schemacie przewidziano poziom 

emerytury minimalnej, w wysokości 340 GTQ miesięcznie (z uwzględnieniem wszelkich 

dodatków), oraz kwotę emerytury maksymalnej, która z kolei nie mogła być wyższa niż 4.800 

GTQ miesięcznie17. Świadczenia emerytalne były wypłacane 12 razy w roku, a wartość 

przyznanych emerytur była waloryzowana co najmniej raz na 3 lata zgodnie z wynikami 

oceny aktuarialnej zasobów schematu emerytalnego. 

W przyjętej w roku 1985 nowej konstytucji w art. 100 napisano, że państwo uznaje i 

gwarantuje prawo do zabezpieczenia społecznego mieszkańców18. W roku 1988 pojawiła się 

osobna regulacja prawna w zakresie emerytur dla wybranych grup urzędników 

państwowych19. Orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego obniżono wiek emerytalny dla 

obydwu płci z 65 do 60 lat20. 

W roku 2004 zmieniono regulację prawną w zakresie emerytur dla wojskowych21. W 

roku 2006 postanowiono o wprowadzeniu świadczenia pomocy społecznej dla osób w wieku 

65+, które nie posiadają prawa do świadczenia emerytalnego. Wartość tego świadczenia 

ustalono na poziomie 40% minimalnej płacy dla pracowników rolnych, która wówczas 

wynosiła 42,26 GTQ dziennie, albo 509,52 GTQ miesięcznie22. W roku 2007 około 150 tys. 

osób otrzymywało świadczenia emerytalne z IGSS23. Spośród nich 75% pracowało wcześniej 

w miastach, a 81% otrzymywało świadczenia na poziomie poniżej linii ubóstwa24. W maju 

2008 roku ogłoszono zamiar dokonania jednorazowej podwyżki świadczeń emerytalnych od 1 

lipca 2008 roku25. W roku 2008 powstał także program o charakterze rzeczowej pomocy 

                                                           
17 Kwota ta wyliczana była jako 80% maksymalnych zarobków miesięcznych osoby ubezpieczonej, które 

ustalono na poziomie 6.000 GTQ. 
18 Dokładnie zapis w języku hiszpańskim brzmi: Artículo 100: Seguridad Social. El Estado reconoce y garantiza 

el derecho de la seguridad social para beneficio de los habitantes de la Nación. Porównaj: La Constitución 

Política de la República de Guatemala, promulgada el 31 de Mayo de 1985. 
19 Ley de Clases Pasivas del Estado (1988), Congreso de la República de Guatemala, Decreto No. 63-88. 
20 Martínez Franzoni J. (2013), Social protection systems in Latin America and the Caribbean: Guatemala, 

United Nations, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), February 2013, 

Santiago, Chile, s. 13. 
21 Ley Orgánica del Instituto de Previsión Militar (2004), Ejército de Guatemala, dostęp pod adresem: 

http://www.ipm.org.gt/images/files/Archivos/leyorganica.pdf . 
22 Pérez S. (2006), La CC ordena publicar Ley del Adulto Mayor: Deja sin efecto amparo concedido al Ejecutivo 

y despeja camino para su publicación, artykuł z 15 marca 2006, dostęp pod adresem: 

http://www.globalaging.org/pension/world/2006/guatemalapensions.htm , dostęp 30 listopada 2015. 
23 Martínez Franzoni J. (2013), Social protection systems in Latin America and the Caribbean: Guatemala, 

United Nations, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), February 2013, 

Santiago, Chile, s. 16. 
24 Badillo D. et al. (2009), Financiamiento de la protección social en salud y pensiones en Guatemala, w: 

El financiamiento de la protección social en países pobres y desiguales, Ana Sojo (ed.), Santiago, 

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). 
25 Guatemala seeks funds to keep pledge to pensioners  (2008), artykuł z 28 maja 2008, dostęp pod adresem: 

http://www.centralamericadata.com/en/article/home/Sin_fondos_para_elevar_pensiones__elPeriodico_de_Guate

mala__Economia__Sin_fondos_para_elevar_pensiones , dostęp 30 listopada 2015. 

http://www.ipm.org.gt/images/files/Archivos/leyorganica.pdf
http://www.globalaging.org/pension/world/2006/guatemalapensions.htm
http://www.centralamericadata.com/en/article/home/Sin_fondos_para_elevar_pensiones__elPeriodico_de_Guatemala__Economia__Sin_fondos_para_elevar_pensiones
http://www.centralamericadata.com/en/article/home/Sin_fondos_para_elevar_pensiones__elPeriodico_de_Guatemala__Economia__Sin_fondos_para_elevar_pensiones


społecznej Bolsa Solidaria (Koszyk Solidarności)26, polegający na przekazywaniu żywności 

osobom potrzebującym, skierowany między innymi do osób zaawansowanych wiekowo. 

