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Wstęp  

 

Przedstawiamy opinii publicznej ocenę rządowego raportu Przegląd funkcjonowania systemu 

emerytalnego — bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu opublikowanego w czerwcu 2013 roku i 

sygnowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów
1
. W tej 

ocenie, w dużym stopniu krytycznej,  występujemy w dwóch rolach. Z jednej strony jako analitycy z 

kręgów akademickich. Z drugiej jako obywatele. Dlatego też nasze oceny wykraczają często poza 

czysto techniczną ocenę diagnozy i propozycji rządu. Traktujemy nasz głos jako wkład do toczącej się 

debaty, w odpowiedzi na apel  premiera. Naszym głównym adresatem jest społeczeństwo, któremu 

służenie ocenami i analizą uważamy za swój obowiązek. 

Wielu z nas zabierało od dawna głos w debacie publicznej na temat reform polskiego systemu 

emerytalnego, zarówno we własnym imieniu, jak i — ostatnio — wspólnie, pod szyldem Komitetu 

Obywatelskiego do spraw Bezpieczeństwa Emerytalnego. W szczególności przedstawialiśmy nasze 

stanowisko, reagując na przecieki z prac nad przygotowaniem różnych fragmentów rządowego 

raportu, jak i — na gorąco — tuż po jego opublikowaniu. Niniejsze opracowanie powstało w wyniku 

analizy całości raportu, która siłą rzeczy zająć musiała nieco więcej czasu. Wciąż nie jest to 

opracowanie odnoszące się do każdego zdania rządowego dokumentu, choć wymagałaby tego waga 

sprawy, której raport dotyczy. Mimo to objętość tego dokumentu jest znaczna. 

Niecierpliwemu Czytelnikowi rekomendujemy przede wszystkim lekturę rozdziałów 1, 11 i 12. 

Bardziej dociekliwych zachęcamy do przeczytania całości, choć zapewne dla każdego, kto oczekuje 

od władz państwa, że będą w sposób profesjonalny realizować dobro publiczne, nie będzie to lektura 

przyjemna. 

 

  

                                                 
1
 Rządowy dokument – wbrew tytułowi – nie jest przeglądem wynikającym z ustawy, gdyż ten zgodnie z art. 32 

ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 75, z późn. zm.) dokonywany jest przez Radę Ministrów. 

Dokument sygnowany przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Pracy jest więc, ściśle rzecz biorąc, jedynie 

projektem przeglądu.  
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1. Streszczenie głównych myśli Przeglądu funkcjonowania systemu 

emerytalnego 
 

Autorzy Przeglądu tłumaczą, iż każdy system emerytalny wymaga zdrowych finansów publicznych. 

Relacje między finansami publicznymi a systemem emerytalnym mają dwukierunkowy charakter. 

Z jednej strony niezbilansowany system świadczeń emerytalnych może grozić długoterminowej 

wypłacalności państwa. Z drugiej strony brak równowagi finansów publicznych prowadzi do 

narastania zadłużenia. To zaś poprzez efekt wypierania prywatnych inwestycji przez rządowe 

obligacje oraz w dalszej kolejności przez wzrost podatków negatywnie oddziałuje na długookresowy 

wzrost PKB. Niezdrowe finanse publiczne są zatem potężnym hamulcem wzrostu gospodarczego — 

głównej determinanty przyszłych emerytur. 

W Polsce problem pierwszego typu jest właściwie rozwiązany. Długookresowo dzięki reformie z 1999 

roku wydatki emerytalne nie będą obciążeniem dla finansów publicznych: 

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 systemu2. 

Problemem jest jedynie przejściowy stan nierównowagi wynikający z dwóch powodów: 

Po pierwsze, w starym systemie obowiązuje zasada zdefiniowanego świadczenia, które jest 

wyższe, niż gdyby wyznaczono je na podstawie zasady zdefiniowanej składki. Jeszcze ważniejsze 

jest jednak to, że utworzeniu filaru kapitałowego nie towarzyszył wzrost składek. W efekcie 

składki wpłacane do OFE zmniejszyły środki przeznaczone na wypłaty bieżących emerytur 

i różnica ta musiała być sfinansowana zwiększoną dotacją z budżetu
3
. 

Z tego wynika zasadniczy problem systemu emerytalnego: 

Przekazywanie części składki emerytalnej do OFE powoduje także systemowy ubytek składek na 

ubezpieczenia społeczne w FUS. Ubytek ten refundowany jest przez budżet państwa w postaci 

transferu do FUS środków w wysokości składek przekazywanych do OFE. Ubytek dochodów 

pochodzących ze składek na ubezpieczenia powoduje wzrost deficytu sektora instytucji rządowych 

i samorządowych. Dodatkowo wpływ na wzrost deficytu sektora mają również koszty obsługi 

długu publicznego emitowanego na potrzeby OFE
4
. 

Generowanie przez OFE długu publicznego wywołuje wiele następstw, m.in. niższy rating Polski czy 

wzrost kosztów finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Można powiedzieć, że: 

Zdecydowano się więc na wdrożenie reformy, mimo iż zawierała ona poważną lukę, jaką był brak 

spójnego planu finansowania jej kosztów w okresie przejściowym. Globalny kryzys uwypuklił ten 

mankament reformy. Zrodził też wątpliwości, czy efekty funkcjonowania filaru kapitałowego będą 

tak pozytywne, jak zakładali autorzy reformy emerytalnej
5
.  

Ten drugi wątek także rozwinięty jest w Przeglądzie.  

                                                 
2
 Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego, s. 9. 

3
 Przegląd..., s. 12. 

4
 Przegląd..., s. 33. 

5
 Przegląd..., s. 13. 
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Działalność OFE ma według autorów Przeglądu dwa aspekty. Po pierwsze:  

większość składki OFE wykorzystywana jest do zakupu obligacji, tworząc „jałowy” z punktu 

widzenia procesów gospodarczych obieg pieniądza: sektor publiczny zaciąga dług, by przekazać 

OFE środki, za które OFE kupuje ten zaciągnięty dług
6
.  

Po drugie, około 1/3 składki OFE jest inwestowana na giełdzie. To ma korzystny wpływ na rozwój 

regulowanego rynku kapitałowego, ale głównie w początkowej fazie. Dlatego: 

Można przyjąć, że w pierwszej fazie budowania rynku kapitałowego w Polsce bilans zysków 

i strat dla gospodarki z tytułu istnienia OFE był korzystny. Jednak wraz z rosnącą dojrzałością 

tego rynku dalsze wspomaganie jego rozwoju, finansowane wzrostem długu publicznego 

i polegające na wzroście inwestycji instytucji niestosujących rynkowych kryteriów inwestowania, 

staje się trudniejsze do uzasadnienia
7
.  

Korzyści są więc już malejące, a koszty narastają. Należy więc przerwać refundację składki do OFE 

— zlikwidować tzw. budżetowe koszty OFE. Podjęte już w 2011 roku działania to sposób, w jaki to 

zrobić najlepiej. Przegląd następująco podsumowuje ich efekty: 

Można jednoznacznie stwierdzić, że obniżenie składki do OFE, przy jednoczesnym podniesieniu 

limitu inwestowania w akcje, korzystnie wpłynęło na kapitalizację GPW, a także na stan finansów 

publicznych i wysokość naszych przyszłych emerytur
8
. 

Skoro subkonto w ZUS z powodzeniem zastąpiło OFE, oferując wyższą stopę zwrotu i mniejszą jej 

zmienność, niż czyni to filar kapitałowy, trzeba dalej iść tą drogą. 

Główny więc przekaz rządowego Przeglądu wynika z następującego rozumowania: (1) pod względem 

ekonomicznej wiarogodności mechanizmu finansowania świadczeń ZUS nie ustępuje w niczym 

systemowi kapitałowemu; (2) składki kierowane do OFE przynoszą z punktu widzenia przyszłych 

emerytów gorsze efekty w przeliczeniu na jednego złotego niż te, które trafiają do ZUS; (3) koszty 

działania OFE są wysokie, a ich główną przyczyną są wysokie zyski PTE; (4) a ponadto transfer 

składek do OFE jest głównym powodem wysokiego deficytu budżetowego, wysokiego zadłużenia 

publicznego, co w konsekwencji przyczynia się do spowolnienia wzrostu gospodarczego. Wniosek: 

drugi filar trzeba radykalnie ograniczyć lub całkowicie go wyeliminować, opierając przyszłe 

emerytury wyłącznie na pierwszym i trzecim filarze.  

  

                                                 
6
 Przegląd..., s. 52. 

7
 Przegląd..., s. 52. 

8
 Przegląd..., s. 20. 
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2. Rządowa lekcja historii 
 

Rządowy Przegląd w pierwszym rozdziale cytuje dokument wydany w 1997 roku przez Biuro 

Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego — Bezpieczeństwo dzięki 

różnorodności — na którym w znacznej mierze opierała się wprowadzona w 1999 roku reforma 

emerytalna. Przywołanie tamtego tekstu to dobry pomysł, w Przeglądzie zrobiono to jednak w sposób 

czysto instrumentalny. 

Autorzy Przeglądu sugerują, że twórcy zreformowanego systemu wiedzieli, że:  

Po pierwsze, problemem, z którym musimy sobie poradzić najpierw, jest finansowanie 

zwiększonego z tytułu ubezpieczeń społecznych deficytu skonsolidowanego sektora finansów 

publicznych. Jeśli tego problemu nie rozwiążemy, w ogóle nie możemy rozpocząć reformy9. 

Mimo to: 

Zdecydowali się jednak na wprowadzenie reformy bez elementów „racjonalizacji wydatków 

publicznych na bieżące świadczenia emerytalno-rentowe
10

.  

Nic więc dziwnego, że powstały problemy, skoro:  

Zdecydowano się […] na wdrożenie reformy, mimo iż zawierała ona poważną lukę, jaką był brak 

spójnego planu finansowania jej kosztów w okresie przejściowym
11

.  

Pierwszy z zacytowanych fragmentów jest uderzający. Twórcy reformy zdają się w nim przyznawać 

do błędu. Sami przecież twierdzili, że nie można wdrażać systemu trzyfilarowego, jeśli nie rozwiąże 

się problemu braku finansowania deficytu w ZUS. A ponieważ tego problemu nie rozwiązano, nie 

należało reformy rozpoczynać, a zamiast tego poprzestać na zmianie zasady działania ZUS przez 

wprowadzenie zdefiniowanej składki. 

Problem polega jednak na tym, że kluczowy cytat
12

 został tu całkowicie zmanipulowany. Słowa „w 

ogóle nie możemy rozpocząć reformy” padają w kontekście analizy propozycji przeniesienia akcji 

spółek skarbu państwa bezpośrednio do funduszy emerytalnych. Takie rozwiązanie wykluczałoby 

oczywiście zwykłą prywatyzację, co z kolei pozbawiałoby rządy znacznych wpływów. Bez środków 

z prywatyzacji trudno byłoby zaś sfinansować deficyt w ZUS, obecny do czasu wprowadzenia 

kolejnych reform w systemie. Sytuacja, w której rząd musiałby refundować ZUS składkę do OFE oraz 

dodatkowo zwiększać subwencję dla FUS i KRUS wynikłą z konieczności wypłacania szybko 

rosnących świadczeń ze starego systemu, byłaby faktycznie trudna do utrzymania, gdyby zrezygnować 

z wpływów z prywatyzacji. Nic więc dziwnego, że autorzy reformy uważali, że nie jest to dobry 

pomysł. Przenoszenie tej opinii na kwestię samej reformy jest niczym więcej, jak zwykłą manipulacją.  

Plan spójnego finansowania był, tyle że kolejne rządy nie zrealizowały go w pełni. W pierwszych 

latach reforma miała być finansowana w dużej części, może nawet całkowicie, wpływami 

z prywatyzacji. Przewidywano, że w kolejnych 8–10 latach dochody z tego źródła będą na 

wystarczającym poziomie, i te prognozy się sprawdziły. Był to też dostatecznie długi czas, by 

                                                 
9
 Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego, Bezpieczeństwo dzięki różnorodności, s. 

108. 
10

 Przegląd..., s. 13. 
11

 Przegląd..., s. 13. 
12

 Cytat znajduje się na stronie 108, czyli pod koniec dokumentu Bezpieczeństwo dzięki różnorodności, a nie na 

stronie 3, jak podaje Przegląd. 
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zaczęły przynosić efekty inne reformy emerytalne, których niestety zaniechano (likwidacja 

przywilejów emerytalnych), z których się wycofano (włączenie do powszechnego systemu służb 

mundurowych i górników) lub które zbyt późno i zbyt wolno wprowadzono (likwidacja 

przedwczesnych emerytur i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn). 

Widać jednak, że autorzy Przeglądu nie mają na myśli planu, który w jakimkolwiek stopniu opiera się 

na zdolności kolejnych gabinetów do kontynuowania reform finansów publicznych. W ich pojęciu 

filar kapitałowy ma sens tylko wtedy, gdy dopiero zaczynamy budowę systemu emerytalnego (i nie 

ma on jeszcze żadnych zobowiązań) lub gdy państwo ma nadwyżkę budżetową. Jak czytamy 

w rozdziale czwartym Przeglądu:  

Państwowe fundusze kapitałowe, ale już niezwiązane z systemem emerytalnym [podobnie jak te 

związane z systemem emerytalnym — KOBE], powstają także w tych krajach, w których, głównie 

ze względu na posiadane duże zasoby bogactw naturalnych, saldo finansów publicznych jest 

dodatnie (był to także przypadek Chile, kraju, który jako pierwszy wprowadził do systemu 

emerytalnego przymusowy filar kapitałowy). System taki może mieć też pozytywny wpływ na 

dynamikę inwestycji w krajach, w których — w momencie startu reformy — system emerytalny 

generuje dużą nadwyżkę — wtedy kapitalizacja części składki nie powoduje wzrostu długu 

publicznego, choć nieuchronnie zmniejsza jego spadek
13

. 

Można więc powiedzieć, że wyjściowy plan, który zadowoliłby autorów Przeglądu, byłby 

następujący: na początku 1999 roku, gdy wchodzi w życie reforma, rząd dysponuje trwałą nadwyżką 

budżetową w wysokości około 25 mld zł rocznie. Oznacza to, że są gotowe środki na pokrycie 

refundacji składki do OFE, a więc dług publiczny w przyszłości nie będzie narastał i nie będą 

zagrożone żadne ważne wydatki.  

Oczywiście byłoby lepiej, gdyby twórcom reformy z 1999 roku udało się w ten sposób zaplanować jej 

długoletnie finansowanie. Nie znaczy to jednak, że nie warto nawet zaczynać wychodzić 

z niebezpiecznej z punktu widzenia przyszłych emerytów i podatników sytuacji, składając częściowo 

ciężar poszukiwania oszczędności na barki przyszłych rządów. Ale nawet gdyby o odpowiednie 

nadwyżki udało się zadbać wcześniej, nie gwarantowałoby to reformie sukcesu. Bardzo łatwo 

wyobrazić sobie sytuację, w której kolejny rząd ogłasza, że owa nadwyżka powinna zostać 

przeznaczona na inne cele, z politycznego punktu widzenia dużo atrakcyjniejsze. W gruncie rzeczy nie 

trzeba się długo zastanawiać, jakiej użyto by argumentacji — można ją znaleźć w rządowym 

Przeglądzie.  

Autorzy dokumentu na różne sposoby przekonują, że po przyjęciu zasady zdefiniowanej składki 

zwolnieni jesteśmy z konieczności budowy systemu kapitałowego. Będziemy w tym dokumencie po 

kolei zbijać ich argumenty. Wcześniej jednak warto przypomnieć, że twórcy reformy, na których 

analitycy Przeglądu tak chętnie i wybiórczo się powołują, mieli w tej sprawie całkowicie odmienne 

zdanie: 

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że przeciwdziałanie powyższym trendom może 

ograniczyć się do szeregu posunięć racjonalizujących obecny system […] Racjonalizacja jest 

niezbędna. Jednakże — w przypadku świadczeń emerytalnych — ograniczenie się do powyższej 

racjonalizacji nie byłoby ani wystarczające, ani pożądane. Nie byłoby wystarczające, ponieważ 

reforma ubezpieczeń społecznych powinna — jeśli może — dostarczyć nowe szanse 

i perspektywy temu pokoleniu, które ma przed sobą jeszcze wiele lat życia zawodowego przed 

                                                 
13

 Przegląd..., s. 48. 
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przejściem na emeryturę. Tylko wtedy można zyskać akceptację tego pokolenia, pokazać 

horyzont, na którym są nie tylko chmury, ale także nadzieja zupełnie nowych możliwości.  

Ograniczenie się do racjonalizacji nie byłoby natomiast pożądane, ponieważ obecny kryzys 

jest kryzysem monopolu repartycyjnych systemów emerytalnych w ogóle, a nie tylko polskiej 

jego odmiany. System repartycyjny, jeżeli jest jedynym, ma immanentną niezdolność do 

radzenia sobie z dostosowywaniem się do zmieniającej się sytuacji, w tym do presji 

demograficznych, politycznych i presji na rynku pracy [wyróżnienie KOBE].  

Z powyższych powodów zreformowany system ubezpieczeń społecznych powinien opierać się na 

systemie emerytalnym, który zarówno dostarcza nowe perspektywy jego uczestnikom, jak 

i posiada mechanizm stabilizujący, umożliwiający odpieranie presji demograficznych 

i makroekonomicznych. Taki system emerytalny to system wielofilarowy, w którym istotną rolę 

odgrywa filar powszechnych funduszy emerytalnych (tzw. drugi filar), gdzie indywidualne składki 

są kapitalizowane i przynoszą dochód
14

. 

Inny dokument, który warto przypomnieć, to projekt ustawy sprzed dwóch lat. Mimo że Przegląd 

przedstawia zmiany wprowadzone w 2011 roku jako sukces, tezy jego autorów stoją w wyraźnej 

sprzeczności z uzasadnieniem do Ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o zmianie niektórych ustaw 

związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Rząd pisał na przykład: 

zagrożenia wynikające z narastania długu publicznego wymagają podjęcia działań obniżających 

koszty reformy emerytalnej. Celem tych działań jest taka modyfikacja obecnych rozwiązań, która 

zmniejszyłaby potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa, przy założeniu jak najmniejszej ingerencji 

w obecny model systemu emerytalnego oparty o dwie części, z istotną rolą części kapitałowej.  

Owa „istotna rola” miała obejmować też proces wypłat emerytur. Autorzy Przeglądu zaś chcieliby 

powierzyć go ZUS, niezależnie od tego, który z przedstawionych wariantów rząd wybierze. 

Tymczasem niecałe trzy lata temu rząd pisał:  

W celu zachowania integralności II filara w nowelizacji ustawy o emeryturach kapitałowych 

proponuje się, aby do wyliczenia emerytury kapitałowej (okresowej emerytury kapitałowej 

i dożywotniej emerytury kapitałowej) były brane pod uwagę środki zgromadzone w otwartych 

funduszach emerytalnych oraz środki zewidencjonowane na subkoncie. Emerytura kapitałowa 

w części pochodzącej ze środków:  

1) zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych — byłaby finansowana z tych 

środków [wyróżnienie KOBE],  

2) zewidencjonowanych na subkoncie — byłaby finansowana z przychodów Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych.  

Echa tego stanowiska rządu można znaleźć w dokumentach państwowych powstałych całkiem 

niedawno na potrzeby rządowego Przeglądu. Przykładowo w liście wiceprezesa NBP Piotra Wiesiołka 

do Ministerstwa Pracy z dnia 20 lutego 2013 czytamy: 

Im wyższa składka trafiająca do OFE, tym w większym stopniu emerytury będą finansowane 

z tych środków, a w mniejszym będą obciążały przyszłe dochody sektora fin. pub. Jeśli natomiast 

chodzi o bieżący stan finansów publicznych, to przekazywanie składki do OFE w ich docelowej 

wysokości 3,5% postawy wymiaru składki oznacza w średnim okresie ubytek sektora w wysokości 

ok. 0,8% PKB, co nie powinno generować zagrożenia dla stabilności finansów publicznych, warto 

zaznaczyć, że w większości krajów UE, w których funkcjonuje obowiązkowy kapitałowy filar 

                                                 
14

 Bezpieczeństwo..., s. 3–4. 
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emerytalny (Bułgaria, Estonia, Rumunia, Łotwa), stawka odprowadzanych do nich składek jest 

wyższa niż w Polsce. 

Nie wiemy, co spowodowało w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Pracy, a najwyraźniej także w 

stanowisku premiera Tuska, tak zdecydowaną zmianę optyki. Zamiast spekulować na ten temat, 

proponujemy dokładną analizę przedstawionych w Przeglądzie tez. 
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3. Równowaga finansowa zreformowanego ZUS — prawda i mity 
 

Fundamentalną tezą rządowego raportu jest stwierdzenie, że w wyniku reformy z 1999 roku 

wprowadzono mechanizm, który zapewnia nie tyko drugiemu, lecz także pierwszemu filarowi 

automatyczne dostosowanie strumienia wypłacanych świadczeń do strumienia dopływających 

składek. Stąd wysnuwany jest wniosek, że waloryzacje wcześniej wniesionych składek w ZUS są 

ustalane w sposób, który wynika z warunków długoterminowej równowagi systemu:  

W I filarze i na subkontach 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 społeczeństwa15.  

Podobne sformułowania pojawiają się wielokrotnie w różnych miejscach Przeglądu. Jeśli istnieje 

jakieś wewnętrzne źródło niezbilansowania ZUS, to nie ma ono ani charakteru systemowego, ani 

trwałego. Są to odstępstwa od systemu powszechnego wymienione na str. 12 oraz stopniowe 

odchodzenie od starej formuły zdefiniowanego świadczenia — czyli proces, który będzie trwał 

z malejącym natężeniem aż do momentu, gdy wszystkie świadczenia z ZUS będą pochodziły 

z formuły o zdefiniowanej składce. ZUS osiągnie wtedy stan równowagi finansowej, niezależnej od 

trendów demograficznych (z zastrzeżeniem dotyczącym wyłomów w systemie powszechnym 

związanych ze służbami mundurowymi, górnikami itp.). 

