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Wpływ drugiego filaru na finanse publiczne

Z pozoru sprawa wydaje się prosta. Przed reformą emerytalną roku 1999 całość
naszych składek emerytalnych trafiała do ZUS, a po reformie tylko część – ok.
1/3 składki przekazano do OFE. W Funduszu Ubezpieczeń Społecznych powstał
więc ubytek, który musiał zostać pokryty dodatkowym długiem publicznym. Tej
interpretacji hołduje bardzo wiele osób wypowiadających się publicznie o skutkach
zmian wprowadzonych w 1999 roku. To rozumowanie, choć rozpowszechnione, jest
błędne. Dlaczego? Traktuje ono bowiem wszystkie wydatki i dochody publiczne
jako dane z góry – sztywne i niemodyfikowalne. Jeśli niemożliwa jest zmiana ich
skali i struktury, to pojawienie się jakiejkolwiek dodatkowej pozycji budżetowej
(składka na OFE, wzrost wydatków na zdrowie, składka do UE, wzrost inwestycji
publicznych) oznacza wzrost deficytu i zapewne także długu publicznego. Docho-
dy i wydatki publiczne nie są jednak niezmienne. Rząd nieustannie je modyfikuje,
dostosowując wybór publiczny do preferencji wyborców, wymogów chwili i wy-
zwań przyszłości. W Polsce przekłada się to na relatywnie stabilną relację deficytu
sektora finansów publicznych do PKB.



Jak dostosowywano deficyt?

Zarówno po reformie emerytalnej 1999 roku, jak i przed nią, był on właściwie taki
sam (pomijając okresowe wahania) – kształtował się na poziomie ok. 4,5% PKB.
Wskazuje to, że rozmiar tego deficytu jest celem, a nie wynikiem polskiej polityki
fiskalnej. Na jego rozmiary nie wpłynęły bowiem liczne zmiany, które po roku 1999
zachodziły w dochodach i wydatkach publicznych:

1. likwidacja emerytur wcześniejszych i świadczeń przedemerytalnych (2004-
2009) – zysk dla FP w długim okresie rzędu 0,5% PKB;

2. przywrócenie specjalnego systemu dla służb mundurowych – koszt ok. 0.2%
PKB (2003);

3. pojawienie się przychodów netto z Unii Europejskiej – zysk dla FP 0–2,5%
PKB zależnie od roku;

4. wzrost wydatków publicznych na ochronę zdrowia – koszt dla FP ok. 1% PKB
(po 2005);

5. wzrost inwestycji publicznych – koszt dla FP ok. 2% PKB (po 2006 roku);
6. likwidacja składki rentowej i jej ponowne przywrócenie (2007-2009) – przej-

ściowy koszt ok. 0,3% PKB;
7. wprowadzenie dwóch progów podatkowych w PIT zamiast trzech, ulga na

dzieci, becikowe – koszt dla FP ok. 0,5% PKB (2006-2007);
8. obniżenie CIT – koszt dla FP ok. 0,1% PKB;
9. podniesienie stawki podstawowej VAT, zmiany w pozostałych stawkach (2010)

– wpływ na FP ok. 0,5% PKB.

Innymi słowy, polska polityka fiskalna jest tak prowadzona, aby deficyt sektora
wynosił ok. 4.5% PKB, a więc był większy od średniego tempa wzrostu gospo-
darczego (3,9%) o 0,6% PKB. To razem z fluktuacjami oprocentowania oraz wa-
haniami kursu wyjaśnia źródło przyrostu długu publicznego w relacji do PKB
w ostatnim trzynastoleciu. Nie można natomiast przypisać tego wzrostu żadnej
zmianie konkretnego wydatku czy dochodu publicznego. Te zmiany bowiem były
bardzo liczne, czasem działając na korzyść, a czasem na niekorzyść równowagi bu-
dżetowej. Gdyby politycy zrównoważyli finanse publiczne, rezygnując z niektórych
obniżek podatków albo dokonując więcej reform wydatkowych, przyrostu długu by
nie było.

