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Wstęp 
 

Celem niniejszego Raportu jest analiza wpływu rozwiązań dotyczących przyszłości otwartych 

funduszy emerytalnych (OFE) na rynek kapitałowy i rozwój polskiej gospodarki. Odnosimy się w 

szczególności do propozycji rekomendowanych w Przeglądzie rządowym1, a także formułujemy 

propozycje alternatywne.    

Raport stanowi kontynuację prezentacji przedstawianych w ramach spotkań Europejskiego Kongresu 

Finansowego2. Wykorzystujemy tu także opracowanie pod tym samym tytułem przygotowane dla 

Ministerstwa Skarbu Państwa. 

Raport przedstawia opinię ekspercką Capital Strategy. 
 

Stefan Kawalec      Marcin Gozdek 
Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu  
Capital Strategy Sp. z o.o.     Capital Strategy Sp. z o.o. 

Zastrzeżenia 
 

1. Wspólnicy Capital Strategy pracowali przed 2007 rokiem w grupach kapitałowych, które były 

właścicielami powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) prowadzących otwarte fundusze 

emerytalne (OFE) w ramach filaru kapitałowego.  

2. Stefan Kawalec jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka”  

S.A., w której akcjonariacie dominują OFE. 

3. Capital Strategy świadczy usługi doradztwa strategicznego i finansowego dla podmiotów sektora 

prywatnego i publicznego. Wśród klientów Capital Strategy znajdują się od czasu do czasu 

podmioty należące do grup kapitałowych będących właścicielami PTE prowadzących OFE, jak 

również podmioty należące do sektora finansów publicznych, takie jak ZUS lub inne instytucje 

rządowe lub państwowe. 

 

  

                                                           
1
 Por. „Główne cytowane materiały” na str. 41 niniejszego Raportu.  

2
 Stefan Kawalec i Marcin Gozdek, „Wpływ OFE na rynek kapitałowy i rozwój gospodarki”,  

Europejski Kongres Finansowy, Warszawa, 22 lipca 2013.  
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Główne tezy 
 

 
 
1. Polska jest szczególnie zagrożona kryzysem demograficznym.  

W ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat Polska będzie krajem najbardziej w Unii Europejskiej 
dotkniętym niekorzystnymi dla systemu emerytalnego zmianami demograficznymi.  
 

2. Filar kapitałowy zwiększa długoterminową stabilność systemu emerytalnego, kosztem napięć 
w finansach publicznych w okresie przejściowym.  

Przekazywanie części składki do OFE zamiast do ZUS powoduje zmniejszenie zobowiązań 
emerytalnych państwa, które będą musiały być finansowane z przyszłych składek lub podatków. 
Zmniejsza to prawdopodobieństwo, że w przyszłości, dla redukcji deficytu Filaru I, konieczne 
będzie podniesienie wpływającej tam składki lub obniżenie wymiaru świadczeń. Dlatego, po 
zakończeniu okresu przejściowego, istnienie filaru kapitałowego przyczyniać się będzie do 
zwiększenia stabilności I Filaru i stabilności finansów państwa. W okresie przejściowym istnienie 
filaru kapitałowego powoduje napięcia w finansach publicznych, gdyż dzisiejsi pracujący muszą ze 
składek i podatków nie tylko finansować emerytury pokolenia obecnych emerytów, lecz również 
finansować wpłaty do OFE, które zapewnią pokrycie wypłat pewnej części ich własnych emerytur 
w przyszłości. 
 

3. Pewne dodatkowe obciążenie obecnie pracujących jest uzasadnione niekorzystną perspektywą 
demograficzną.  

W następnych pokoleniach na jednego emeryta przypadać będzie znacznie mniejsza liczba 
płatników składek emerytalnych niż dzisiaj. Dlatego obciążenie obecnie pracujących kosztami 
budowy filaru kapitałowego można uznać za racjonalne, pod warunkiem, że jest utrzymane w 
rozsądnych granicach. 
 

4. Istnienie filaru kapitałowego ma kluczowe znaczenie dla możliwości rozwoju w Polsce modelu 
gospodarki, która nie będzie miała charakteru peryferyjnego.  

Dzięki inwestycjom na rynku kapitałowym, istnienie II Filaru przyczynia się do przełamania barier 
w transformacji polskiej gospodarki, jaką jest niedostatek polskiego kapitału i brak inwestorów 
instytucjonalnych, mających dłuższą perspektywę inwestowania. Stabilna obecność OFE 
umożliwia budowę w Polsce modelu gospodarki rynkowej, która nie będzie miała charakteru 
peryferyjnego - nie będzie zdominowana całkowicie przez firmy zagraniczne lub firmy 
państwowe, lecz będzie posiadać silny segment firm prywatnych, mających swoje centrale i 
faktyczne centra kompetencji w kraju. Ma to istotne znaczenie dla wzrostu gospodarczego, 
rozwoju cywilizacyjnego Polski i możliwości przełamania „pułapki średniego dochodu” (middle 
income trap). 
 

5. Przegląd rządowy wprowadza w błąd. 

Przegląd rządowy wprowadza w błąd, gdyż: 

(a) W sposób nieobiektywny i przesadny przedstawia negatywny wpływ Filaru II na finanse 
publiczne w okresie przejściowym.  

(b) Zawiera niezgodne z prawdą stwierdzenie, że konstrukcja I Filaru (repartycyjnego) 
gwarantuje jego zrównoważenie finansowe, co ma uzasadnić tezę, że istnienie filaru 
kapitałowego nie ma żadnego wpływu na długoterminową stabilność systemu 
emerytalnego.  
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(c) Przedstawia niepoprawne metodologicznie porównania, które niezgodnie ze stanem 
faktycznym pokazują, że inwestycje w OFE w latach 1999 -2012 przyniosły netto gorsze 
wyniki niż waloryzacja odpowiadająca tempu wzrostu składki emerytalnej, jaką państwo 
może racjonalnie zagwarantować na kontach ZUS.  

(d) Przedstawia zestawienie ukazujące, że koszty funkcjonowania Funduszu Rezerwy 
Demograficznej ZUS (FRD) są w relacji do aktywów wielokrotnie niższe niż koszty OFE/PTE 
i sugeruje, że jest to porównanie adekwatne dla oceny efektywności PTE, pomijając 
następujące istotne dla takiej oceny fakty:   

i. FRD, w przeciwieństwie do PTE/OFE, nie ponosi kosztów związanych z 
prowadzeniem i obsługą milionów indywidualnych rachunków członków 
funduszy. 

ii. OFE/PTE ponoszą niezależne od nich koszty, wynikające bezpośrednio z 
wymogów prawnych (w tym m.in. opłatę od składki w wysokości 0,8% pobieraną 
przez ZUS), których nie ponosi FRD.    

iii. Znaczna część kosztów związanych z funkcjonowaniem FRD (w tym koszty 
pracowników) jest ponoszona bezpośrednio przez ZUS i nie jest odzwierciedlona 
w sprawozdaniu finansowym FRD. 

(e) Omawiając statystyczne traktowanie systemu kapitałowego, Przegląd rządowy pomija 
nowe europejskie standardy statystyczne ESA 2010, które świadczą o tym, że instytucje 
Unii Europejskiej zaczynają zauważać, że istnieją ukryte zobowiązania emerytalne, a 
także, że szkodliwe jest poprawianie krótkookresowej pozycji fiskalnej w statystykach 
ESA95 kosztem zwiększenia długoterminowych zobowiązań państwa (tak, jak to zrobiły 
Węgry, przejmując aktywa funduszy emerytalnych w drodze „dobrowolnych” 
transferów). 

 
6. Proponowane w Przeglądzie rządowym rozwiązania prowadzić będą do destabilizacji, której 

efektem będzie marginalizacja lub likwidacja filaru kapitałowego, podważenie zaufania do 
publicznego systemu emerytalnego, a jednocześnie zniechęcenie Polaków do samodzielnego 
budowania zabezpieczenia na emeryturę: 

(a) Wariant polegający na zabraniu z filaru kapitałowego obligacji i pozostawieniu tam 
wyłącznie akcji, narazi OFE na ryzyko w skali, która nigdzie na świecie nie jest 
akceptowalna w funduszach emerytalnych. Wystarczy wtedy jeden okres poważnych 
spadków na rynku akcji, aby podważyć zaufanie do OFE i dostarczyć ostatecznych 
argumentów do likwidacji kapitałowej części systemu emerytalnego. 

(b) W przypadku wprowadzenia jednostronnej możliwości przejścia z OFE do ZUS, można 
oczekiwać kampanii medialnej, w której z jednej strony podważane będzie zaufanie do 
OFE, a z drugiej strony zaufanie do ZUS. Prawdopodobnym efektem będzie przeniesienie 
większości aktywów do ZUS (podobnie tak, jak to się stało na Węgrzech), lecz przy okazji 
zostanie podważone zaufanie do publicznego systemu emerytalnego, a jednocześnie 
Polacy zostaną zniechęceni do samodzielnego budowania zabezpieczenia na emeryturę 
poprzez inwestycje na rynku kapitałowym. 

 
7. Realizacja propozycji rządowych spowoduje trudne do naprawienia szkody z punktu widzenia 

długoterminowego rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski.  

Proponowane w Przeglądzie rządowym rozwiązania przyniosą krótkoterminowe korzyści fiskalne 
z punktu widzenia standardów ESA 95, lecz jednocześnie spowodują:  

(a) zwiększenie zobowiązań emerytalnych państwa i pogorszenie długoterminowej stabilności 
systemu emerytalnego,  

(b) szkody dla rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski, 
(c) ryzyko destabilizacji i załamania rynku giełdowego, którego efektem będą:  
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 straty dla inwestorów, a w szczególności członków OFE, Skarbu Państwa oraz ZUS. 

 przejęcie akcji polskich spółek i kontroli nad tymi spółkami przez inwestorów 
zagranicznych po okazyjnie niskich cenach. 

 
8. Nie należy niszczyć filaru kapitałowego, lecz dostosować tempo jego budowy do możliwości 

państwa oraz zagwarantować trwałość jego funkcjonowania.  

Należy poszukiwać rozwiązań, które: 

 łagodząc napięcia związane z finansowaniem składki do OFE oraz skutki istnienia OFE dla 
statystyki finansów publicznych w okresie przejściowym, pozwolą zachować w możliwie 
największym zakresie korzyści, jakie filar kapitałowy przynosi dla długookresowej stabilności 
systemu emerytalnego oraz dla wzrostu gospodarczego i rozwoju cywilizacyjnego Polski, 

 zmniejszą ryzyko, że kolejne rządy będą poszukiwać możliwości poprawy sytuacji budżetowej 
poprzez zmiany w OFE. 

W tym celu należy: 
(a) Rozważyć zmiany w prawie polskim, prowadzące do konsekwentnego traktowania OFE jako 

części sektora finansów publicznych, w wyniku czego obligacje skarbowe w portfelu OFE nie 
będą uwzględniane przy obliczaniu wielkości zadłużenia z punktu widzenia limitów 
określonych w Konstytucji oraz w ustawie o finansach publicznych. Powinno być to połączone 
z obniżeniem limitów określonych w ustawie o finansach publicznych oraz wprowadzeniem 
nowej, zapowiadanej przez Ministerstwo Finansów, reguły wydatkowej.  

(b) Podjąć rozmowy na temat traktowania OFE w systemie rachunków ESA 2010. 
(c) Spowodować, by środki ulokowane w OFE, co najmniej w części, która nie zostanie zaliczona 

do sektora finansów publicznych, były w świetle polskiego prawa jednoznacznie uznane za 
własność członków funduszy.  

(d) Dostosować poziom składki wpływającej do OFE do możliwości państwa. 
(e) Wprowadzić rozwiązania podnoszące efektywność i konkurencyjność OFE.  
(f) Wprowadzić regulacje umożliwiające wypłaty emerytur ze środków OFE. 

  



Capital Strategy –Wpływ rozwiązań dotyczących OFE na rynek kapitałowy i rozwój gospodarki-2013-08-27 

Strona 7 z 42 
 

I. Wyzwanie demograficzne i cele reformy z 1999r. 
 
1) Według prognoz Eurostatu liczba osób w wieku starszym (65 lat i więcej) przypadających na 100 

osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata) wzrośnie między 2010 a 2060 rokiem w Polsce blisko 
3,4-krotnie (z 19 do 65 osób). Relacja ta, pokazana na wykresie 1, w Polsce jest obecnie znacznie 
niższa (czyli korzystniejsza) niż średnio w UE, natomiast w roku 2060 będzie jedną z trzech 
najbardziej niekorzystnych w UE.  

 
Wykres 1. Liczba osób starszych (65+) przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym (15-
64 lata) 

 
Źródło: Eurostat, wskaźnik old age dependency ratio 

 
Według prognoz Komisji Europejskiej, gdyby wszystkie pozostałe parametry pozostały niezmienione, 
to zmiany demograficzne (wzrost old age dependency ratio) spowodowałyby wzrost wydatków na 
emerytury w Polsce o 14 punktów procentowych PKB. Negatywny wpływ tego czynnika 
demograficznego na system emerytalny jest w Polsce największy spośród krajów UE, co ilustruje 
Wykres 2. 
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Wykres 2. Wpływ zmian demograficznych (zmiana old age dependency ratio) w latach 2010-2060 
na wydatki publiczne na emerytury (przy innych parametrach niezmienionych) w procentach PKB 

 
Źródło: The Ageing Report 2012, Komisja Europejska, Tabela 2.10, str. 117 

 
Wykres 2 pokazuje, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat Polska będzie krajem najbardziej w 
Unii Europejskiej dotkniętym niekorzystnymi dla systemu emerytalnego zmianami 
demograficznymi. Dlatego pytanie kto będzie w przyszłości płacił w Polsce składki emerytalne, 
aby finansować publiczne emerytury, jest w Polsce szczególnie dramatyczne. 

 
2) Reforma emerytalna z 1999 r. była próbą odpowiedzi na pogłębiającą się nierównowagę i groźbę 

załamania starego sytemu emerytalnego wobec niekorzystnych tendencji demograficznych. 
Celem reformy było dostosowanie nowych emerytur do przyszłych możliwości ich wypłacania 
oraz stworzenie zachęt do dłuższej pracy. Reforma 1999 r. przyczyniła się do poprawy 
perspektyw stabilności polskiego systemu emerytalnego. Według prognoz KE, mimo 
niekorzystnych efektów zmian demograficznych, publiczne wydatki na emerytury w Polsce, jako 
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procent PKB obniżą się z 11,8% w roku 2010 do 9,6% w roku 2060. Ten efekt jest przede 
wszystkim rezultatem odziaływania trzech przeciwstawnych czynników: 

(a) Wspomniane wyżej zmiany demograficzne (wzrost old age dependency ratio).  
(b) Wydłużenie efektywnego wieku przejścia na emeryturę, powodujące obniżenie relacji 

liczby osób pobierających emeryturę w stosunku do liczby osób w wieku do 65 lat – 
czynnik ten powoduje obniżenie prognozowanych wydatków na emerytury w roku 2060 
o 5,0 % PKB. 

(c) Obniżenie wysokości przeciętnej emerytury w stosunku do przeciętnej płacy - czynnik ten 
powoduje obniżenie prognozowanych wydatków na emerytury w roku 2060 o 8,7 % PKB. 

Zrealizowanie się prognozowanej obniżki wydatków na publiczne emerytury w relacji do PKB jest 
więc zależne od spełnienia się przyjętych założeń, dotyczących kluczowych parametrów, a przede 
wszystkim założenia o obniżeniu wymiaru świadczeń, co nie musi mieć miejsca ze względu na to, 
że system waloryzacji ma poważne luki (o których mówimy w rozdziale II punkt 4) i jest podatny 
na presję polityczną. 
 

3) Celem utworzenia obok I Filaru (repartycyjnego) również II Filaru (kapitałowego) było: 
(a) Zmniejszenie zobowiązań emerytalnych państwa, które będą musiały być finansowane z 

przyszłych składek lub podatków. 
(b) Wsparcie wzrostu gospodarczego poprzez wykorzystanie części przymusowych 

oszczędności na inwestycje na rynku kapitałowym.  
(c) Dywersyfikacja ryzyka dla przyszłych emerytów.  
(d) Umożliwienie przyszłym emerytom uzyskania wyższych emerytur dzięki możliwości 

skorzystania z rozwoju rynku kapitałowego oraz pozytywnemu wpływowi filara 
kapitałowego na wzrost gospodarki. 
 