Teza o samorównoważeniu się wydatków z dochodami w ZUS ma fundamentalne znaczenie dla 

rządowej diagnozy, gdyż już w punkcie wyjścia zrównuje ze sobą mechanizmy finansowe obydwu 

filarów: 

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 systemu16.  

Jeśli można by dodatkowo wykazać, a temu jest poświęcona większość rządowego raportu, że OFE 

działa drożej, a na dodatek mniej sprawnie niż ZUS, to pomysł utrzymania w Polsce drugiego filaru 

emerytalnego staje się istotnie wątpliwy. 

Główna teza Przeglądu jest nie tylko fałszywa, ale została też postawiona w sposób nieuczciwy — 

autorzy raportu ukrywają fakty, które nie mogą im być nieznane. Mechanizm zapewniający 

dostosowywanie świadczeń do możliwości finansowych systemu emerytalnego został 

zdewastowany ustawą z 2004 r. Jest zdumiewające, że w przeglądzie zmian wprowadzonych po 

1999 roku (Tabela 3, str. 14), ta kluczowa zmiana została pominięta. 

3.1 Formuła zdefiniowanej składki w systemie repartycyjnym 
 

Istotnie wprowadzenie formuły zdefiniowanej składki jest wielkim osiągnięciem reformy ZUS 

z 1999 r. W tej kwestii nie ma różnicy zdań między nami i autorami Przeglądu. Reguła ta ustanawia 

mikroekonomiczną racjonalność świadczeń z pierwszego filaru, która polega na tym, że – najogólniej 

pisząc – emerytura będzie zależała od wpłaconych przez ubezpieczonego składek oraz stażu ich 

opłacania. Współmierność dotyczy tutaj wzajemnych relacji. Jeśli rówieśnicy Paweł i Gaweł przejdą 

w tym samym wieku na emeryturę, a świadczenie Pawła będzie dwa razy wyższe niż Gawła, to 
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 Przegląd..., s. 9. 
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 Przegląd..., s. 9. 
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dlatego, że finalny stan konta Pawła był dwa razy wyższy. To tylko tyle i aż tyle. Ile złotówek 

dostanie każdy z nich — tego reguła zdefiniowanych składek zastosowana do systemu repartycyjnego 

nie rozstrzyga. Nie ma żadnego automatyzmu, który by zapewniał, że uprawnienia emerytalne Pawła 

i Gawła spotkają się w roku 2035 ze współmiernym strumieniem składek płaconych przez młodsze 

pokolenia. Zasada zdefiniowanej składki nie unieważnia faktu, że system ZUS jest nadal 

systemem repartycyjnym, mechanizmem międzypokoleniowej wymiany składek i jak każdy tego 

typu system silnie zależy od demograficznych zmian w następstwie pokoleń oraz od zmian na 

rynku pracy (powiązania aktywności ekonomicznej ludzi z ich uczestnictwem w krajowym 

systemie emerytalnym). O tym, czy wrażliwość na te czynniki uzewnętrznia się w braku 

równowagi finansowej systemu, czy też jest na bieżąco neutralizowana, decyduje mechanizm 

waloryzacji składek. To on jest głównym instrumentem makroekonomicznej racjonalności 

repartycyjnego systemu ZUS. W tej właśnie kwestii raport jest wyjątkowo powierzchowny, 

przemilcza istotę problemu i podpiera się tendencyjnymi sloganami, które można uznać za poprawne 

tylko przy bardzo szczególnych, dalekich od polskich realiów, założeniach. 

3.2 Waloryzacja składek zapisanych na kontach w ZUS 

 

Twórcy reformy z 1999 roku mieli świadomość kluczowego znaczenia reguły waloryzacyjnej dla 

makroekonomicznej spójności systemu. Dlatego wprowadzili regułę, która dosyć skutecznie 

zapobiegała zbyt swobodnemu dryfowaniu przyszłych zobowiązań ZUS i rozdawaniu 

nieuzasadnionych obietnic. Waloryzacja składek zależała w 25% od stopy inflacji oraz w 75% od 

nominalnej zmiany sumy zbieranych przez ZUS składek emerytalnych. (a więc od jej wzrostu lub 

spadku). Jeśli inflacja osiągnęłaby 2%, a suma składek spadłaby o 1%, to waloryzacja byłaby ujemna, 

czyli mimo inflacji spowodowałaby nominalny ubytek w zapisach na koncie w ZUS. Autorzy reformy 

z 1999 roku wiedzieli, że nadchodzące dekady to nie jest dobry czas dla systemów repartycyjnych, 

gdyż realny wzrost wpłacanych składek będzie rzadki, a będą się pojawiać okresy ich nominalnego 

spadku. Przyjęli, że czas wysokich waloryzacji z ZUS mija, dlatego formuła waloryzacji składek musi 

być realistyczna. 

Autorzy Przeglądu w ogóle nie podejmują wątku demograficznych zagrożeń dla waloryzacji składek 

w ZUS. Pomijają to, co było jedną z głównych przesłanek reformy z 1999 roku. Przecież drugi filar 

został stworzony głównie dlatego, że pierwszy, trzymając się makroekonomicznych rygorów 

wypłacalności, był skazany na niskie stopy waloryzacji. Twórcy reformy nie mieli wątpliwości, że 

drugi filar w długim okresie będzie osiągał stopy zwrotu wyższe niż waloryzacje ZUS, z trudem 

pokrywające efekty inflacji. Swoją diagnozę wyprowadzali z długookresowych projekcji stopy 

zależności demograficznej w systemie emerytalnym, dla której dramatycznym zagrożeniem był 

spadający współczynnik dzietności, od wielu lat na poziomie dużo poniżej progu reprodukcji prostej. 

Przez 15 lat, które minęły od sformułowania założeń tamtej reformy, nic się pod tym względem nie 

poprawiło. Pojawiły się natomiast nowe zagrożenia związane ze zmianami na rynku pracy, których 

wówczas nie doceniano. Około 2 mln Polaków przebywa za granicą, a więc około miliona wnosi 

składki do innych systemów ubezpieczeń społecznych. Około 1,5 mln Polaków z przymusu 

uczestniczy w krajowym systemie emerytalnym w zredukowanej skali ze względu na brak pracy lub 

ograniczony do niej dostęp. Inni — około 1 mln — dobrowolnie lub z przymusu zamienili pozycję 

pracownika na status samodzielnego przedsiębiorcy, co również ogranicza skalę uczestnictwa 

w systemie emerytalnym. W coraz mniejszym stopniu przynależność do systemu emerytalnego zależy 

od miejsca zamieszkania i miejsca rzeczywistego wykonywania pracy — rynek pracy „w chmurze” 
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jest dziś najszybciej rosnącym segmentem rynku pracy
17

. Wszystko to świadczy o tym, że utrzymanie 

w długim okresie stałego poziomu składek będzie coraz trudniejszym wyzwaniem. Zastępowanie 

ubytku składek wzrostem stopy składki jest z kolei niebezpieczną strategią, która może spowodować 

pogłębienie spadku składki. Państwo przestało być właścicielem obywateli, a obywatele mają coraz 

więcej odwagi i środków technicznych, by samodzielnie decydować o swoim uczestnictwie 

w obowiązkowych programach tego lub innego państwa. Tego typu refleksji brakuje w Przeglądzie. 

Jest w nim za to formuła równowagi dzięki zdefiniowanej składce i sugestywna obietnica utrzymania 

w przyszłości waloryzacji składek na dotychczasowym poziomie 6,8%, a nawet 8,5% (jak na tzw. 

subkontach w ZUS). 

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS z 2004 roku wprowadziła obowiązujące do dzisiaj  

zmiany. Pierwsza zmiana polegała na zastąpieniu kombinacji 25% wskaźnika inflacji i 75% wskaźnika 

wzrostu nominalnej sumy składek przez drugi z tych wskaźników z wagą 100%. Ważniejsze są jednak 

dwie inne zmiany, zrywające w pierwszym filarze bezpośredni związek między makroekonomicznymi 

strumieniami wpłat i wypłat.  

W wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan konta nie może ulec obniżeniu (art. 25, ust.3). 

oraz:  

Wskaźnik waloryzacji składek nie może być niższy niż wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych (art. 25 ust. 6)
18

. 

W rezultacie obowiązująca  formuła waloryzacji w ZUS jest ekonomicznie poprawna tylko tak 

długo, jak długo wpływy składek — obecne i prognozowane na przyszłość — rosną szybciej niż 

inflacja, czyli rosną w kategoriach realnych. Już w przeszłości formuła ta przyniosła efekt 

nadmiernej waloryzacji kont w ZUS doprowadzając do oderwania się zobowiązań ZUS od 

obserwowanych obecnie możliwości ich wypełnienia.  

W okresie 2001-2012 waloryzacja podniosła o 108,7% wartość zobowiązań na kontach 

podstawowych, podczas gdy możliwości pokrycia tych zobowiązań napływającymi składkami wzrosły 

o 104,0%. Jeśli więc przyjąć, że system był w roku 2001 zbilansowany, to luka w pokryciu 

zobowiązań wynosi po 12 latach                     . Luka ta jest wyłącznym efektem 

nadmiernej waloryzacji w 2002 roku, kiedy stopa wzrostu przypisu składki wyniosła -0,46%, zaś stopa 

inflacji 1,87%. Właśnie wtedy luka wyniosła 2,3%, i pozostała na niezmienionym poziomie do końca 

roku 2012. 

Luka ta może wydawać nieduża. Niekorzystne trendy demograficzne każą jednak przypuszczać, że w 

nadchodzących dwóch dekadach luka ta będzie narastać szybciej. Załóżmy więc najpierw 

optymistycznie, że w nadchodzącym 12-leciu stopy inflacji okażą się dokładnie takie same jakie 

zaobserwowaliśmy w okresie 2001-2012, ale wskaźniki wzrostu przypisu składki emerytalnej okażą 

się tylko o jeden punkt procentowy niższe od tych z lat 2001-2012. Wtedy  zobowiązania  wzrosną o 

89,9%, zaś możliwości ich pokrycia o 82,0%. Narosła przy tym założeniu luka wyniesie 4,3%, co 

będzie efektem niższego od inflacji wzrostu przychodów składkowych w trzech z dwunastu lat. 

                                                 
17

 Przewiduje się, że dochody płynące przez światowy rynek pracy w chmurze wzrosną z 1 mld USD w roku 

2012 do 5 mld USD w roku 2018. „The Economist”, 1 czerwca 2013. 
18

 By uniknąć nieporozumień, dodajmy, że nie oznacza to, że do roku 2004 waloryzacja była prowadzona 

według ekonomicznie zdrowej formuły. Oryginalna formuła nigdy nie została zastosowana. Waloryzacja kont 

ZUS ruszyła dopiero w 2006 roku ze skutkiem retroaktywnym, a więc przebiegała już w okresie obowiązywania 

znowelizowanej ustawy. 
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Jeśli przyjmiemy bardziej pesymistyczne założenie, iż stopy wzrostu przypisu składki okażą się o dwa 

punkty procentowe niższe od tych z lat 2001-2012, wtedy wzrost przypisu niższy od inflacji zdarzy się 

już siedem razy na 12 lat, wzrost zobowiązań wyniesie 80,1%, możliwości ich pokrycia wzrosną o 

62,3%, a narosła po 12 latach luka wyniesie 11,0%. 

Można więc przewidywać, że nawet jeśli w ciągu najbliższych dwóch dekad przypis składki nie 

będzie realnie spadał, wadliwie zaprojektowany mechanizm waloryzacji istniejącą już lukę 

dramatycznie zwiększy. Oczywiście do katastrofy nie dojdzie,  gdyż wcześniej trzeba będzie odwołać 

obecną formułę waloryzacyjną i przywrócić bardziej rygorystyczną wersję, dającą dużo gorsze, ale za 

to realistyczne stopy waloryzacji. Trzeba będzie się pogodzić z faktem, że system repartycyjny, także 

ten, który działa zgodnie z zasadą zdefiniowanej składki, ma współcześnie bardzo niski potencjał do 

waloryzowania kont składkowych dodatnimi współczynnikami waloryzacji. Pracuje trochę mniej 

ludzi, ale ich wydajność rośnie. Nie jest ona jednak w całości opłacana, a ponadto pracujący 

ograniczają swój udział w krajowym systemie emerytalnym. Innymi słowy, wzrost gospodarczy 

przenosi się powoli do tych działów (np. samodzielna działalność gospodarcza), które mają niższe 

obciążenia na rzecz systemu ubezpieczeń społecznych. 

 

 

 

Przedstawione przykłady ilustruje wykres, na którym naniesiono stopy inflacji i oryginalne stopy 

wzrostu przypisu składki z lat 2001-2012, jak również stopy przypisu zredukowane o 1pp oraz o 2pp. 

Linia czerwona na samej górze (historyczne stopy wzrostu przypisu składki) przebiega poniżej linii 

czarnej (stopy inflacji) tylko w roku 2002. Linia niebieska trzecia od góry (stopy przypisu obniżone o 

2pp) przebiega natomiast poniżej linii czarnej w latach 2001-2004 oraz 2010-2012. Łatwo zauważyć, 

że szybkie rozjeżdżanie się zobowiązań i możliwości ich pokrycia nie wynika ze zbyt niskiej 

średniorocznej stopy wzrostu przypisu składki. Nawet w wariancie pesymistycznym wynosi ona 4,1%, 

a więc wciąż przekracza średnioroczną stopę inflacji równą 3,0%. Problemem jest duża skala wahań – 
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nawet gdy przypis w długim okresie realnie rośnie, raz na jakiś czas zdarza się rok, kiedy spada 

poniżej inflacji, i wtedy pojawia się luka, która w żadnym z następnych lat nie ulega zamknięciu. 

Wykres ilustruje dodatkowo inne niepokojące zjawisko. Chodzi mianowicie o wyraźnie procykliczny 

charakter wahań realnego tempa wzrostu przypisu składki, gdzie naprzemiennie występują kilkuletnie 

okresy wysokiego i nikłego wzrostu. Szczególnie silne wrażenie oderwania od realiów sprawiają 

szampańskie waloryzacje z lat 2007-2009, które  w efekcie zwiększyły zobowiązania ZUS o 40,7%, 

podczas gdy wzrost funduszu płac za ten sam okres wyniósł 35%, zaś wzrost nominalnego PKB już 

tylko 26,7%. W połowie tego trzyletniego okresu wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, 

że nadchodzi czas zaciskania pasa, a mimo to waloryzacja w roku 2009 jeszcze przekroczyła o 2pp 

tempo wzrostu nominalnego PKB, i o 3,7pp tempo wzrostu funduszu płac. Można mieć podejrzenie, 

że do trwałego efektu waloryzacji kont emerytalnych doszło wówczas na skutek nietrwałego wzrostu 

przypisu składki. Do takich nietrwałych wzrostów może dochodzić z powodu rozszerzenia bazy 

składkowej – na przykład na skutek objęcia  dodatkowych kategorii osób powszechnym systemem 

emerytalnym, albo na skutek objęcia jakichś dodatkowych kategorii dochodów oskładkowaniem. W 

innych okresach dochodzi do procesów odwrotnych – a więc kurczenia się bazy składkowej na skutek 

migracji osób poza obszar objęty systemem, jak również upowszechniania się form zatrudnienia i 

kategorii dochodów objętych niskim oskładkowaniem. Szczególnie sprzyjają temu okresy wysokiego 

bezrobocia, kiedy mnożące się formy tzw. umów śmieciowych promowane są jako antidotum na 

niedostateczny popyt na pracę w pełni oskładkowaną. Pewnym potwierdzeniem takiego podejrzenia 

jest nikłe tempo realnego wzrostu przypisu składki w latach 2010-2012, co najpewniej przeciągnie się 

przynajmniej na rok 2013. 

Nie ma wątpliwości, że mechanizm waloryzacji zobowiązań na kontach podstawowych w ZUS 

jest wadliwy, gdyż w dłuższej perspektywie odrywa je od ekonomicznych realiów finansowania 

świadczeń, generując przy tym niepotrzebnie dużą zmienność w krótkim okresie. Na beztrosce 

polityków, pompujących przyszłe zobowiązania ZUS ponad ekonomiczne realia, skorzystają zapewne 

ci, którzy wkrótce przejdą na emeryturę, lecz drogo za to zapłaci pokolenie trzydziesto- i 

czterdziestolatków. 

3.3. Waloryzacja subkonta ZUS 

 

Zaburzona jest także zasada waloryzacji zobowiązań na subkontach ZUS. Powiązanie waloryzacji 

z samym nominalnym wzrostem PKB, zważywszy na czynniki opisane wcześniej, stwarza tylko 

iluzoryczną więź między przyszłymi wypłatami z tych kont a dopływem składek do ZUS. Epatowanie 

8,5% stopą zwrotu z subkont ZUS jest intelektualnym nadużyciem także z tego powodu, że policzono 

ją za okres 2000–2012, a więc uwzględniono 11 lat, gdy subkonto nie istniało. Przez następnych kilka 

lat waloryzacje zobowiązań na subkontach nie mają dużego znaczenia, gdyż dzisiaj dotyczą zaledwie 

30 mld zł, podczas gdy zobowiązania na kontach podstawowych opiewają już na 2,2 bln zł. Tym 

niemniej może dziwić, dlaczego państwo nierówno wynagradza wpłacane do ZUS składki — daje 

dużo tam, gdzie zapisy są małe, a mało tam, gdzie zapisy są duże. Przecież obydwa konta nie mają 

własnych przychodów i stoi za nimi ten sam makroekonomiczny mechanizm międzypokoleniowych 

transferów składek. Propagandowy charakter waloryzacji zapisów na subkoncie nie budzi naszych 

wątpliwości. Jest to najwyraźniej przejściowe rozwiązanie, które ma spełnić rolę przynęty, 

zachęcającej ubezpieczonych do dobrowolnego przeniesienia swych zasobów z OFE do ZUS. 

Podsumowując, cała część Przeglądu poświęcona długookresowej wiarygodności waloryzacji składek 

do ZUS nie przedstawia rzetelnej analizy problemów. Raport jest pisany pod z góry założoną tezę, że 
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mechanizm finansowania repartycyjnych emerytur z ZUS jest tak samo dobry, rzetelny i bezpieczny, 

jak kapitałowy system finansowania świadczeń. Teza ta jest w dalszej części Przeglądu potrzebna do 

wyciągnięcia ostatecznego wniosku, że system kapitałowy, przy doskonałym ze swej natury 

zreformowanym ZUS, jest w ogóle niepotrzebny. Autorzy raportu omijają ważne, lecz niewygodne 

kwestie (np. uwarunkowania demograficzne). Rażącym nadużyciem jest przemilczenie zmian 

wprowadzonych w 2004 r., które podważyły system długookresowej stabilności wypłat i zamieniły 

waloryzację składek w ZUS w narzędzie propagandowej walki z drugim filarem. 
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4. Stopy zwrotu w OFE a indeksacja składek w ZUS 
 

W tej części zajmujemy się wywodem prezentowanym w Przeglądzie, gdzie mówi się, że składki 

przekazywane do OFE przynoszą gorsze efekty niż te, które trafiają do ZUS. Jest on najbardziej 

medialny ze względu na prosty przekaz. Jeszcze przed ukazaniem się raportu rządowego 

rozpowszechniane były w mediach dane pochodzące z Tabeli 10 Przeglądu, przekazujące dwie proste 

informacje:  

 indeksacje w ZUS są wyższe niż zwroty w OFE oraz 

 lokata w OFE jest gorsza od wielu innych pasywnych lokat inwestycyjnych (oprócz lokaty w 

WIG20).  

Wyniki te miały olbrzymią siłę oddziaływania i przygotowały opinię publiczną do przyjęcia 

rządowego raportu. Jacek Żakowski, zaliczany do elity polskich dziennikarzy, stwierdził 

w opiniotwórczym programie radiowym, że ZUS przyniósł nam 8,5% rocznie, a OFE tylko 6,6%, co 

zamyka dyskusję nad przyszłością OFE
19

. Niektórzy, lepiej panujący nad emocjami dziennikarze, 

podawali bardziej reprezentatywny dla ZUS wynik 6,8%, jednak konkluzja musiała być podobna: 

6,8% to nadal więcej niż 6,6% w OFE. 

 

 

 

Tabela 10 zawiera jednak kardynalne błędy metodologiczne, wypaczające ocenę stopy zwrotu z OFE 

i fałszujące przekaz kierowany przez rząd do społeczeństwa.  

Należy zacząć od tego, że wątpliwe jest, by waloryzację ZUS można było uznać za równoważną 

rynkowym stopom zwrotu. Waloryzacje nie są stopą zwrotu z realnych aktywów, są aktem kreacji 

                                                 
19

 Wypowiedź w TOK FM, piątek 28 czerwca 2013 r., Poranny przegląd prasy. 
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powiększającej w sposób nieodwracalny przyszłe zobowiązania ZUS na podstawie bieżących, 

krótkookresowych zmian w przypisie składki.  

Głównym jednak problemem, na który mamy zamiar zwrócić uwagę, jest nieporównywalność 

miar umieszczonych w głównej kolumnie Tabeli 10, nazwanej „średnia geometryczna”. 

Wszystkie umieszczone tam liczby są średnimi geometrycznymi oprócz jednej, tej dotyczącej OFE 

i nazwanej „stopa zwrotu (netto) OFE po odjęciu opłat”. Jest to właśnie owe 6,6%, które daje OFE 

poślednie miejsce wśród benchmarków umieszczonych w tabeli.  

Trudno powiedzieć, czym jest owa miara, gdyż rządowy dokument jej nie definiuje, podobnie jak 

prasowe teksty ekspertów NBP, już wcześniej podające zbliżone wyniki i używające określenia 

„średnia stopa zwrotu emeryta”. Niezdefiniowanie miary, która staje się podstawową charakterystyką 

efektywności OFE, jest błędem metodologicznym, gdyż nawet jeśli jest to miara poprawna (tak jak np. 

wewnętrzna stopa zwrotu), to powstaje problem, czy jest ona porównywalna z innymi benchmarkami 

z Tabeli 10, które są średnimi geometrycznymi stopami zwrotu. Jak wiadomo, obydwie miary inaczej 

definiują efektywność przedsięwzięcia inwestycyjnego i dlatego dają inne wyniki. Jeśli jest to inna, 

wymyślona ad hoc miara, to tym bardziej trzeba ją dokładnie zdefiniować, gdyż oprócz 

porównywalności dochodzi jeszcze kwestia poprawności jej konstrukcji oraz użycia. 