Deficyt a transfery socjalne

Ci, którzy przypisują przyrost długu składce na OFE, skupiają się tylko na jednej
pozycji bilansu ZUS/budżetu państwa, choć równie dobrze mogliby wskazać inną,
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np. wydatki na zdrowie, inwestycje publiczne, obniżkę stawek podatków CIT i PIT
lub ulgę rodzinną jako przyczyny pierwotne deficytu. Warto podkreślić, że przy-
chody z prywatyzacji w latach 1999–2010 (brak nowszych danych z MSP) wyniosły
netto 75 mld złotych, pokrywając niemal 50% składki przekazanej do OFE, waha-
jącej się od 1,0% do 1,6% PKB. Gdyby prywatyzacja była szybsza i dalej idąca,
to – w zgodzie z założeniami reformy – pokrycie wpłat do OFE byłoby niemal
pełne. W 2012 roku, czyli już po obcięciu o 2/3, składka do OFE wyniosła 0,5%
PKB. To o połowę mniej niż m.in. całkowity koszt dotacji z budżetu państwa, po-
krywającej koszt emerytur mundurowych, emerytur sędziów i prokuratorów (ok.
0,9% PKB), a także dotacji do KRUS (1% PKB). Łączny deficyt w publicznych
systemach emerytalno-rentowo-zasiłkowych, którego w żadnym stopniu nie można
połączyć z OFE, sięgnął 3,8% PKB. Był zatem siedmiokrotnie wyższy niż rzekomo
rujnująca finanse państwa składka do OFE. Ci, którzy twierdzą, że OFE generują
dług publiczny, wprowadzają więc opinię publiczną w błąd. Równie dobrze mogli-
by bowiem powiedzieć, że dług publiczny generuje system emerytur sędziowskich
i prokuratorskich, system emerytur rolniczych albo jakikolwiek inny wydatek pu-
bliczny, który nie ma dedykowanego podatku w pełni go finansującego.

Jak OFE obniżyły dług państwa?

Dostrzeżenie stałej – niezależnej od okoliczności – relacji deficytu sektora finansów
publicznych do polskiego PKB ma niebagatelne znaczenie. Oznacza to ni mniej,
ni więcej, że gdyby reforma emerytalna przybrała inny kształt – np. państwo-
wego systemu zdefiniowanej składki bez filara kapitałowego – to całkowity dług
publiczny (emerytalny i nieemerytalny) byłby dziś o 20% PKB wyższy. Nic bo-
wiem nie stałoby na przeszkodzie, by deficyt budżetowy – który nagle wydałby
się politykom niski – zwiększyć z myślą o jakimś nowym wydatku: nowych dro-
gach, stadionach, wyższej refundacji leków, wyższej indeksacji świadczeń, otwarciu
szerszych drzwi do systemu rentowego itp. Nie mielibyśmy za to prawdopodobnie
żadnej z niedawno wprowadzonych reform strukturalnych: likwidacji wcześniej-
szych emerytur i świadczeń przedemerytalnych, rozpoczęcia procesu dostosowania
wieku emerytalnego do zmian w długości życia itp. Zauważmy, że wszystkie te
reformy wprowadzono w sytuacjach podbramkowych.

Na koniec warto podkreślić, że może najdobitniej o braku związku między ka-
pitałowym, publicznym systemem emerytalnym a długiem publicznym świadczy
fakt, że inne kraje, które nigdy go nie miały, mają dziś dług publiczny znacznie
wyższy niż Polska (70–120% PKB). Za dług publiczny odpowiada bowiem nie-
zdolność polityków do podnoszenia podatków w ślad za rosnącymi wydatkami lub
obniżania wydatków w ślad za redukowanymi podatkami, a także nieumiejętność
wytworzenia systemu bodźców, skłaniającego ludzi raczej do produktywnych niż
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bezproduktywnych zachowań. Odpowiedzialna władza publiczna nie powinna więc
promować demontowania reform, które takie proproduktywne zachowania wzmac-
niają.
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