II. Wpływ filaru kapitałowego na finanse publiczne 
 

1. Poniesione wydatki  
 

W latach 1999-2012 koszty refundacji składek do OFE wyniosły łącznie 180,8 mld zł, co stanowiło w 
tym okresie średnio około 2,75% wydatków sektora finansów publicznych - przy czym w roku 2012, 
przy składce do OFE wynoszącej 2,3%, koszty refundacji składki w kwocie 8,2 mld zł stanowiły już 
tylko 1,2% wydatków sektora finansów publicznych. W roku 2013, przy składce 2,8%, planowane 
kwoty refundacji składki do OFE mają wynieść 11,3 mld zł, co stanowi 1,5% wydatków sektora 
finansów publicznych. 
 

2. Wpłaty do OFE a przychody z prywatyzacji 
 
W okresie 1999-2012 przychody z prywatyzacji wyniosły 122,5 mld zł, co stanowiło łącznie 68% 
wartości składek przekazanych do OFE. W roku 2012 przychody z prywatyzacji w kwocie 9,2 mld zł 
były o 12% wyższe od kwot przekazanych do OFE. W roku 2013 planowane przychody z prywatyzacji 
w kwocie 5 mld zł stanowią 44% kwot przekazanych do OFE. 
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3. Wpływ OFE na dług publiczny: nieobiektywne stwierdzenia Raportu 

rządowego  
 

W Przeglądzie rządowym stwierdza się, że utworzenie OFE jest źródłem przyrostu długu publicznego 
w kwocie równej sumie składek przekazanych do OFE wraz z kosztami finansowania w latach 1999-
2012, co w roku 2012 stanowi już łącznie 17,5 % PKB. Stwierdza się tam również, że bez konieczności 
finansowania OFE, relacja długu publicznego do PKB byłaby dziś o 17,5 punktu procentowego niższa. 

Stwierdzenia powyższe nie są obiektywnym opisem rzeczywistości.  
1) Deficyt budżetowy nie jest przywiązany do żadnej konkretnej pozycji wydatkowej. Obiektywnie 

można stwierdzić, że w latach 1999-2012 składki do OFE stanowiły średnio około 2,75 proc. 
wydatków sektora finansów publicznych. W tym okresie dług publiczny w relacji do PKB wzrósł o 
16 punktów procentowych. Zatem proporcjonalny udział wydatków na OFE we wzroście 
zadłużenia oznaczałby odpowiedzialność za wzrost długu w wysokości około 0,4% PKB. Teza 
czyniąca wydatki związane z finansowaniem składki do OFE bardziej lub mniej odpowiedzialnymi 
za wzrost zadłużenia niż wydatki innych kategorii jest tezą opartą o przyjęte preferencje i tezy tej 
nie można uznać ani za obiektywnie prawdziwą, ani za obiektywnie fałszywą. 

2) Podobnie przychody z prywatyzacji nie są przywiązane do żadnej pozycji wydatkowej i nie można 
obiektywnie stwierdzić, że przychody z prywatyzacji w latach 1999-2012 sfinansowały 2/3 
składek do OFE, czy zostały przeznaczone na inne cele3. 

3) Przypuszczenie, że gdyby nie było wpłat składek do OFE, to dług publiczny w standardach ESA 95 
byłby dziś mniejszy o 17,5%, jest hipotezą niemającą potwierdzenia w doświadczeniach 
funkcjonowania finansów publicznych. Dane pokazują, że utworzenie II Filaru nie spowodowało 
zwiększenia deficytu sektora finansów publicznych - deficyt ten, zarówno przed, jak i po 
wprowadzeniu reformy, kształtował się średnio na poziomie 4-5% PKB4. Dlatego bardziej 
uprawniona jest hipoteza, że gdyby nie było składek do OFE, to kolejne rządy wykorzystałyby 
możliwość większych wydatków i dziś deficyt mielibyśmy na obecnym poziomie, zbliżającym się 
do progu konstytucyjnego 60%, lecz ponadto mielibyśmy zobowiązania zapisane na kontach 
emerytalnych w ZUS wyższe o ponad 17% PKB. 
 
 

4. Wpływ OFE na długookresową stabilność I Filaru 

a. Wprowadzające w błąd stwierdzenia Przeglądu rządowego 

 
Przekazywanie części składki do OFE zmniejsza zobowiązania emerytalne ZUS, które będą musiały być 
finansowane w przyszłości ze składek emerytalnych lub podatków. Przegląd rządowy nie szacuje 
wpływu proponowanych zmian dotyczących OFE na przyszłe zobowiązania ZUS. Według  Przeglądu 

                                                           
3  Z formalnego punktu widzenia  refundacja z budżetu dla ZUS z tytułu ubytku składki przekazanej do OFE jest 

rozchodem i ma być finansowana z przychodów z prywatyzacji. Jednakże z przychodów z prywatyzacji 
finansowano także inne rozchody m. in.: rekompensaty dla pracowników sfery budżetowej z tytułu 
niepodwyższania wynagrodzeń w latach 1991-1992, reprywatyzację, pomoc restrukturyzacyjną dla 
przedsiębiorstw, wspieranie nauki i technologii polskiej. Por. Kamila  Bielawska, „Finansowanie kosztów 
reformy emerytalnej w Polsce - założenia a wykonanie”, w: „Społeczno - gospodarcze aspekty funkcjonowania 
rynku ubezpieczeń”, pr. zb. pod red. J. Lisowskiego, Studia Ubezpieczeniowe nr 181 z 2011r. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011. 
 
4
 Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce, liczony wg metodologii Unii Europejskiej, przed 

wprowadzeniem reformy emerytalnej w latach 1995-1998 wynosił średniorocznie 4,6% PKB. Po wprowadzeniu 
reformy emerytalnej i powstaniu konieczności przekazywania składek do OFE deficyt ten w okresie 1999-2012 
wynosił średniorocznie również 4,6%. Na dane te zwraca uwagę Kontrraport KOBE (str. 37).  
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rządowego, zmniejszenie przyszłych zobowiązań ZUS nie ma żadnego znaczenia dla przyszłej 
stabilności Filaru I. Przegląd rządowy (str. 27-30) stwierdza, że po zakończeniu okresu przejściowego, 
bilans Filaru I będzie zrównoważony, niezależnie od udziału OFE w składce. Wg Przeglądu rządowego, 
przekazanie składki z OFE do ZUS zwiększy, co prawda przyszłe zobowiązania emerytalne ZUS, lecz 
jeśli podwyższony udział ZUS w składce będzie trwały, to ZUS uzyska tym samym dodatkowy strumień 
składki, pozwalający na pokrycie przyrostu zobowiązań emerytalnych. Przegląd rządowy (str. 9) 
podkreśla wytłuszczonym drukiem: 
„W I filarze i na subkontach w ZUS waloryzacja kont jest proporcjonalna do wzrostu funduszu 
wynagrodzeń, a zatem do wzrostu przyszłych składek pobieranych przez ZUS, co zapewnia ich 
zrównoważenie w czasie, mimo starzenia się społeczeństwa. 
W związku z tym, że oba filary systemu są zrównoważone, przeniesienie części zobowiązań i 
przyszłych składek z jednego filaru do drugiego nie wpływa na zrównoważenie całości systemu”. 
 
Powyższa teza - sugerująca, że istnienie filaru kapitałowego nie przynosi w długim terminie żadnych 

korzyści z punktu widzenia stabilności I Filaru i stabilności finansów państwa - jest kluczowa dla 

formułowanych w Przeglądzie rządowym wniosków i rekomendacji. Jest to jednakże teza błędna, 

niezgodna ze stanem faktycznym. Wbrew twierdzeniom Przeglądu rządowego, konstrukcja I Filaru 

nie gwarantuje jego zrównoważenia przy danej stawce procentowej składki wpływającej do ZUS, a 

istnieje ponadto ryzyko związane z koniecznością pobierania w przyszłości składki emerytalnej na 

założonym poziomie. W przypadku I Filaru, wbrew stwierdzeniom Przeglądu rządowego, nie istnieje 

”automatyzm” dostosowujący wypłaty do wysokości składek. Można wskazać natomiast kilka 

istotnych czynników powodujących wzrost zobowiązań emerytalnych w tempie szybszym niż wzrost 

przypisu składki emerytalnej. Czynniki te omawiamy w kolejnych punktach. 

 

b. Waloryzacja roczna środków na kontach w ZUS może wyprzedzać wzrost składki 

emerytalnej 

Oryginalnie, w rozwiązaniu wprowadzonym w 1999 roku, coroczna waloryzacja kont emerytalnych 

zależała w 25% od inflacji i w 75% od nominalnego wzrostu przypisu składek. Istniejąca formuła 

dopuszczała możliwość ujemnej waloryzacji, czyli obniżenia kwot na kontach emerytalnych w 

przypadku ujemnej inflacji lub spadku nominalnej kwoty przypisu składki5.  Jednakże po tym, gdy w 

roku 2002 nastąpił spadek przypisu składki emerytalnej, nominalnie o 0,5% i realnie o 2,3%, 

dokonano retrospektywnej zmiany zasad waloryzacji. Wprowadzono zasadę, że konta emerytalne 

ZUS są indeksowane corocznie o większą z dwóch wartości: 1) wskaźnik inflacji 2) wskaźnik 

nominalnego wzrostu przypisu składek emerytalnych, przy czym waloryzacja nie może być ujemna6.   

Obowiązujący system waloryzacji rocznej sprawia, że w latach, w których wzrost przypisu składek 

emerytalnych jest wolniejszy od inflacji, waloryzacja kont emerytalnych wyprzedza wzrost przypisu 

składek emerytalnych ZUS. Natomiast w żadnym roku waloryzacja kont emerytalnych nie pozostaje w 

tyle za wzrostem przypisu składek ZUS. Nawet, jeśli w średnio i długookresowym trendzie stopa 

wzrostu przypisu składki emerytalnej jest wyższa od stopy inflacji, to odchylenia od tego trendu w 

                                                           
5
 Por. Kontrraport KOBE, str. 12. 

6
 Dokonana wówczas zmiana egzemplifikuje ryzyko związane z łatwością manipulowania zapisami na kontach w 

ZUS. Wartość tych kwot można zmieniać decyzjami politycznymi ze szkodą dla stabilności systemu finansów 
publicznych lub ze szkodą dla posiadaczy kont. Z tego punktu widzenia kapitałowa cześć systemu emerytalnego 
jest bezpieczniejsza. 
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pojedynczych latach mogą spowodować, że skumulowana stopa waloryzacji będzie wyższa niż stopa 

wzrostu przypisu składek emerytalnych. Taka sytuacja miała miejsce w dotychczasowym okresie 

1999-2012, w którym średnia stopa wzrostu przypisu składki emerytalnej była o 3,3% punktu 

procentowego wyższa niż średnia stopa inflacji7, lecz w wyniku odchylenia od trendu, które jak 

wspomniano wyżej miało miejsce w roku 2002, skumulowana stopa waloryzacji okazała się o 2,3 

punktu procentowego wyższa niż skumulowana stopa wzrostu przypisu składki. Ekstrapolując różnicę 

między stopą waloryzacji kont w I Filarze, a tempem wzrostu składki emerytalnej w latach 1999-2013, 

w okresie 50 lat otrzymalibyśmy skumulowaną stopę waloryzacji o blisko 10 punktów procentowych 

wyższą niż wzrost przypisu składki emerytalnej. Trzeba jednak dodatkowo uwzględnić fakt, że w 

okresie najbliższych 50 lat przewidywany jest systematyczny spadek liczby pracujących i 

umiarkowane tempo wzrostu PKB, w wyniku czego różnica między przewidywanym średnim tempem 

wzrostu przypisu składki, a średnim tempem inflacji  zmniejsza się do 2,3% średnio w całym okresie8. 

Przy takim kształtowaniu się trendów zwiększa się znacznie prawdopodobieństwo, że pojawią się 

lata, w których stopa wzrostu przypisu składki będzie wyraźnie niższa niż stopa inflacji. Stąd istnieje 

poważne ryzyko, że w okresie najbliższych 50 lat różnica między skumulowaną stopą waloryzacji na 

kontach w ZUS, a skumulowanym wzrostem przypisu składki może być znacznie większa niż wielkość 

wynikająca z ekstrapolacji doświadczeń lat 1999-20129. 

Na ryzyko związane z obowiązującym systemem waloryzacji zwraca uwagę opinia do sporządzonej 

przez ZUS prognozy wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2060 roku, przygotowana przez 

aktuariusza firmy Deloitte na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Stwierdza się tam  

m.in.:  

„W przypadku spadku liczby ubezpieczonych, gdy nastąpi spadek globalnego funduszu podstaw 

wymiaru składek, składki waloryzowane będą wskaźnikiem inflacji nawet wówczas, jeśli 

następuje realny spadek średniej podstawy wymiaru. Powoduje to konieczność sfinansowania 

przez skarb państwa powstałego deficytu”10. (podkreślenie CS)  

Opinia nie zawiera jednak szacunku możliwej kwoty deficytu z tego tytułu.  

 

                                                           
7
  Średnia stopa przypisu składki emerytalnej wyniosła 6,8%, średnia stopa inflacji wyniosła 3,5%. 

8
 Obliczenia na podstawie scenariusza podstawowego prognozy ZUS, por. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

Departament Statystyki Prognoz Aktuarialnych „Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 
2060 roku”, Warszawa, maj 2013. 
9
 Na to, że system waloryzacji rocznej jest czynnikiem niezbilansowania I Filaru zwrócił uwagę Stefan Kawalec w 

notatce przesłanej uczestnikom „Listy Gomułki” w dniu 9 marca 2011r. Kwestię tę podnosił również Janusz 
Jankowiak w wypowiedzi w debacie nad rządowym projektem zmian w systemie emerytalnym, zorganizowanej 
z inicjatywy Prezydenta RP w dniu 11 marca 2011r. Sprawa ta była przedmiotem wymiany poglądów w ramach 
„Listy Gomułki” w roku 2011 i w 2013 z udziałem przede wszystkim Bogusława Grabowskiego i Janusza 
Jankowiaka, którzy różnili się w ocenie potencjalnych skutków tego czynnika niezbilansowania I Filaru. 
Bogusław Grabowski w swoich wypowiedziach na „Liście Gomułki” zarówno w roku 2011 (10 marca i 15 marca 
2011),  jak 2013 (13 maja 2013 r.) przyznawał, że formuła waloryzacji rocznej jest nieprawidłowa; twierdził, że 
występuje błąd w systemie, który powinien zostać skorygowany przy okazji poprawiania systemu 
emerytalnego. Przegląd rządowy nie wspomina jednak w ogóle o tym czynniku, zagrażającym zbilansowaniu I 
Filaru i nie proponuje korekty tego błędu. 
10

 Deloitte, „Opinia do Prognozy wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2060 roku”, autor dr Renata 
Oniks, wpisana na listę aktuariuszy pod numerem 0005, 24 czerwca 2013 roku. Raport przygotowany dla 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
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c. Waloryzacja kwartalna środków na kontach ZUS w momencie przejścia na 

emeryturę: przypadek absurdalnego błędu w konstrukcji systemu 

Mechanizm waloryzacji kwartalnej zawiera błędy w konstrukcji, które w szczególności powodują, że: 

 waloryzacja z zastosowaniem wskaźników kwartalnych daje przyrosty zgromadzonego 

kapitału istotnie większe niż dałaby waloryzacja z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji 

rocznej, przez co przyczynia się do jeszcze większego niezrównoważenia Filaru I, 

 ubezpieczeni ze zgromadzoną identyczną kwotą kapitału na swoim koncie są nierówno 

traktowani, ponieważ otrzymują różne waloryzacje tego kapitału, w zależności od miesiąca 

przejścia na emeryturę, przy czym różnica sięga kilkunastu procent. 

System waloryzacji kwartalnej w obecnej postaci jest nie do utrzymania i wymaga pilnej przebudowy. 

Jak działa waloryzacja kwartalna? 

W momencie, gdy ubezpieczony przechodzi na emeryturę, jego środki na koncie emerytalnym w ZUS 

są przed ustaleniem wysokości emerytury objęte waloryzacją kwartalną za okres, jaki upłynął od roku 

objętego ostatnią roczną waloryzacją, z której osoba ta skorzystała. Celem waloryzacji kwartalnej jest 

to, by osoba, która nie otrzymała waloryzacji rocznej za rok poprzedzający rok przejścia na 

emeryturę11 lub za część roku, w którym przeszła na emeryturę, skorzystała z waloryzacji za okres 

opłacania składek, który nie został objęty waloryzacjami rocznymi12. Należałoby w związku z tym 

oczekiwać, że efekty waloryzacji kwartalnych za rok poprzedzający rok przejścia na emeryturę będą 

zbliżone do efektu waloryzacji rocznej, jaka zostanie później określona za ten rok dla ogółu 

ubezpieczonych, oraz że efekty waloryzacji kwartalnych za część roku, w którym ubezpieczony 

przeszedł na emeryturę, przyniosą waloryzację mniejszą niż waloryzacja roczna za dany rok dla ogółu 

ubezpieczonych.  Tymczasem w ostatnich latach efekty waloryzacji kwartalnych były znacznie wyższe 

niż waloryzacji rocznej za dany rok. Ilustruje to poniższa tabela. 