Średnia geometryczna stopa zwrotu pokazuje średnioroczną korzyść, jaką osiągnął inwestor, który 

trzynaście lat temu zainwestował jednorazowo jakąś kwotę, na przykład 1000 zł, w jakieś 

przedsięwzięcie wymienione w Tabeli 10. Daje ona szerokie możliwości porównywania 

przedsięwzięcia z rożnymi agregatami makroekonomicznymi, nawet jeśli mamy kłopot 

z wyobrażeniem sobie, na czym miałoby polegać zainwestowanie na początku 2000 roku 1000 zł 

w PKB. Jeśli policzymy średnią geometryczną stopę zwrotu dla ZUS oraz OFE, to uzyskamy 

odpowiednio 6,81% oraz 8,78%. Ekspert rządowy słusznie zauważa, że w przypadku OFE trzeba 

odliczyć opłaty pobierane od składek. Można to zrobić w prosty sposób, korygując stopę brutto 

czynnikiem       
  

 , gdyż w roku 2000 opłata pobierana od składek wynosiła 9,1%, a średnia 

geometryczna stopa zwrotu opisuje los złotówki wpłaconej do OFE właśnie na początku 2000 r. 

Trzeba zatem wykonać działanie: 

                  
                     . 

Daje to wynik 7,99% netto, czyli jednak ponad jeden punkt procentowy więcej niż 6,81% 

w ZUS. Ten sposób liczenia wyniku netto ma również tę zaletę, że średnia geometryczna stopa zwrotu 

może być porównywana ze średnią stopą wzrostu PKB, stopą zwrotu z obligacji i innymi stopami 

makroekonomicznymi.  

Tej zalety (jak i innych
20

) nie posiada druga popularna miara, zwana wewnętrzną stopą zwrotu (IRR). 

Pozwala ona jednak naturalnie uwzględnić zmieniające się z roku na rok opłaty od składek, gdyż 

pokazuje korzyść, jaką uzyskała osoba, która na początku 2000 r. przystąpiła do OFE i przez 

trzynaście lat płaciła składki brutto, takie jakie rzeczywiście płaciła, i uzyskała po 13 latach wynik 

netto na swym koncie. IRR jest niczym innym tylko średnim oprocentowaniem takiego konta. 

Policzmy więc przykładową wartość tej miary dla przeciętnego uczestnika systemu emerytalnego. 

                                                 
20

 Wewnętrzna stopa zwrotu jest bardzo zależna od struktury czasowej wpłat — liczy się to, kiedy i ile się 

wpłaca. Zależy również od struktury czasowej rocznych stóp zwrotu — liczy się nie tylko ilość dobrych i złych 

lat, ale także to, czy lata dobre występują na początku czy na końcu okresu oszczędzania. Im lepsze wyniki 

pojawiają się bliżej końca badanego okresu, tym wyższa wewnętrzna stopa zwrotu za ten okres. Wszystko to 

razem sprawia, że wewnętrzna stopa zwrotu nie jest porównywalna ze średnią geometryczną i obydwie miary 

dają dla tego samego przedsięwzięcia inwestycyjnego różne wyniki liczbowe. 
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Weźmy zatem osobę z przeciętnym krajowym wynagrodzeniem, płacącą składki w latach 2000–2012 

według obowiązujących stawek i ponoszącą obowiązujące opłaty. Tak zdefiniowany uczestnik uzyskał 

wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji na średniorocznym poziomie 5,79% w ZUS oraz 6,11% 

w OFE. A więc jednak OFE daje wyższe zwroty niż ZUS, jeśli porównujemy obydwa 

przedsięwzięcia za pomocą tego samego miernika. 

Podsumowując, mamy następujące wyniki konfrontacji OFE i ZUS: 

ZUS Miara efektywności inwestowania  

2000–2012 

OFE 

6,81% Średnioroczna stopa zwrotu  

(średnia geometryczna) 

8,78% brutto 

7,99% netto 

5,79% Wewnętrzna stopa zwrotu  

(dla OFE po odliczeniu opłaty dystrybucyjnej) 

6,11% 

 

Przypomnijmy, porównywalne są tylko liczby umieszczone w tym samym wierszu tabeli. Wynika 

z nich jednoznacznie, że niezależnie od metody porównywania, OFE dawało w trzynastoleciu 

2000–2012 zwroty wyższe od indeksacji w ZUS. Podstawowa teza rządowego Przeglądu jest 

humbugiem spreparowanym na potrzeby medialnej kampanii na rzecz likwidacji OFE. 

Błąd popełniony w tym kluczowym punkcie rządowej diagnozy wynika z nieumiejętności 

poradzenia sobie z rozliczeniem kosztów prowizji od składek do OFE. Ekspert rządowy jest 

przekonany, że skoro średnia geometryczna brutto pomija prowizje od składek do OFE, a inna miara 

(np. wewnętrzna stopa zwrotu) je uwzględnia, to różnica wyników otrzymanych za pomocą tych miar 

odzwierciedla koszty tej prowizji. Rządowy Przegląd w ten właśnie sposób tłumaczy potrzebę 

zastosowania dla OFE innego miernika niż dla wszystkich pozostałych pozycji w Tabeli 10: 

Uwzględniając rzeczywiste opłaty od składek, średnia stopa zwrotu w OFE wyniosła 6,6% 

w analizowanym okresie, wyraźnie poniżej wzrostu nominalnego PKB i waloryzacji ZUS21.  

Jeśli rzeczywiście podana w rządowym Przeglądzie liczba 6,6% to wewnętrzna stopa zwrotu, to 

interpretowanie różnicy pomiędzy stopą brutto 8,8% a stopą 6,6% jako efektu pobranych przez PTE 

prowizji jest poważnym błędem metodologicznym. Wewnętrzna stopa zwrotu zależy rzeczywiście 

od prowizji, ale też w znacznym stopniu od tego, jak w okresie 13 lat rozkładają się wpłaty do 

funduszu oraz jak w ciągu tego okresu zmieniają się uzyskiwane stopy zwrotu. Między innymi dlatego 

nie dziwi nas fakt, że policzona przez nas wewnętrzna stopa zwrotu dla OFE jest niższa niż wielkość, 

którą policzył analityk rządowy. Różnych wyników można otrzymać tyle, ile mamy różnych 

pomysłów na rozkład wpłat w kolejnych latach badanego 13-lecia22. Stopę zbliżoną do liczby 6,6% 

można zresztą także otrzymać jako wewnętrzną stopę zwrotu policzoną dla globalnej składki 

                                                 
21

 Przegląd ….., str 56. 
22

 W prasie popularne jest liczenie stopy IRR z inwestycji polegającej na wpłacaniu co miesiąc 100 zł na konto 

w OFE i w ZUS. Jeśli wpłat takich dokonujemy od początku 2000 do końca 2012 r., to stopy IRR wyniosą 

odpowiednio 6,74% dla OFE oraz 6,37% dla ZUS. 
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wpływającej do OFE przy założeniu (fałszywym), że wpływa ona na początku każdego roku. Tak 

policzona stopa wynosi 6,61%. 

Na drugą możliwość wskazują wyliczenia przeprowadzone przez inny ośrodek niż dwa ministerstwa. 

Odmienną od IRR miarę, uwzględniającą koszty prowizji, lansują Andrzej Sławiński i Dobiesław 

Tymoczko z NBP
23

, którzy uzyskują dla OFE zbliżony do rządowego rezultat netto 6,52%. Jeżeli 

posłużymy się ich wzorem na „stopę zwrotu dla emeryta”, korygując nieco wielkości napływających 

do OFE składek
24

, otrzymamy wartość 6,64%, co może być po zaokrągleniu zbieżne z wartością 6,6%, 

podawaną przez rządowy raport. Miara zaproponowana przez analityków z NBP ma tę zaletę, że jest 

średnią geometryczną, a więc — przynajmniej z pozoru — miarą porównywalną z innymi 

benchmarkami z Tabeli 10. Mamy jednak zastrzeżenia metodologiczne zarówno do samej miary, jaki 

i do sposobu jej użycia w Przeglądzie.  

Zastrzeżenia metodologiczne do konstrukcji miary analityków NBP są w gruncie rzeczy podobne, jak 

do uproszczeń, jakie często robimy, wyznaczając wewnętrzną stopę zwrotu. W istocie miara ta jest 

bowiem średnią geometryczną z jednorocznych wewnętrznych stóp zwrotu liczonych w uproszczony 

sposób. Pomija więc zarówno tempo napływu składek składkowania, jak i dynamikę stóp zwrotu 

wewnątrz okresów jednorocznych, pomija także wypłaty z OFE
25

. Tych defektów można uniknąć, 

opierając rachunki na notowaniach wartości jednostek rozrachunkowych, co pozwoliłoby bardzo 

dokładnie oddzielić efekty zarządzania aktywami przez OFE (zmiana wartości jednostki) od efektów 

wpłat i wypłat do i z funduszu (zmiana liczby jednostek). Analitycy NBP zdają się nie ufać temu 

przejrzystemu mechanizmowi, a w zamian gotowi są na popełnienie wyżej wymienionych 

nieścisłości. W praktyce ważniejsze jest jednak co innego. 

Łatwo mianowicie zauważyć, że istotne własności średniej geometrycznej, wyciąganej ostatecznie 

z jednorocznych wewnętrznych stóp zwrotu, w tym przypadku nie są zachowane. Jeśli bowiem 

zmienimy kwoty wpłacanych składek brutto (zachowując bez zmian stawki prowizji od składki i stopy 

zwrotu brutto), wtedy „stopa zwrotu dla emeryta” też się zmieni. Skoro tak, miara ta bardziej 

przypomina wewnętrzną stopę zwrotu z wieloletniej inwestycji, niż się to na pierwszy rzut oka 

wydaje, choć oczywiście nie jest z nią tożsama. 

Analitycy z NBP liczą stopę zwrotu dla wszystkich uczestników systemu en block. Taka miara zaś jest 

całkowicie pozbawiona interpretacji, gdyż w nieuprawniony sposób agreguje wszystkie kohorty 

przyszłych emerytów. Nie jest więc prawdą, że uzyskane wyniki to „stopa zwrotu dla Kowalskiego”. 

Tak naprawdę jest to przeciętna stopa zwrotu dla stu Kowalskich, z czego 61 Kowalskich przystąpiło 

do OFE w roku 1999, zaś po trzech Kowalskich przystąpiło do OFE w każdym z 13 lat okresu 2000–

2012. Wiadomo zaś, że ze względu na konstrukcję opłat OFE osoba, która dopiero co wpłaciła na 

fundusz, nie cieszy się wysokim zyskiem, gdyż jest on w znacznej mierze pochłonięty przez opłatę od 

składki. Podkreślić należy, że ocenianie systemu zaprojektowanego na oszczędzanie przez 

kilkadziesiąt lat na podstawie stopy zwrotu osoby, która spędziła w nim 13 lat, już jest krzywdzące. 

Przeciętna składka wpłacona na OFE przez osobę młodą spędzi przecież w systemie średnio około 

20 lat, będzie zatem więcej czasu na odrobienie jednorazowych opłat od składek. Jednak 

uwzględnianie przy całościowej ocenie systemu „wyniku z inwestycji” osoby, która wpłaciła składki 

                                                 
23

 A. Sławiński, D. Tymoczko, Emeryt może mieć więcej, „Gazeta Wyborcza”, 24 kwietnia 2013 r. 
24

 Dla lat 2008–2012 wartość przekazywanych składek okazała się nieco niższa niż początkowo podawano ze 

względu na fakt, że OFE musiały część z nich z powrotem zwrócić ZUS jako nienależne.  
25

 Chodzi tu przede wszystkim o wypłaty z tytułu spadków, wypłaty dokonywane na wniosek indywidualny 

przeniesienia kapitału emerytalnego z OFE do ZUS oraz wypłaty z tytułu okresowych rent kapitałowych. Łatwo 

dostępne dane dotyczą tylko tych ostatnich, ale i te w uproszczonych kalkulacjach są pomijane. 
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na fundusz rok temu, nie znajduje żadnego usprawiedliwienia i wynikać może tylko z chęci uzyskania 

niekorzystnego dla OFE wyniku. 

Jeśli miara Sławińskiego i Tymoczki ma być „średnią stopą zwrotu emeryta”, to trzeba przyznać, że 

emeryt jest tutaj bytem niemożliwym do zidentyfikowania. Używane przez nas miary mają pod tym 

względem olbrzymią przewagę. Osobę, która jest podmiotem obliczeń, zdefiniowaliśmy wcześniej 

przy prezentacji tych miar i nie ma wątpliwości, że każdy może się z tą osobą porównać. Kluczowa 

wada „stopy zwrotu dla emeryta” dotyczy jednak nie tyle jej konstrukcji, ile twierdzenia, że skoro jest 

to średnia geometryczna, to jest ona porównywalna ze średnią geometryczną stóp waloryzacji ZUS. 

Tymczasem „stopę zwrotu dla emeryta” wyznaczoną na poziomie 6,64% dla OFE należy porównywać 

ze „stopą zwrotu dla emeryta” policzoną analogicznie dla ZUS, która wynosi 5,62% (a nie 6,8% 

wskazane jako wielkość porównywalna w Przeglądzie). Znowu więc okazuje się, że jeszcze jedna 

miara zyskowności, która miała wykazać wyższość ZUS nad OFE, zawodzi autorów Przeglądu. 

Dociekliwy czytelnik może oczywiście zapytać, jak to możliwe, że średnia geometryczna stopa zwrotu 

ze składek kierowanych do ZUS jest znacznie niższa od średniej geometrycznej stopy waloryzacji. 

Odpowiedź jest dość prosta. Składki kierowane do ZUS w ciągu roku nie podlegają waloryzacji na 

koniec tego roku, a dopiero rok później, kiedy już wchodzą w skład wcześniej zakumulowanego 

kapitału. Ten brak waloryzacji pełni podobna rolę jak prowizja od składki w przypadku OFE. Prowizja 

zmniejsza wysokość składki alokowanej do funduszu, ale za to alokowana część składki procentuje 

(przez czas pozostały do końca roku). W ZUS nie ma prowizji, ale i nie ma oprocentowania. 

Jakie prowizje od składek pobiera ZUS? 

Na pierwszy rzut oka na tak postawione pytanie odpowiedź jest oczywista: ZUS żadnych prowizji nie 

pobiera. Skoro jednak składki wpłacane w ciągu roku nie są na koniec tego roku waloryzowane, 

przyszły emeryt na tym traci. Tę stratę można potraktować jako ukrytą prowizję od składki kierowanej 

do ZUS i wyliczyć, ile ona wynosi w procentach wpłacanej składki. W tym celu trzeba przyjąć 

uproszczone założenia. Przyjmijmy więc, że w ciągu roku na konto ubezpieczonego w ZUS trafia 

w środku każdego miesiąca kwota 100 zł. Jeśli więc składka ta nie jest w ciągu roku waloryzowana, 

mamy na koniec roku 1200 zł. Załóżmy teraz, że ZUS pobiera prowizję w wysokości p, ale za to 

waloryzuje każdą skłądkę za okres od jej zainkasowania do końca roku o odpowiednią część stopy 

waloryzacji rocznej R. Gdybyśmy mieli na koniec roku otrzymać tę samą zakumulowaną kwotę 1200 

zł, spełnione być musi równanie: 

                                                              

gdzie pierwszy wyraz sumy występującej w nawiasie klamrowym odpowiada składce ze stycznia, zaś 

ostatni składce z grudnia tego roku. Przyjmując jako daną stopę waloryzacji rocznej R, można 

rozwiązać to równanie ze względu na niewiadomą stopę ukrytej prowizji ZUS p. Wybrane wyniki 

zamieszczone zostały w poniższej tabeli: 

Stawki ukrytej prowizji przy różnych stopach waloryzacji 

 

 

 
Stopa waloryzacji ZUS 6,81% 7,34% 8,78% 12,99% 

Stawka ukrytej prowizji ZUS 3,26% 3,50% 4,15% 5,98% 
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Zawarte w tabelce wyniki pokazują, że przy stopie waloryzacji równej swojej średniej wartości z lat 

2000–2012 ukryta prowizja ZUS wynosi 3,26%, a więc niewiele mniej niż prowizja pobierana 

ostatnio przez OFE. Równocześnie prowizje pobierane przez OFE w latach 2004–2009 były znacznie 

wyższe — zrównałyby się bowiem z ukrytą prowizją ZUS przy stopie waloryzacji 13%, a waloryzacja 

wyższa od 13% zdarzyła się tylko raz w 2008 roku i jest niewielka szansa, żeby się to kiedykolwiek 

powtórzyło. 

 

Przeciwnik drugiego filaru może narzekać, że przewaga OFE jest niewielka w stosunku do osiągnięć 

ZUS. Może również zauważyć, że w minionym trzynastoleciu nie była stabilna i zdarzały się lata, 

w których ZUS wyprzedzał OFE. Tę niestabilność pokazuje zaprezentowana tabela, w której liczymy 

średnie geometryczne i wewnętrzne stopy zwrotu krocząco, wydłużając o kolejny rok horyzont 

obliczeń.  

 Waloryzacje ZUS a zwroty z OFE w horyzoncie kroczącym 2000+ 

Lata 

Roczna 

walory-

zacja 

ZUS 

Roczna 

stopa 

zwrotu 

OFE 

Średnia 

geometryczna 

netto 
Wewnętrzna 

stopa zwrotu 

ZUS OFE ZUS OFE 

2000 12,72 13,03 12,72% 2,74% 0,00% -3,36% 

2001 6,68 5,69 9,66% 4,21% 2,16% -1,35% 

2002 1,90 15,27 7,01% 7,77% 1,70% 4,22% 

2003 2,00 10,91 5,73% 8,55% 1,61% 5,65% 

2004 3,63 14,22 5,31% 9,66% 2,04% 7,56% 

2005 5,55 14,99 5,35% 10,53% 2,77% 9,00% 

2006 6,90 16,41 5,57% 11,35% 3,54% 10,29% 

2007 12,85 6,21 6,45% 10,70% 5,19% 9,21% 

2008 16,26 -14,15 7,50% 7,61% 6,94% 4,22% 

2009 7,22 13,75 7,47% 8,21% 6,87% 5,65% 

2010 3,98 11,23 7,15% 8,48% 6,34% 6,41% 

2011 5,18 -4,68 6,98% 7,32% 6,07% 4,68% 

2012 4,68 16,34 6,81% 7,99% 5,79% 6,11% 
 

Kolorem zaznaczono wyniki lepsze dla pary ZUS–OFE. 

Gdybyśmy tę dyskusję prowadzili rok temu, to musielibyśmy stwierdzić, że ZUS daje wyższą 

wewnętrzną stopę zwrotu niż OFE, choć przegrywa z OFE przy porównaniu średnich 

geometrycznych. Stwierdzenie to osłabimy dwoma uwagami. Po pierwsze, przewaga ZUS w roku 

2008, 2009 i 2011 wyrosła na wysokiej („szampańskiej”) waloryzacji kont w trzyleciu 2007–2009. 

Szampańską waloryzacją nazywamy fakt oderwanej od realiów ekonomicznych waloryzacji, która 

podniosła konta ZUS o 40,7%, podczas gdy PKB wzrósł w tym czasie „tylko” o 26,7% (nominalnie). 

Gdyby nie to, nawet głębokie spadki na giełdach z roku 2008 oraz 2011 nie odebrałyby pierwszeństwa 

lokatom z OFE. Po drugie, wewnętrzna stopa zwrotu jest niestabilna w krótkim horyzoncie inwestycji, 

przy dłuższym horyzoncie coraz mniej zależy od wyników ostatnich lat. Gdyby więc dołożyć 13 lat 
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dokładnie powtarzających historyczne wyniki, z szampańską waloryzacją i załamaniami giełdowymi, 

uzyskamy w każdym kolejnym roku wyższą wewnętrzną stopę zwrotu z OFE niż ZUS
26

. 

Wskazywanie na słabe wyniki OFE nie jest uzasadnione, jeśli spojrzymy na pozostałe benchmarki 

w Tabeli 10. Pamiętamy, że tylko średnia geometryczna jest porównywalna z innymi umieszczonymi 

w tabeli wskaźnikami inwestycyjnymi. Dla OFE bierzemy średnią geometryczną netto, czyli 8,0%, 

i okazuje się, że jest to najlepszy wynik w całym zestawieniu. Najlepszy — poza subkontem ZUS, 

którego umieszczenie w Tabeli 10 jest manipulacją nie tylko dlatego, że zobowiązania na subkoncie to 

tylko 1,5% tego, co jest zapisane na koncie podstawowym. Subkonto działa od maja 2011 r. 

i prezentowanie go tak, jakby działało i pomnażało nasze emerytury od roku 2000, jest nadużyciem.  

Autor rządowych obliczeń sięgnąć musiał, zgodnie z zasadą waloryzacji subkonta, do wysokich stóp 

nominalnego wzrostu PKB z lat 1996+, czyli lat z dwucyfrową inflacją, co już czyni uzyskaną miarę 

nieporównywalną z innymi wartościami z Tabeli 10, gdyż te odzwierciedlają procesy z lat 2000-2012. 

Ponadto rządowy analityk udawał, że nie wie, jakich lat tyczy się obliczona przezeń waloryzacja.  

Zrobił tak, pomimo że w tym czasie znana już była rzeczywista waloryzacja subkonta ZUS i, jak 

wszystkie waloryzacje ZUS, nie obejmowała ona składek z ostatniego roku. W czerwcu 2013 roku 

przyznano waloryzację 6,27%, tylko za składki wpłacone na subkonto w 2011 roku, a mimo to 

rządowy Przegląd wymienia 8,5 % waloryzację subkonta jako hipotetyczną wartość za lata 2000-

2012, podczas gdy rzeczywiście (gdyby wtedy subkonto istniało) waloryzacja dotyczyłaby lat 1999-

2011. Dodatkowo, ponieważ tempo wzrostu PKB słabnie, nie ma żadnych szans, by w czerwcu 2014 

roku, gdy zwaloryzowane zostaną składki wpłacone w 2012 r., waloryzacja przekroczyła dzisiejsze 

6,27%. Przy obecnej prognozie wzrostu PKB w 2013 r. (około 2,8% nominalnie) waloryzacja składek 

wpłaconych w 2012 r. wyniesie 5,15%, czyli średnio za dwa lata działania subkonta 5,71%. Zatem 

wynik 8,5% to mistyfikacja, którą niestety wielu przyjęło bez zastrzeżeń. 