Zasięg terytorialny programu jest jednak ograniczony to okolic aglomeracji miasta 

stołecznego Gwatemala (Ciudad de Guatemala). 

Reforma wprowadzona z początkiem roku 201127, w przypadku osób, które zapłaciły 

pierwszą składkę emerytalną przed 1 stycznia 2011 roku, przewidywała pozostawienie wieku 

emerytalnego na poziomie 60 lat dla obydwu płci, ale podwyższenie wymaganej dla 

otrzymania świadczenia emerytalnego minimalnej liczby lat opłacania składek emerytalnych 

o jeden rok rocznie - z 15 lat w roku 2010, poprzez 16 lat w roku 2011, 17 lat w 2012, 18 lat 

w 2013, 19 lat w 2014, aż do osiągnięcia docelowego poziomu 20 lat w roku 2015. Natomiast 

w przypadku osób, które pierwszą składkę emerytalną zapłaciły po 31 grudnia 2010 roku 

wiek emerytalny określono na 62 lata dla obydwu płci, przy dodatkowym wymogu opłacania 

składek emerytalnych przez co najmniej 240 miesięcy. Dokonano także zmiany w zakresie 

sposobu naliczania dodatkowej wartości przy wyliczaniu świadczenia emerytalnego z 

dotychczasowego (0,5% za każdy 6-miesięczny okres przekraczający 120 miesięcy opłacania 

składek emerytalnych) na nowy - 0,5% za każdy 6-miesięczny okres przekraczający 

wymaganą minimalną liczbę lat opłacania składek emerytalnych28. 

W styczniu 2011 roku opublikowano wytyczne Nadzoru Podatkowego 

(Superintendencia de Administración Tributaria, SAT), według których jedynie składki 

odprowadzane od funduszy emerytalnych posiadających autoryzację Instytutu Zabezpieczenia 

Społecznego (IGSS), podlegały odliczeniu od podatku dochodowego29, natomiast w lutym 

2011 roku decyzją Sądu Najwyższego ustalono, że składki emerytalne przekazywane do 

wszelkich dobrowolnych funduszy emerytalnych w Gwatemali powinny być objęte systemem 

ulg w podatku dochodowym. Wcześniej systemem takim objęte były jedynie składki 

przekazywane do funduszy emerytalnych zarejestrowanych w systemie nadzoru bankowego 

                                                           
26 Martínez Franzoni J. (2013), Social protection systems in Latin America and the Caribbean: Guatemala, 

United Nations, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), February 2013, 

Santiago, Chile, s. 17. 
27 Guatemala Aumentó a 62 Años la Edad para Jubilarse (2011), “La Nación”, el 1 de enero de 2011; En Pie 

Cambio de Edad de Jubilación (2011), “Sigloxxi.com”, el 12 de enero de 2011 oraz Guatemala (2011), IBIS 

News, February 24, 2011. 
28 Social Security Programs Throughout the World: The Americas, 2011 (2012), Social Security Administration, 

Office of Retirement and Disability Policy & Office of Research, Evaluation, and Statistics, SSA Publication No. 

13-11804, Released: February 2014, Washington, DC, s. 120. 
29 Guatemala: Only Authorized Pension Funds to Deduct Taxes (2011), artykuł z 13 stycznia 2011, dostęp pod 

adresem: 

http://en.centralamericadata.com/en/article/home/Guatemala_Only_Authorized_Pension_Funds_to_Deduct_Tax

es , dostęp 30 listopada 2015. 
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(Superintendencia de Bancos, SIB)30. W marcu 2011 roku poinformowano o zamiarze 

wdrażania w Gwatemali schematu zakładowych mikro-emerytur, które miały być 

finansowane przez Między Amerykański Bank Rozwoju (900 tys. USD), Wielkie Księstwo 

Luksemburga (525 tys. USD) oraz sieć instytucji mikro-finansowych z Gwatemali (Red de 