Tabela 1. Porównanie wskaźników waloryzacji kwartalnej i waloryzacji rocznej 
1 2 3 4 

Rok  Wskaźnik waloryzacji kwartalnej za 
pierwszy kwartał roku 

Efekt waloryzacji kwartalnych 
za 4 kwartały 

Wskaźnik waloryzacji rocznej za 
dany rok 

2007 112,73% 116,15% 112,85% 

2008 113,72% 119,14% 116,26% 

2009 111,26% 113,60% 107,22% 

2010 108,83% 110,91% 103,98% 

2011 109,67% 112,76% 105,18% 

2012 114,05% 115,99% 104,68% 

2013 114,60% ? ? 

Źródło: Suplement do Przeglądu rządowego, str. 32 i 33. W kolumnie 3 obliczenia własne na podstawie danych 
jw. 

 

Jak pokazuje tabela, w roku 2012 waloryzacja za sam pierwszy kwartał wyniosła 14,05 proc., a łączny 

efekt wszystkich waloryzacji kwartalnych w tym roku wyniósł 15,99 proc. Natomiast waloryzacja 

                                                           
11

 Wiąże się to z faktem, że waloryzacja roczna za dany rok dokonywana jest dopiero w czerwcu następnego 
roku. 
12

 Waloryzacja kwartalna obejmuje kwartały, które upłynęły od roku objętego ostatnią roczną waloryzacją, z 
której osoba ta skorzystała, do przedostatniego pełnego kwartału przed ustaleniem wysokości emerytury. 
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roczna za cały rok 2012 wyniosła 4,68 proc. Taka paradoksalna sytuacja wynika z faktu 

mechanicznego zastosowania w odniesieniu do waloryzacji kwartalnej zapisu identycznego, jak w 

przypadku waloryzacji rocznej: w wyniku waloryzacji kwartalnej cały kapitał emerytalny 

ubezpieczonego jest waloryzowany o większą z dwóch wartości: 1) wskaźnik inflacji kwartalnej, 

2) wskaźnik kwartalnego wzrostu przypisu składek emerytalnych, przy czym waloryzacja kwartalna 

nie może być ujemna. Problem polega na tym, że kwota kwartalnego przypisu składki podlega dużym 

sezonowym zmianom. W pierwszym kwartale roku przypis składki jest często kilkanaście procent 

wyższy niż w poprzednim kwartale, a w kolejnych kwartałach przypis składki jest już nominalnie 

niższy, lecz waloryzacja kwartalna nigdy nie jest ujemna. W rezultacie, wskaźniki waloryzacji 

kwartalnej, w porównaniu z waloryzacją roczną, kształtują się tak, jak pokazuje powyższa tabela. 

Tabela 2. przedstawia szacunek łącznych efektów waloryzacji kwartalnej dla osób przechodzących na 
emeryturę w kolejnych miesiącach roku 2012.  
 
Tabela 2. Efekty waloryzacji kwartalnej dla osób przechodzących na emeryturę w roku 2012 

1 2 3 4 

Miesiąc ustalenia 
wysokości emerytury 

Łączny efekt waloryzacji 
kapitału zgromadzonego na 

dzień 31 stycznia 2011  

Waloryzacja, jaka wynikałaby z 
zastosowania wskaźnika 

waloryzacji rocznej za rok 2011 
oraz pro rata wskaźnika 

waloryzacji rocznej za rok 2012 

Różnica 
(kol. 2- 
kol. 3) 

I-2012 111,32% 105,18% 6,14% 

II-2012 111,32% 105,58% 5,73% 

III-2012 111,32% 105,98% 5,33% 

IV-2012 112,76% 106,39% 6,37% 

V-2012 112,76% 106,80% 5,97% 

VI-2012 105,18% 107,20% -2,02% 

VII-2012 119,96% 107,61% 12,34% 

VIII-2012 119,96% 108,02% 11,93% 

IX-2012 119,96% 108,44% 11,52% 

X-2012 121,52% 108,85% 12,67% 

XI-2012 121,52% 109,27% 12,25% 

XII-2012 121,52% 109,68% 11,83% 

Średnia 
arytmetyczna 115,76% 107,42% 8,34% 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z  Suplementu do Przeglądu rządowego 

 

 Kolumna 2 powyższej tabeli pokazuje łączny wskaźnik, o który kapitał zgromadzony przez 
ubezpieczonego na koncie w ZUS w dniu 31 stycznia 2011 roku został zwaloryzowany do chwili 
przejścia na emeryturę, w zależności od miesiąca, w którym ustalona została wysokość 
emerytury13. Dane te pokazują, że w przypadku przejścia na emeryturę w czerwcu 2012 r. 
wskaźnik zgromadzonego kapitału emerytalnego waloryzacji będzie o 7,58 proc. niższy niż w 
przypadku przejścia na emeryturę o miesiąc wcześniej (w maju 2012) i aż o 14,78% niższy niż w 

                                                           
13

 Niezależnie od waloryzacji kapitału zgromadzonego na 31 stycznia 2011 r., konto emerytalne zostanie do 
chwili przejścia na emeryturę powiększone o składki wpłacone po 31 stycznia 2011 r. Wpłacone w tym okresie 
składki zostaną odrębnie zwaloryzowane poprzez waloryzacje kwartalne, lecz efektem tym się tutaj nie 
zajmujemy, gdyż ma on liczbowo znacznie mniejsze znaczenie niż waloryzacja całego kapitału zgromadzonego 
przez ubezpieczonego. 
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przypadku przejścia na emeryturę o miesiąc później (w lipcu 2012). Oznacza to, że dodatkowy 
miesiąc pracy i płacenia składek od maja do czerwca 2012 roku zaowocuje zmniejszeniem 
wymiaru emerytur o około 7 proc., z kolei przedłużenie pracy o jeszcze jeden miesiąc spowoduje 
wzrost przyznanej emerytury o około 14 proc. 14  

 Kolumna 3 pokazuje wskaźnik waloryzacji, jaki w naszej ocenie byłby ekonomicznie uzasadniony, 
gdyż odpowiada wzrostowi przypisu składki emerytalnej i zapewnia równe traktowanie 
ubezpieczonych niezależnie od momentu przejścia na emeryturę.  

 Różnica pokazana w kolumnie 4 tabeli przedstawia jednocześnie różnicę miedzy wskaźnikiem 
faktycznej waloryzacji a waloryzacją, która byłaby ekonomicznie uzasadniona i nie pogarszałaby 
stabilności I Filaru, gdyż odpowiadałaby przyrostowi przypisu składki emerytalnej, jaki w 
międzyczasie nastąpił. 

 
Obowiązujący mechanizm waloryzacji kwartalnej stanowi absurdalny błąd w konstrukcji systemu, w 
efekcie którego większość kohorty osób przechodzących na emeryturę uzyskuje, ekonomicznie 
nieuzasadniony i niemający pokrycia we wzroście przypisu składki emerytalnej, przyrost umownego 
kapitału emerytalnego, a jednocześnie dochodzi do niczym nieuzasadnionej dyskryminacji jednych, a 
uprzywilejowania innych osób, gdyż kwota waloryzacji uzyskana przez osoby przechodzące na 
emeryturę w sąsiednich miesiącach różnić się może o kilkanaście punktów procentowych. 
 
System waloryzacji kwartalnej ma szereg paradoksalnych konsekwencji15. W tym miejscu zwracamy 
przede wszystkim uwagę na to, że jest on poważnym czynnikiem przyczyniającym się do 
niezrównoważenia I Filaru, gdyż powoduje przyrost zobowiązań emerytalnych ZUS, niemających 
pokrycia we wzroście przypisu składki  (o niektórych innych konsekwencjach waloryzacji kwartalnej 
mówimy w rozdziale IV, punkt 1, podpunkt a). 
 

d. System obliczania emerytur z I Filaru  tworzy dodatkowe ryzyko 

niezrównoważenia 

 
Wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS w Filarze I jest obliczana przez podzielenie umownego 
kapitału zgromadzonego na indywidualnym koncie ubezpieczonego poprzez średnią dalszą długość 
trwania życia (w miesiącach) dla osoby w danym wieku wg tablic retrospektywnych (czyli opartych o 
dane historyczne). Obliczona w ten sposób emerytura jest corocznie waloryzowana przy 
zastosowaniu wskaźnika waloryzacji ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który jest 
równy średniorocznemu wskaźnikowi wzrostu cen, powiększonemu o co najmniej 20% realnego 
wzrostu przeciętnych płac w gospodarce.  
Długość życia rośnie. Przykładowo, średnia długość dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn w wieku 
65 lat, wg retrospektywnych tablic GUS z roku 1999 wynosiła 15,4 lat, według tablic z roku 2013 
wynosi już 17,7 lat, co oznacza, że wydłużyła się w tym czasie o 2,3 roku czyli 15%. Prognozy 
demograficzne wskazują na dalsze wydłużanie się średniej długości życia, przez co średnia długość 
dalszego trwania życia populacji dzisiejszych 65-latków będzie dłuższa niż wskazują to tablice 
wykorzystywane przy ustalaniu wysokości emerytur. Oznacza to, że ustalone przez ZUS emerytury są 
i będą wyższe niż pozwala na to zgromadzony umowny kapitał i oczekiwana według najlepszej wiedzy 

                                                           
14

 W przypadku przesunięcia momentu przejścia na emeryturę o jeden miesiąc, na wymiar emerytury wpłynie 
dodatkowo: 1) dodanie jednomiesięcznej składki do kapitału emerytalnego, 2) skrócenie o jeden miesiąc 
oczekiwanej długości dalszego trwania życia, przyjmowanej w kalkulacji emerytury. Według naszych szacunków 
łączny wpływ tych dwóch czynników, w przypadku osoby w wieku 65 lat, która zgromadziła kapitał emerytalny 
dający z tytułu emerytury ZUS stopę zastąpienia 50%, powodował w roku 2012 wzrost wysokości emerytury o 
około 0,64%, niezależnie od omawianych w tekście zmian, jakie wynikają z efektów waloryzacji zgromadzonego 
kapitału emerytalnego.  
15

 Por. Uwagi ekspertów KOBE o Suplemencie do Przeglądu rządowego.  
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długość dalszego trwania życia ubezpieczonego. Różnica ta będzie dodatkowym źródłem 
generującym deficyt w ZUS, chyba że zostałaby zrównoważona poprzez wolniejsze tempo waloryzacji 
emerytur w stosunku do przyrostu przypisu składki emerytalnej.   
 

e. Efekty oddziaływania systemu waloryzacji emerytur w długim okresie są trudne 

do przewidzenia  

 
Emerytura jest corocznie waloryzowana przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji ogłaszanego przez 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który jest równy średniorocznemu wskaźnikowi wzrostu cen, 
powiększonemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnych płac w gospodarce. Przyjęty 
system waloryzacji emerytur gwarantowałby takie oszczędności w sytuacji spełniającej następujące 
warunki: 
1) Następuje realny wzrost funduszu płac i tym samym podstawy naliczania składki.  
2) Liczba zatrudnionych nie spada (dzięki czemu stopa wzrostu przeciętnej płacy nie przekracza 

stopy wzrostu funduszu płac). 
3) Stopa waloryzacji ustalana jest corocznie na minimalnym dopuszczalnym poziomie, wynoszącym 

realnie 20% wzrostu przeciętnej płacy. 
Co najmniej część tych warunków nie będzie jednak w perspektywie następnych 50 lat spełniona. 
Pojawiać się będą okresy lub pojedyncze lata, w których następować będzie realny spadek funduszu 
płac. Systematycznie spadać będzie liczba pracujących (co może stwarzać sytuację, że przy spadku lub 
braku wzrostu funduszu płac i podstawy naliczania składki, rosnąć będzie przeciętne wynagrodzenie, 
co powodować będzie konieczność podnoszenia wysokości emerytur). Jednocześnie istnieje ryzyko, 
że presja polityczna skłaniać będzie rząd do ustalania w dobrych latach stopy waloryzacji emerytur 
przekraczającej minimum, wynoszące 20% realnego wzrostu przeciętnej płacy. 

 

f. Ryzyko związane z koniecznością pobierania w przyszłości składki emerytalnej na 

założonym poziomie. 

 
Przegląd rządowy pomija ryzyko związane z koniecznością pobierania w przyszłości składki 
emerytalnej na założonym poziomie. Przekazanie przymusowej składki emerytalnej do ZUS nakłada 
na państwo obowiązek pobierania składki według niezmniejszonej stawki niejako po wsze czasy lub 
refundowania tej składki z innych źródeł. Tymczasem, pobieranie składki emerytalnej na założonym 
obecnie poziomie może w przyszłości okazać się trudne lub niemożliwe. Utrzymywanie założonej 
stawki składki stać się może czynnikiem hamującym działalność gospodarczą, a wpływy ze składki 
mogą podlegać erozji ze względu na obchodzenie obowiązku składkowego. Konieczność 
utrzymywania wysokiej składki emerytalnej dla sfinansowania niemających pokrycia w aktywach 
zobowiązań ZUS, ograniczać będzie swobodę polityki gospodarczej, co  w przyszłości w warunkach 
znacznie większych napięć demograficznych, może być znacznie bardziej dotkliwe niż dzisiaj.  

* * * 
Omówione wyżej czynniki, powodujące niezrównoważenie I Filaru, były lub powinny być Autorom 
Przeglądu rządowego znane. Dlatego, zamieszczone w Przeglądzie rządowym stwierdzenie o 
automatycznym dostosowaniu wypłat emerytur do wysokości składek odprowadzanych przez 
ubezpieczonego w I Filarze uznać należy za wprowadzenie w błąd. 
 

g. Nasze pozytywne stwierdzenia 

 
1) Utworzenie II Filaru oznacza dodatkowe obciążenie nałożone na pokolenie obecnie pracujących. 

Dzisiejsi pracujący muszą ze składek i podatków nie tylko finansować emerytury pokolenia 
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obecnych emerytów, lecz również finansować wpłaty do OFE, które zapewnią pokrycie wypłat 
pewnej części ich własnych emerytur w przyszłości. Dodatkowe obciążenie obecnego pokolenia 
jest racjonalne wobec niekorzystnych trendów demograficznych, które sprawiają, że w 
następnych pokoleniach na jednego emeryta przypadać będzie znacznie mniejsza liczba 
płatników składek emerytalnych. 
 

2) Przekazywanie części składki do OFE zmniejsza przyszłe zobowiązania Filaru I i tym samym skalę 
prawdopodobnych przyszłych dopłat dla pokrycia deficytu tego filaru. Zmniejsza to również 
prawdopodobieństwo, że w przyszłości, dla redukcji deficytu Filaru I, konieczne będzie 
podniesienie wpływającej tam składki lub obniżenie wymiaru świadczeń. Dlatego, po zakończeniu 
okresu przejściowego, istnienie OFE przyczyniać się będzie do zwiększenia stabilności Filaru I i 
stabilności finansów państwa.  

 

III. Wpływ filaru kapitałowego na rozwój gospodarczy i 

cywilizacyjny Polski 
 

Część składki emerytalnej pozostająca w ZUS jest przeznaczana na bieżące wypłaty emerytur. 
Natomiast część składki trafiająca do OFE jest inwestowana na rynku kapitałowym. Dzięki 
inwestycjom na rynku kapitałowym istnienie II filaru przyczynia się do przełamania barier w 
transformacji polskiej gospodarki, jaką jest niedostatek polskiego kapitału i brak inwestorów 
instytucjonalnych, mających dłuższą perspektywę inwestowania. Stabilna obecność OFE umożliwia 
budowę w Polsce modelu gospodarki rynkowej, która nie będzie miała charakteru peryferyjnego - nie 
będzie zdominowana całkowicie przez firmy zagraniczne lub firmy państwowe, lecz będzie posiadać 
silny segment firm prywatnych, mających swoje centrale i faktyczne centra kompetencji w kraju. Ma 
to istotne znaczenie dla wzrostu gospodarczego, rozwoju cywilizacyjnego Polski i możliwości 
przełamania „pułapki średniego dochodu” (middle income trap). 
 