W rządowym dokumencie można znaleźć więcej zafałszowanych danych o waloryzacji składek na 

subkoncie ZUS. Na stronie 19 (wykres 3) znajduje się informacja, że rzeczywiście przyznana 

waloryzacja wyniosła 14,3% za 2011–2012, czyli średniorocznie 6,90% zamiast wyliczanych przez 

nas 5,15%. Analityk rządowy znowu udaje, że nie zna reguł waloryzacji subkonta i nie wie, iż 

waloryzacja, którą wyliczył za rok 2011, jest fikcją, gdyż odnosi się do składek wpłaconych w roku 

2010. Jak wiadomo, wtedy nie było jeszcze składek kierowanych na subkonto ZUS. 

Porównując osiągnięty przez OFE wynik netto, warto pamiętać, że inne benchmarki finansowe 

z Tabeli 10 nie są w pełni wartością netto. WIG-u czy obligacji nie da się kupić bez kosztów 

transakcyjnych ponoszonych na rzecz biura maklerskiego. Mimo to jednak wyniki OFE (8,0%) są 

lepsze niż podawane w Tabeli 10 wyniki obligacji (5Y/10Y)
27

 oraz indeksu WIG. Aktywne 

zarządzanie OFE przynosi korzyści, mimo że nie są one osiągane bez kosztów. Analizujemy ten 

problem następnej części. 

                                                 
26

 Symulację taką prezentujemy w materiale Stopy zwrotu: OFE i ZUS na stronie internetowej KOBE. 
27

 Trudno ocenić, co wyrażają podane w Tabeli 10 wskaźniki rentowności obligacji 5- i 10-letnich. 

Prawdopodobnie są to rentowności osiągnięte na hurtowych przetargach MF. Jeżeli tak, to nie jest to stopa 

zwrotu porównywalna ze średnią geometryczną z OFE czy WIG. Aby taką miarę uzyskać, trzeba sprawdzić, ile 

zarobił w skali roku inwestor, który kupował co roku pięcio- lub dziesięcioletnie obligacje skarbowe, albo 

skorzystać z dostępnych indeksów obligacji przygotowywanych przez banki. 

http://www.kobe.org.pl/
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Efekt netto działalności OFE, po uwzględnieniu pobieranych przez PTE prowizji od składek
28

 oraz 

opłat za zarządzanie aktywami, jest relatywnie dobry. Nawet jeśli PTE dużo zarobiły, pozwoliły też 

zarobić płatnikom, gdyż wybierały okazje do inwestowania lepsze od przeciętnych na rynku. Od 

pasywnego zarządcy dostawalibyśmy zwrot między 6,7% a 7,7%, w zależności tego, jak wypełniłby 

on portfel inwestycyjny obligacjami i akcjami. Dokonana przez rząd porównawcza ocena zwrotów 

z OFE oraz waloryzacji z ZUS zawiera rażące błędy metodologiczne. Wyraźnie widać, że rządowy 

dokument był przygotowywany pod silną presją udowodnienia z góry założonej tezy. Rząd daleko 

odszedł od stanowiska z 2011 r. wyrażanego w jego imieniu przez min. Michała Boniego. Widziano 

wtedy potrzebę doraźnych udoskonaleń, ale dostrzegano również pozytywy w działaniu drugiego 

filaru i jego niezbędność dla bezpieczeństwa emerytalnego w Polsce. Dlatego ograniczenia 

wprowadzone w 2011 r. traktowano jako doraźny skutek braku równowagi finansów publicznych. 

Dzisiaj próbuje się za wszelką cenę i wbrew faktom wykazać, że OFE są instytucją przynoszącą 

wszystkim szkody. 

  

                                                 
28

 Zwróćmy uwagę, że przeszacowujemy w naszych obliczeniach koszt prowizji od składek. Przyjęliśmy tutaj 

9,1% z roku 2000, chociaż nie jest to wielkość reprezentatywna dla lat 2000–2012. Od 2004 roku prowizje PTE 

wynosiły około 6%, a od 2010 — 3,5%, czyli średnio 5,9% za cały okres.  
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5. Stopy zwrotu a PKB 
 

W rządowym raporcie oprócz nierzetelnego porównania historycznych stóp zwrotu z OFE i ZUS 

możemy znaleźć także nierzetelną prognozę na przyszłość. Opiera się ona między innymi na budzącej 

szereg wątpliwości analizie porównawczej wyników inwestycji w akcje i tempa wzrostu PKB krajów 

OECD. Rządowi eksperci przekonują: 

Nawet w latach poprzedzających rok 2007 jedynie mniejszość wśród 14 analizowanych krajów 

wykazała znacząco wyższe zwroty z giełdy niż nominalny wzrost PKB. Jeżeli do badanego okresu 

dodamy lata 2007–2012, to jedynie w 3 krajach mamy przewagę giełdy nad PKB (zobacz: Wykres 

22 i 23)29. 

Tymczasem na wykresie na stronie 59 wyraźnie widać, że w 9 (lub 10, w zależności od wyboru okresu 

dla Polski) spośród 14 analizowanych krajów stopa zwrotu z rynku akcji była wyższa niż wzrost PKB. 

Nie chodzi jednak o to, że autorzy raportu źle interpretują wykres, który sami sporządzili, a o to, że 

badanie, którego wyniki umieszczono na wykresie, nie jest rzetelnie przeprowadzone. Po pierwsze, 

dane na wykresach pochodzą z różnych lat — choć zawsze kończą się w 2007 roku, ich początek 

znajduje się w okresie 1990–1998. Osiem lat różnicy to nie jest mało przy porównywaniu okresów 

dwudziesto- czy nawet trzydziestoletnich. Po drugie, co ważniejsze, wzięty pod uwagę okres jest 

zdecydowanie za krótki jak na charakter badanego zjawiska. Przy porównaniach stóp zwrotu z akcji 

ze stopą wzrostu PKB niewiele nowego wnosi kolejny uwzględniony w analizie kraj, liczy się 

natomiast przede wszystkim długość badanego okresu. Jest to prostą konsekwencją faktu, że 

interesujące nas wskaźniki zmieniają się silnie w czasie, zaś różnice przekrojowe (pomiędzy krajami) 

są niewielkie. Długa retrospektywa pozwala objąć analizą okresy wojen światowych, Wielkiego 

Kryzysu lat trzydziestych, a także długiego okresu szybkiego tempa wzrostu pomiędzy II wojną 

światową a kryzysem naftowym. 

Autorzy Przeglądu dysponowali raportem Credit Suisse, więc mogli sięgnąć do przedstawianych tam 

obliczeń. Zobaczyliby wówczas, że stopa zwrotu z inwestycji w globalne akcje wyniosła w latach 

1900–2012 o 5% (w ujęciu realnym). W tym samym okresie globalny PKB rósł w średnim tempie 

3,8% (realnie). Różnica na korzyść rynku akcji wyniosła więc 1,2 punktu procentowego rocznie. 

Byłaby ona jeszcze większa, gdyby usunąć nieudane inwestycje, takie jak całkowite wywłaszczenie 

inwestorów w wyniku rewolucji komunistycznych w Rosji czy Chinach. Nie mówiąc o tym, że 

inwestycja tylko w akcje amerykańskie przyniosłaby aż 2,5 punktu więcej niż globalny wzrost PKB. 

Jeszcze większą różnicę uzyskamy, porównując stopy zwrotu z danego rynku z tempem wzrostu PKB 

tej samej gospodarki, a nie gospodarki globalnej. Jest to metoda bardziej adekwatna do omawianego tu 

problemu, gdyż to nie pracujący w Chinach czy w Indiach będą składać się na emerytury z ZUS, lecz 

osoby zarabiające w Polsce. Jak wskazują dostępne dla 17 krajów dane
30

, w latach 1900–2010 średni 

zwrot z inwestycji giełdowych wyniósł realnie 4,7%. W tym samym okresie w tych gospodarkach 

średnie tempo wzrostu PKB wyniosło 2,8%. Różnica na korzyść rynku akcji wynosi więc średnio 1,9 

punktu procentowego. Warto zwrócić przy tym uwagę, że dla krajów o bardzo dobrze rozwiniętych 

rynkach finansowych, takich jak USA czy Wielka Brytania, przekracza ona 3 punkty procentowe
31

.  

                                                 
29

 Przegląd..., s. 71. 
30

 Więcej szczegółów w badaniu Piotra Żuka Stopa zwrotu, dywersyfikacja ryzyka i wysokość emerytury w 

systemie emerytalnym w Polsce dostępnym m.in. na stronie www.kobe.org.pl. 
31

 Co ciekawe, choć brakuje wiarygodnych danych, są świadectwa wskazujące, że również prywatne obligacje 

o średnim ryzyku (BAA) przynoszą więcej zysków niż PKB. W latach 1920–2011 ich średnia dochodowość 

http://www.kobe.org.pl/
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Dla powyższych wyników nie ma znaczenia, że:  

Wielu analityków spodziewa się długiego okresu niskich stóp zwrotu w nachodzących 

dziesięcioleciach32. 

Nawet jeżeli stopy zwrotu będą w przyszłości niższe (na co nie ma żadnych twardych dowodów, 

a doświadczenie historyczne podpowiada co innego), to główną tego przyczyną będzie niższy wzrost 

PKB. Dodatnia różnica między stopami zwrotu z giełdy i PKB prawdopodobnie dalej się utrzyma, bo 

szczególna pozycja spółek giełdowych w gospodarce powoduje, że nadal będą charakteryzowały się 

ponadprzeciętną zyskownością.  

Jak zauważa w jednym z opracowań prof. Marek Góra: 

Stopa zwrotu osiągana na rynkach finansowych może być wyższa od tempa wzrostu 

gospodarczego na skutek tego, że obrotowi na tych rynkach podlegają aktywa związane z bardziej 

dochodowymi przedsięwzięciami gospodarczymi, podczas gdy tempo wzrostu gospodarczego 

uwzględnia wszystkie przedsięwzięcia, także te najmniej dochodowe33. 

O ile bowiem prawdą jest, że zyski wszystkich przedsiębiorstw w długim czasie rosną średnio 

w tempie takim jak PKB, to nie znaczy to, że nie można wskazać spośród nich podgrupy, której zyski 

będą rosły szybciej. Taką podgrupę stanowią właśnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie. 

Załóżmy, zgodnie z bieżącymi szacunkami ekonomistów, że cały kapitał na świecie stanowi 350% 

światowego PKB. Globalny rynek akcji stanowi zaś ok. 70% globalnego PKB. Oznacza to, że na 

akcjonariuszy spółek publicznych przypada zaledwie jedna piąta światowego kapitału. 

Z powodzeniem średnia stopa zwrotu z rynku akcji może być więc wyższa niż ta uzyskiwana z innych 

form posiadania kapitału — przez spółki niepubliczne, obligacje korporacyjne czy kredyt bankowy. 

Dlaczego jednak z czasem bardziej rentowny kapitał zarządzany przez spółki akcyjne nie wypiera 

zupełnie innych form udziału w przedsiębiorstwach? Z tego powodu, że tylko część zysków jest 

reinwestowana — reszta przeznaczana jest na konsumpcję. Ludzie często wydają dywidendy na 

bieżące potrzeby i sprzedają akcje w celu np. zakupu nieruchomości albo założenia własnego 

(niepublicznego) przedsiębiorstwa. Kapitalizacja giełd rośnie w relacji do PKB, ale jest to proces 

powolny i nie ma dowodów, które wskazywałyby, że wartość akcji rośnie szybciej niż wartość 

całego kapitału w gospodarce. Nie ma podstaw, by wieszczyć, że zmierzamy w kierunku objęcia 

kontrolą całości zgromadzonego kapitału przez spółki giełdowe. 

To samo, co o akcjach, można też powiedzieć o obligacjach spółek publicznych. Nie ma przeszkód, by 

były bardziej dochodowe niż średnia dla wszystkich instrumentów umożliwiających partycypację 

w zyskach przedsiębiorstw, gdyż ich udział w globalnej masie kapitału wynosi nieco ponad 20%. Nie 

jest oczywiście pewne, że tak będzie, gdyż instrumenty dłużne są bezpieczniejsze niż instrumenty 

udziałowe i z natury dają mniejszą dochodowość od średniej dla całej masy kapitału. Jednak w ramach 

instrumentów dłużnych można z pewnością znaleźć i takie, których dochodowość przekracza średnią. 

                                                                                                                                                         
wynosiła 7%, podczas gdy wzrost amerykańskiego PKB w tym okresie to 5,75%. Różnica nie wynosi 

oczywiście aż 1,25 punktu procentowego, gdyż od rentowności trzeba odjąć straty wynikłe z bankructwa 

przedsiębiorstw, ale nie spodziewalibyśmy się, by były one duże dla takiego poziomu ratingu (i są do pewnego 

stopnia niwelowane przez zyski z powodu podniesienia ratingu niektórych firm w indeksie). 
32

 Przegląd..., s. 71. 
33

 http://www.case-research.eu/sites/default/files/Gora.pdf 

http://www.case-research.eu/sites/default/files/Gora.pdf
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Nie dajmy się więc oszukać: stopa zwrotu w państwowym systemie emerytalnym nie jest wyższa niż 

na rynku finansowym. Tak może być tylko dla pierwszego pokolenia uczestników systemu. Ci, którzy 

prawie nic nie odkładali na emerytury, a zostali przez polityków obdarzeni tym przywilejem, wyszli 

na tym nadspodziewanie dobrze. Przykładowo w USA pokolenie urodzone w 1876 roku, które zaczęło 

otrzymywać emeryturę w latach 30., uzyskało z przekazanych składek roczną stopę zwrotu na 

poziomie 36,5%. Kolejne generacje też nie mogły bardzo narzekać, ale odchodzące obecnie na 

emeryturę pokolenie urodzonych w latach 50. korzystało ze stopy zwrotu na poziomie jedynie 2,2%. 

Dalsze roczniki uczestniczące w państwowym systemie będą miały prawdopodobnie jeszcze gorzej. 

Na wypadek, gdyby kogoś nie przekonały analizy historyczne z rozdziału 5.3, autorzy Przeglądu 

zaprezentowali jeszcze jeden argument: 

Co nie mniej ważne, w długim okresie wpływ OFE na popyt na giełdzie (i wobec tego na stopy 

zwrotu samych OFE) ulegnie istotnej zmianie. Jeśli optymiści mieliby rację (czego nie 

potwierdzają dane historyczne) i środki inwestowane przez OFE dawałyby stopę zwrotu wyższą 

niż I filar w ZUS (tzn. wyższą niż wzrost składek emerytalnych), to środki wypłacone przez OFE 

będą większe niż napływ składek. Będzie to powodowało presję na spadek indeksów i stóp zwrotu 

OFE. W długim okresie więc, przy niekorzystnych trendach demograficznych, stopy zwrotu 

OFE nie mogą być wyższe niż w I filarze w ZUS34. 

Końcowy wniosek nie wynika jednak zupełnie z przedstawionego rozumowania. Opiera się bowiem 

na milczącym założeniu, że OFE nie będą w stanie nikomu odsprzedać akcji, które mają w portfelach, 

bez znacznej utraty ich wartości. To jednak byłoby możliwe tylko w sytuacji, gdyby OFE 

koncentrowały się głównie na giełdzie krajowej, gdzie ich udział stałby się bardzo wysoki. Musiałoby 

też dojść do całkowitego zamknięcia naszego rynku na inwestorów zagranicznych oraz bardzo dużej 

bierności inwestorów krajowych. Żadna z tych dwóch ostatnich sytuacji nie ma jednak miejsca — 

akcje osób przechodzących na emeryturę bardzo chętnie kupią inni inwestorzy, czy to krajowi, czy 

zagraniczni. Zdominowanie GPW przez OFE, gdyby miało do niego dojść, byłoby zaś tylko 

rezultatem regulacji państwowych zmuszających fundusze do lokowania prawie całości środków 

w Polsce. Regulator może już teraz od tych nakazów odstąpić.  

Warto na koniec zauważyć, że argument przeciwko filarowi kapitałowemu, opierający się na 

założeniu długookresowego zrównywania się stóp zwrotu z pierwszego i drugiego filaru, jest 

fałszywy, nawet jeśli spełnione są jego przesłanki. Wpływ drugiego filaru na stopy zwrotu ze składek 

nie ogranicza się bowiem wyłącznie do wyższej stopy zwrotu w OFE niż w ZUS. Istnienie drugiego 

filaru, jak szerzej argumentujemy w rozdziale siódmym, przekłada się na wyższy wzrost gospodarczy, 

a więc na wyższe waloryzacje w repartycyjnej części systemu emerytalnego. Likwidacja kapitałowego 

filaru prowadziłaby więc nie tylko do utraty korzyści związanych z wyższymi stopami zwrotu w 

drugim filarze, ale także do spadku tempa indeksacji kont w filarze repartycyjnym.  

  

                                                 
34

 Przegląd..., s. 71. 
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6. Koszty działania OFE 
 

W tej części zajmujemy się kolejną częścią wywodu prezentowanego w Przeglądzie, gdzie mówi się 

o bardzo wysokich kosztach funkcjonowania OFE. Pełni on ważną rolę medialną, szczególnie gdy 

operuje się imponującymi kwotami bezwzględnymi kosztów, które ponieśli członkowie OFE. Należy 

tutaj odpowiedzieć na pytania, czy warto te koszty ponosić oraz czy mogłyby one być mniejsze (bez 

uszczerbku dla osiąganych stóp zwrotu). 

Autorzy Przeglądu porównują osiągnięte stopy zwrotu oraz koszty ponoszone przez OFE i przez 

Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD), który w zamierzeniu służyć ma jako wzorcowy nisko 

kosztowy fundusz pasywnie inwestujący oszczędności emerytalne. Niezależnie od tego, czy FRD 

może służyć tutaj jako punkt odniesienia, warto na początek przyjrzeć się kosztom OFE. 

6.1. Zyski OFE i struktura opłat przez nie pobieranych 
 

W Tabeli 11 Przeglądu zamieszczono dane dotyczące pobieranych przez PTE podstawowych opłat. 

Łącznie za cały okres 1999–2012 wyniosły one 17,4 mld zł. Oczywiście cała kwota pobranych opłat 

stanowi uszczuplenie gromadzonych w OFE oszczędności emerytalnych. Warto jednak przyjrzeć się 

nie tylko strukturze pobieranych opłat (co autorzy Przeglądu zrobili), ale także ich przeznaczeniu na 

pokrycie różnych kategorii kosztów, zysków PTE oraz odprowadzanych przez nie podatków. Dane 

o przychodach PTE i ich przeznaczeniu za cały okres 2000–2012 oraz za lata 2010, 2011 i 2012 

zamieszczone są w poniższej tabeli. Z danych tych wynika, że w pobranych opłatach w kwocie 

17,4 mln zł udział zysku netto stanowi 29,2%, co zamyka się w kwocie 5086 mln zł. Suma ta nie 

uwzględnia jednak strat poniesionych na starcie w roku 1999. Aby poprawnie ocenić opłacalność 

przedsięwzięcia emerytalnego, oszacowaliśmy przeciętną (w skali wszystkich PTE) stopę zwrotu. 

Uwzględniając początkowy nakład kapitałów własnych PTE, ich stan na koniec 2012 r. oraz 

wypłacane w międzyczasie dywidendy, otrzymaliśmy wewnętrzną stopę zwrotu w wysokości od 8,9% 

(średnia dla wszystkich 21 PTE) do 10,2% (średnia dla 14 PTE, które do dziś funkcjonują)
35

. Stopy 

zwrotu tego rzędu nie są jednak niczym nadzwyczajnym
36

 — ex ante przedsięwzięcie było bowiem 

obarczone dużym ryzykiem biznesowym, a z początkowej liczby dwudziestu jeden PTE do dziś 

siedem zostało przejętych, w wielu przypadkach na warunkach dla swoich akcjonariuszy 

niekorzystnych. Wśród pozostałych 14 PTE efekty także rozkładają się nierówno. Te PTE, którym 

udało się osiągnąć pozycję liderów rynku, osiągnęły stopy zwrotu wyższe niż 10,2%, zaś pozostałe — 

stopy odpowiednio niższe.  