Instituciones de Microfinanzas de Guatemala, REDIMIF)31. W roku 2013 ustalono, że 

jedynie dobrowolne fundusze gromadzone na cele odszkodowań (rent) dla osób pozostałych 

przy życiu będą objęte ulgami podatkowymi. Pozostałe fundusze emerytalne miały być odtąd 

traktowane tak, jak fundusze inwestycyjne i wpłaty na nie nie zostały objęte ulgami 

podatkowymi. Z początkiem roku 2015 postanowiono, że dodatek do emerytury na żonę bez 

prawa do emerytury, albo na męża bez prawa do emerytury, który jest inwalidą, będzie 

podwyższony z 10% do 50% wysokości świadczenia osoby uprawnionej do otrzymywania 

świadczenia emerytalnego32. 

 

3. Stan obecny systemu emerytalnego w Gwatemali – na 1 listopada 2015 roku 

Gwatemalski system emerytalny składa się z dwóch filarów: 1) schematu 

powszechnego, funkcjonującego w formule pay-as-you-go, oraz 2) dobrowolnych funduszy 

emerytalnych. Ponadto funkcjonuje w Gwatemali osobne rozwiązanie emerytalne dla 

wybranych grup pracowników sektora publicznego, w tym osób zarządzających33 i personelu 

wojskowego. Schemat urzędniczy nie posiada osobnej instytucji zarządzającej, natomiast 

schematem dla wojskowych zarządza IPM. Składki do tego ostatniego schematu opłacane są 

przez rząd i wynoszą 20 lub 25% wynagrodzenia, w zależności od statusu konkretnej 

jednostki wojskowej. Świadczenia wypłacane są osobom, za które składki opłacano przez co 

                                                           
30 Guatemala: All Pension Funds Will Deduct Taxes (2011), artykuł z 4 lutego 2011, dostęp pod adresem: 

http://en.centralamericadata.com/en/article/home/Guatemala_All_Pension_Funds_Will_Deduct_Taxes , dostep 

30 listopada 2015. 
31 $ 1.7 Million to Develop Micro Pensions (2011), artykuł z 21 marca 2011, dostęp pod adresem: 

http://en.centralamericadata.com/en/article/home/_17_Million_to_Develop_Micro_Pensions , dostęp 30 

listopada 2015 oraz Dardon B. (2011), Micropensiones para el istmo, artykuł z 27 marca 2011, dostęp pod 

adresem: http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2011/marzo/27/istmo2714952.html , dostęp 30 listopada 

2015. 
32 Guatemala: Employee Benefits Reference Manual 2015-2016 (2015), Swiss Life Network, dostęp pod 

adresem: http://www.swisslife.com/content/dam/id_corporateclients/downloads/ebrm/Guatemala.pdf . 
33 Mowa jest tutaj o tzw. „klasach pasywnych urzędników państwa” (Clases Pasivas Civiles del Estado). 

Schemat ten funkcjonuje na podstawie prawa z roku 1988. Składki emerytalne wynoszą od 9 do 15% zarobków 

tych pracowników i są przekazywane bezpośrednio do budżetu państwa. Nie ma osobnej instytucji zajmującej 

się emeryturami tych pracowników. Porównaj: Ley de Clases Pasivas del Estado (1988), Congreso de la 

República de Guatemala, Decreto No. 63-88, dostęp pod adresem: http://www.mintrabajo.gob.gt/org/leyes-y-

convenios/leyes-ordinarias/leyde-clases-pasivas-del-estado . 
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najmniej 5 lat, przy czym pełna emerytura przysługuje tym, za których składki były opłacane 

przez co najmniej 20 lat34. 

Poza systemem emerytalnym, jako element pomocy społecznej, funkcjonuje zasiłek 

dla osób w wieku 65+, którego otrzymywanie jest jednak uwarunkowane zaklasyfikowaniem 

określonej osoby do grupy osób ekstremalnie biednych. Od roku 2007 wartość tego zasiłku 

wynosi 400 GTQ miesięcznie. 