1. Podstawowe dane dotyczące inwestycji OFE na GPW oraz zmiany pozycji 

GPW w okresie funkcjonowania OFE 
 
Na koniec 2012 r. kwota aktywów OFE ulokowanych w akcjach notowanych w kraju wynosiła 93 mld 
zł, co stanowiło około 34% aktywów OFE16. Akcje w rękach OFE stanowiły 12% kapitalizacji giełdy17, 
25% akcji będących w swobodnym obrocie (free float)18 i 39% free float spółek krajowych19. Średni 
udział OFE w obrotach na Rynku Głównym GPW w ciągu roku 2012 wynosił 16,5%20. 

Na koniec roku 2012 OFE posiadały zaangażowania kapitałowe w 273 spółkach, co stanowiło 62 proc. 
spośród 438 spółek notowanych na rynku głównym GPW. W 39 spółkach udział OFE przekraczał 30 

                                                           
16

 Obliczenia własne na podstawie KNF, rynek emerytalny, dane miesięczne, lipiec 2012 (uwzględniając tylko 
akcje notowane na rynku krajowym). 
17

 Obliczenia własne na podstawie KNF, rynek emerytalny, dane miesięczne, lipiec 2012 (uwzględniając tylko 
akcje notowane na rynku krajowym) i podstawowych statystyk GPW, 
http://www.gpw.pl/analizy_i_statystyki_pelna_wersja 
18

 Obliczenia własne na podstawie KNF, rynek emerytalny, dane miesięczne, lipiec 2012 (uwzględniając tylko 
akcje notowane na rynku krajowym) i danych otrzymanych od GPW.  
19

 j.w. 
20

 Obliczenia własne na podstawie: GPW, Udział inwestorów w obrotach giełdowych, dane zagregowane 1996-
2012, str. 6, http://www.gpw.pl/analizy  

http://www.gpw.pl/analizy
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proc., w 15 spółkach przekraczał 40 proc. i w 7 spółkach przekraczał 50 proc.21 Spółki o największym 
procentowym udziale  OFE w akcjonariacie oraz o największej wartości udziałów OFE w akcjonariacie 
przedstawiają poniższe tabele. 
 
Tabela 3.  Spółki na GPW o największym procentowym udziale OFE w akcjonariacie na koniec 
2012r. 

Lp. Spółka Udział OFE w akcjonariacie Wartość udziałów OFE w mln zł 

1 ELEKTROBUDOWA 79,8% 403 

2 KĘTY 75,5% 1 009 

3 BOGDANKA 59,9% 2 773 

4 ACE 57,6% 67 

5 AB SA 50,4% 159 

6 AMREST 50,1% 1 023 

7 FERRO 49,4% 65 

8 COMP 49,2% 173 

9 GTC 48,2% 1 523 

10 AGORA 47,3% 250 

Źródło: Dane GPW na podstawie sprawozdań OFE 

Tabela 4.  Spółki na GPW o największej wartości udziałów OFE w akcjonariacie na koniec 2012r. 
Lp. Spółka Wartość udziałów OFE w mln zł Udział OFE w akcjonariacie 

1 PKO BP 8 295 20,1% 

2 PKN ORLEN 6 906 32,6% 

3 LPP 2 784 33,4% 

4 BOGDANKA 2 773 59,9% 

5 BRE BANK 2 717 19,8% 

6 ING BSK 2 067 17,5% 

7 ASSECO POL. 1 626 43,2% 

8 GTC 1 523 48,2% 

9 AZOTY TARNÓW 1 308 37,8% 

10 GETIN NOBLE 1 277 26,9% 

Źródło: Dane GPW na podstawie sprawozdań OFE 

Każdy z dwóch największych OFE uczestniczy corocznie w walnych zgromadzeniach około stu spółek 

rocznie, a pozostałe OFE uczestniczą z reguły w walnych zgromadzeniach od kilku do kilkudziesięciu 

spółek22.  

Poniższy wykres pokazuje zmianę pozycji GPW, w porównaniu z największymi giełdami Europy 
Środkowej między rokiem 1998 (ostatni rok przed uruchomieniem OFE) i rokiem 2012. W okresie 
funkcjonowania OFE giełda warszawska stała się największym rynkiem w Europie Środkowej pod 
względem kapitalizacji, obrotów i liczby spółek, wyprzedzając wyraźnie Wiedeń i pozostawiając 
daleko w tyle Budapeszt i Pragę. 
 
 
  

                                                           
21

 Dane GPW na podstawie sprawozdań OFE. 
22

 Informacje GPW na podstawie danych PTE. 
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Wykres 3. Zmiana pozycji giełd w Warszawie, Wiedniu, Budapeszcie i Pradze między rokiem 1998 
(ostatni rok przed uruchomieniem OFE) i rokiem 2012   

 

 

Źródło: Wykresy a, b i c: baza danych Banku Światowego; wykres d: dane World Federation of Exchanges i 

Federation of European Stock Exchanges. 
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2. Wypełnienie luki w populacji inwestorów - przełamanie barier 

transformacji i rola w nadzorze korporacyjnym 
 

Powstanie filaru kapitałowego systemu przyczyniło się do przezwyciężenia dwóch podstawowych 
barier prywatyzacji, identyfikowanych na początku procesu transformacji: 

 Braku historycznie zakumulowanego prywatnego kapitału. 

 Braku krajowych inwestorów instytucjonalnych, mających dłuższą perspektywę 
inwestowania. 

 
OFE stały się bardzo poważną, wręcz podstawową kategorią inwestorów portfelowych: 

 Istnienie OFE ułatwia przeprowadzanie dużych prywatyzacji poprzez IPO, a w wielu 
przypadkach OFE okazują się wręcz niezbędne do powodzenia takich ofert. 

 OFE zwiększają płynność rynku i umożliwiają dokonywanie dużych transakcji sprzedaży 
pakietów akcji (vide sprzedaż pakietu akcji BZ WBK o wartości 4,9 mld zł przez KBC w marcu 
2013 r.). 

 Stabilna obecność OFE jest jednym z kluczowych czynników, dzięki którym GPW w Warszawie 
stała się w ostatnich latach największym w Europie Środkowej rynkiem pod względem liczby 
notowanych spółek, liczby debiutów, kapitalizacji rynku i obrotów.  

 OFE sprawują aktywny nadzór korporacyjny i mają istotny wpływ na kształtowanie praktyk 

ładu korporacyjnego na publicznym rynku kapitałowym.  

 Choć OFE dotąd same nie inwestują w private equity (por. punkt 3 poniżej ), obecność OFE i 
ich pozytywny wpływ na popyt i wyceny rynku, jest czynnikiem przyciągającym do Polski 
fundusze private equity. Polska jest praktycznie jedynym krajem w regionie, gdzie fundusze 
private equity mogą zakładać, że IPO jest jedną z alternatywnych ścieżek wyjścia z inwestycji, 
a ścieżka ta często okazuje się bardziej atrakcyjna niż sprzedaż inwestorowi branżowemu. 
Jest to istotny czynnik wyróżniający Polskę wśród krajów regionu i przyciągający zarówno 
kapitał funduszy PE, działających na obszarze Polski, jak również przyciągający inwestycje w 
polskie firmy ze strony funduszy PE, operujących na szerszym obszarze w całym regionie23. 

 Fundusze emerytalne są inwestorem długoterminowym, który może stanowić dla 
notowanych na giełdzie firm alternatywę w kształtowaniu trwałej struktury własnościowej 
wobec zagranicznego inwestora branżowego. Dlatego istnienie OFE ułatwia powstawanie i 
funkcjonowanie dużych samodzielnych firm (grup kapitałowych), mających swoje centrale w 
Polsce, co zwiększa szanse na budowę modelu gospodarki rynkowej, która nie będzie miała 
charakteru peryferyjnego - nie będzie zdominowana całkowicie przez firmy zagraniczne lub 
firmy państwowe, lecz będzie posiadać silny segment firm prywatnych, mających swoje 
centrale i faktyczne centra kompetencji w kraju (ten aspekt omawiamy szerzej w punkcie 4 
poniżej).  

 

  

                                                           
23

 Na podstawie rozmów z menedżerami firm private equity. Czołowy działający w Polsce fundusz private equity 
Enterprise Investors dokonał około 25 wyjść z inwestycji poprzez sprzedaż akcji na GPW. 
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3. Wpływ OFE na rozwój gospodarki i kraju może i powinien być większy 
 
 
Wykres 4. Struktura aktywów OFE na 31 lipca 2013 r. Łączna wartość aktywów OFE wynosiła 284 
mld zł. 

 
Źródło: KNF, rynek emerytalny, dane miesięczne, lipiec 2012 

 
Środki OFE trafiają do gospodarki głównie poprzez inwestycje w spółki notowane na GPW. Firmy 
notowane na GPW reprezentują około 40 % potencjału sektora korporacyjnego w Polsce24.  

Dlatego w praktyce około 60% potencjału polskiego sektora korporacyjnego jest poza zasięgiem 
inwestycyjnym OFE, przez co: 

 ograniczony jest dostęp OFE do atrakcyjnych szans inwestycyjnych, 
 ograniczony jest pozytywny wpływ funduszy OFE na rozwój polskiej gospodarki. 

 
Wpływ OFE na rozwój gospodarki może i powinien być w przyszłości większy poprzez pojawienie się 
nowych kategorii aktywów lub zwiększenie kategorii aktywów, których udział jest dotąd bardzo 
skromny. 
 
Inwestycje private equity25 

Warto przypomnieć, że w przyjętej przez Unię Europejską w 2000 roku tzw. Strategii Lizbońskiej26 
jednym z zakładanych instrumentów przyspieszenia wzrostu gospodarczego miało było zwiększenie 
dostępności finansowania w formie venture capital i private equity. Uznano, że znacznie większa rola 
tej formy finansowania w USA niż w Europie jest istotnym czynnikiem zwiększającym 
konkurencyjność gospodarki amerykańskiej wobec Europy.  
 

                                                           
24

 Szacunek na podstawie udziału wyniku finansowego netto spółek notowanych na rynku głównym GPW w 
wyniku finansowym netto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w 2011 r. (45,1%) i 2012 r. (32,6%).  
25 Wykorzystujemy tutaj częściowo zaktualizowane stwierdzenia zawarte w: Stefan Kawalec, „Equity gap w 

sektorze MSP. Oszczędności przyszłych emerytów jako źródło finansowania gospodarki”, Prezentacja na 
seminarium „Private Equity, jako klasa aktywów w portfelach OFE” zorganizowanym przez Urząd Komisji 
Nadzoru Finansowego i Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, Warszawa, 3 listopada 2010.  
26 Był to 10-letni plan rozwojowy, którego celem było uczynienie Unii Europejskiej najbardziej dynamicznym i 

konkurencyjnym regionem gospodarczym na świecie, rozwijającym się szybciej niż USA.  
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Fundusze emertytalne są na świecie czołowym dostarczycielem kapitału do private equity. W USA, 
największe publiczne fundusze emerytalne inwestują do 14% swoich aktywów w private equity, a w 
Europie udział inwestycji w private equity wynosi kilka procent. 
 

Tabela 5. Największe stanowe fundusze emerytalne w USA 

Fundusz 
Aktywa 
w mld 
USD 

Udział private 
equity 

Data Komentarz 

California Public Employees 
Retirement System (CalPERS) 

257 12,0% 31.03.2013 Target: 14% 

California State Teachers’ 
Retirement System (CalSTRS) 

166 12,6% 31.05.2013 Target: 12% 

New York State Common 
Retirement Fund 

150,6 9,6% 31.03.2012 Target: 10% 

Florida  Retirement System 
Pension Plan 

136 5,0% 31.03.2013 Target: 5,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych poszczególnych funduszy 

 
Tabela 6. Największe europejskie fundusze emerytalne 

Fundusz 
Aktywa 
w mld 
EUR 

Udział private 
equity 

Data Komentarz 

Government Pension Fund - 
Global (Norwegia) 

589 0,0% 30.06.2013 
Inwestuje wyłącznie za 

granicą 

ABP (Holandia) 286 5,3% 30.06.2013  

Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
(PFZW) (Holandia) 

134 6,0% 31.03.2013  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych poszczególnych funduszy 
 

Amerykańskie i europejskie fundusze emerytalne stanowią podstawową kategorię inwestorów przy 
pozyskiwaniu kapitału dla funduszy private equity w obszarze Europy Środkowej. Udział środków z 
funduszy emerytalnych bezpośrednio i pośrednio (poprzez Funds of Funds) jest rzędu 1/3 ogółu 
pozyskiwanych środków27. 
 
OFE praktycznie nie inwestują w private equity, co wynika z istniejących rozwiązań regulacyjnych oraz 
polityki nadzorczej. W rezultacie mamy do czynienia z paradoksalną sytuacją, że w inwestycjach 
private equity w Polsce zaangażowane są środki zagranicznych funduszy emerytalnych, natomiast nie 
ma tam środków OFE. 

Potrzebne są zmiany polityki regulacyjnej i nadzorczej, tak aby private equity stało się istotną 
kategorią aktywów OFE. Udział private equity w aktywach OFE może docelowo wynieść ok. 10%.  
 

Dostarczanie długoterminowego kapitału pożyczkowego na rozwój gospodarki 

Dostęp do długoterminowego finansowania pożyczkowego w polskiej gospodarce jest bardzo 
ograniczony. Zmiany regulacyjne (Bazylea III) dodatkowo ograniczą zdolność sektora bankowego do 
dostarczania długoterminowych kredytów. W tej sytuacji rośnie znaczenie OFE, jako naturalnego 
dostarczyciela długoterminowego finansowania dla gospodarki: 

                                                           
27 EVCA [The European Private Equity and Venture Capital Association], „Central and Eastern Europe Statistics 

2012”, July 2013. Uzupełnione rozmowami z przedstawicielami dużych funduszy private equity, aktywnych na 
rynku polskim. 
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(a) OFE mogą i powinny być dostarczycielami długoterminowego finansowania do projektów 
infrastrukturalnych, realizowanych przez sektor prywatny i publiczny (w tym samorządowy). W 
szczególności OFE są naturalnym współuczestnikiem inwestycji w ramach programu Inwestycje 
Polskie.  

(b) Funkcjonowanie OFE jest kluczowe dla możliwości rozwoju w Polsce rynku listów zastawnych, 
bez którego finansowanie mieszkalnictwa po zmianach Bazylei III będzie zagrożone. 

 
Rozwój rynku obligacji korporacyjnych  

Obligacje korporacyjne to wciąż jeden z najmniej rozwiniętych segmentów polskiego rynku 
kapitałowego. Ich udział w aktywach OFE powinien stopniowo rosnąć. 
 
Zmiana struktury aktywów OFE 

Wymienione wyżej instrumenty (inwestycje w private equity, obligacje infrastrukturalne, listy 
zastawne, obligacje korporacyjne) powinny stopniowo zastępować w portfelach OFE obligacje 
skarbowe. Do takiej stopniowej zmiany portfela powinna prowadzić odpowiednio zmodyfikowana  
polityka regulacyjna (o czym mówimy w rozdziale VII punkt 4).  

 

4. OFE jako narzędzie ułatwiające przezwyciężenie „pułapki średniego 

dochodu” 
 
Główny czynnik napędzający wzrost gospodarczy Polski w okresie transformacji, jakim są 
konkurencyjne płace, powoli się wyczerpuje. Jeżeli polska gospodarka nie zbuduje nowych czynników 
przewagi konkurencyjnej, jej wzrost zostanie przytłumiony i znajdziemy się na trwałe w „pułapce 
średniego dochodu”28. Wytworzenie nowych przewag konkurencyjnych wymaga innowacyjności. 
Tymczasem wg międzynarodowych rankingów Polska należy do najmniej innowacyjnych krajów w 
Unii Europejskiej i w OECD29. Odzwierciedleniem niskiej innowacyjności są bardzo niskie nakłady na 
badania naukowe i rozwojowe (niespełna 0,8 proc. PKB w 2011 r., co jest poziomem ponad 
trzykrotnie niższym niż średnia OECD). Panuje generalna zgodność opinii, że bez istotnego 
zwiększenia nakładów na badania i rozwój nie dojdzie do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. 
Istotą problemu nie są jednak niskie wydatki publiczne.  
 