 

 

                                                 
35

 Górne oszacowanie stopy zwrotu wynika z uwzględnienia kapitału początkowego jedynie tych 14 PTE, które 

funkcjonują do dziś (około 2537 mln zł), zaś dolne — z uwzględnienia kapitału początkowego wszystkich 21 

PTE (około 2905 mln zł). Szacunków dokonano na podstawie danych z bilansów PTE na koniec 2000 i na 

koniec 2001 roku. W rachunku wewnętrznej stopy zwrotu przyjęto, że kapitały początkowe wyłożone zostały na 

początku roku 1999, zaś dywidendy — w latach 2003–2012 — wypłacane były w połowie każdego roku. 
36

 Przykładowo oszacowany modelem CAPM koszt kapitału akcyjnego amerykańskich instytucji finansowych 

znajduje się mniej więcej na tym właśnie poziomie. Średnia beta dla tego sektora wynosi obecnie 1,34, co przy 

założeniu stopy wolnej od ryzyka na poziomie 3% i premii za ryzyko 5%, daje roczny koszt kapitału akcyjnego 

w wysokości 9,7%. 
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Tabela: Koszty, zyski i podatki PTE jako procent ich przychodów ogółem  

 2000-2012 2010 2011 2012 

PRZYCHODY PTE OGÓŁEM (mln zł) 17411  1762  1610  1435  

Przychody PTE (w % przychodów ogółem) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       Opłata dystrybucyjna (jak wyżej) 59,7% 45,8% 34,4% 20,2% 

       Opłata za zarządzanie (j. w.) 36,6% 50,7% 60,9% 71,9% 

       Premia za zarządzanie (j. w.) 3,6% 3,4% 4,4% 7,8% 

       Pozostałe przychody (j. w.) 0,2% 0,1% 0,3% 0,1% 

Koszty PTE (j. w.) 71,6% 66,2% 59,1% 44,8% 

      Prowizja od składki dla ZUS (j. w.) 8,3% 10,3% 7,6% 4,6% 

      Inne obowiązk. (ZUS, KNF, Rzecznik, KDPW) (j. w.) 2,1% 2,4% 2,8% 1,8% 

      Agent transferowy (j. w.) 11,6% 7,9% 8,9% 11,8% 

      Wpłaty na Rach. Rezerw. i Fund. Gwaranc. (j. w.) 6,6% 5,8% 2,7% 3,9% 

      Koszty transakcji kupna/sprzedaży walorów (j. w.) 0,07% 0,05% 0,04% 0,03% 

      Koszty akwizycji i marketingu (j. w.) 26,6% 27,7% 24,4% 9,2% 

      Podatki i opłaty (j. w.) 1,0% 1,3% 0,5% 0,7% 

      Inne koszty (j. w.) 15,4% 10,7% 12,1% 12,8% 

Zysk techniczny PTE na zarządzaniu OFE (j. w.) 28,4% 33,8% 40,9% 55,2% 

Zysk z gospodarki środkami własnymi PTE (j. w.) 8,5% 8,1% 6,8% 6,7% 

Podatek dochodowy (j. w.) 7,6% 7,9% 9,2% 11,7% 

Zysk netto PTE (j. w.) 29,2% 33,9% 38,4% 50,2% 

ZYSK NETTO PTE (mln zł) 5086 598 619 720 

Zysk netto / kapitał własny PTE na pocz. roku    18,6% 17,9% 22,6% 

Zysk techniczny / aktywa OFE średnie w roku    0,298% 0,295% 0,320% 

DYWIDENDA (mln zł) 4151  488 879 288 

Źródło: dane z raportów rocznych i kwartalnych KNF, KNUiFE i biuletynów UNFE 

Umiarkowana wysokość wewnętrznej stopy zwrotu za cały okres działalności nie powinna przesłaniać 

faktu, że straty pierwszych lat działania możemy uznać za koszt utopiony, a w oderwaniu od nich 
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możemy oceniać wyniki ostatnich 3 lat. Dane przytoczone w tabeli potwierdzają wyraźnie, że zyski 

w końcowych latach badanego okresu są duże i dalej rosną — zarówno gdy patrzymy na kwoty 

bezwzględne, jak i gdy odnosimy je do przychodów, kapitałów własnych PTE czy też aktywów OFE. 

Ponad wszelką wątpliwość można stwierdzić, że regulator się pogubił. Wprowadzając zakaz 

akwizycji, sprawił hojny prezent akcjonariuszom PTE. Największe PTE wycofały się z akwizycji 

jeszcze przed wprowadzeniem tego zakazu, w odpowiedzi na wprowadzenie w roku 2009 

górnego limitu opłat za zarządzanie. Jeśli ktoś nie przewidział, że oprócz oszczędności dla 

uczestników wystąpi przede wszystkim wzrost zysków PTE z tytułu ograniczenia kosztów akwizycji, 

mógł się wówczas na przykładzie największych OFE o tym dowodnie przekonać. Mimo to, pod 

hasłem poprawiania sytuacji uczestników, wprowadzono zakaz akwizycji od maja 2011 roku bez 

obniżenia górnych limitów opłaty dystrybucyjnej i opłaty za zarządzanie, nie mówiąc o zaniechaniu 

jakichkolwiek innych prób poprawy efektywności działania OFE. Należy przypomnieć, że 

przygotowany w 2010 r. pod auspicjami ministra Boniego projekt głębokich zmian regulacji został 

odłożony ad acta, a jedynym jego elementem wprowadzonym w życie stał się właśnie zakaz 

akwizycji. 

Skalę możliwej redukcji opłat można ocenić, przeprowadzając prosty eksperyment na rachunku 

wyników PTE za rok 2012, zakładający zniesienie opłaty dystrybucyjnej (po stronie przychodów) 

i prowizji ZUS od składki oraz redukcję kosztów akwizycji i marketingu do zera (po stronie kosztów). 

Rezultatem dla uczestników jest oszczędność w wysokości około 289 mln zł. Ubytek przychodów 

PTE w wysokości 289 mln zł kompensowany jest redukcją kosztów o 197 mln zł (z czego ubytek 

przychodów ZUS z tytułu prowizji od składki to 66 mln), ubytkiem podatku CIT o 17 mln zł 

i redukcją zysków netto PTE o 76 mln zł. W rezultacie zysk netto odniesiony do kapitałów własnych 

PTE, wyjściowo równy 22,6%, spada do wartości 20,3%
37

. Zredukowane wartości tego wskaźnika 

wciąż sygnalizują sowite wynagrodzenia akcjonariuszy PTE, rosnące w latach 2010–2012. Nie należy 

jednak zapominać o tym, że wzrost tego wskaźnika w latach 2010–2012 bierze się po części stąd, że 

kapitały własne PTE praktycznie w tym okresie nie wzrosły mimo znacznego wzrostu aktywów OFE. 

KNF od wielu lat wskazuje na nieadekwatność wymogów kapitałowych do ryzyka ewentualnej 

dopłaty na wyrównanie niedoboru. Przywrócić adekwatność można na dwa sposoby — zwiększając 

odpowiednio wymogi kapitałowe (wtedy iloraz 20,3% znacznie spadnie z powodu wzrostu 

mianownika) albo redukując rozmiary zagrożenia dopłatą. W tym drugim kierunku szły rozwiązania 

proponowane w ramach projektu Boniego z 2010 roku, które — w świetle przeprowadzonych analiz 

— mogłyby otworzyć pole dalszej redukcji opłat. 

W Przeglądzie w wielu miejscach powtarza się zarzut, że PTE nie konkurują pomiędzy sobą 

ustalaniem z własnej woli opłat niższych od ustawowych limitów. Takie zarzuty mają jednak bardzo 

słabe podstawy. TFI pobierają kilkakrotnie wyższe opłaty za zarządzanie, a działają przecież na rynku, 

na którym bariery wejścia są niższe. Przy tym konkurować muszą nie tylko między sobą, ale także 

z bankami i innymi instytucjami finansowymi, z alternatywą w postaci inwestycji gospodarstw 

domowych w nieruchomości, rodzinny biznes, wychowanie i edukację dzieci, czy też wreszcie 

z pokusą redukcji oszczędności na rzecz konsumpcji. Niedoskonałość mechanizmu konkurencji jest 

niestety cechą rynku finansowego, choć można ją po części składać na karb niedojrzałości polskiego 

rynku funduszy inwestycyjnych, który po kilkunastu latach funkcjonowania charakteryzuje się wciąż 

opłatami wyższymi niż na rynkach dojrzałych. Z istotnych barier regulacyjnych wspomnieć także 

należy regułę, że opłaty raz obniżone przez PTE nie mogą być po jakimś czasie ponownie 

                                                 
37 Analogiczny zabieg przeprowadzony na rachunku wyników z roku 2011 spowodowałby redukcję wskaźnika 

(zysk netto / kapitały własne) z 17,9% do 17,2%, zaś dla roku 2010 redukcję z 18,6% do 15,1%. 
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podwyższane
38

. Krótko mówiąc, regulator ma wielostronny wpływ na wysokość pobieranych przez 

PTE opłat i nie może uchylać się od odpowiedzialności w tym obszarze. 

6.2. OFE a FRD 

 

W relacji do zarządzanych aktywów koszty OFE są niewątpliwie wyższe od kosztów ponoszonych 

przez FRD, choć wysokości tych ostatnich z pewnością nie odzwierciedla Tabela 12 w Przeglądzie. 

Wykazana tam opłata pobierana przez FRD w roku 2012 wyniosła około 0,5 mln zł, co starczyłoby 

ledwie na zatrudnienie trzech dobrych informatyków wraz z wyposażeniem ich stanowisk pracy. 

Zapewne FRD korzysta z infrastruktury administracyjnej i technicznej ZUS, obciążając ogólny 

rachunek kosztów tej instytucji (sięgających w skali roku 4 mld zł). Są jednak inne kategorie kosztów, 

których FRD — w odróżnieniu od PTE — nie ponosi bądź które eksternalizuje. PTE, oprócz 

zarządzania aktywami OFE, zarządza także kontami uczestników i w związku z tym ponosi koszty 

agenta transferowego, nadzoru, rzecznika interesu ubezpieczonych, komunikacji z uczestnikami itp. 

PTE narażone jest na ryzyko ewentualnego pokrycia niedoboru i z tego powodu ponosi koszty 

zasilania Rachunku Rezerwowego i Funduszu Gwarancyjnego, a także osiąga zyski potrzebne na 

pokrycie kosztu kapitału wyłożonego przez akcjonariuszy. Koszt kapitału pokrywany jest oczywiście 

z zysku netto, ale oprócz tego z zysku brutto odprowadzane są podatki. FRD także nie wykazuje 

w kosztach prowizji dla ZUS. Sukcesy i porażki FRD na polu zarządzania aktywami absorbowane 

są w ramach ogólnego salda ZUS, którego deficyt w zależności od decyzji politycznej jest 

pokrywany bądź to dotacją budżetową, bądź uszczupleniem aktywów FRD, bądź też kredytem 

bankowym. Koniec końców budżet (a pośrednio podatnik) pełni rolę bufora absorbującego 

straty i zyski z inwestycji FRD, a ujawniane koszty FRD nie obejmują premii za ryzyko ani 

kosztów kapitału zabezpieczającego pokrycie tego ryzyka. FRD wreszcie nie ponosi kosztów 

akwizycji i reklamy, choć akurat te koszty PTE z perspektywy czasu oceniane są dość zgodnie 

jako koszty zbędne z punktu widzenia uczestników. 

Mimo różnic w wykazywanych kosztach, w okresie 2002–2012 FRD osiągnął stopę zwrotu niższą niż 

OFE. Wyniosła ona 7,23%, co w Tabeli 10 Przeglądu zaokrąglone zostało do 7,2%.. Oczywiście 

porównywać możemy tę stopę z wynikami inwestycji OFE także za okres 2002–2012. Za ten okres 

stopa zwrotu OFE przed pobraniem opłat wyniosła 9,20%, zaś netto — 8,02%. Ten ostatni wynik 

opiera się na przyjęciu rzeczywiście ponoszonych w tym okresie opłat i premii za zarzadzanie oraz 

opłaty dystrybucyjnej na poziomie z roku 2002, równej 6,63%. Przyjmując poziom opłaty 

dystrybucyjnej z roku 2012 (3,5%), otrzymujemy stopę zwrotu netto wynoszącą nieco więcej, bo 

8,34%. 

Tezę o wyższości zarządzania pasywnego nad zarządzaniem aktywnym ilustrują autorzy Przeglądu 

między innymi za pomocą wyników badań Sławińskiego i Tymoczki, którzy porównują wyniki 

osiągnięte przez OFE z benchmarkiem, za jaki przyjęli hipotetyczny bezkosztowy fundusz pasywny, 

inwestujący 31,5% aktywów w indeks WIG i 68,5% aktywów w indeks obligacji. Niestety autorzy nie 

ujawniają założeń, na których oparli wyliczenia dotyczące hipotetycznego funduszu. Z naszych 

własnych szacunków (najpewniej opartych na nieco innych założeniach i odmiennym indeksie 

                                                 
38 Powoduje to, że PTE nie mogą „na próbę” obniżyć opłat (np. dla zachęcenia klientów), gdyż taki ruch oznacza 

trwałą zmianę zasad ich pobierania. Reguła ta wynika z faktu, że wysokość opłat ustalana jest w statucie OFE, a 

wszelkie zmiany statutu muszą uzyskać aprobatę KNF. KNF zaś, skrępowana ustawowym obowiązkiem dbania 

o interes członków OFE, nie aprobuje zmian statutu polegających wyłącznie na podwyższeniu opłat. O 

paraliżującym wpływie tej reguły mówił m.in. były prezes KNF, Stanisław Kluza, w ramach debaty emerytalnej 

w 2010 roku.  
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obligacji) wynika, że rzeczywiście, w latach 2002–2012 hipotetyczny fundusz osiągnął średnioroczną 

stopę zwrotu równą 9,33%, a więc nawet nieco wyższą od stopy zwrotu OFE przed pobraniem opłat, 

a tym bardziej od stopy zwrotu zredukowanej o opłaty. W odróżnieniu od autorów Przeglądu 

dokonaliśmy jednak także porównania stopy zwrotu FRD z podobnym hipotetycznym bezkosztowym 

funduszem, inwestującym pasywnie 15% aktywów w indeks WIG i 85% aktywów w indeks obligacji. 

Okazało się, że stopa zwrotu z takiego hipotetycznego funduszu w latach 2002–2012 wyniosła 9,05%. 

Otrzymaliśmy więc następujący interesujący rezultat: 

      

      
 

      

      
       

Oznacza to, że OFE osiągnęły wyniki (po pobraniu wszystkich opłat) niemal dokładnie o tyle gorsze 

od swojego benchmarku, co FRD od swojego. Jednym słowem, doświadczenie okresu 2002–2012 

upoważnia do wyciągnięcia dwóch wniosków. 

OFE mimo pobieranych opłat osiągnęły wyniki bezwzględnie lepsze od FRD. Dodatkowo  po 

uwzględnieniu faktu, że alokacja w akcje w FRD była systematycznie niższa, nie widać istotnej 

przewagi wyników państwowego nisko kosztowego funduszu. Ponieważ opłaty pobierane przez PTE 

relatywnie spadają prawdopodobne jest, że OFE będą przynosić również względnie lepsze wyniki. 

Porównania realnie działających funduszy z bezkosztowymi hipotetycznymi funduszami indeksowymi 

funkcjonującymi na papierze trzeba traktować ostrożnie, pomijają one bowiem szereg praktycznych 

okoliczności, jak choćby koszty transakcyjne, stosunkowo wysokie w przypadku częstego 

rebalansowania portfela, które obciążają bezpośrednio rachunek funduszu (nie są pokrywane z opłat 

pobieranych przez instytucję zarządzającą). 

Pomijając konsekwentnie zarówno oceny wyników osiągniętych przez OFE, jak i FRD do roku 2012, 

można dylemat różnic między zarządzaniem pasywnym a aktywnym rozważać teoretycznie. Trzeba 

od razu zastrzec, że mówiąc o zarządzaniu aktywnym, nie mamy tutaj na myśli częstego dokonywania 

transakcji nabywania i zbywania tych samych walorów (czego zresztą ani OFE, ani fundusze 

emerytalne działające w innych krajach z reguły nie robią), a jedynie przemyślaną strategię selekcji 

walorów do portfela, w szczególności w jego części akcyjnej, oraz wypełnianie funkcji właścicielskich 

w spółkach, w których fundusze posiadają znaczące udziały. Autorzy Przeglądu stawiają tezę, że 

aktywne zarządzanie nic nie wnosi, a jedynie obniża oszczędności emerytalne o opłaty, których można 

by uniknąć, zarządzając pasywnie. W rezultacie stratę na oszczędnościach emerytalnych 

gromadzonych przez 40 lat szacują (przy dzisiejszym poziomie opłat) na 12,5–14,4%. Przyjmując te 

same założenia dla 13-letniego okresu gromadzenia oszczędności, otrzymujemy stratę około 6,5% 

oszczędności. Pozostaje pytanie, czy przyjęte założenia są poprawne. Prosty zarzut, który można im 

postawić, to uwzględnienie historycznego poziomu opłat dla 40-letniego horyzontu, mimo tego, że 

nawet bez zmian regulacji opłaty relatywne będą spadać. Zarzut poważniejszego kalibru dotyczy 

milczącego założenia, że OFE mogą zarządzać aktywami tak samo, jak fundusz o aktywach 

wynoszących 16 mld zł, z 3 mld zł ulokowanymi w akcjach. Przypomnijmy, że udział OFE 

w kapitalizacji krajowych spółek giełdowych wynosił na koniec 2012 roku 18%, zaś w akcjach 

w wolnym obrocie prawie 40%. Równocześnie całkowite aktywa OFE stanowią około 2/3 aktywów 

krajowych inwestorów instytucjonalnych. 

Powodzenie funduszy indeksowych bierze się stąd, że nie zarządzają one dominującą częścią aktywów 

na giełdach. W mechanizmie alokacji kapitału pełnią rolę „gapowicza” korzystającego z tego, że inni 

uczestnicy gry rynkowej kierują się w dokonywanych transakcjach własną wyceną potencjalnej
 

dochodowości spółek. Zbyt duży udział „gapowiczów” musi ten mechanizm popsuć. Selekcja 
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przedsięwzięć rokujących dochodowość będzie szwankować, jeśli opierać się będzie wyłącznie na 

mechanizmie dopuszczania walorów do obrotu, a przebrnięcie procedury dopuszczającej będzie 

gwarantować automatyczny dopływ kapitału. Fundusze indeksowe będą przy tym nadal osiągały 

wyniki nieznacznie niższe (o niewielkie opłaty) od replikowanego indeksu, a efektem „psucia” 

mechanizmu alokacji kapitału będzie niższa wartość samego indeksu. Zasady
 
pasywnego

 
zarządzania 

zdejmują z zarządzających odpowiedzialność za wyniki. Obowiązek biernej replikacji indeksu 

przesuwa odpowiedzialność na regulatora, który definiuje indeks, oraz podmioty dokonujące 

periodycznych zmian kompozycji indeksu, w szczególności podejmujące decyzje szczegółowe 

dotyczące włączania w skład indeksu jednych walorów i wyłączania innych. Z pewnością nie jest to 

mechanizm zdrowy. Działa nie tylko na niekorzyść samych funduszy indeksowych, ale także na 

niekorzyść wszystkich uczestników rynku. Gdyby więc zadekretować pasywne zarządzanie 

oszczędnościami emerytalnymi gromadzonymi w ramach obowiązkowej części systemu 

emerytalnego, odbiłoby się to niekorzystnie na wszystkich oszczędnościach lokowanych na giełdzie, 

a więc zarówno na oszczędnościach obowiązkowych w ramach OFE, jak i na oszczędnościach 

dobrowolnych, w tym także gromadzonych w ramach trzeciego filaru systemu emerytalnego. OFE 

pobierają opłaty na pokrycie kosztów zarządzania znacznie niższe od funduszy stabilnego wzrostu (w 

okresie 2000–2012 różnica ta wynosiła około 2 punktów procentowych rocznie). Wynika to nie tylko 

z efektu skali, pozwalającego na niższe średnie koszty zespołu zarządzającego, ale przede wszystkim z 

tego, że OFE nie muszą liczyć się z masowymi przypływami i odpływami klientów. Dalsze obniżenie 

kosztów zarządzania o ułamek punktu procentowego — a można to uzyskać dzięki zmianie stylu 

zarządzania aktywami — nie jest warte negatywnych konsekwencji, jakie może to przynieść całemu 

rynkowi kapitałowemu, w tym także członkom OFE. 

Na marginesie warto wspomnieć, że typowym modelem strategii inwestycyjnej funduszy 

emerytalnych na świecie jest inwestowanie w oparciu o własny proces selekcji walorów na rynku 

krajowym, uzupełniany przez inwestycje o charakterze pasywnym na rynkach zagranicznych 

(przynajmniej w takim zakresie, w jakim dotyczą wewnętrznej struktury portfela inwestycji na danym 

rynku lokalnym). Fundusze wykorzystują w ten sposób naturalną przewagę informacyjną na rynku 

lokalnym i nie tracą z powodu braku takiej przewagi na rynku globalnym. Warto o tym pamiętać 

z dwóch powodów. Po pierwsze, oznacza to, że „gapowiczów” na GPW już mamy, niezależnie od 

tego, czy taką rolę przypiszemy OFE, czy nie. Po drugie, rozluźniając gorset ograniczeń krępujących 

inwestycje OFE, należy w wyważony sposób budować oczekiwania co do efektów ich inwestycji 

zagranicznych. 

Podsumowując naszą krytykę tej warstwy Przeglądu, stwierdzić należy, że koszty OFE są niemałe, ale 

relatywnie największe zostały poniesione w pierwszych latach funkcjonowania filaru kapitałowego. 

Przy zachowaniu aktualnych regulacji koszty te mają tendencję relatywnego (do rozmiarów 

zarządzanych aktywów) spadku, ale jest to spadek powolny. Analizy wskazują, że możliwe jest 

przyspieszenie tego procesu. Nie kwestionując faktu, że warto przyglądać się kosztom i wdrażać 

regulacje zmierzające do ich redukcji, nie należy kwestii kosztów absolutyzować. Jednostronność w 

tym względzie oznacza tylko tyle, że gotowi jesteśmy przyszłych emerytów narazić na straty, byleby 

nie dać zarobić akcjonariuszom PTE. 

Przegląd intensywnie wykorzystuje w części diagnostycznej te wątki toczonej dotychczas debaty 

emerytalnej, które wskazują na niedostatki funkcjonowania rynku OFE pod rządami dotychczasowych 

regulacji. Raport z prac nad tzw. projektem Boniego z 2010 roku zawierał jednak — poza 

wszechstronną analizą dysfunkcji rynku OFE — wynikające z tej analizy głęboko przemyślane 

propozycje zmian regulacji. Tych zmian nie wprowadzono i w Przeglądzie ich wprowadzenia także 

się nie proponuje, jeśli oczywiście pominąć ogólnikową i w wątpliwy sposób uzasadnioną ideę 
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przejścia z zarządzania aktywnego na pasywne. Także złożone w końcowej partii Przeglądu trzy 

propozycje alternatywnych sposobów częściowej likwidacji OFE w żaden sposób nie wynikają 

z analizy dysfunkcji na rynku OFE, a wręcz przeciwnie — prowadzą do ich pogłębienia.
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7. System emerytalny a finanse publiczne 
 

7.1. Czy filar kapitałowy (OFE) „generuje” dług publiczny? 

 

Teza o tym, że otwarte fundusze emerytalne (OFE) zwiększyły znacznie oficjalne zadłużenie 

publiczne, jest jedną z podstawowych przesłanek, na których autorzy Przeglądu opierają swoją 

diagnozę nieprzydatności filaru kapitałowego. Jak jednak należy rozumieć stwierdzenie, że OFE od 

początku reformy w roku 1999 zwiększyły zadłużenie Polski w relacji do PKB o 17,5 punktu 

procentowego?  