Schemat powszechny35 obejmuje obowiązkowo wszystkich pracowników najemnych 

w sektorze prywatnym, włącznie z robotnikami rolnymi, oraz wybrane grupy pracowników 

sektora publicznego. Osoby samozatrudniające się mogą uczestniczyć w schemacie 

dobrowolnie. Składki emerytalne pracowników najemnych wynoszą 5,5% wynagrodzeń, z 

czego 1,83% płaci pracownik, a pozostałe 3,67% pracodawca. W przypadku osób 

samozatrudniających się składka emerytalna wynosi 5,5% deklarowanego dochodu. Zarówno 

w przypadku pracowników najemnych, jak i osób samozatrudniających się, składki 

emerytalne płacone są od kwot przekraczających poziom minimalnego wynagrodzenia 

dziennego36, bez limitu górnego. Oprócz tego zasoby funduszu emerytalnego są uzupełniane 

dotacją rządową z budżetu centralnego na poziomie 25% wartości wypłacanych emerytur. 

Osoby w wieku emerytalnym, które podejmują zatrudnienie, nie opłacają składek na 

ubezpieczenie emerytalne. 

Świadczenia emerytalne w przypadku osób, które zapłaciły pierwszą składkę 

emerytalną przed 1 stycznia 2011 roku, przysługują po osiągnięciu 60 lat życia dla obydwu 

płci, pod warunkiem opłacania składek emerytalnych przez co najmniej 20 lat. Natomiast w 

przypadku osób, które pierwszą składkę emerytalną zapłaciły po 31 grudnia 2010 roku wiek 

emerytalny wynosi 62 lata dla obydwu płci, przy dodatkowym wymogu opłacania składek 

emerytalnych przez co najmniej 240 miesięcy. Schemat nie przewiduje wcześniejszego 

przechodzenia na emeryturę, ani opóźnionego przechodzenia na emeryturę. Osoby, które nie 

spełniły wymaganych kryteriów emerytalnych nie otrzymują świadczenia emerytalnego37. W 

ich przypadku, w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego, wypłacana jest im jednorazowa 

kwota, stanowiąca równowartość 70% wartości wpłaconych składek emerytalnych. 

                                                           
34 Ley Orgánica del Instituto de Previsión Militar (2004), Ejército de Guatemala, dostęp pod adresem: 

http://www.ipm.org.gt/images/files/Archivos/leyorganica.pdf . 
35 Social Security Programs Throughout the World: The Americas, 2013 (2014), Social Security Administration, 

Office of Retirement and Disability Policy & Office of Research, Evaluation, and Statistics, SSA Publication No. 

13-11804, Released: February 2014, Washington, DC, s. 124. 
36 W roku 2011 była to kwota 63,70 GTQ, a od 2014 była to kwota 71,40 GTQ. 
37 Social Security Programs Throughout the World: The Americas, 2005 (2006), Social Security Administration, 

Office of Retirement and Disability Policy & Office of Research, Evaluation, and Statistics, SSA Publication No. 

13-11804, Released: March 2006, Washington, DC, s. 122. 
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Wartość emerytury wyliczana jest jako 50% przeciętnych zarobków osoby 

ubezpieczonej z ostatnich 60 miesięcy przed przejściem na emeryturę, a dodatkowo osobie 

takiej przysługuje 0,5% za każdy 6-miesięczny okres przekraczający wymaganą minimalną 

liczbę lat opłacania składek emerytalnych. Jeżeli osoba przechodząca na emeryturę ma na 

utrzymaniu małżonka bez prawa do emerytury, przysługuje jej dodatek w wysokości 50% 

wyliczonej na podstawie powyższych zasad kwoty. W schemacie przewidziano kwotę 

emerytury minimalnej, która nie może być niższa niż 340 GTQ miesięcznie (z 

uwzględnieniem wszelkich dodatków), oraz kwotę emerytury maksymalnej, która z kolei nie 

może być wyższa niż 4.800 GTQ38. Wszystkie świadczenia emerytalne wypłacane są 13 razy 

w roku (podwójne świadczenie w grudniu), a w miesiącu grudniu ponadto przysługuje 

emerytom dodatkowy zryczałtowany bonus w kwocie 500 GTQ. Przyznane emerytury są 

okresowo waloryzowane, przy czym samo wystąpienie waloryzacji i jej wysokość zależne są 

od oceny finansowej zdolności do podwyżek schematu emerytalnego. Świadczenia 

emerytalne nie są wypłacane osobom przebywającym za granicą. Wypłacane emerytury nie są 

obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych.  