Raport PwC autorstwa prof. Witolda Orłowskiego stwierdza w syntezie: 
 

„Publiczne wydatki na B+R w relacji do PKB osiągnęły obecnie w Polsce taką wysokość jakiej w 
zasadzie należałoby się spodziewać przy obecnym poziomie rozwoju gospodarczego (poziomie 
PKB per capita). Niezwykle niskie są natomiast prywatne wydatki na B+R w relacji do PKB. W 
kraju na poziomie rozwoju Polski należałoby oczekiwać wydatków biznesu na poziomie 
kilkukrotnie wyższym niż ma to miejsce w rzeczywistości”30. 

 
W sektorze prywatnym na świecie,  wydatki na B+R  koncentrują się w dużych firmach inwestujących 
w rozwój innowacji przede wszystkim tam, gdzie mieszczą się ich centrale i główne centra 
kompetencji.  

                                                           
28 Por. Adam Leszczyński, „Polska w pułapce”, Gazeta Wyborcza, 27-28 lipca 2013; Jerzy Hausner (red.), 

„Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?”, Fundacja Gospodarki i Administracji 
Publicznej, Kraków 2013; Witold Orłowski, „Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości 
przełamania”,  PwC, Warszawa, Lipiec 2013.  
29

 24 pozycja spośród 27 krajów UE oraz 29-30 pozycja wśród 34 krajów OECD. Za:  Orłowski op. cit.  str. 6. 
30

 Orłowski, op. cit., str. 3. 
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Doradca Ernst&Young Maciej Olex-Szczytowski (były bankier inwestycyjny, a w latach 2011-2012 
specjalny doradca do spraw ekonomicznych ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego) 
jako zasadniczą przyczynę niskich prywatnych nakładów na innowacje w Polsce wskazuje nadmierną 
zagraniczną dominację w wielu branżach wzrostowych:  
 

„… zagraniczni właściciele na ogół nie są zainteresowani prowadzeniem przełomowych prac 
rozwojowych w Polsce. Stawiają na rozwój najnowszych technologii i rozwiązań u siebie. Jeśli 
przeprowadzają u nas B+R, to zazwyczaj są to rutynowe prace średniej wartości.”31  

 
Orłowski (op. cit., str. 5-6) wymienia znacznie szerszą listę barier utrudniających wzrost prywatnych 
wydatków na innowacje, a w tym również -  jako jedną z barier po stronie popytu na innowacje - fakt, 
że w większości dużych firm centra podejmowania decyzji znajdują się za granicą. Zdaniem 
Orłowskiego (op. cit., str. 21) jednym z głównych warunków aktywizacji przedsiębiorców na rynku 
badań naukowych jest  wzrost znaczenia firm, „których rzeczywiste centra decyzyjne znajdują się w 
kraju”.  
  
Bez stworzenia warunków do powstawania i rozwoju dużych firm prywatnych, mających centrale w 
Polsce, trudno liczyć na znaczny wzrost nakładów na badania naukowe w polskich firmach i 
stwarzanie przez polską gospodarkę popytu na badania i innowacje oferowane przez polskie uczelnie. 
Duże firmy, mające centrale w Polsce, dają przy tym polskim menadżerom i absolwentom polskich 
uczelni możliwość kariery zawodowej, łącznie z pełnieniem najwyższych funkcji korporacyjnych. 
Przyczyniają się zatem do akumulacji kapitału społecznego, kluczowego dla procesów innowacyjnych. 
 
Fundusze emerytalne są inwestorem długoterminowym, który może stanowić dla notowanych na 
giełdzie firm alternatywę w kształtowaniu trwałej struktury własnościowej wobec zagranicznego 
inwestora branżowego. Dlatego istnienie OFE ułatwia powstawanie i funkcjonowanie dużych 
samodzielnych firm (grup kapitałowych), mających swoje centrale w Polsce. Zwiększa to szanse na 
rozwój w Polsce modelu gospodarki rynkowej, która nie będzie miała charakteru peryferyjnego - nie 
będzie zdominowana całkowicie przez firmy zagraniczne lub firmy państwowe, lecz będzie posiadać 
silny segment firm prywatnych, mających swoje centrale i faktyczne centra kompetencji w kraju. 
Posiadanie liczącej się grupy samodzielnych dużych firm prywatnych ma istotne znaczenie dla 
rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego kraju. 
 
Reasumując, funkcjonowanie OFE ma poważne znaczenie cywilizacyjne, gdyż zwiększa szanse na to, 
że:  

 w Polsce będą mieściły się centrale dużych firm prywatnych; 

 nakłady na innowacje w sektorze prywatnym w Polsce będą rosły; 

 polskie uczelnie będą się rozwijały i stwarzały swoim absolwentom szanse rozwoju i 
kariery zawodowej;  

 zdolni studenci będą widzieć przed sobą możliwość wybitnej kariery w biznesie w Polsce. 
  

                                                           
31

 Maciej Olex-Szczytowski, ,,Warto grać o wyższą stawkę”, Rzeczpospolita, 20 marca 2013. 
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5. Kontrowersje wokół wpływu OFE na napływ kapitału zagranicznego na 

GPW i skutków dla rozwoju gospodarczego kraju 
  
W niniejszym paragrafie odnosimy się do opinii sformułowanej przez Bogusława Grabowskiego, 
zgodnie z którą inwestycje OFE wypychają z GPW kapitał zagraniczny, przez co hamują rozwój 
gospodarczy kraju. Grabowski tak pisze o inwestycjach OFE na rynku akcji:  
 
„… stwarzają one sztuczny, nierynkowy popyt na GPW stwarzający presję na wzrost cen akcji. Ta 
presja nie przejawia się bezpośrednio w wyższych skalnikach P/E czy P/BV w porównaniu do giełd 
konkurencyjnych, bo działa mechanizm arbitrażu (prawo jednej ceny): inwestorzy zagraniczni i 
krajowi widząc wyższy poziom tych wskaźników przenoszą swoje inwestycje na giełdy gdzie jest taniej 
i wskaźniki te spadają do „normalnego” poziomu. Ale zjawisko sztucznego popytu na GPW jest 
wówczas widoczne w niższym udziale GPW w portfelach inwestorów zagranicznych niż udział Polski 
np. w indeksie MSCI EM (jest ok. 1,5% a w portfelach poniżej 1,0%). Zaznaczyć należy, że mechanizm 
ten to nic innego jak wypieranie przez „administracyjne” inwestycje OFE napływu zagranicznego 
kapitału udziałowego do Polski. Jest on więc ewidentnym hamulcem rozwoju, ponieważ standardowy 
model rozwojowy emerging markets to rozwój finansowany oszczędnościami zagranicznymi.”32 
  
Sugerowana przez Grabowskiego teza, że w wyniku funkcjonowania OFE na polski rynek akcji 
napływa mniej kapitału zagranicznego, przez co OFE hamują rozwój gospodarczy kraju, jest naszym 
zdaniem bezpodstawna.  
  
Przyczyny niedoważenia GPW w portfelach inwestorów zagranicznych  w stosunku do indeksu MSCI 
EM mogą być różne. Nawet gdyby przyjąć, że presja popytowa zmniejszająca atrakcyjność wycen na 
GPW dla potencjalnych nabywców powoduje niedoważenie GPW, nie oznacza to, że istnienie OFE 
spowodowało obniżenie napływu kapitału zagranicznego na polski rynek akcji.  
 
Popyt ze strony OFE skutkuje nie tylko presją na wzrost cen akcji, lecz również zwiększeniem podaży 
spółek na GPW. Jest wiele przypadków IPO, które prawdopodobnie nie miałyby miejsca, gdyby nie 
obecność na GPW popytu stwarzanego przez OFE (m.in. duże prywatyzacje, wyjście poprzez IPO 
przez firmy private equity, o czym była mowa wyżej). Obecność OFE przyczynia się więc do wzrostu 
kapitalizacji GPW dzięki zwiększeniu podaży spółek (por. Wykres 3). Gdyby nie było OFE, ze względu 
na mniejszą liczbę spółek, kapitalizacja GPW byłaby znacznie niższa, i nawet jeśli udział inwestorów 
zagranicznych byłby w niej większy, to wartość udziałów inwestorów zagranicznych nie musiałaby być 
wcale większa, a mogłaby być znacznie mniejsza. Trudno jest więc stwierdzić, że obecność OFE 
zmniejsza napływ kapitału zagranicznego na GPW, nawet jeśli przyjąć hipotezę, że to OFE są 
odpowiedzialne za niedoważenie GPW w portfelach międzynarodowych inwestorów. 
 
Odnosząc się do stwierdzenia Grabowskiego, że „standardowy model rozwojowy emerging markets 
to rozwój finansowany oszczędnościami zagranicznymi”, trzeba stwierdzić, że kapitał zagraniczny 
może przyczynić się do wzrostu gospodarczego, lecz jego napływ jest często źródłem niestabilności, 
która w efekcie może negatywnie oddziaływać na wzrost. Tak, jak istnieją silne i przekonujące dane 
empiryczne wskazujące, że swoboda handlu ma pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy, tak 
brakuje jednoznacznych dowodów, że swoboda przepływu kapitału ma generalnie pozytywny wpływ 
na wzrost. Autorzy jednego z najnowszych studiów empirycznych, badających relację między 

                                                           
32 Bogusław Grabowski, „Najczęstsze zarzuty, mity i nieporozumienia dotyczące OFE (krótka odpowiedź na 

tekst Macieja Bukowskiego)”, tekst niedatowany, rozesłany jako załącznik do maila skierowanego do adresatów 
„Listy Gomułki” 16 kwietnia 2013r. 
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międzynarodowymi przepływami kapitałowymi w około 100 krajach w latach 1990-2010 formułują 
następujące wnioski33:  

1) Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost gospodarczy jest wyraźny i silny. 
2) Portfelowe inwestycje kapitałowe (zakup akcji na giełdach) mają mniejszy i mniej stabilny wpływ 

na wzrost gospodarczy. 
3) Napływ kapitału w formie krótkoterminowego zadłużenia nie wpływa na wzrost gospodarczy w 

okresie przed kryzysem, natomiast w okresie kryzysu ma wpływ negatywny. 
 
Podsumowując, można stwierdzić, że OFE przyczyniają się jednocześnie do zwiększenia kapitalizacji 
GPW i do zwiększenia udziału inwestorów krajowych w kapitalizacji GPW, przez co stają się istotnym 
czynnikiem stabilizującym, co przyczynia się do pozytywnego wpływu rynku kapitałowego na wzrost 
gospodarczy. 
 

IV. Wpływ filaru kapitałowego na wysokość i pewność wypłaty 

przyszłych emerytur 
 
Wpływ OFE na wysokość i pewność wypłaty emerytur powinien być pierwszoplanowym kryterium 
oceny celowości funkcjonowania filaru kapitałowego. Zagadnienie to podejmujemy po omówieniu w 
poprzednich rozdziałach wpływu OFE na finanse publiczne, rynek kapitałowy i wzrost gospodarczy, 
dlatego, że te wcześniej analizowane aspekty są istotne dla oceny zagadnienia poruszanego w 
niniejszym rozdziale.  
 
Istnienie filaru kapitałowego wpływa na przyszłe emerytury trzema kanałami: 

1. Dostarczanie strumienia emerytury, stanowiącego uzupełnienie emerytury z I Filaru (kanał 
bezpośredni); 

2. Wpływ na wzrost gospodarczy (kanał pośredni); 
3. Wpływ na stabilność I Filaru (kanał pośredni). 

 

1. Kanał bezpośredni - dostarczanie strumienia emerytury 
 

Filar II (OFE) dostarcza członkom pewien strumień emerytury, którego wysokość zależy od innych 
mechanizmów niż emerytury z Filaru I (ZUS). Stąd strumień emerytury z II Filaru zapewnia pewną 
dywersyfikację ryzyka. 
 

a. Dotychczasowe wyniki inwestycyjne OFE 
 
Wyliczenie i ocena dotychczasowych wyników inwestycyjnych OFE stała się przedmiotem poważnych 
kontrowersji. Przegląd rządowy stwierdza, że dotychczasowa stopa zwrotu netto OFE (po odliczeniu 
opłat) była niższa niż stopy zwrotu na kontach emerytalnych i subkoncie ZUS oraz stopa zwrotu 

                                                           
33 Joshua Aizenman, Yothin Jinjarak and Donghyun Park, “Capital Flows and Economic Growth in the Era of 

Financial Integration and Crisis, 1990-2010”, NBER Working Paper 17502, Cambridge, Massachusetts, October 
2011. Wnioski te są zbieżne także z konkluzjami raportu: Rudiger  Ahrend, Antoine Goujard and Cyrille 
Schwellnus, „International capital mobility: Which structural policies reduce financial fragility?”, OECD 
Economic Policy Papers, No 02, June 2012. 
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osiągana przez Fundusz Rezerwy Demograficznej ZUS34. Te tezy Przeglądu rządowego kwestionuje 
Kontrraport KOBE, który wykazuje, że przy zastosowaniu takich samych miar (przede wszystkim 
średnia geometryczna i wewnętrzna stopa zwrotu) wyniki netto inwestycji w OFE są lepsze niż wyniki 
waloryzacji na podstawowym koncie w ZUS oraz efekty inwestycji FRD35. 

Do krytyki KOBE odnosi się Suplement do Przeglądu rządowego, który pośrednio przyznaje rację 

zarzutom metodologicznym KOBE, korygując w pewnym zakresie stwierdzenia zawarte w Przeglądzie 

rządowym. Jednocześnie jednak w Suplemencie pojawia się nowy element, który nie był 

przedmiotem analizy w Przeglądzie, a mianowicie efekty waloryzacji kwartalnej. W Suplemencie 

stwierdza się mianowicie: 

„Przy założeniu, takiego samego miesięcznego dopływu składki do ZUS i OFE, niezależnie od okresu 

analizy (od stycznia 2000 r. do  grudnia 2012 r., od maja 1999 r. do grudnia 2012 r. i od maja 1999  r. 

do czerwca 2013 r.) zarówno IRR, jak i relacja kapitału do odprowadzonych składek w ZUS w I filarze 

dla „składkowicza” są niższe niż w przypadku OFE. Przeprowadzenie rzetelnej analizy wymaga jednak 

dokonania takiego porównania również dla emeryta, co jest równoznaczne z uwzględnieniem 

waloryzacji kwartalnych w I filarze. W tym przypadku wnioski są zupełnie inne: stopy zwrotu 

(mierzone IRR i relacją kapitału do odprowadzonych składek) w ZUS w I filarze są zdecydowanie 

wyższe niż w przypadku OFE. ”36  

Uwzględnienie w analizowanym okresie porównawczym efektów kwartalnej waloryzacji ZUS, (którą 

opisujemy w rozdziale II, punkt 4 c) „Waloryzacja kwartalna środków na kontach ZUS w momencie 

przejścia na emeryturę: przypadek absurdalnego błędu w konstrukcji systemu”) sprawia, że tak 

wyliczona stopa zwrotu w ZUS ulega poprawie, choć nie dla wszystkich. Eksperci KOBE piszą w 

odpowiedzi na Suplement do Przeglądu rządowego:  

„Rzeczywiście, ‘styczniowy emeryt ’ [osoba przechodząca na emeryturę w styczniu – Capital Strategy]  

wygrywa z OFE (6,11%), jednak ‘czerwcowy emeryt’ z OFE przegrywa. Jednak zwycięstwo 

‘styczniowego emeryta’ jest efektem patologii systemu kwartalnej waloryzacji”37. 

Samo zwrócenie uwagi na waloryzację kwartalną w Suplemencie do Przeglądu rządowego należy 

uznać za bardzo cenne. Natomiast sposób uwzględnienia tej waloryzacji dla porównania stopy zwrotu 

z inwestycji w ZUS i z waloryzacji OFE budzi wątpliwości. Z waloryzacji kwartalnej korzysta się 

wyłącznie w momencie przejścia na emeryturę. Członkowie OFE, z nielicznymi wyjątkami, nie 

przechodzili i nie przechodzą jeszcze na emeryturę, a więc nie korzystali jeszcze z waloryzacji 

kwartalnej w ZUS. Jeśli z niej w przyszłości skorzystają, to po okresie znacznie dłuższym niż 13 lat. 