Odpowiedź autorów Przeglądu jest taka: gdyby odjąć od obecnych 55,6% PKB długu publicznego 

dzisiejszą wartość wszystkich odprowadzonych do OFE składek wraz z odsetkami, o tyle właśnie 

niższy byłby ten dług. Nie kwestionujemy księgowej poprawności tego wyliczenia, ale poprawność 

odpowiedzi. Czym innym jest odjęcie od dzisiejszych zobowiązań Skarbu Państwa (SP), czyli 

oficjalnego długu publicznego, bieżącej wartości poniesionego w przeszłości wydatku, a czym 

innym twierdzenie, że ów wydatek doprowadził do wzrostu tych zobowiązań.  

Rozważmy następujący przykład. Na wymiar sprawiedliwości, policję i straż pożarną państwo polskie 

wydało w ciągu minionych 13 lat około 200 mld zł. Czy w związku z tym można powiedzieć, że 

wydatki na bezpieczeństwo wewnętrzne zadłużyły kraj na tę sumę? Oczywiście — nie. A przecież 

gdyby nie wydano tych 200 mld zł, to zadłużenie wg metodologii Przeglądu byłoby właśnie o tyle 

mniejsze. Poczucie niestosowności sugestii, jakoby straż pożarna, policja czy sądy zadłużyły Polskę, 

wynika z przekonania, że instytucje te są w naszym kraju potrzebne. Bez względu na to, jaka jest 

sytuacja budżetu, na podstawowe funkcje państwa muszą znaleźć się pieniądze. Jeżeli by ich nie 

wystarczało, trzeba by było ograniczyć inne wydatki lub podnieść podatki. Gdyby budżet państwa 

zajmującego się tylko bezpieczeństwem i obronnością był deficytowy, znaczyłoby to, że minister 

finansów i cały rząd źle nim zarządza, zaniedbując wpływy budżetowe. To niewystarczający poziom 

dochodów podatkowych byłby wtedy przyczyną narastającego długu publicznego, a nie wydatki na 

policję, wojsko, sądy czy straż pożarną. Twierdzić inaczej można by tylko wtedy, gdyby uważać, że 

z jakichś powodów wydatki na te cele są zbyt wysokie, więc w interesie społecznym leży ich 

ograniczenie. 

Dokładnie tak rząd mówi o wydatkach na OFE. Argumentacja o negatywnym wpływie funduszy 

emerytalnych na dług publiczny jest tylko zasłoną dymną. Cały wywód opiera się na powziętym 

z góry założeniu, że filar kapitałowy jest zbędny lub niemal zbędny — jego koszty, jakkolwiek by ich 

nie ponosić (przez większy dług, wyższe podatki lub niższe wydatki), są większe niż korzyści. Dobrze 

ilustruje to następujący fragment Przeglądu: 

Oczywiście […] wzrost długu publicznego […] z tytułu istnienia OFE […] mógłby być 

wolniejszy, jeśli równolegle podjęte zostałyby działania oszczędnościowe w innych dziedzinach. 

To skłania zwolenników udziału OFE w systemie do twierdzenia, że wprowadzenie OFE nie 

musiało prowadzić do wzrostu długu publicznego i dlatego nie należy traktować wpływu OFE na 

dług publiczny jako okoliczności istotnej przy ocenie roli OFE w systemie emerytalnym. Takie 

rozumowanie prowadzi jednak do absurdalnego wniosku, że żaden wydatek sektora finansów 
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publicznych nie zwiększa długu publicznego, bo podejmując go, można by jednocześnie 

dokonać cięć innych wydatków39. 

Nie rozumiemy, dlaczego autorzy raportu uważają końcowy wniosek za absurdalny. Rzeczywiście — 

żaden konkretny wydatek nie jest przyczyną narastania długu publicznego. Przyczyną jest trwała 

nadwyżka wydatków nad dochodami. Może pomocny będzie tu jeszcze jeden przykład. Wyobraźmy 

sobie windę, która nie chce ruszyć, gdyż weszło do niej 10 osób — o jedną więcej, niż to 

dopuszczalne. Czy twierdzilibyśmy, że to przez pana X winda nie chce ruszyć? Z pozoru jest to 

prawda, gdyż opuszczenie przez tę osobę windy rozwiązałoby problem, ale dokładnie ten sam efekt 

osiągnęlibyśmy, wypraszając pana Y. A także przez usunięcie obu tych osób, tak by zrobić miejsce dla 

pani Z. Aby wskazać winnego sytuacji, w której winda nie może ruszyć, musielibyśmy posłużyć się 

innymi kryteriami, wskazując na przykład, że to pan X powinien wyjść, gdyż wszedł ostatni. Bez 

dodatkowych kryteriów musimy zadowolić się konstatacją, że każda osoba w równym stopniu 

przyczynia się do zatrzymania windy i nie można wskazać nikogo konkretnego, kto byłby w całości za 

to odpowiedzialny. 

Mechaniczne porównania dokonywane w rządowym przeglądzie mają jeszcze drugą metodologiczną 

wadę. Odwołajmy się raz jeszcze do przykładu z policją — brak tego wydatku oznaczałby anarchię 

i prawdopodobnie dużo niższe PKB, więc wyższą relację długu do PKB. Rządowe porównanie taki 

efekt zwrotny całkowicie ignoruje. Nawet gdyby akumulacja składek w drugim filarze była całkowicie 

finansowana oszczędnościami z racji jakichś dodatkowych reform czy zmian w podatkach, czyli 

gdyby nie było żadnego negatywnego wpływu OFE na deficyt budżetowy sektora finansów 

publicznych, to nadal mielibyśmy tę samą różnicę między tymi dwoma relacjami długu do PKB, jak 

pokazano na stronie 34 rządowego Przeglądu. Jeszcze raz to podkreślmy: wykres nr 8 na tej stronie 

pokazuje jedynie kumulatywną wartość przepływu składki do OFE. Autorzy Przeglądu nie zauważyli, 

że taka informacja sama w sobie jest dalece niewystarczająca do oceny wpływu OFE na stan finansów 

publicznych. 

Gdyby ubytek dochodów dla ZUS wymusił duże reformy i/lub decyzje dochodowe kompensujące 

z nadwyżką ten ubytek, które w rezultacie spowodowałyby zmniejszenie deficytu budżetowego, to 

moglibyśmy mówić nawet o pozytywnym wpływie OFE na stan finansów publicznych. Podobnie 

gdyby (hipotetycznie) na skutek działalności OFE przyśpieszył wzrost gospodarczy tak znacznie, że 

w wyniku tego relacja długu do PKB by spadła, to rządowe porównanie i tak pokazywałoby wzrost 

długu publicznego o 280 mld zł. O sile tych dwóch efektów wpływu OFE na relację długu do PKB 

można oczywiście dyskutować .Przyjęta przez rząd błędna metodologia porównawcza z góry jednak 

wyklucza ich istnienie. Odwołajmy się na koniec raz jeszcze do przykładu z policją — brak tego 

wydatku oznaczałby anarchię i prawdopodobnie dużo niższe PKB, a więc wyższą relację długu do 

PKB. Rządowe porównanie taki efekt zwrotny całkowicie ignoruje. 

Dziwi nas także, że analitycy Przeglądu, a w publicznych oświadczeniach także Minister Finansów, 

sugerują, że jest coś fundamentalnie niedobrego w tym, że OFE inwestują część środków w skarbowe 

papiery wartościowe. Stąd prawdopodobnie bierze się ocena Ministra, że OFE są 

„pseudokapitałowymi” funduszami, oraz rekomendacja nr 1 Przeglądu (omówiona szerzej w dalszej 

części naszego raportu), według której OFE miałyby mieć zakaz kupowania obligacji SP. Mamy tu do 

czynienia z kolejnym ważnym błędem, mianowicie pomyleniem popytu z podażą w odniesieniu do 

skarbowych papierów wartościowych. 

                                                 
39 Przegląd..., s. 35. 
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OFE, kupując skarbowe papiery wartościowe, zwiększają nie ogólną podaż tych papierów, jak czasem 

twierdzi, a czasem tylko sugeruje strona rządowa, ale popyt na te papiery. Ogólna ich podaż to 

w przybliżeniu dług publiczny, a ten powstaje w wyniku decyzji rządów i parlamentów, a nie przez 

kupujących. Zatem właściwa polityka finansowa państwa powinna dopuszczać możliwość kupowania 

obligacji skarbowych przez drugi filar (ze względu na potrzebę ograniczania ryzyka jest to praktyka 

większości kapitałowych funduszy emerytalnych na świecie), który powinien być znaczącą częścią 

systemu emerytalnego. A deficyt sektora finansów publicznych powinien być bliski zera, zgodny 

z podpisanym przez Polskę unijnym paktem fiskalnym. 

Powyższe rozważania wydawały nam się konieczne, chociaż autorzy Przeglądu jeszcze w tym samym 

akapicie, co wcześniej cytowany fragment, przyznają nam rację. Porzucając wcześniejszą zasłonę 

dymną, otwarcie stawiają sprawę:  

Wprawdzie wpływ OFE na wzrost długu publicznego może być zrównoważony wzrostem 

podatków lub ograniczeniem innych wydatków, ale aby uznać istnienie OFE za pożądane, trzeba 

nie tylko udowodnić, że działania te nie mają żadnych negatywnych konsekwencji lub te 

negatywne konsekwencje są mniejsze niż pozytywne skutki wprowadzenia OFE, ale trzeba jeszcze 

pokazać, że uzyskane — dzięki wzrostowi podatków lub spadkowi wydatków — pole manewru 

w polityce gospodarczej nie może być wykorzystane w inny, lepszy niż finansowanie OFE sposób. 

Podwyżki podatków czy cięcia wydatków rozwojowych z pewnością mają negatywne 

konsekwencje dla gospodarki
40

. 

Naszym zdaniem tak właśnie jest — jeżeli uwzględnimy kompletnie zignorowane przez rządowych 

analityków korzyści, to drugi filar jest pożyteczny zarówno dla gospodarki, jak i przyszłych 

emerytów. Jeszcze niedawno, bo przy okazji dyskusji publicznej, także w parlamencie i Komisji 

Trójstronnej, w związku z projektem ustawy z 2011 r. o zmniejszeniu części składki emerytalnej 

przekazywanej do OFE, takie właśnie było oficjalne stanowisko rządu Donalda Tuska. Echa tego 

stanowiska znalazły się w uzasadnieniu ustawy zmniejszającej składkę przekazywaną do OFE, 

o którym wspominaliśmy w pierwszym rozdziale.  

Kwestia wpływu OFE na finanse publiczne ma jeszcze drugi wymiar
41

. Ustalenia teorii wyboru 

publicznego oraz obserwacja polskiej rzeczywistości skłaniają mianowicie do dużo większej 

ostrożności w wydawaniu sądów dotyczących wydatków budżetowych. Faktyczny wybór, który 

mamy tu i teraz, jest bowiem często zupełnie inny, niż wynika z teoretycznych rozważań. Nikt nie 

pyta nas, czy państwo, które wydaje pieniądze wyłącznie na rzeczy społecznie użyteczne, powinno 

finansować drugi filar ubezpieczeń społecznych, czy też zamiast tego lepiej byłoby obniżyć podatki 

(bądź produktywnie zainwestować w infrastrukturę). Gdyby kiedyś były warunki, by takie pytanie 

postawić, pewną wskazówkę, jak na nie odpowiedzieć, mogłaby dać Szwecja, której na pewno bliżej 

do takiego ideału niż Polsce i która od lat konsekwentnie realizuje program emerytur kapitałowych. 

Równocześnie w Szwecji w ostatnich kilkunastu latach miało miejsce niemal drastyczne zmniejszenie 

relacji długu publicznego do PKB z ponad 70% do około 40%. Polskie realia są jednak inne.  

Zarówno po reformie emerytalnej w 1999 roku, jak i przed nią, deficyt był właściwie taki sam
42

, 

kształtował się zwykle na poziomie ok. 4% PKB. Wyjątkiem są lata 2009–2010, kiedy deficyt 
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 Dziękujemy dr. Maciejowi Bukowskiemu za liczne spostrzeżenia wykorzystane w dalszej części tego 

rozdziału.  
42

 Średni deficyt budżetowy w Polsce według Eurostatu w latach 1995-1998 oraz w latach 1999-2012 wyniósł 

4,6% PKB. Bieżący rok, w związku z planowana nowelizacją budżetową, prawdopodobnie znowu niemal 

dokładnie wpisze się w tę tendencję. 
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wzrósł do wysokiego poziomu. Wskazuje to, że rozmiar deficytu jest na ogół celem, a nie 

wynikiem polskiej polityki fiskalnej. Na jego wielkość nie wpłynęły bowiem liczne zmiany, które po 

roku 1999 zachodziły w dochodach i wydatkach publicznych, na przykład: 

 przywrócenie specjalnego systemu dla służb mundurowych — koszt ok. 0,2% PKB (2003);  

 likwidacja wcześniejszych emerytur i świadczeń przedemerytalnych (2004–2009) — zysk dla 

FP w długim okresie 0,5% PKB; 

 pojawienie się przychodów netto z Unii Europejskiej — zysk dla FP 0–2,5% PKB zależnie od 

roku; 

 zwiększenie wydatków publicznych na ochronę zdrowia — koszt dla FP ok. 1% PKB (po 

2005); 

 wzrost inwestycji publicznych — koszt dla FP ok. 2% PKB (po 2006 roku); 

 wprowadzenie dwóch progów podatkowych w PIT zamiast trzech, ulga na dzieci, becikowe 

— koszt dla FP ok. 1% PKB (2006–2009); 

 silne zmniejszenie składki rentowej i jej ponowne niewielkie podwyższenie (2007–2009) — 

koszt końcowy ok. 1 % PKB; 

 podniesienie stawki podstawowej VAT, zmiany w pozostałych stawkach (2010) — wpływ na 

FP ok. 0,5% PKB. 

W 2012 r. deficyt wynosił około 4% PKB, a w latach 2013–2014 będzie prawdopodobnie 

w przedziale 4–5% PKB. Polska polityka fiskalna była dotąd tak prowadzona, aby deficyt sektora 

wynosił ok. 4,5% PKB. Zmiany były liczne, czasem działające na korzyść, a czasem na niekorzyść 

równowagi budżetowej. Gdyby politycy zrównoważyli finanse publiczne, rezygnując z niektórych 

obniżek podatków albo dokonując więcej reform wydatkowych, przyrostu długu by nie było. 

Dostrzeżenie stałej — niezależnej od okoliczności — relacji deficytu sektora finansów publicznych 

i polskiego PKB ma niebagatelne znaczenie. Oznacza, że gdyby reforma emerytalna przybrała inny 

kształt — np. państwowego systemu zdefiniowanej składki bez filara kapitałowego — to 

oficjalny dług publiczny byłby mniej więcej taki sam jak dzisiaj, wyższy za to byłby dług ukryty 

(emerytalny). Nic bowiem nie stałoby na przeszkodzie, by deficyt budżetowy — który nagle wydałby 

się politykom niski — zwiększyć z myślą o jakimś wydatku: nowych drogach, 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 wcześniejszych emerytur i świadczeń przedemerytalnych, rozpoczęcia procesu 

dostosowania wieku emerytalnego do zmian w długości życia itp. Wszystkie te reformy wprowadzono 

w sytuacjach podbramkowych, gdy deficyt budżetowy zaczynał wymykać się spod kontroli
43

.  

Na koniec warto zauważyć, że o braku związku między kapitałowym systemem emerytalnym 

a długiem publicznym świadczy także fakt, że inne kraje, które nigdy go nie miały, mają dziś dług 

publiczny znacznie wyższy niż Polska (70–200% PKB). Za nadmierny dług publiczny odpowiada 

bowiem niezdolność polityków do podnoszenia podatków w ślad za rosnącymi wydatkami lub 

obniżania wydatków w ślad za redukowanymi podatkami, a także — w sytuacji konkurencji 

o władzę — nieumiejętność lub niechęć polityków do przekonywania elektoratu, by popierał 
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 Także obecny rząd jest pod presją quasi-reguły fiskalnej, jaką stanowi konieczność odprowadzania składki na 

OFE. Mało przekonujące są więc twierdzenia, że nie można mówić o jakiejkolwiek dyscyplinującej roli 

drugiego filaru. Po raz kolejny przecież trzeba wybrać, czy pójść drogą reform, czy zmienić przyjęte zasady. 

Żadna reguła fiskalna oczywiście, także ta zapisana w ustawie, nie ma szans się ostać, jeśli nie ma dla niej 

politycznego poparcia. Doskonale to widać na przykładzie zawieszenia przez min. Rostowskiego 

ostrożnościowego progu 50% długu do PKB. Nie znaczy to jednak, że złamanie takiej reguły nie stanowi żadnej 

bariery, nie rodzi politycznego kosztu dla rządzących.  
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długofalową stabilność finansów publicznych. Odpowiedzialna władza publiczna nie powinna 

promować demontowania reform, które takie prostabilizacyjne zachowania wzmacniają. 

7.2. Obciążenie finansów publicznych przez system emerytalny 

 

Wbrew tytułowi — Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego — dokument traktuje niemal 

w całości o OFE. Tym niemniej na dwóch stronach, 21 i 22, a więc w bardzo skrótowy sposób, 

Przegląd omawia wpływ na finanse publiczne całego systemu emerytalnego w jego trzech częściach: 

zaopatrzeniowym, repartycyjnym i kapitałowym. Tabela 5 rządowego dokumentu przedstawia 

wydatki brutto sektora finansów publicznych podzielone na te trzy części systemu. 

Warto przytoczyć podane w tabeli liczby odnoszące się do roku 2012: 

 

System zaopatrzeniowy, finansowany bezpośrednio z budżetu:                    10,6 mld zł 

System repartycyjny: 

wg reguł sprzed 1999:                          96,5 mld zł 

wg reguł reformy z 1999 r.                         16,1 mld zł  

KRUS                            11,4 mld zł  

System kapitałowy: 

II filar (OFE)                             8,2 mld zł 

III filar                            0,01 mld zł 

 

Razem:                           142,8 mld zł 

 

System kapitałowy otrzymał w 2012 r. niewielką część składki emerytalnej, natomiast system 

repartycyjny otrzymał niemal całą, wynoszącą w 2012 r. w przypadku FUS 75,5 mld zł. Był też 

dodatkowo dofinasowany z budżetu. W 2012 r. wydatki emerytalne FUS wyniosły 112,6 mld zł, 

a finansowanie z budżetu wszystkich wydatków emerytalnych to 75,6 mld zł. Według danych 

Ministerstwa Finansów łączne dotacja dofinansowania środkami publicznymi FUS to:  

 bezpośrednia dotacja budżetu państwa — 39,5 mld zł; 

 pożyczka budżetowa i środki z FRD — 5,9 mld zł; 

  refundacja z budżetu państwa z tytułu przekazania części składek do OFE — 8,2 mld zł.  

W sumie — 53,6 mld zł.  

Do tego dochodzą wymienione w tabeli powyżej bezpośrednie wydatki z budżetu w systemie 

zaopatrzeniowym oraz niemal całkowite finansowanie KRUS. Część środków przekazywanych 

z budżetu do systemu emerytalnego wraca w postaci podatków PIT i VAT. Te dane pokazują, jak 

wielkim obciążeniem dla finansów publicznych jest repartycyjna część systemu emerytalnego. 
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W rządowym Przeglądzie milcząco zakłada się, że ten ciężar finanse publiczne z łatwością uniosą 

także w przyszłości, bez względu na sytuację gospodarczą. Brakuje symulacji wpływu dzisiejszych 

reguł dotyczących wydatków emerytalnych na saldo sektora finansów publicznych w najbliższych 10–

20 latach w sytuacji, gdy wzrost gospodarczy będzie prawdopodobnie dużo wolniejszy niż przeciętnie 

4% rocznie z lat 1992–2012. 

Podstawowe przyczyny wysokiego deficytu systemu emerytalnego wydają się być dwie:  

 niski efektywny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn (nieprzekraczający nadal 60 lat), który 

jest w dodatku dość stabilny pomimo znacznego wzrostu oczekiwanego czasu życia;  

 ciągle liczne przywileje emerytalne.  

Zaniedbań po stronie rządzących w latach 2000–2012 było wiele, ale o obecnym złym stanie 

finansów systemu emerytalnego zadecydowały przede wszystkim trzy główne zaniedbania. Po 

pierwsze, reforma znosząca możliwość wcześniejszego przechodzenia na emeryturę została 

wprowadzona z dużym opóźnieniem. Po drugie, i nawet ważniejsze, z bardzo dużym opóźnieniem i 

bardzo wolno rozpoczęto zrównywanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na poziomie 65 lat. To 

zrównywanie powinno zostać zapoczątkowane już dawno i zakończone stosunkowo szybko, w ciągu 

np. 10 lat a nie 20–30. W dodatku o 5 lat efektywnie przesunięto kobietom moment obowiązywania 

reformy z 1999 r. w pierwszym filarze przez danie im możliwości w latach 2009–2014 wyboru 

emerytury albo wg starego systemu, albo mniej hojnych nowych zasad z 1999 r. Po trzecie, nie 

zrobiono nic lub prawie nic, by system emerytalny stał się rzeczywiście powszechny (brak 

reformy KRUS, rozliczne przywileje w systemie zaopatrzeniowym), sporo zrobiono za to, żeby 

takim nie był, wyłączając z niego górników i służby mundurowe.  