W schemacie powszechnym składki opłaca około 1 mln osób, co pokrywa około 25% 

populacji aktywnej zawodowo39. Programem zarządza IGSS prowadząc tzw. Program 

Inwalidztwa, Starości i tych, którzy przeżyli (Programa Invalidez, Vejez, Sobrevivencia, 

I.V.S.). 

Dobrowolne fundusze emerytalne mają w Gwatemali charakter marginalny, a 

składki wpłacane są jedynie przez niektórych pracodawców. Prowadzone są jedynie przez 

zakłady ubezpieczeń. Nie ma formalnych przepisów, regulujących ich działanie. Jednak 

prawo podatkowe umożliwia pracodawcom traktowanie wpłat na fundusze emerytalne, jako 

koszty uzyskania przychodów. Ponieważ jednak ewentualne dochody z inwestycji takich 

planów byłyby natychmiast opodatkowane, w praktyce są one nieobecne. Popularne są 

natomiast plany emerytalne o charakterze zbiorowych ubezpieczeń życiowych40. Niektóre 

instytucje rządowe i prywatne prowadzą dla swoich pracowników programy emerytalne o 

charakterze oszczędnościowym, do których składki dobrowolnie odprowadzają pracownicy 

                                                           
38 Kwota ta wyliczana jest jako 80% maksymalnych zarobków miesięcznych osoby ubezpieczonej, które 

wynoszą w tym kraju 6.000 GTQ. 
39 Martínez Franzoni J. (2013), Social protection systems in Latin America and the Caribbean: Guatemala, 

United Nations, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), February 2013, 

Santiago, Chile, s. 15. 
40 Guatemala: Employee Benefits Reference Manual 2015-2016 (2015), Swiss Life Network, dostęp pod 

adresem: http://www.swisslife.com/content/dam/id_corporateclients/downloads/ebrm/Guatemala.pdf . 
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(najczęściej 25% wartości składki) i pracodawcy (pozostałe 75% wartości składki). Wypłaty z 

takich planów możliwe są najczęściej w wieku pomiędzy 55 a 65 lat. 

 

4. Wyzwania i przewidywane zmiany w systemie emerytalnym Gwatemali 

Najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoi system emerytalny w Gwatemali jest 

małe pokrycie populacji systemem ubezpieczenia społecznego. Składki do systemu 

powszechnego opłaca jedynie 25% populacji aktywnej zawodowo, a w roku 2006 jedynie 

15% osób w wieku 65+ otrzymywało świadczenia emerytalne41. Problem ten jest pochodną 

braku obligatoryjności ubezpieczenia emerytalnego dla osób samozatrudniających się i 

dużego udziału szarej strefy w zatrudnieniu42. Praktycznie brak kompleksowego rozwiązania 

problemu finansowania dla osób w wieku 60-65 lat, które nie posiadają prawa do emerytury – 

istniejący system Bolsa Solidaria ograniczony jest terytorialnie do aglomeracji stołecznej i 

wiekowo do osób, które przekroczyły 65 rok życia, a ponadto odnosi się jedynie do potrzeby 

braku żywności, pomijając inne potrzeby osób starszych bez dochodów. W stosunkowo 

biednym kraju trudno liczyć na istotny rozwój III filara emerytalnego, a uzupełnianie 

istniejącego rozwiązania repartycyjnego obowiązkowym filarem kapitałowym nie zaistniało 

w tym kraju nawet w formie dyskusyjnej. 

 

Podsumowanie  

System emerytalny w Gwatemali jest systemem dystrybucyjnym typu pay-as-you-go, 

bez obowiązkowego elementu kapitałowego w jego części publicznej. W praktyce ma 

charakter jednofilarowy, jako iż dobrowolne fundusze emerytalne nie mają formalnego 

usytuowania w systemie prawnym. Brak reform o charakterze systemowym oraz brak 

przejrzystości przepisów ograniczają, a nawet utrudniają, rozwój funduszy emerytalnych, 

które są kluczowe dla zwiększania oszczędności i długoterminowej akumulacji kapitału. 