Rozłożenie efektów hipotetycznej waloryzacji kwartalnej na krótki okres 13 lat daje w efekcie 

niewspółmiernie większy wpływ na roczną stopę zwrotu, niż rozłożenie tego efektu na faktyczny 

okres płacenia składek do chwili przejścia na emeryturę, który może być dwu-, trzy-, czy nawet ponad 

cztero-krotnie dłuższy. Ponadto, co najistotniejsze, jest mało prawdopodobne, by członkowie OFE 

mogli korzystać w dalszej przyszłości z waloryzacji kwartalnej w obecnej formie, gdyż jest to 

rozwiązanie będące efektem ewidentnego i absurdalnego błędu w konstrukcji systemu, który 

powinien zostać jak najszybciej skorygowany. Obecna, wadliwa konstrukcja waloryzacji kwartalnej, 

                                                           
34

 Przegląd rządowy, str. 54-72. 
35

 Kontrraport KOBE, str. 17-27 i 31. 
36

 Suplement do Raportu rządowego, str. 27. 
37

 Uwagi ekspertów KOBE o Suplemencie do Przeglądu rządowego, str. 6. 
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nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego, ani społecznego, i powoduje niedającą się utrzymać 

dyskryminację jednych a uprzywilejowanie innych emerytów, w zależności od miesiąca 

kalendarzowego, w którym została wyznaczona emerytura38.   

Porównywanie stopy zwrotu OFE z wartością waloryzacji ZUS, niemającej pokrycia we wzroście 

przypisu składki (a tak jest w przypadku waloryzacji kwartalnej) ma ograniczony sens.   

Istotne jest stwierdzenie, że stopa zwrotu z OFE okazała się wyższa niż stopa zwrotu, którą państwo 

może odpowiedzialnie zaoferować na kontach ZUS, czyli stopa wzrostu przypisu składki39. Wbrew 

cytowanym twierdzeniom Przeglądu rządowego, efekty inwestycyjne OFE są również lepsze niż w 

przypadku inwestującego także na rynku kapitałowym Funduszu Rezerwy Demograficznej ZUS40 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ocenił wyniki osiągnięte przez OFE pozytywnie: 

„Najważniejszym czynnikiem wpływającym na ocenę kapitałowej części systemu emerytalnego jest 

jego efektywność, mierzona m .in. zyskami wypracowanymi przez fundusze emerytalne. Z tego punktu 

widzenia ocena OFE jest pozytywna.”41  

Stwierdzenia te nie oznaczają, że nie należy podejmować działań umożliwiających poprawę 
efektywności inwestycyjnej OFE, o czym mówimy w rozdziale VII punkt 4. Fakt, że dotychczasowe 
wyniki OFE można ocenić pozytywnie nie stanowi sam w sobie gwarancji, że tak będzie również w 
przyszłości. 
 

b. Perspektywy wyników inwestycyjnych w przyszłości 
 
Przedmiotem sporu są również perspektywy wyników inwestycyjnych w przyszłości. Przegląd 
rządowy stara się uzasadnić stwierdzenie, że w długim okresie nie można liczyć na to, że OFE 
przyniosą wyniki lepsze niż wzrost składek emerytalnych, czyli więcej niż może oferować I filar. Ze 
stwierdzeniem tym równie obszernie polemizuje Kontrraport KOBE (str. 25-27). 
 
Naszym zdaniem nie należy zakładać, że rynek finansowy będzie mógł w nieskończoność oferować  
wyższy zwrot niż tempo wzrostu PKB. Zjawisko takie może jednak trwać przez kilkadziesiąt lat m. in. 
w związku ze wzrostem kapitalizacji rynku w relacji do PKB. Kapitalizacja rynku akcji w Polsce w relacji 
do PKB wynosi obecnie 36% (2012) i w okresie najbliższych kilkudziesięciu lat może bezpiecznie 
wzrosnąć dwukrotnie.  
 

                                                           
38

 Na pilną konieczność zmiany reguł waloryzacji kwartalnej zwracają uwagę eksperci KOBE. Piszą oni również: 
„Traktowanie emerytów w ten sposób narusza zasadę równości wobec prawa, co zapewne zostanie 
potwierdzone, gdy pierwszy „czerwcowy emeryt” wpadnie na pomysł by pozwać do sądu regulatora za 
niczym nie uzasadnioną dyskryminację, lub ZUS za ukrywanie informacji, że przejście na emeryturę w pewnych 
miesiącach przynosi emerytowi stratę”. Uwagi ekspertów KOBE o suplemencie do Przeglądu rządowego, str. 6 
oraz str. 7 przypis 11. 
39 Przytoczony wyżej cytat z Suplementu do Przeglądu rządowego potwierdza, że inwestycje netto OFE dały 

efekty lepsze niż waloryzacja roczna na kontach ZUS, a waloryzacja ta, jak wiemy, była w okresie 13 lat 
faktycznie o 2,3 punktu procentowego wyższa niż wzrost przypisu składki emerytalnej – por. rozdział II, punkt 4 
b „Waloryzacja roczna środków na kontach w ZUS…”. 
40 Stwierdza to Kontrraport KOBE (str.31), z czym Suplement do Przeglądu rządowego już nie polemizuje. 

Informację tę podajemy dla przytoczenia sprostowania błędnego stwierdzenia zawartego w Przeglądzie 
rządowym. Niższy zwrot z inwestycji FRD w porównaniu z OFE jest uzasadniony tym, że FRD ma bardziej 
bezpieczną strukturę aktywów (obligacje skarbowe stanowiły 83 proc.).  
41

 Pismo KNF związane z przeglądem funkcjonowania systemu emerytalnego. 
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Dlatego, choć nie ma takiej pewności, można racjonalnie oczekiwać, że w ciągu najbliższych 
kilkudziesięciu lat inwestowanie środków w aktywa finansowe przyniesie, kosztem wyższej 
zmienności, średni zwrot wyższy niż waloryzacja związana z tempem wzrostu PKB, jaką państwo 
może racjonalnie zagwarantować na kontach ZUS.  
 

c. Koszty działania OFE 

 
O kosztach działania OFE z punktu widzenia członków funduszy można powiedzieć najkrócej, że w 
przeszłości były bardzo wysokie (dotyczy to szczególnie opłaty od składki sięgającej 10 proc.), obecnie 
są umiarkowane, w przyszłości mogą i powinny być niższe, a ich obniżeniu służyć powinny 
odpowiednie działania regulacyjne (por. rozdział VII, punkt 5 c). Należy przy tym podkreślić, że wyniki 
inwestycyjne OFE netto, które omawialiśmy powyżej w punkcie a) i uznaliśmy za pozytywne, były to 
już wyniki po uwzględnieniu kosztów.  
 
Filar kapitałowy systemu emerytalnego jest systemem powszechnym i obowiązkowym, co pozwala 
mu działać znacznie taniej niż w przypadku instytucji, które muszą zabiegać o dobrowolne inwestycje 
obywateli. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę, że opłaty pobierane od członków OFE 
(1435 mln zł w roku 2012) należy rozpatrywać w relacji do zarządzanych aktywów, które przekraczają 
270 mld zł (co oznacza koszt około 0,53 proc. w relacji do aktywów – Capital Strategy). UKNF pisze: 
 
„Dlatego można powiedzieć, że zarządzanie aktywami OFE przez PTE jest relatywnie tanie w 
porównaniu do kosztów zarządzania podobnych im instytucji, jak fundusze inwestycyjne o podobnym 
profilu inwestycyjnym, w przypadku których koszty zarządzania sięgają niekiedy nawet kilku procent 
rocznie, a najtańsze pod względem opłat są i tak zdecydowanie droższe od OFE”42 
  
Opinia ta jest zbieżna z oceną przedstawioną w 2012 r. przez przedstawiciela Rządu RP w odpowiedzi 
na interpelację poselską:  
 
„Zgodnie z ostatnimi analizami Międzynarodowej Organizacji Nadzorów Emerytalnych (IOPS) polski 
system emerytalny jest najtańszym systemem spośród 19 analizowanych krajów. Obciążenie kosztami 
członków w polskim kapitałowym systemie emerytalnym należy do najniższych na świecie. (…) 
…uczestnicy funduszy inwestycyjnych o podobnym profilu inwestycyjnym do OFE ponosili koszty na 
poziomie nawet kilkakrotnie wyższym.”43  
 
Warto podkreślić, że w dostępnych na rynku rozwiązaniach dobrowolnych oszczędności 
emerytalnych w tzw. III Filarze - w tym również w rozwiązaniach oferowanych w ramach wspieranych 
ulgami podatkowymi programów Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) i Indywidualnych Kont 
Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – łączne koszty ponoszonych opłat są wielokrotnie wyższe niż w 
OFE. Roczne koszty zarządzania znajdują się zwykle w przedziale 2-5 proc. co oznacza, że są od 4 do 
10 razy wyższe niż w OFE44. 
 
   

                                                           
42

 Pismo KNF związane z przeglądem funkcjonowania systemu emerytalnego, str. 13. 
43 Marek Bucior, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej , odpowiedź  na interpelację nr 

4875,  http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacjaTresc.xsp?key=194EEB96, za: TEP, „Opinia Towarzystwa 
Ekonomistów Polskich do rządowego Raportu o funkcjonowaniu systemu emerytalnego „Bezpieczeństwo dzięki 
zrównoważeniu’”, Warszawa, lipiec 2013, str. 30. 
44 Por. Marcin Bojanowski, „IKZE - czy opłaca się odkładać na nowych kontach emerytalnych?”, 28 marca 2012,  

http://wyborcza.biz/Emerytura/1,124713,11433433,IKZE___czy_oplaca_sie_odkladac_na_nowych_kontach_e
merytalnych_.html#ixzz2dRR8lWJp  

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacjaTresc.xsp?key=194EEB96
http://wyborcza.biz/Emerytura/1,124713,11433433,IKZE___czy_oplaca_sie_odkladac_na_nowych_kontach_emerytalnych_.html#ixzz2dRR8lWJp
http://wyborcza.biz/Emerytura/1,124713,11433433,IKZE___czy_oplaca_sie_odkladac_na_nowych_kontach_emerytalnych_.html#ixzz2dRR8lWJp
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Porównanie z kosztami Funduszu Rezerwy Demograficznej (FDR) 
 
Przegląd rządowy (str. 66) stwierdza: 
 
„Analizując koszty i efektywność PTE,  warto je porównać do innych instytucji. Na szczególną uwagę 
zasługuje Fundusz Rezerwy Demograficznej, który jest elementem zreformowanego systemu 
emerytalnego i podobnie jak OFE zarządza aktywami finansowymi, które będą wykorzystane na 
sfinansowanie przyszłych emerytur.”  
 
FRD jest jedyną instytucją, której koszty są w Przeglądzie rządowym porównywane z kosztami OFE. 
Przegląd rządowy stwierdza, że w ostatnich latach koszty zarządzania w FRD były w relacji do 
aktywów ponad 100-krotnie niższe niż koszty OFE/PTE. Porównanie takie nie jest jednak adekwatne 
dla oceny efektywności PTE/OFE, gdyż pomija następujące istotne dla takiej oceny fakty45:   
 
1) FRD w przeciwieństwie do PTE/OFE nie ponosi kosztów związanych z prowadzeniem milionów 

indywidualnych rachunków członków funduszy, a w tym kosztów agenta transferowego oraz 
kosztów utrzymywania kontaktu z członkami. 

 
2) OFE/PTE ponoszą niezależne od nich koszty, wynikające bezpośrednio z wymogów prawnych, 

których nie ponosi FRD, a w tym:   

 opłatę od składki wysokości 0,8%, pobieraną przez ZUS,    

 koszty z tytułu opłat na funkcjonowanie organu nadzoru, 

 koszty z tytułu opłat na funkcjonowanie rzecznika ubezpieczonych, 

 koszty z tytułu tworzenia rachunku premiowego,  

 koszty z tytułu wpłat na rachunek Funduszu Gwarancyjnego. 
 

3) Znaczna część kosztów związanych z funkcjonowaniem  FRD jest ponoszona bezpośrednio przez 
ZUS i nie jest odzwierciedlona w sprawozdaniu finansowym FRD. W szczególności FRD nie 
zatrudnia w ogóle pracowników. Osoby zarządzające FRD są pracownikami ZUS i FRD nie ponosi 
kosztów ich wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. 

 
Bez ujawnienia tych faktów, podanie w Przeglądzie rządowym informacji o kosztach raportowanych 
przez FRD, jako punktu odniesienia do oceny efektywności kosztowej OFE, wprowadza w błąd.  
 

d. Czy OFE powinny zarządzać pasywnie 

 
Niektórzy obserwatorzy (Andrzej Sławiński i Dobiesław Tymoczko) formułują pogląd, że w interesie 
przyszłych emerytów OFE powinny inwestować pasywnie ponieważ46: 
1) Nie można zakładać, że w dłuższym okresie OFE mogą uzyskiwać wyniki inwestycyjne lepsze niż 

indeksy rynkowe. 
2) Aktywne zarządzanie kosztuje, a koszty te obniżają ostatecznie stopy zwrotu netto, jakie uzyskują 

inwestorzy (członkowie) i tym samym obniżają ich przyszłe emerytury. 
3) Zagraniczne doświadczenia pokazują, że pasywne fundusze mogą osiągać lepsze wyniki netto (po 

odliczeniu kosztów) niż fundusze inwestujące aktywnie.  
4) Jako że w dłuższym okresie nie da się prześcignąć rynku, to o ostatecznych efektach inwestycji 

decydują koszty. Po to, by je zminimalizować, OFE powinny inwestować pasywnie. 

                                                           
45

 Na podstawie sprawozdania finansowego FRD oraz odpowiedzi z dnia 9 lipca 2013 r. na skierowane przez 
Capital Strategy do ZUS zapytanie w trybie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 
46

 Por. Dobiesław Tymoczko i Andrzej Sławiński, „Dla kogo wyspy tropikalne”, Rzeczpospolita, 9 stycznia 2013.  
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Rozumowanie powyższe pomija naszym zdaniem istotne aspekty funkcjonowania OFE na rynku 
kapitałowym. Tezę, że OFE powinny inwestować pasywnie uważamy za błędną, co uzasadniamy dalej. 

Autorzy propozycji pasywnego zarządzania przez OFE proponują47, żeby pozostawić na rynku wiele 
OFE, które: 

1) będą inwestowały pasywnie. 
2) będą konkurowały wyłącznie kosztami. 
3) będą aktywne w sprawowaniu nadzoru korporacyjnego.  

 
Taki model, w którym OFE inwestują pasywnie (zgodnie z indeksem), lecz są aktywne w sprawowaniu 
nadzoru korporacyjnego, uważamy za zupełnie nierealistyczny. Jeżeli wszystkie OFE będą 
inwestowały tak samo (zgodnie z indeksem) i konkurowały wyłącznie poziomem kosztów, to żaden z 
OFE nie będzie zainteresowany ponoszeniem kosztów związanych z nadzorem korporacyjnym (w tym 
kosztów monitorowania i analiz działania spółek, kosztów aktywności w organach spółek, udziału w 
spotkaniach z zarządami itp.). Wręcz przeciwnie, wszystkie OFE będą silnie motywowane, by takich 
kosztów w ogóle nie ponosić. OFE inwestujące pasywnie nie będą prowadzić nadzoru 
korporacyjnego. 
 
Na rynku kapitałowym akcjonariusze sprawują nadzór nad spółkami i wpływają na ich działanie 
poprzez: 

1) Aktywność w organach spółki (udział w walnych zgromadzeniach, delegowanie 
przedstawicieli do rady nadzorczej, zgłaszanie w razie potrzeby wniosków o zwołanie 
walnego zgromadzenia, wnoszenie spraw do porządku obrad, zgłaszanie projektów uchwał 
itp.). 

2) Decyzje o zakupie lub sprzedaży akcji, w tym również decyzje o ogłoszeniu wezwania na 
kupno akcji danej spółki lub odpowiedzi na takie wezwanie.  

Nadzór ze strony inwestorów i presja z ich strony jest podstawowym czynnikiem wymuszającym 
zbieżność działań kierownictw firm z interesem akcjonariuszy. Oznacza to, że inwestor całkowicie 
pasywny (który nie korzysta z praw nadzoru korporacyjnego i nie podejmuje decyzji o 
zakupie/sprzedaży akcji na podstawie oceny perspektyw spółki, lecz kieruje się wyłącznie udziałem 
spółki w indeksie) działa jako free rider, gdyż korzysta z efektów nadzoru korporacyjnego 
sprawowanego przez innych. Takie zachowanie może być racjonalne w przypadku: 

1) Gdy inwestor jest tak mały, żeby mieć możliwość efektywnego oddziaływania na zachowanie 
managementu firm lub 

2) Na rynku występuje dużo aktywnych inwestorów sprawujących efektywny nadzór 
korporacyjny. 