Istotnym brakiem rządowego Przeglądu jest całkowite pominięcie wpływu reform emerytalnych na 

poziom zobowiązań SP, czyli tzw. publicznego długu ukrytego. Jego wielkość jest szacowana na 

około 3 bln zł, czyli ponad trzykrotnie więcej niż poziom oficjalnego długu publicznego. To 

pominięcie jest tym bardziej dziwne, że już od 2014 roku Eurostat będzie wymagał od Polski 

dokładnego policzenia i ujawnienia tych zobowiązań
44

. W tej chwili tylko w systemie kapitałowym 

mamy (niemal) zapewnioną pełną wypłacalność, bo zobowiązania mają pokrycie w nagromadzonym 

kapitale. Proponowane przez dwóch ministrów i prawdopodobnie przez cały rząd zasadnicze 

zmniejszenie roli tego filaru, połączone z gwałtownym wręcz wzrostem zobowiązań na kontach 

i subkontach w ZUS, powinno zwiększyć zainteresowanie rządu wielkością długu ukrytego. To 

zainteresowanie może prowadzić do wniosku, że stosowane obecnie stopy waloryzacji zobowiązań 

w ZUS są zbyt wysokie i wymagają zmiany. Jeśli takich zmian nie wprowadzi się dostatecznie 

wcześnie, to wzrośnie ryzyko konieczności znacznego obniżenia świadczeń i/lub dużego 

podwyższenia podatków.  

Przejęcie przez budżet nagromadzonego w OFE kapitału daje rządom przez kilka lat przestrzeń do 

złagodzenia polityki fiskalnej, zmniejsza też presję na reformy potrzebne do eliminacji deficytu 

w systemie repartycyjnym i budżetowym. Ale bezpośrednim skutkiem obu tych konsekwencji byłoby 

zawężenie możliwości dla polityki fiskalnej i ponowny wzrost napięć w finansach publicznych 

w dłuższej perspektywie. Zatem oferta rządowa pozwala zyskać na czasie w krótkim i średnim 
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 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. W Tablicy uzupełniającej 

17.5 (dotyczącej nabytych uprawnień emerytalno-rentowych w ramach ubezpieczeń społecznych) będzie 

rejestrowany niejawny dług publiczny wobec przyszłych i dzisiejszych emerytów. Dodatkowo wiadomo już, że 

podobnie jak dochody z prywatyzacji nie wpływają na deficyt budżetowy, tak i nie będzie go (w danym roku) 

obniżać przejęcie przez budżet aktywów emerytalnych wraz z ukryciem w ZUS towarzyszących im zobowiązań.  
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okresie, a w dłuższej perspektywie powoduje zwiększenie ryzyka makroekonomicznej destabilizacji 

polskich finansów publicznych. 

7.3 Wpływ reform emerytalnych na wzrost gospodarczy 

 

Analizę wpływu reformy z 1999 roku na wzrost gospodarczy należy rozpocząć od pierwszego filaru. 

Nie tylko dlatego, że jest on najważniejszy, gdyż przejmował w latach 2000–2011 około 2/3 całej 

składki emerytalnej, a w tej chwili nawet około 4/5, ale też dlatego, że wpływ drugiego filaru na 

wzrost gospodarczy jest częściowo związany z tym, jak działa pierwszy filar. Przypomnijmy, że 

zarówno autorzy Przeglądu, jak i Minister Finansów podkreślają ekonomicznie duże i pozytywne 

znaczenie tej niewątpliwie najważniejszej części reformy z 1999 r. 

Punktem wyjścia reformy pierwszego filaru było utworzenie indywidualnych kont, odnotowywaniu na 

nich przesyłanej do ZUS składki i dodawaniu oprocentowania gromadzonego w ten sposób „kapitału”. 

Ten kapitał jest nominalny, bo składka jest natychmiast i całkowicie wydawana przez ZUS na bieżące 

emerytury innych osób. To zatem coś w rodzaju pożyczki i zobowiązanie państwa do jej zwrotu 

w przyszłości. Na tych kontach (teraz także subkontach) tworzy się tzw. ukryty dług publiczny, 

niewchodzący w skład oficjalnego długu, ale nie mniej rzeczywisty. Ten dług istniał też przedtem, ale 

był lepiej ukryty i wymagał estymacji, a obecnie jest on przez ZUS liczony każdego dnia. Chociaż 

przyszli emeryci powinni dopuszczać możliwość częściowej lub całkowitej niewypłacalności państwa, 

to zapewne zakładają, że jest to stosunkowo mało prawdopodobne. 

Zasadnicza część reformy to dość ścisłe powiązanie wysokości przyszłych emerytur z wielkością 

złożonego „kapitału” oraz z długością oczekiwanego czasu życia po przejściu na emeryturę. W starym 

systemie składka emerytalna obniżała płacę netto, więc zniechęcała do pracy. Teraz czynnik 

zniechęcenia jest słabszy, gdyż pracownik wie lub przynajmniej zakłada, że otrzyma składkę 

z powrotem w formie emerytury. To pierwszy kanał pozytywnego oddziaływania reformy na poziom 

PKB przez silniejszy materialny bodziec do pracy. 

Drugi kanał oddziaływania polega na tym, że system zachęca do jak najdłuższej pracy, ponieważ im 

więcej lat przepracujemy, tym większy nominalny kapitał znajdzie się na koncie. Zmniejszy się też 

liczba lat, na które kapitał będzie podzielony, co w rezultacie da wyższą emeryturę. Ten kanał oznacza 

potencjalnie wyższą podaż pracy, a zatem wyższy PKB i dodatkowo lepszą sytuację finansów 

publicznych. 

Z czasem pierwszy i drugi sposób oddziaływania na rynek pracy powinny zwiększyć w sposób 

znaczący stopień aktywności zawodowej osób w wieku od 18 do 67 lat. Ten stopień aktywności jest 

teraz mniejszy w Polsce o około 6 punktów procentowych od średniej w UE. Usunięcie tej luki 

aktywnościowej oznaczałoby wzrost podaży pracy o około 10%. Byłby na tyle duży, że mógłby 

kompensować w ciągu najbliższych 20–30 lat spadek podaży z racji niższego przyrostu naturalnego. 

Trzeci kanał pozytywnego oddziaływania na gospodarkę to możliwość zmniejszenia w dłuższej 

perspektywie deficytu w pierwszym filarze. Spowodowałoby to wzrost bezpieczeństwa systemu 

emerytalnego, a zarazem dało możliwość poprawy stanu finansów publicznych. Aby ten kanał mógł 

zaistnieć, oprocentowanie naszego „kapitału” nie może być zbyt wysokie. Z założenia „kapitał” nie 

miał rosnąć szybciej niż podstawa naliczania przyszłych składek. Aby tak się działo, konieczne jest, 

by „kapitał” na koncie w ZUS przyrastał co roku w tempie nie większym niż płace, a w szczególności 

by malał, gdy płace spadają. Takie właśnie bezpieczne oprocentowanie istniało w Polsce do 2004 r. 

Według nowej reguły, zastosowanej także do lat 2000–2004, oprocentowanie nie może być realnie 
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ujemne, a więc w rezultacie jest średnio zbyt wysokie, co oznacza częściowe osłabienie znaczenia 

tego kanału (szerzej omówiliśmy to zagadnienie w rozdziale drugim). 

Pojawienie się OFE uruchomiło dwa nowe kanały pozytywnego oddziaływania reformy z roku 1999 

na gospodarkę, emerytury i finanse publiczne. Do czasu zmiany w 2011 r., polegającej na przejęciu 

części składki przez budżet państwa, fundusze otrzymywały w zarządzanie około 1/3 całej składki. 

Odprowadzanie części składki do OFE zamiast do ZUS zwiększyło deficyt w ZUS. Likwidacja tego 

deficytu miała następować przez inne reformy emerytalne, zmniejszające przywileje i wydłużające 

wiek emerytalny. Gdyby je wprowadzono, w dłuższej perspektywie nastąpiłaby poprawa salda 

finansów publicznych. Przyniosłoby to wzrost oszczędności państwowych na finansowanie inwestycji 

w sektorze prywatnym, co powinno się przełożyć na nieco wyższe tempo wzrostu gospodarczego. 

Pierwsze potencjalnie pozytywne oddziaływanie OFE na wzrost gospodarczy to zatem wymuszanie 

kolejnych reform, takich jak eliminacja przedwczesnych emerytur, szybkie zrównanie wieku 

emerytalnego kobiet i mężczyzn na poziomie 65, a z czasem 67 lat, zmniejszenie dotacji do KRUS, 

zmniejszenie przywilejów dla służb mundurowych, górników, nauczycieli i pracowników wymiaru 

sprawiedliwości. Zmniejszenie składki przekazywanej do OFE osłabia presję na reformy tego rodzaju, 

więc także zmniejsza potencjalny przyrost oszczędności i pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy. 

Te skutki zostały w Przeglądzie całkowicie pominięte. 

Drugi sposób wpływu OFE na wzrost gospodarczy to zwiększenie oszczędności i inwestycji 

krajowych. Ten kanał działa wtedy, gdy przepływowi części składki do OFE nie towarzyszy wzrost 

deficytu sektora finansów publicznych i gdy wypłaty emerytur z OFE są niższe niż przypływ składki 

do OFE. Oba te warunki były dotąd spełniane
45

. Dzięki temu, że całość składki na drugi filar (po 

potrąceniu opłaty dystrybucyjnej) przeznaczana jest na zakup papierów wartościowych, następuje 

wzrost ich cen, a więc spadek kosztu kapitału w gospodarce. Wyrazem tego jest niższe 

oprocentowanie obligacji skarbowych (będące punktem odniesienia dla kredytów dla firm) i wyższa 

cena akcji, ułatwiająca firmom pozyskiwanie kapitału akcyjnego, także dłużnego, przez zwiększenie 

ich wycen rynkowych
46

. 

Zarówno reformy, jak i inwestycje zadziałały w latach 2000–2013, chociaż jak dotąd w niepełnym 

wymiarze. Przez lata dopływ środków do OFE był niewielki, a koszt ich funkcjonowania duży. 

Dopiero w ostatnich 5–8 latach sytuacja się poprawiła, gdyż koszty zmalały, a inwestycje znacząco 

wzrosły. Jednym z ważnych przejawów tej pozytywnej tendencji jest szybki rozwój rynku obligacji 

korporacyjnych, w którym OFE mają znaczący udział. Przykładowo, w latach 2010–2012 OFE zainwestowały 

prawie 16 mld zł w obligacje korporacyjne, co stanowiło ponad jedną trzecią nowo udzielonych w tym okresie 

przez banki kredytów dla przedsiębiorstw. 

Dodatkowo drugi filar wspierał pozytywne oddziaływanie pierwszego filaru na percepcję składki 

przez składkowiczów. Ponieważ OFE są częścią sektora prywatnego i pieniądze tam gromadzone 
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 Ponieważ deficyt budżetowy w wyniku reformy nie wzrósł, zgromadzone oszczędności w OFE należy 

traktować jako przyrost oszczędności krajowych netto.  
46

 Często powtarzane stwierdzenia, że inwestycjami OFE można nazwać wyłącznie zakup papierów 

wartościowych przedsiębiorstw na rynku pierwotnym, dowodzą tylko głębokiego niezrozumienia 

funkcjonowania rynków kapitałowych. Gdyby nie ciągły napływ środków na rynek wtórny, przedsiębiorstwa 

musiałyby znacząco ograniczyć finansowanie nowych inwestycji ze środków własnych. Duża część zysku 

musiałaby bowiem zostać przeznaczona na wypłatę dywidendy, gdyż nie byłoby innego sposobu przeniesienia 

majątku firmy na majątek akcjonariuszy. Dzięki temu zaś, że istnieje rynek wtórny, akcjonariusze mogą cieszyć 

się zyskami kapitałowymi, a firmy mają środki na inwestycje. Nie ma konieczności wypłacania dywidend, a 

następnie organizowania emisji na rynku pierwotnym celem pozyskania środków na sfinansowanie nowych 

projektów, co byłoby dopiero prawdziwym „jałowym obiegiem pieniądza”.  
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mogą być dziedziczone, pracujący otrzymywali przekaz, że są to ich pieniądze. Tak jest istotnie 

(piszemy o tym w jednym z podrozdziałów). Składka trafiająca do OFE miała więc być, i dotąd była, 

odbierana jako zwiększanie oszczędności osoby pracującej. Reformatorzy oczekiwali, że przełoży się 

to na obniżenie skłonności do unikania płacenia składek emerytalnych. Aby takie oddziaływanie 

rzeczywiście zaszło, system emerytalny musi być wiarygodny, co jest możliwe dopiero po wielu 

latach funkcjonowania zgodnie z przyjętymi na początku zasadami prawnymi. 

Zmiana z 2011 roku oznaczała przejęcie części składki przez budżet na finansowanie bieżących 

wydatków publicznych, niekoniecznie emerytalnych. Formalnie przeniosła część drugiego filaru 

do ZUS, gdzie utworzono nowe subkonta dla 16 mln członków OFE. Z ekonomicznego punktu 

widzenia cała ta operacja finansowa ma charakter pożyczki udzielonej Skarbowi Państwa przez 

te 16 mln członków OFE — pożyczki niedobrowolnej (bo wymuszonej ustawą), ale dość wysoko 

oprocentowanej. Dzięki tej wewnętrznej pożyczce Skarb Państwa mógł w ostatnich dwóch latach 

i będzie mógł w przyszłości zmniejszyć emisję skarbowych papierów wartościowych, a więc 

zmniejszyć przyrost oficjalnego długu publicznego. 

Bardzo szybko rosną teraz w ZUS nowe zobowiązania Skarbu Państwa, w tej chwili niewliczane do 

długu publicznego i niepokazywane w raportach Ministerstwa Finansów. Jeśli przyszłe rządy będą 

chciały te zobowiązania zrealizować, a tego należałoby oczekiwać, to powstanie zagrożenie w postaci 

wzrostu podatków lub gwałtownych cięć wydatków publicznych, z oczywistymi negatywnymi 

skutkami dla gospodarki. Jeśli w przyszłości rządy zdecydowałyby się na częściowe niedotrzymywanie tych 

zobowiązań, to negatywne skutki poniosą z kolei przyszli emeryci. Tych destabilizacyjnych, negatywnych 

skutków można by w dużym stopniu uniknąć, gdyby przejęciu części składek przez Skarb Państwa nie 

towarzyszyło utworzenie nowych zobowiązań i nowych subkont (nie wnikamy tutaj w 

konstytucyjność takiego postępowania). Wysokość oprocentowania pożyczki na nowych subkontach 

jest decyzją arbitralną państwa. Gdyby to oprocentowanie było jeszcze wyższe, niż jest w tej chwili, 

negatywne skutki dla gospodarki i/lub przyszłych emerytów byłyby również odpowiednio wyższe. Ta 

operacja sprzed dwóch lat i zapowiadane dalsze zmniejszanie roli drugiego filaru zmniejszyła także 

możliwości pozytywnego oddziaływania OFE na gospodarkę przez kanał inwestycyjny. 

Przeciwnicy kapitałowej części systemu emerytalnego często kwestionują nie tylko reformy (które za 

sprawą znalezienia przez polityków łatwego wyjścia przez obniżenie składek do OFE rzeczywiście 

zadziałały w mniejszym stopniu, niż na to liczono), ale także kanał inwestycyjny. Takie rozumowanie 

pojawia się także w Przeglądzie: 

Część składki trafiająca do OFE jest pomniejszana o opłaty pobierane przez PTE, a to, co 

pozostaje, inwestuje się w instrumenty rynku finansowego. Niezależnie od tego, kogo 

z formalnoprawnego punktu widzenia uznać za właściciela tych instrumentów (gospodarstwa 

domowe czy sektor publiczny), pierwotnym źródłem sfinansowania tego zakupu był wzrost długu 

publicznego, z tytułu wzrostu dotacji do ZUS, równy składce przekazanej do OFE. Taki wzrost 

długu publicznego stanowi — z ekonomicznego punktu widzenia — ujemne oszczędności sektora 

publicznego. Jak wspomniano wyżej, jest on większy od zainwestowanych kwot o opłaty 

pobierane przez PTE, z których większość jest wydawana na sfinansowanie kosztów bieżących 

PTE i wypłaty dywidend dla, w większości zagranicznych, właścicieli PTE. Dlatego bezpośredni 

bilans istnienia OFE dla stopy oszczędności w skali całej gospodarki jest ujemny: ujemne 

oszczędności sektora publicznego są większe od inwestycji OFE i reinwestowanych w Polsce 

zysków PTE47. 
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Jednak skala ujemnych oszczędności sektora publicznego jest pochodną politycznego wyboru rządów 

i parlamentów, a nie istnienia obowiązkowych składek do kapitałowych funduszy emerytalnych. 

Gdyby było inaczej, państwa, które takich funduszy nie mają, cieszyłyby się systematycznie niższym 

długiem publicznym. Tak się jednak nie dzieje. Nie można więc uważać, że oszczędności 

w funduszach zostały zrównoważone nowym długiem państwa w sposób automatyczny. To, czy 

polskie państwo taki dług zwiększa czy nie, a więc w jakim stopniu będzie sprzyjać wzrostowi 

oszczędności w skali makro, zależy niemal wyłącznie od polityków i wyboru publicznego 

dokonywanego w polityce fiskalnej. Autorzy Przeglądu próbują po prostu usprawiedliwiać politykę 

silnego zadłużania kraju w ostatnich latach, szczególnie w latach 2009–2011, chociaż to zadłużenie 

miało miejsce z powodów zupełnie innych niż wzrost składki przekazywanej do OFE. 
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8. Podstawowe problemy do rozwiązania 
 

Rządową diagnozę funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych zamyka krótki, lecz treściwy 

rozdział, definiujący główne problemy obecnego systemu, a zatem przygotowujący grunt pod 

rekomendowane rozwiązania
48

. Postawiono tam pięć ważnych pytań. Ich wadą jest jednak to, że są 

adresowane wyłącznie do drugiego filaru, chociaż właściwym adresatem jest podstawowa część 

systemu emerytalnego, do której trafia 80% składek i która, według rekomendowanych przez rząd 

zmian, będzie odpowiadać za 100% wypłacanych świadczeń. Tą wadą obciążony jest cały raport, 

koncentrujący uwagę wyłącznie na OFE i pomijający zagrożenia po stronie repartycyjnego systemu 

transferów międzypokoleniowych w ZUS. 

Pytanie pierwsze stawia problem obciążeń podatkowych przyszłej emerytury. Wyraża obawę, że będą 

wysokie ze względu na dług zaciągany dziś na pokrycie kosztów przeniesienia części zobowiązań 

emerytalnych z ZUS do OFE (czyli wykreowania systemu OFE). Należy w związku z tym 

przypomnieć, że obciążenia fiskalne są efektem ponad 600 mld zł wydawanych każdego roku 

w systemie finansów publicznych, a w szczególności zadłużenia, na które składa się co roku 

całość wydatków budżetowych (obecnie 340 mld zł). Refundacje składek do OFE (obecnie 

11 mld zł, wcześniej 20–25 mld zł) są tylko częścią problemu i, co ważniejsze, będą ustępować 

wraz z dojrzewaniem systemu dwufilarowego. Wysokość przyszłych emerytur zależy przede 

wszystkim od tego, czy repartycja składkowa ZUS będzie zdolna do odpowiednio wysokich 

waloryzacji. Dotychczas waloryzacje okazały się niższe od OFE i to mimo stosowania reguły 

waloryzacyjnej, która bardzo słabo egzekwuje dyscyplinę makroekonomiczną świadczeń ZUS. 

Uwarunkowania demograficzne oraz przemiany rynku pracy świadczą o tym, że obecnych zasad 

waloryzacji nie da się długo utrzymać i należy się liczyć z bardzo niskimi waloryzacjami składek na 

kontach ZUS, czasami nawet poniżej poziomu inflacji. W tej sytuacji zwiększanie zakresu działania 

systemu repartycyjnego działa na niekorzyść przyszłych emerytów.  

Drugie pytanie dotyczy efektywności OFE w inwestowaniu składek. Wyrażono w nim krytykę 

mechanizmu „benchmarku wewnętrznego” i wyliczono negatywne skutki tego instrumentu 

regulacyjnego. Trudno się z tą krytyką nie zgodzić, można by nawet dorzucić kilka innych, 

dysfunkcjonalnych rozwiązań regulacyjnych (np. niedostosowanie pułapów prowizji od składek oraz 

opłat za zarządzanie aktywami do zmieniającej się relacji między składką, aktywami i kapitałem 

gwarancyjnym PTE). Dziwi jedynie adresat tego pytania. Godzi się przypomnieć, że rynek OFE jest 

rynkiem regulowanym, a zatem uporczywe trwanie dysfunkcjonalnych rozwiązań obciąża 

regulatora oraz koalicję rządową, dysponującą inicjatywą ustawodawczą. Już trzy lata temu 

przygotowano w tzw. zespole min. Boniego pakiet rozwiązań eliminujących podstawowe wady 

regulacyjne OFE i przez trzy lata rząd nie zrobił nic, by je wdrożyć. Wśród nich jest również 

zewnętrzny benchmark oraz mechanizm silniej łączący dochody PTE ze wzrostem wartości jednostek 

OFE tak, by zapobiegać zyskom PTE w latach, w których uczestnicy OFE doznają strat.  

Trzecie pytanie, ze względu na zwięzłą formę, warto zacytować:  

[…] jak ograniczyć niekorzystny wpływ zmian demograficznych, czyli starzenia się 

społeczeństwa, na wartość aktywów OFE?49 
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Kuriozalność tego pytania polega na tym, że jest to podręcznikowe pytanie stawiane repartycyjnym 

systemom emerytalnym, dla których starzenie się społeczeństwa jest ciężką dolegliwością. Rządowy 

Przegląd dyskretnie ten problem pomija. Ukrywa fakt, że starzenie się społeczeństw skutecznie 

podkopuje zdolność do waloryzowania składek choćby na poziomie inflacji, a czasami wymaga nawet 

ujemnych waloryzacji, czyli spadku nominalnej wartości zapisów na kontach emerytalnych. 