System emerytalny w Gwatemali różni się od innych systemów w Ameryce Łacińskiej przede 

wszystkim, brakiem II, kapitałowego, filara emerytalnego. Ponadto w kraju tym nie tworzy 

się także systemowych rozwiązań dobrowolnych oszczędności emerytalnych, 

                                                           
41 Martínez Franzoni J. (2013), Social protection systems in Latin America and the Caribbean: Guatemala, 

United Nations, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), February 2013, 

Santiago, Chile, s. 16. 
42 W niektórych szacunkach wskazuje się poziom nieformalnego zatrudnienia w Gwatemali na 75%. Jest to 

jeden z najwyższych wskaźników na świecie. Porównaj: Otis J. (2012), Informal economy swallows Latin 

American workers, artykuł z 3 lipca 2012, dostęp pod adresem: 
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charakterystycznych dla III filara emerytalnego. Największym problemem gwatemalskiego 

systemu emerytalnego jest jednak małe pokrycie populacji tym systemem. 

W porównaniach międzynarodowych warto zwrócić uwagę na stosowaną w 

Gwatemali formułę waloryzacji przyznanych emerytur. Oparcie tej waloryzacji na 

aktuarialnie uzasadnionych możliwościach schematu emerytalnego należy ocenić bardzo 

pozytywnie. 

Postawiona na wstępie artykułu hipoteza, że w kraju o bardzo wysokim udziale szarej 

strefy w gospodarce występuje niskie pokrycie populacji udziałem w systemie emerytalnym, 

na bazie zgromadzonego materiału rzeczowego, uzyskała potwierdzenie. 
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Streszczenie 

 

Zamysł poznania rozwiązań emerytalnych w kraju o porównawczo wysokim udziale w populacji ludzi młodych stanowił 

dla autora inspirację do przygotowania niniejszego artykułu. Celem badawczym autora jest prezentacja historycznych i 

aktualnych rozwiązań w celu odnalezienia w gwatemalskim systemie emerytalnym pomysłów, które w międzynarodowych 

porównaniach warto wykorzystywać. Autor stawia hipotezę, że w kraju o bardzo wysokim udziale szarej strefy w gospodarce 

występuje niskie pokrycie populacji udziałem w systemie emerytalnym. Artykuł prezentowany jest w układzie: 1. Ogólna 

informacja o kraju, 2. Rozwój historyczny systemu emerytalnego, 3. Stan obecny systemu emerytalnego oraz 4. Wyzwania i 

przewidywane zmiany w systemie emerytalnym. W podsumowaniu autor stwierdza, system emerytalny w Gwatemali różni 

się od innych systemów w Ameryce Łacińskiej przede wszystkim, brakiem II, kapitałowego, filara emerytalnego. Ponadto w 

kraju tym nie tworzy się także systemowych rozwiązań dobrowolnych oszczędności emerytalnych, charakterystycznych dla 

III filara emerytalnego. W porównaniach międzynarodowych warto zwrócić uwagę na stosowaną w Gwatemali formułę 

waloryzacji przyznanych emerytur. Oparcie tej waloryzacji na aktuarialnie uzasadnionych możliwościach schematu 

emerytalnego należy ocenić bardzo pozytywnie. Postawiona na wstępie hipoteza, że w Gwatemali, jako kraju o bardzo 

wysokim udziale szarej strefy w gospodarce, występuje niskie pokrycie populacji udziałem w systemie emerytalnym, 

uzyskała potwierdzenie.  

 

Słowa kluczowe: emerytury, systemy emerytalne, Gwatemala 

 

 

Pension System in Guatemala 

 
Summary 

 

The idea of knowledge pension arrangements in a country with a comparatively high proportion in the population of young 

people was the inspiration for the author for the preparation of this article. The aim of the research is to present past and 

present solutions to find in the Guatemalan pension system ideas that is worth using in the international after-equations . The 

author hypothesizes that in a country with a very high share of the shadow economy there is a low population coverage of 

participation in the pension system. The article is presented in the system: 1. General information about the country, 2. The 

historical development of the pension system, 3. The present state of the pension system and 4. Challenges and anticipated 

changes in the pension system. In conclusion, the author states, that the pension system in Guatemala is different from other 

systems in Latin America, above all, by the absence of the second, funded pension pillar. In addition, the country has not also 

created such system solutions of voluntary retirement savings as ones characteristic for the third pension pillar. In 

international comparisons, you should pay attention to the formula used in Guatemala indexation of pensions granted. Basing 

the valuation on actuarially justified possibilities of the pension scheme should be assessed very positively. Placed at the 

outset hypothesis that in Guatemala, a country with a very high share of the shadow economy, there is low coverage of the 

population participating in the pension system, received confirmation. 

 

Keywords: pensions, pension systems, Guatemala 
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