W przypadku OFE żaden z tych warunków nie jest spełniony. Obserwacja wskazuje, że OFE sprawują 
kluczową rolę w nadzorze korporacyjnym na polskim rynku kapitałowym. Bez zaangażowania OFE, 
jakość tego nadzoru byłaby istotnie niższa, co miałoby negatywny wpływ na korzyści inwestorów na 
rynku kapitałowym. Dlatego ograniczenie roli OFE, jako aktywnych inwestorów byłoby szkodliwe dla 
całej gospodarki i dla członków funduszy.  
 
Uważamy, że opłaty pobierane przez OFE/PTE powinny być rozsądnie obniżone, lecz nie tak by 
zagrozić możliwości wypełniania przez nie funkcji aktywnych inwestorów. 
  

                                                           
47

 Por. Dobiesław Tymoczko i Andrzej Sławiński, „Potrzeba zmiany modelu”, Rzeczpospolita, 13 marca 2013. 
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2. Kanał pośredni poprzez pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy 
 

Wykres 5. Czynniki wpływające na łączną wysokość emerytur (ZUS + OFE) 

 
 
 

Jak ilustruje Wykres 5., wysokość emerytur wypłacanych łącznie z I i II Filaru, przy danych 
parametrach demograficznych, będzie zależeć bezpośrednio od trzech czynników: 

1) kwoty wpłaconych składek emerytalnych,  
2) stopy waloryzacji składek w ZUS, 
3) stopy zwrotu z inwestycji OFE. 

 
Wartość wszystkich trzech wymienionych czynników zależy od wzrostu gospodarczego:  

 kwota wpłacanych składek stanowi określony procent wynagrodzeń, stanowiących dość 
stabilny element PKB;  

 stopa waloryzacji w ZUS powinna odpowiadać tempu wzrostu składki emerytalnej, 
wynagrodzeń i PKB;  

 stopa zwrotu z inwestycji z OFE zależy od stóp zwrotu na rynkach finansowych, które 
powinny być pozytywnie skorelowane z dynamiką PKB.  

 
Przy składce przekazywanej do OFE w wysokości 2,8 proc., co stanowi około 1/7 całości składki, 

można oczekiwać, że wpływ OFE na tempo wzrostu gospodarczego będzie miał większe znaczenie dla 

wysokości przyszłych emerytur niż sama stopa zwrotu z inwestycji OFE.  

Przykładowo, zakładając, że stopa waloryzacji w I Filarze jest równa stopie wzrostu PKB i przyjmując 

za punkt odniesienia sytuację, w której stopa zwrotu netto z inwestycji w II Filarze jest równa stopie 

waloryzacji w I Filarze: 

 
1) Wzrost w całym okresie rocznej stopy zwrotu w II Filarze o 0,5 punktu procentowego 

spowodowałby wzrost kapitału, zgromadzonego w II filarze po 40 latach (przyjmując przez cały 
okres wynagrodzenie na poziomie średniej krajowej) o ok. 11 proc., co oznaczałoby wzrost całego 
kapitału zgromadzonego łącznie w I i II Filarze o 1,6 proc. 

Kwota wpłacanych składek 
emerytalnych do ZUS i OFE 

Stopa waloryzacji  
w ZUS 

Stopa 
zwrotu  
w OFE 

Łączna wysokość emerytur (ZUS + OFE) 

Wpływ filaru kapitałowego 
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2) Natomiast zwiększenie w całym okresie rocznej stopy wzrostu PKB o 0,5 punktu procentowego, 
spowodowałoby, przy tych samych założeniach początkowych, wzrost kapitału zgromadzonego w 
ciągu 40 lat łącznie w I i II Filarze o ok. 10 proc. Efekt byłby zatem 6-krotnie wyższy niż w 
przypadku wzrostu o taką samą wartość stopy zwrotu z inwestycji OFE48. 

 

To porównanie wskazuje, że przyciągająca uwagę dyskusja na temat stóp zwrotu z inwestycji OFE nie 

powinna przesłaniać znaczenia bardzo poważnego efektu, wynikającego z wpływu OFE na wzrost 

gospodarczy.  Zagadnienie to analizowaliśmy w rozdziale III. Uważamy, że OFE wywierają znaczący 

pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy, przez co wpływają pozytywnie na wysokość przyszłych 

emerytur zarówno w I, jak i w II Filarze. 

 

3. Kanał pośredni – poprzez pozytywny wpływ na stabilność Filaru I  
 

Wpływ OFE na stabilność I Filaru analizowaliśmy w rozdziale II punkt 4. Istnienie Filaru II (OFE) 

zmniejsza zobowiązania I Filaru (ZUS), które musiałyby być finansowane z przyszłych składek lub 

podatków. Jest to istotne wobec faktu, że I Filar wbrew stwierdzeniom Przeglądu rządowego nie jest 

w długim okresie zrównoważony. Wobec niekorzystnych trendów demograficznych i ryzyka 

związanego z wysokością przyszłego przypisu składki emerytalnej, zmniejszenie zobowiązań ZUS 

zmniejsza ryzyko, że zobowiązania te będą w przyszłości musiały być przez ustawodawcę 

ograniczane. Stąd, odciążenie przez OFE zobowiązań ZUS zwiększa stabilność Filaru I (ZUS).  

4. Podsumowanie 
 
Reasumując, istnienie filaru kapitałowego wpływa pozytywnie na przyszłe emerytury głównie przez 

to, że oddziałuje pozytywnie na wzrost gospodarczy, który ma decydujące znaczenie dla wysokości 

emerytur zarówno w pierwszym, jak i w drugim Filarze. Ponadto istnienie II Filaru zmniejsza przyszłe 

zobowiązania I Filaru, przez co zmniejsza prawdopodobieństwo, że w przyszłości, dla redukcji deficytu 

Filaru I, konieczne będzie podniesienie wpływającej tam składki lub obniżenie wymiaru świadczeń. 

Dodatkowo, II Filar stwarza szanse na uzyskanie wyższych emerytur dzięki możliwości skorzystania z 

rozwoju rynku kapitałowego w Polsce w okresie najbliższych kilkudziesięciu lat. 

  

                                                           
48

 Obie symulacje przedstawiają przykładowe szacunki przy wykorzystaniu modelu symulacyjnego Capital 
Strategy. 
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V. Statystyka Unii Europejskiej z opóźnieniem zaczyna dostrzegać 

zjawisko ukrytych zobowiązań emerytalnych 
 

Przegląd rządowy zawiera podrozdział poświęcony klasyfikacji statystycznej dotyczącej nowego 
systemu emerytalnego49. Przegląd przypomina, że przygotowując reformę emerytalną z 1999 r. 
zakładano, że OFE będą zaliczane do sektora finansów publicznych i taka interpretacja nie budziła 
wówczas sprzeciwu Eurostatu. Jednakże oficjalne stanowisko w tej sprawie Eurostat wydał dopiero w 
2004 r. Zgodnie z tą interpretacją, OFE w standardach ESA 95 klasyfikowane są jako część sektora 
prywatnego.  
 
Interpretacja statystyczna obowiązująca w standardach ESA 95 ma olbrzymie konsekwencje. Na 
przykład: obligacje skarbowe stanowiące ponad 80% aktywów Funduszu Rezerwy Demograficznej 
ZUS nie pojawiają się w ogóle w statystyce długu publicznego, gdyż ZUS stanowi część sektora 
finansów publicznych. Natomiast takie same obligacje w rękach OFE wchodzą w skład długu 
publicznego. 

 
26 czerwca 2013 zostało opublikowane rozporządzenie Unii Europejskiej50 ustanawiające 
zrewidowany system rachunków narodowych ESA 2010, który ma być stopniowo wprowadzany w 
statystyce unijnej. O tych nowych standardach statystycznych Przegląd rządowy nie wspomina, mimo 
że zawierają one istotne zmiany dotyczące systemów emerytalnych: 

1) Zgodnie z ESA 2010, najpóźniej od roku 2015, w tablicach uzupełniających do rachunków 
narodowych państw UE będą podawane szacunki kwoty zobowiązań emerytalnych. Polska należy 
do krajów, w których według wstępnych szacunków obciążenie z tytułu zobowiązań 
emerytalnych należy do największych w UE. Według badaczy z Uniwersytetu we Freiburgu w 
Szwajcarii, zobowiązania emerytalne w Polsce wynosiły w roku 2006 ponad 350% wartości 
Produktu Krajowego Brutto i pod tym względem należały obok Francji i Austrii do największych 
spośród 19 analizowanych krajów Unii Europejskiej51. 

2) Zgodnie z wymogami ESA 2010, w przypadku przejęcia przez sektor publiczny z systemu 
kapitałowego aktywów, którym towarzyszą zobowiązania emerytalne, operacja taka nie będzie 
wpływać na poprawę salda budżetowego w danym roku52. 
 

Nowe standardy statystyczne świadczą o tym, że instytucje Unii Europejskiej, podobnie jak inne 
instytucje międzynarodowe i agencje ratingowe, zaczynają zauważać, że istnieją ukryte zobowiązania 
emerytalne, a także że szkodliwe jest poprawianie krótkookresowej pozycji fiskalnej w  statystykach 
ESA95 kosztem zwiększenia długoterminowych zobowiązań państwa (tak to zrobiły Węgry przejmując 
aktywa funduszy emerytalnych w drodze „dobrowolnych” transferów).  

Dyskusja na temat statystycznego traktowania II Filaru nie zakończyła się więc w roku 2004 wraz 
wydaniem wspomnianej interpretacji Eurostatu, o której wspomina Przegląd rządowy . Wydaje się, że 

                                                           
49

 Podrozdział 3.2. „Klasyfikacja statystyczna kosztów nowego systemu emerytalnego”, Przegląd rządowy, str. 
24-26. 
50

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej L 174/1, 26.06.2013.  
51

 Christoph Muller, Bernd Raffel Huschen and Olaf Weddige, “IMF and Pension Obligation of Government 
Pension Schemes and Social Security Pension Schemes Established in Euro Countries”, Freiburg University, 
January 2009. Za: Agnes Tardos, “The story told by debt indicators and the hidden truth. Weaknesses of the 
most commonly used debt indicators and the way forward” w: Irving Fisher Committee on Central Bank 
Statistics, IFC Bulletin No 36, Statistical issues and activities in a changing environment. Proceedings of the Sixth 
IFC Conference, Basel , 28-29 August 2012, Bank for International Settlements, February 2013, str. 351-365.  
52

 Por. Kamila Bielawska, „Eurostat i manewry emerytalne”, Rzeczpospolita, 5 czerwca 2013. 
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dyskusja ta dopiero się rozpoczyna. Należy również pamiętać, że stosowanie nowych standardów 
statystycznych wiązać się będzie z wydawaniem szczegółowych interpretacji w poszczególnych 
kwestiach, a w istniejących zasadach statystycznych istnieją poważne niespójności53.  
 

VI. Ocena propozycji rekomendowanych w Przeglądzie rządowym 
 
W Przeglądzie rządowym rekomendowane do dalszych prac są następujące trzy warianty zmian w 
filarze kapitałowym: 
 
1. Likwidacja części nieakcyjnej OFE,  
2. Przeniesienie do ZUS aktywów członków OFE, którzy nie złożą deklaracji potwierdzającej chęć 

pozostania w OFE (wariant określany w Przeglądzie rządowym jako: „Dobrowolność udziału w 
części kapitałowej systemu emerytalnego”),  

3. Przeniesienie do ZUS aktywów członków OFE, którzy nie zdecydują się na płacenie podwyższonej 
składki emerytalnej (wariant określany w Przeglądzie rzadowym jako „Dobrowolność ‘plus’”). 

 

Wariant 1.  Likwidacja części nieakcyjnej OFE 

 
Założenia: 
W wariancie tym proponuje się, by obligacje skarbowe (a także inne nieakcyjne aktywa nie 
mieszczące się w limicie aktywów, które OFE mogą zainwestować w akcje54) posiadane przez OFE 
przenieść do ZUS, a ich równowartość zapisać przyszłym emerytom na specjalnych subkontach w 
ZUS, które byłyby następnie waloryzowane na tych samych zasadach co obecnie gromadzone tam 
środki. Rozwiązanie to miałoby być połączone z podniesieniem składki do OFE z obecnych 2,8% do 
2,92% oraz wprowadzeniem zakazu inwestowania OFE w obligacje skarbowe. 
 
Prawdopodobne efekty: 
Obligacje skarbowe przeniesione do ZUS znikną automatycznie ze statystyki długu państwowego, 
przez co operacja ta spowoduje od razu obniżenie relacji długu do PKB o ponad 8 punktów 
procentowych. Jednakże operacja taka nie zmniejszy kwoty całkowitych zobowiązań państwa, gdyż w 
miejsce długu z tytułu obligacji pojawią się nowe zobowiązania na kontach ZUS.  

1) W rezultacie nastąpić może przyśpieszenie tempa narastania zobowiązań państwa, gdyż 
stopa waloryzacji kwot na kontach w ZUS jest wyższa niż średnie oprocentowania długu 
publicznego (różnica ta w latach 1999-2012 wynosiła średnio około 0,8% rocznie).  

2) Ponadto operacja ta spowoduje, że OFE pozostawione tylko z częścią akcyjną portfela będą 
narażone na ryzyko w skali, która nigdzie na świecie nie jest akceptowalna w funduszach 
emerytalnych. Wystarczy wtedy jeden okres poważnych spadków na rynku akcji, aby 
podważyć zaufanie do OFE i dostarczyć ostatecznych argumentów, że dalsze utrzymywanie 
kapitałowej części systemu emerytalnego jest niemożliwe.  

3) Zakaz inwestycji OFE w obligacje skarbowe nie zmniejszy przyszłych potrzeb pożyczkowych 
Skarbu Państwa (przy danym poziomie składki wpływającej do OFE), spowoduje natomiast 

                                                           
53 Na przykład, jeśli przejęcie przez sektor publiczny z systemu kapitałowego aktywów, którym towarzyszą 

zobowiązania emerytalne, nie będzie wpływać na poprawę salda budżetowego w danym roku, to operacja 
odwrotna, jaką jest przekazanie składki do OFE (której przekazanie uwalnia państwo od zobowiązań 
emerytalnych, jakie powstałyby, gdyby składkę zapisano na koncie w ZUS) powinno być traktowane jako 
rozchód nie wpływający na saldo budżetu w danym roku.  
54

 Limit ten wynosi 47,5% w roku 2013 i 50% w roku 2014. 
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zniknięcie jednej z podstawowych i najbardziej dotąd stabilnej kategorii nabywców papierów 
skarbowych. Będzie to czynnikiem zwiększającym poziom oraz zmienność rentowności 
obligacji skarbowych, co oznaczać będzie wzrost ryzyka finansowania długu publicznego. 

 
Podsumowanie: 
Reasumując, wariant ten, poprawiając statystykę długu publicznego, zagraża jednocześnie 
dalszemu istnieniu filaru kapitałowego i związanym z tym korzyściom dla gospodarki i przyszłych 
emerytów, a także zwiększa ryzyka finansowania długu publicznego, co oznacza również 
zagrożenie dla stabilności finansów publicznych w krótkim i średnim okresie. Dlatego wariant ten 
należy odrzucić, a ewentualne korzyści statystyczne można starać się osiągnąć innymi metodami,  
które nie spowodują takich negatywnych efektów – por. rozdział  VII. 

  

Wariant 2. „Dobrowolność udziału w części kapitałowej systemu emerytalnego” 

 
Założenia: 

Wariant ten zakłada nieodwołalne przeniesienie do ZUS aktywów członków OFE, którzy nie złożą 

deklaracji potwierdzającej chęć pozostania w OFE. 

Komentarz: 
 
Wprowadzanie w ramach obowiązkowego systemu emerytalnego jednostronnej swobody wyboru 

zagraża stabilności tego systemu i podnosi koszty jego funkcjonowania. Istnienie filaru kapitałowego 

w obowiązkowym systemie emerytalnym służy nie tylko realizacji indywidualnych celów 

ubezpieczonych, lecz również jest istotne dla zwiększenia stabilności systemu emerytalnego 

(zarówno Filaru I, jak i Filaru II) oraz dla przyśpieszenia wzrostu gospodarczego. Z natury systemu 

obowiązkowego nie można w nim wprowadzić dobrowolności w pełnym tego słowa znaczeniu tzn. 

polegającej na prawie do rezygnacji z płacenia składki. Nie jest również możliwe wprowadzenie 

pełnej swobody wyboru między ZUS i OFE, gdyż z punktu widzenia finansów publicznych i rozwoju 

gospodarczego kraju strumienie składki wpływające do ZUS i OFE służą zupełnie innym celom i nie ma 

między nimi prostej wymienności. Nadmierny przepływ składki z ZUS do OFE pogłębiłby napięcia w 

finansach publicznych w okresie przejściowym i mógłby zagrozić zdolności państwa do wypłacania 

bieżących emerytur. Z kolei nadmierny przepływ składki do ZUS ograniczałby skalę filaru 

kapitałowego, pogarszając długoterminową perspektywę finansów publicznych po zakończeniu 

okresu przejściowego.  

 

Celem proponowanej w tym wariancie jednostronnej swobody wyboru jest spowodowanie 

znacznego przepływu aktywów i składki z OFE do ZUS, dzięki czemu obniży się relacja długu 

publicznego do PKB, a także wydatki budżetu państwa na finansowanie wypłat emerytur przez ZUS. 

W przypadku wprowadzenia takiej jednostronnej swobody wyboru rząd, dążąc do poprawy bieżącej 

sytuacji fiskalnej, będzie zainteresowany tym, by możliwie duża rzesza ubezpieczonych przeszła z OFE 

do ZUS. Motywować to będzie przedstawicieli rządu do prowadzenia kampanii medialnej 

podważającej wiarygodność OFE. Naturalną reakcją na taką kampanię będą głosy zwracające uwagę, 

że w OFE znajdują się konkretne aktywa finansowe, podważające zaufanie do ZUS jako instytucji 

opierającej swoje zobowiązania na przyszłych i niepewnych składkach i dotacjach budżetowych. 

Podważanie przez przedstawicieli rządu zaufania do OFE jako do instytucji narażonych na ryzyko 

zmienności rynku kapitałowego, podważać będzie również zaufanie do rozwiązań III filaru, mających 
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opierać się o dobrowolne oszczędności obywateli. Stworzenie jednostronnej dobrowolności wyboru 

między OFE i ZUS będzie zatem szkodliwe dla wiarygodności publicznego systemu emerytalnego, a 

jednocześnie zniechęcać będzie Polaków do samodzielnego budowania zabezpieczenia na emeryturę 

poprzez inwestycje na rynku kapitałowym. Będzie to rozwiązanie szkodliwe dla państwa.  

 

Prawdopodobne skutki: 

 

W przypadku realizacji proponowanego wariantu, najprawdopodobniej znaczna większość aktywów 

zostanie przeniesiona do ZUS i dojdzie do marginalizacji filaru kapitałowego. Będzie to łączyło się z 

bardzo poważnymi ryzykami: 

 
1) Destabilizacja rynku i straty dla inwestorów  

Wystąpić mogą olbrzymie perturbacje skutkujące poniesieniem przez wielu inwestorów bardzo 
poważnych strat, przy czym straty takie ponieść mogą zarówno ubezpieczeni pozostający w OFE, 
Skarb Państwa na wartości obecnie posiadanego portfela akcji, jak i ZUS na wartości portfela, 
który zostanie przeniesiony z OFE.  

 
2) Długoletnia stagnacja   

Nastąpić może długoletni okres stagnacji lub spadków na rynku akcji. 
 
3) Odpływ różnych kategorii inwestorów  

Z GPW odpłynie znaczna część krajowych inwestorów indywidualnych, zarówno inwestujących 
indywidualnie, jak i poprzez fundusze inwestycyjne. Zmniejszy się również zainteresowanie GPW 
ze strony inwestorów zagranicznych.  

 
4) Ograniczenie kapitału dla polskich firm  

Marginalizacja OFE ograniczy możliwość pozyskania kapitału na rynku kapitałowym przez polskie 
firmy. Dotknięte tym będą szczególnie firmy średnie, które są obecnie obiektem inwestycji OFE, a 
które są za małe i po odejściu OFE będą za mało płynne, by móc liczyć na trwałe zainteresowanie 
ze strony inwestorów zagranicznych. 

 
5) Ograniczenie możliwości rozwoju gospodarki rynkowej o nieperyferyjnym charakterze 

Osłabienie pozycji giełdy oraz kategorii inwestorów jaką są OFE będzie oznaczało zasadnicze 
ograniczenie możliwości budowy w Polsce systemu gospodarki kapitalistycznej o nieperyferyjnym 
charakterze, co będzie miało negatywne skutki gospodarcze i cywilizacyjne. 
 

Wariant 3. „Dobrowolność ‘plus’ (z dodatkową składką)” 

 
Założenia: 

Wariant ten zakłada nieodwołalne przeniesienie do ZUS aktywów członków OFE, którzy nie złożą 

deklaracji potwierdzającej chęć pozostania w OFE, przy czym pozostanie w OFE będzie się wiązało z 

obowiązkiem wnoszenia dodatkowej składki do OFE w wysokości 2% podstawy. 
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Prawdopodobne skutki 
 
W wariancie tym można oczekiwać, że jeszcze mniej osób pozostanie w OFE i jest mało 
prawdopodobne, by ten dodatkowy ubytek członków został zrównoważony przez dodatkową 
składkę. Stąd efekty realizacji tego wariantu będą tego samego rodzaju co wariantu poprzedniego, 
lecz wystąpią w większym zakresie.  

 

Podsumowanie 

 
Reasumując: proponowane w Przeglądzie rządowym rozwiązania przyniosą w okresie przejściowym 
korzyści fiskalne z punktu widzenia standardów ESA 95, kosztem pogorszenia długoterminowej 
stabilności systemu emerytalnego, a jednocześnie doprowadzą do likwidacji lub marginalizacji filaru 
kapitałowego, przynosząc szkody dla rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski. 

 

VII. Rekomendacje 
 
Nie należy niszczyć filaru kapitałowego, lecz dostosować tempo jego budowy do możliwości państwa  
oraz zagwarantować trwałość jego funkcjonowania. Należy poszukiwać rozwiązań, które łagodząc 
napięcia związane finansowaniem składki do OFE oraz skutki istnienia OFE dla statystyki finansów 
publicznych w okresie przejściowym, pozwolą zachować w możliwie największym zakresie korzyści, 
jakie filar kapitałowy przynosi dla długookresowej stabilności systemu emerytalnego oraz dla wzrostu 
gospodarczego i rozwoju cywilizacyjnego Polski. 

 

1. Rozważyć zaliczenie OFE do sektora finansów publicznych w polskim prawie 

Należy rozważyć zmiany w prawie polskim prowadzące do konsekwentnego traktowania OFE jako 
części sektora finansów publicznych, w wyniku czego obligacje skarbowe w portfelu OFE nie będą 
uwzględniane przy obliczaniu wielkości zadłużenia z punktu widzenia limitów określonych w 
Konstytucji RP oraz ustawie o finansach publicznych. Powinno być to połączone z obniżeniem limitów 
określonych w ustawie o finansach publicznych oraz wprowadzeniem nowej zapowiadanej przez 
Ministerstwo Finansów reguły wydatkowej, która wymuszać będzie poprawianie stanu finansów 
publicznych i redukcje zadłużenia w okresach dobrej koniunktury, pozostawiając pewien luz fiskalny 
w okresach złej koniunktury.  

 

2. Podjąć rozmowy na temat traktowania OFE w systemie rachunków ESA 2010 

a. Należy podjąć rozmowy z Eurostatem, Komisją Europejską oraz na forum Rady Europejskiej o 
zmianie sposobu traktowania OFE w nowym systemie rachunków narodowych ESA 2010 tak, by 
ujęcie statystyczne nie motywowało krajów do podejmowania działań szkodliwych z punktu 
widzenia długoterminowej perspektywy finansów publicznych.  

b. W szczególności, logiczną konsekwencją wprowadzanej przez ESA 2010 zasady, że w przypadku 
przejęcia przez sektor publiczny wpłaty (aktywów), którym towarzyszą zobowiązania emerytalne, 
operacja taka nie będzie wpływać na poprawę salda budżetowego w danym roku, byłaby zasada, 
że przekazanie przez sektor publiczny składki do OFE (czyli aktywów, które w przypadku 
pozostawienia ich w ZUS generowałyby zobowiązanie emerytalne)  będzie traktowane jako 
rozchód, a nie jako wydatek powiększający deficyt sektora.  

c. Dalej idącym rozwiązaniem mogłoby być zaliczenie OFE do sektora finansów publicznych, dzięki 
czemu instrumenty długu publicznego w rękach OFE nie byłyby ukazywane w statystykach długu 
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publicznego, podobnie jak to ma miejsce dziś np. w odniesieniu do obligacji będących w 
posiadaniu Funduszu Rezerwy Demograficznej ZUS.  

d. Alternatywnie należy rozważyć rozwiązanie, które nie zmieniając ekonomicznego znaczenia  
Filaru II (kapitałowego) spowoduje zmianę prawnego i statystycznego traktowania części 
obligacyjnej portfela OFE poprzez następujące kroki: 
1) Wyodrębnienie subfunduszu obligacji skarbowych w aktywach OFE. 
2) Przekazanie subfunduszu obligacyjnego z OFE do ZUS w taki sposób, aby umożliwić zaliczenie 

tego subfunduszu do sektora finansów publicznych, przy zachowaniu następujących 
warunków: 

i. ZUS zleca OFE/PTE  zarządzanie subfunduszem obligacyjnym.  
ii. Członkowie OFE pozostają właścicielami jednostek udziałowych subfunduszu 

obligacyjnego, ewentualnie ZUS otwiera indywidualne subkonta dla członków OFE, o 
wartości posiadanych przez nich jednostek udziałowych w subfunduszu obligacyjnym. 

iii. Wartość udziałów subfunduszu obligacyjnego jest uwzględniana przy podawaniu 
wartości zarządzanych przez PTE/OFE aktywów członka funduszu w II (kapitałowym) 
filarze. 

iv. Subfundusz obligacyjny uwzględniany jest w ocenie wyników zarządzania OFE w stosunku 
do benchmarku, o którym mowa w pkt. 5 d poniżej. 

 

3. Potwierdzić  indywidualną własność środków ulokowanych w OFE 

Środki ulokowane w OFE, co najmniej w części, która nie zostanie zaliczona do sektora  finansów 
publicznych, powinny w świetle polskiego prawa zostać jednoznacznie uznane za własność członków 
funduszy.  

4. Dostosować poziom składki wpływającej do OFE do możliwości państwa  

Jeżeli uznamy, że ze względu na sytuację finansów publicznych konieczne jest ograniczenie 
strumienia składki wpływającej do OFE, to cel ten powinien być realizowany poprzez określenie 
odpowiednio niższej stopy składki (a nie poprzez wprowadzenie destabilizującego mechanizmu 
oferującego prawo jednostronnego wyboru i zachęcanie członków do migracji z OFE do ZUS, co 
powoduje negatywne skutki omówione wyżej (rozdział VI, wariant 2)). Uważamy za racjonalne 
pozostawianie składki na poziomie 2,8% i rezygnację z planów stopniowego podnoszenia składki do 
3,5%. 

5. Wprowadzić rozwiązania podnoszące efektywność i konkurencyjność OFE  

Lista pożądanych zmian w celu poprawy efektywności funkcjonowania OFE jest znana od dawna i nie 
jest ona przedmiotem sporu publicznego. Wymieniamy tylko niektóre propozycje:  

(a) Wprowadzić podział na:  

 fundusze „wzrostowe” (oferujące perspektywę wyższego zwrotu, kosztem wyższej 
zmienności), w których będą gromadzone aktywa osób mających jeszcze wiele lat do 
emerytury oraz  

 fundusze „stabilizacyjne” (oferujące mniejsze ryzyko zmienności kosztem gorszej 
perspektywy wzrostu), do których będą stopniowo przenoszone aktywa osób zbliżających 
się do wieku emerytalnego. 

(b) Wprowadzić regulacje i zmiany w polityce nadzorczej, umożliwiające inwestycje w private 
equity i w obligacje finansujące projekty infrastrukturalne. 

(c) Znieść opłatę od składki (pod warunkiem zniesienia opłaty od składki pobieranej przez ZUS, 
wynoszącej obecnie 0,8%). Ustanowienie czytelnego dla przeciętnego Polaka systemu opłat 
poprzez pozostawienie tylko jednego rodzaju opłaty od aktywów. 
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(d) Znieść minimalną stopę rentowności, określaną w odniesieniu do średniej rentowności 
wszystkich OFE, ustalając jednocześnie zewnętrzny benchmark i wprowadzić uzależnienie 
opłaty za zarządzanie od rentowności osiągniętej przez OFE w relacji do benchmarku. 

(e) Wykorzystać benchmark jako instrument do wpływania na strukturę portfela OFE:  

 W benchmarku rosnąć powinien udział obligacji infrastrukturalnych, nieskarbowych 
papierów dłużnych oraz instrumentów private equity, spadać powinien udział obligacji 
skarbowych.  

 Ustalenie benchmarku w oparciu o aktywa na rynku polskim ograniczy ryzyko znacznego 
wypływu środków z OFE za granicę w przypadku rozluźnienia limitów inwestycji 
zagranicznych. Wówczas tylko inwestycje dające bardzo duże korzyści w stosunku do 
inwestycji krajowych skłaniałyby OFE do inwestowania za granicą.  

 

6. Wprowadzić regulacje umożliwiające wypłaty emerytur ze środków OFE 

Naszym zdaniem propozycja zawarta w raporcie profesorów Wojciecha Otto i Mariana 
Wiśniewskiego „Wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych OFE” z 18 lutego 2013r.55 (w 
wariancie określonym tam jako „renta dożywotnia”) spełnia  akceptowalne warunki wypłaty 
emerytur zgodne z celami utworzenia filaru kapitałowego i może być podstawą do opracowania 
regulacji w tym zakresie. 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
55

 Wojciech Otto i Marian Wiśniewski, „Wypłaty emerytur ze środków gromadzonych w OFE”, Projekt w wersji z 
18 lutego 2013 – dostępny na stronie internetowej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. 
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Główne cytowane materiały 
 

Materiały i źródła wykorzystane w niniejszym Raporcie są opisywane na bieżąco w odnośnikach na 
dole stron lub pod tabelami i wykresami. Wyjątkowo potraktowaliśmy materiały mające kluczowe 
znaczenie w dyskusji o funkcjonowaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych, na które powołujemy się 
szczególnie często. Materiały te opisujemy tutaj, a w tekście Raportu posługujemy się podanymi tu 
skróconymi nazwami. 
 
Przegląd rządowy  
„Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego wynikający z art. 32 ustawy z dnia 25 marca 2011 o 
zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (DZ. U. z 
2011 r. Nr 75, poz 398, z późn. zm.). Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu”, Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów, Warszawa, czerwiec 2013.  
 
Kontrraport KOBE 
“Obywatelski Kontrraport. Krytyczna analiza rządowego przeglądu systemu emerytalnego”, Komitet 
Obywatelski do Spraw Bezpieczeństwa Emerytalnego, Warszawa, Lipiec 2013. Autorzy: Maciej Bitner, 
Aleksander Chłopecki, Stanisław Gomułka, Wojciech Otto, Jerzy Stępień i Marian Wiśniewski.  
 
Suplement do Przeglądu rządowego 
„Pomiar przeciętnych stóp zwrotu w OFE i wskaźników waloryzacji w ZUS. Wpływ różnych technik 
pomiaru. Analiza kompleksowa”, Ministerstwo Finansów, lipiec 2013. 
 
Uwagi ekspertów KOBE o Suplemencie do Przeglądu rządowego 
Maciej Bitner, Wojciech Otto i Marian Wiśniewski, „Uwagi o suplemencie do Przeglądu”, 6 sierpnia 
2013, 
http://kobe.org.pl/wp-content/uploads/2013/08/Uwagi-do-suplementu-do-Przegl%C4%85du.pdf 
  
 
Pismo KNF związane z przeglądem funkcjonowania systemu emerytalnego 
Pismo Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka, sygnatura 
DNI/073/1/5/2013/AN, z dnia 8 lutego 2013 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława 
Kosiniaka-Kamysza (Pismo związane z przeglądem funkcjonowania systemu emerytalnego oraz 
informacją o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw 
związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych wraz z propozycjami zmian – 
dostępne na stronie internetowej UKNF: 
http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/Raporty_i_opracowania/raporty_i_opracow
ania.html  ) 
 
„Lista Gomułki” 
Lista mailowa prof. Stanisława Gomułki będąca forum wymiany poglądów miedzy jej adresatami, 
wśród których są m. in. ekonomiści i politycy.  
 
 

  

http://kobe.org.pl/wp-content/uploads/2013/08/Uwagi-do-suplementu-do-Przegl%C4%85du.pdf
http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/Raporty_i_opracowania/raporty_i_opracowania.html
http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/Raporty_i_opracowania/raporty_i_opracowania.html
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