Wywołanie problemu starzenia się społeczeństw w kontekście aktywów OFE świadczy o głębokim 

zaburzeniu równowagi rządowego dokumentu. W wielu krajach społeczeństwa się starzeją, kapitałowe 

systemy emerytalne osiągnęły demograficzną dojrzałość, lecz mimo to nie obserwuje się negatywnego 

wpływu funduszy emerytalnych na giełdy. W gospodarce otwartej samo starzenie się społeczeństwa, 

jeśli nie towarzyszą mu inne procesy regresu gospodarczego, nie ma istotnego wpływu na wartość 

aktywów giełdowych. Jeśli dzisiaj aktywa giełdowe OFE wynoszą 100 mld zł, a w fazie 

demograficznej dojrzałości wynosić będą około 300 mld zł, to efekt starzenia może dawać roczny 

ubytek zasobów na poziomie 1%, czyli około 3 mld zł, co stanowi obecnie trzykrotność dziennych 

obrotów na GPW. Dla giełdy, która już dzisiaj handluje nie tylko polskimi akcjami i na której 

inwestorzy zagraniczni mają 43% udział w kapitalizacji akcji, jest to kosmetyczna zmiana 

rozdmuchana do rozmiarów kataklizmu
50

. Jest w tym wielka hipokryzja, gdyż ten sam dokument 

zapowiada zaplanowany na daleko większą skalę odpływ aktywów OFE z giełdy (tzw. suwak 

bezpieczeństwa) oraz rekomenduje rozwiązania uruchamiające żywiołowy proces wyjścia z OFE, 

gdzie skala wyprzedaży aktywów giełdowych OFE może być wielokrotnie większa. 

Czwarte pytanie dotyczy „ryzyka złej daty”, czyli niebezpieczeństwa, że przejście na emeryturę 

przypadnie na okres dekoniunktury na rynkach finansowych i konwersja kapitału odbędzie się na 

niekorzystnych warunkach. W odróżnieniu od poprzedniego, jest to rzeczywisty problem 

kapitałowych systemów emerytalnych, lecz rządowy dokument stawia go w jednostronnym kontekście 

i podaje tendencyjne rozwiązanie. Ryzyko złej daty rozwiązuje się w funduszach emerytalnych 

przez wprowadzenie wielofunduszowości. Młodzi uczestnicy gromadzą środki w subfunduszu 

o stosunkowo agresywnej polityce inwestycyjnej i przechodzą stopniowo, na zasadzie „suwaka 

bezpieczeństwa”, do subfunduszu o łagodniejszym profilu ryzyka, tak by w czasie przedemerytalnym 

rozpocząć migrację do subfunduszu bezpiecznego, obciążonego minimalnym poziomem ryzyka. 

Suwak bezpieczeństwa działa dobrze wewnątrz filaru kapitałowego i tam został wymyślony. 

Propozycje wypracowane w 2010 roku we wspomnianym już zespole min. Boniego zawierały również 

mechanizm wewnętrznej migracji między subfunduszami OFE. Nowsze propozycje wspomagają ten 

mechanizm dodatkowo mechanizmem rachunku buforowego, który ogranicza w długim okresie 

wahania zysków inwestycyjnych przypadających poszczególnym kohortom uczestników
51

. 

Tymczasem rządowy dokument sugeruje, że jedyną metodą ograniczenia ryzyka złej daty jest transfer 

zasobów do ZUS. Nigdzie, w całym dokumencie, nie jest brana pod uwagę opcja, która była istotą 

modelu emerytur kapitałowych w reformie 1999 r., polegająca na tym, że drugi filar nie tylko 

gromadzi składki, lecz także wypłaca z nich emerytury. Chodziło przecież o to, aby od ingerencji 

polityków motywowanych bieżącym stanem finansów publicznych uwolnić nie tylko etap 

gromadzenia uprawnień emerytalnych, ale także (a może przede wszystkim) etap pobierania 

świadczeń z części kapitałowej systemu. Wiadomo przecież, że w razie konieczności cięć 

w wydatkach publicznych dojdzie raczej do zawieszenia waloryzacji świadczeń (co przyniesie 

natychmiast ulgę napiętemu budżetowi) niż do zmian w zasadach waloryzacji zapisów na kontach 

osób oszczędzających na emeryturę (co przynosi oszczędności budżetowe w znacznie dłuższej 
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perspektywie). Nawet gdyby emerytury miał wypłacać tylko ZUS, warto rozważyć wariant migracji 

dokonującej się w ramach filaru kapitałowego (np. poprzez subfunduszowość), tak by przejściu do 

ZUS w wieku emerytalnym towarzyszył transfer pakietu bezpiecznych papierów o stałej stopie 

przychodu (zapewne obligacji skarbowych). Dwa powody przemawiają za takim rozwiązaniem. Po 

pierwsze, rynkowe obligacje skarbowe są zobowiązaniem wyższej jakości niż obietnice dotyczące 

waloryzacji składek w ZUS. Po drugie, wyższa będzie transparentność efektów, które przynosi pełny 

cykl uczestnictwa w OFE. Migracja składki i aktywów OFE na 10 lat przed emeryturą prowadzi 

nieuchronnie do marginalizacji znaczenia OFE, gdyż nikt już nie będzie widział związku między 

tym, co nazbierał w OFE, a emeryturą, którą dostanie. Nie jest zresztą wykluczone, że o to właśnie 

chodzi, gdyż dzięki temu następny minister finansów będzie mógł zlikwidować OFE i przejąć na 

bieżące potrzeby resztę zasobów drugiego filaru przy pełnej obojętności uczestników systemu OFE. 

Ostatnie pytanie dotyczy działań wspomagających prywatne oszczędności emerytalne Polaków. Jest to 

bardzo sensowne pytanie i jako jedyne nie jest formułowane w formie zarzutu wobec systemu OFE. 

Ma ono przygotować grunt pod rekomendację „dobrowolność plus”, więc rządowy ekspert tylko 

sygnalizuje problem bez wskazywania pozytywnych rozwiązań. Ograniczymy się zatem do wskazania 

dwóch strategii negatywnych, dających efekty przeciwne do zamierzonych. Z całą pewnością nie 

wspiera prywatnych oszczędności na starość oszczercza kampania przeciwko OFE, głosząca wbrew 

faktom nieefektywność kapitałowej metody oszczędzania w porównaniu z państwowym systemem 

transferów międzypokoleniowych. Nie wspiera prywatnych oszczędności otaczająca OFE aura 

tymczasowości, to budowane przez rządowy Przegląd przekonanie, że kadłubowe OFE, które 

pozostanie po zmianie 2013 r., trzeba będzie w nieodległej przyszłości zlikwidować. Wariant 

„dobrowolność plus” jest bałamutny, bo przecież żaden racjonalny inwestor nie zaangażuje 

dobrowolnie swoich środków w tymczasowe przedsięwzięcie, z góry skazane na przejęcie przez 

państwowy system międzypokoleniowych transferów. Nie służy on wspieraniu prywatnych 

oszczędności, lecz wspieraniu żywiołowej ucieczki z OFE do ZUS. 

Cały raport rządowy jest podporządkowany szukaniu za wszelką cenę argumentów przemawiających 

za doraźnym złagodzeniem problemów budżetowego deficytu i zadłużenia przez przejęcie składek 

i zasobów OFE. Ta stronniczość raportu nie daje szans na stawianie ważnych pytań i szukanie 

odpowiedzi uwzględniających złożoność problemu. 
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9. Rekomendowane zmiany: wątpliwości konstytucyjne 

9.1. Umowa ubezpieczony-OFE a państwo prawa 

 

Przegląd bezpodstawnie utożsamia obowiązkowość płacenia składek emerytalnych z publicznym 

charakterem całego systemu zabezpieczenia społecznego. Polski system prawny zna wiele 

przypadków nakładania pewnych obowiązków, a nawet ciężarów finansowych, mimo że nie mają one 

nic wspólnego z sektorem publicznym (np. obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne). 

Trafnie odróżnia się w dokumencie rządowym dwa elementy — kapitałowy i niekapitałowy, 

podkreślając:  

w przypadku systemu kapitałowego wysokość świadczenia emerytalnego zależy bezpośrednio od 

wartości finansowych aktywów, a rząd, co do zasady, nie ma żadnych zobowiązań w stosunku do 

uczestników systemu. Całe ryzyko finansowe, wynikające z niepewności zarządzania aktywami, 

ponoszą ubezpieczeni. Choć nie są właścicielami aktywów, mają indywidualne należności 

wynikające z wyceny kapitału52. 

Trafnie także zauważa się tam (na s. 24), że decyzją Eurostatu z 2004 r. fundusze OFE klasyfikowane 

są poza sektorem publicznym. Także polska ustawa o finansach publicznych z 2009 r. nie zalicza 

kapitałów OFE do sektora finansów publicznych. Aktywa OFE, używając terminologii Przeglądu, są 

własnością samych OFE, a pomiędzy OFE a ubezpieczonymi nawiązuje się na podstawie 

indywidualnej umowy stosunek zobowiązaniowy, rodzący nie po stronie państwa, ale po stronie OFE 

obowiązek wypłaty emerytury bądź zwrotu zgromadzonych składek spadkobiercom ubezpieczonego 

w przypadku jego wcześniejszej śmierci. 

Układ stosunków zobowiązaniowych, które nawiązują się pomiędzy konkretnym OFE 

a ubezpieczonym w wyniku przekazania tam części składki emerytalnej płaconej po połowie przez 

pracodawcę i pracownika oraz kierowanej od konkretnego pracodawcy do konkretnego OFE jedynie 

za pośrednictwem ZUS, tworzy precyzyjnie opisane ustawą prawa majątkowe ubezpieczonych, 

nadając im charakter prywatnoprawny, a nie publicznoprawny. Prawa majątkowe są objęte równie 

silną konstytucyjną ochroną, co własność (art. 64 ust. 2 Konstytucji RP). 

Trzeba także z całą mocą podkreślić, że polski porządek konstytucyjny preferuje wyraźnie własność 

prywatną, tworząc z niej jedną z podstaw ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej (art. 20). 

Każda więc planowana przez rząd próba uszczuplenia praw majątkowych któregokolwiek 

z podmiotów, które to prawa tworzą stan majątkowych całościowych relacji pomiędzy 

ubezpieczonymi a OFE i PTE, musi być poprzedzona staranną analizą i odpowiedzią na zasadnicze 

pytanie — czy nie stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami państwa prawa (art. 2), które są 

mocno osadzone w europejskim porządku prawnym i które znajdują trwałe osadzenie zarówno 

w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, jak i sądów europejskich. 

Należą do nich zasada praw nabytych, zasada ochrony interesów w toku, zasada zaufania do państwa 

i stanowionego przez nie prawa (art. 2) oraz zasada proporcjonalności, która zezwala na ograniczenie 

konstytucyjnych praw wyłącznie w przypadkach tam wskazanych. Ograniczenia te mogą być 

wprowadzone tylko wówczas, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla: 
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 jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego; 

 ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo  

 wolności i praw innych osób.  

Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw (art. 31 ust. 3). 

Propozycje rządowe zmierzają do przekształcenia części bądź całości istniejących praw 

majątkowych związanych z systemem kapitałowym w ekspektatywy praw o charakterze 

publicznoprawnym, realizowanych w przyszłości przez podmiot publiczny (ZUS), a nie 

prywatny (OFE). Mimo to Przegląd pomija w analizie systemu emerytalnego jego ramy 

konstytucyjne. Autorzy dokumentu nie zadali sobie trudu, by wykazać, że proponowane zmiany nie 

naruszają zasad porządku konstytucyjnego. Skupienie się w analizie obowiązującego systemu 

emerytalnego na aspektach finansowych, księgowych i gospodarczych, jest oczywiście konieczne, ale 

bez uwzględnienia kontekstu konstytucyjnego rodzi niebezpieczeństwo skierowania dyskusji 

publicznej nad Przeglądem na niebezpieczne tory prowadzące w przyszłości do poważnych błędów 

procesu legislacyjnego związanego z proponowanymi zmianami. 

9.2 Likwidacja nieakcyjnej części OFE  

czyli sytuacja, w której obligacje byłyby „przeniesione” z OFE do ZUS 

 

Dla członka OFE środki zgromadzone w funduszu stanowią majątkową ekspektatywę 

otrzymania ich z powrotem w postaci emerytury. Zobowiązanie OFE z tego tytułu ma charakter 

prywatnoprawny, opiera się na cywilnoprawnej umowie między członkiem OFE i OFE. Zgodnie 

z treścią tej umowy część majątku OFE będzie podstawą wypłat na rzecz ubezpieczonego po 

osiągnięciu przez niego wieku emerytalnego. Umorzenie około połowy tego majątku powoduje, że 

instrumenty finansowe (element mienia) o określonym terminie wymagalności (nie dłuższym niż 10 

lat) przekształcają się w publicznoprawne roszczenia wobec Skarbu Państwa. Roszczenia te podlegają 

słabszej ochronie i podobnie jak podatki mogą być redukowane przez ustawodawcę w zależności od 

bieżącej polityki i potrzeb budżetowych. Tymczasem ograniczenie lub odmowa wypłaty z tytułu 

instrumentów finansowych jest działaniem ostatecznym i w praktyce równoznacznym z bankructwem 

państwa. W istocie projekt w tej wersji oznacza nacjonalizację części mienia OFE, a pośrednio utratę 

majątkowej ekspektatywy przez członków OFE. I de facto i de iure jest to zatem nacjonalizacja tej 

części środków. 

Projekt w tej wersji to również jawna dyskryminacja części obligatariuszy — tj. OFE, 

a pośrednio ich członków. Pozostali obligatariusze (np. polskie lub zagraniczne instytucje finansowe, 

wszyscy inni obywatele-obligatariusze nie będący członkami OFE lecz posiadający obligacje tych 

samych serii) nie podlegaliby tej dyskryminacji, jako że ich obligacje nie byłyby umorzone. 

Propozycja nr 1, nakazująca funduszom emerytalnym lokowanie tylko w akcje względnie obligacje 

korporacyjne, jest merytorycznie całkowicie niezasadna. Żaden produkt typu ubezpieczeniowego 

(tu w znaczeniu ubezpieczenia społecznego) nie może być konstruowany na bazie instrumentów 

podwyższonego ryzyka, jakimi są akcje i znacząca część obligacji korporacyjnych. 

9.3 Trzy miesiące na decyzję 

Sytuacja, w której każdy członek OFE sam decydowałby, czy chce pozostać w OFE czy 

przenieść swoje aktywa do ZUS, a na decyzję miałby 3 miesiące 
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Sytuacja, w której każdy członek OFE sam decydowałby, czy chce pozostać w OFE czy przenieść 

swoje aktywa do ZUS, a na decyzję miałby 3 miesiące, prowadzi do tego samego rezultatu, jak 

opisany powyżej. 

Ustawowe rozwiązanie 16 milionów umów cywilnoprawnych, tj. umów obywateli z OFE, narusza 

zasadę pewności obrotu i zaufanie obywateli do państwa. Narusza również zasadę 

proporcjonalności, tj. adekwatności założonych celów do zastosowanych środków. Jeśli 

ustawodawca istotnie chciałby wprowadzić wolność wyboru między OFE a ZUS, to, po pierwsze, nie 

rozwiązywałby ustawowo umów z OFE, lecz wprowadził regulację pozwalającą obywatelowi samemu 

taką umowę rozwiązać. Po drugie, uznałby za możliwe podjęcie tej decyzji w dowolnym czasie — 

a co najmniej w perspektywie kilkuletniej. 

Przy takiej metodzie, jak proponowana, rząd ma niemal gwarancję, że ogromna część obywateli, 

mając do dyspozycji krótki czas na podjęcie decyzji oraz nie mając wiedzy i przesłanek do jej 

podjęcia, po prostu nie zrobi nic. Majątek tych obywateli z OFE zostanie zaś przeniesiony do ZUS i de 

facto znacjonalizowany — tylko pozornie zgodnie z ich wolą i na zasadzie dobrowolności. W dodatku 

bez możliwości powrotu do OFE. Proponowane ustawowe rozwiązanie wszystkich umów zamiast 

dania takiej możliwości członkom OFE jest wysłaniem „sygnału odstraszającego”. Ustawodawca 

ma przecież możliwość oczywistą i prawnie o wiele bardziej akceptowalną — umożliwienia członkom 

OFE rozwiązania umowy i przeniesienia składki do ZUS. Ale skoro tego nie czyni, to przekazuje 

obywatelom swoją ocenę aksjologiczną OFE — w istocie skrajnie negatywną. Liczy zatem na efekt 

określony w maksymie La Rochefocaulda — „szaleństwem jest chcieć być rozsądnym samemu”. 

Silnie negatywna ocena ustawodawcy, nawet dla obywatela skłonnego co do zasady zaakceptować 

dotychczasowy stan rzeczy, tj. członkostwo w OFE, stanowi negatywną przesłankę decyzyjną, 

a zarazem może zrodzić efekt „śnieżnej kuli” (multiplikacja decyzji podjętych pod wpływem uczucia 

zagrożenia dalszymi decyzjami ustawodawcy zmierzającymi do całkowitej likwidacji OFE, a nie 

decyzji o podstawie merytorycznej). 

9.4. Dobrowolność OFE „plus”  

Obywatel mógłby się zdecydować na dodatkową składkę (2%), ale w zamian traciłby 

(częściowo — proporcjonalnie do części składki, która trafia do ZUS) gwarancję minimalnej 

emerytury w ZUS 

 

Można założyć, że dokonywałoby się to również w drodze ustawowego rozwiązania umów 

cywilnoprawnych, co samo w sobie narusza zasadę pewności prawa. Rozważania odnoszące się do tej 

kwestii, a przedstawione powyżej, mają zastosowanie także do tej propozycji.  

Ponadto, jeżeli efektem deklarowanym skądinąd wprost ma być skłonienie obywatela do rezygnacji 

z emerytury minimalnej, to efekt taki należy ocenić jako sprzeczny z zasadami społecznej gospodarki 

rynkowej. 

Rozwiązanie proponowane narusza zasadę proporcjonalności także w inny sposób. Jeżeli celem 

ustawodawcy miałoby być rozszerzenie zakresu oszczędności obywateli, to nie musi dokonywać się to 

za pomocą decyzji rzutującej na wieloletnią przyszłość (w praktyce na resztę życia). To dodatkowe dla 

obywatela obciążenie finansowe byłoby nieodwołalne i miało charakter dyskryminacyjny, bo nie 

dotyczyłoby innych obywateli, którzy podjęliby decyzję o „przejściu” do ZUS. Dodać należy, że na 
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takie rozwiązanie mógłby się potencjalnie zdecydować tylko bogaty człowiek, a nikt z mało i średnio 

zarabiających takiej decyzji racjonalnie by raczej nie podjął. Powodem będzie przede wszystkim brak 

pewności posiadania pracy, płacenie większej składki do końca życia zawodowego, a zarazem brak 

gwarancji emerytury minimalnej na poziomie takim, jak obywatele „pozostający” w ZUS. Skutek 

będzie taki jak wyżej — rząd proponuje pozornie dobrowolne, a w istocie skuteczne wepchnięcie ludzi 

do ZUS i nacjonalizacja ich majątku w OFE.  
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10. Opinia KOBE na temat rekomendowanych przez rząd zmian 
 

Wywód w rządowym Przeglądzie zmierza do udowodnienia — wbrew faktom i za cenę rażących 

błędów — że system kapitałowych emerytur jest w Polsce instytucją marnotrawną i dewastującą 

finanse publiczne. Krytyka nie prowadzi do sformułowania programu naprawy OFE, lecz do 

drastycznego ograniczenia zasięgu i skali ich działania przez możliwie największe zmniejszenie 

składki i przejęcie zakumulowanych już zasobów. 

Rządowy raport zatrzymuje się o jeden krok przed orbanowską likwidacją kapitałowego filaru 

emerytalnego. Jeśli jednak zarzuty wobec OFE stawiane były w dobrej wierze, taka postawa nie 

byłaby logicznie konsekwentna. Szkodliwość OFE domaga się ich likwidacji, a zamiast tego 

proponowana jest wariantowa strategia wygaszania OFE w kilku etapach rozłożonych na dłuższy 

okres
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. 

Istotą rekomendowanych zmian jest szybkie przejęcie zasobów OFE przez Skarb Państwa 

i stopniowe przekierowywanie ich wraz z bieżącą składką do repartycyjnego systemu ZUS. Dla 

obecnego rządu, ale także dla opozycji, jest to główny program załatania dziury w finansach 

publicznych umożliwiający sfinansowanie nowej rundy obietnic wyborczych. Warto uświadomić 

sobie, jak szeroki jest program przejęcia przez Skarb Państwa aktywów OFE i przez ZUS składek 

OFE. Nie wszystkie bowiem metody są w Przeglądzie wyeksponowane jako rekomendowane 

warianty. Niektóre są prezentowane w formie postulatu niepodlegającego dyskusji. 

Pierwszym takim postulatem jest zabór aktywów drugiego filaru na wypłatę przyszłych świadczeń. 

Jest to konsekwencja tezy, że świadczenia emerytalne OFE wejdą do repartycyjnych wypłat ZUS. 

Oznacza to, że nie później niż w dniu przejścia na emeryturę zakumulowane w OFE aktywa będą 

przekazywane Skarbowi Państwa. Rządowy raport traktuje tę tezę jako oczywistą i nie stara się jej 

nawet uzasadnić. Tymczasem uwarunkowania demograficzne oraz niezłe wyniki PTE w zarządzaniu 

aktywami OFE sprawiają, że są powody, by powierzyć im (lub innym prywatnym instytucjom) także 

zadanie wypłaty świadczeń. 

Drugą formą przejęcia aktywów, nad którą rząd nie przewiduje dyskusji, jest tzw. suwak 

bezpieczeństwa, czyli rozłożone na dziesięć lat przed emeryturą przejęcie części aktywów OFE przez 

Skarb Państwa przy jednoczesnym wzroście (o tę samą sumę) zobowiązań na repartycyjnych 

subkontach w ZUS. Raport nie traktuje tego pomysłu jako przyspieszenia przejmowania aktywów 

przez sięgnięcie po nie już w okresie przedemerytalnym, lecz jako zabieg podyktowany względami 

bezpieczeństwa i w związku z tym bezdyskusyjny. Nie dostrzega przy tym, że ograniczenie ryzyka 

złej daty można osiągnąć bez transferu zasobów do ZUS, lecz przez migrację aktywów między 

subfunduszami danego OFE. To zakamuflowane przejęcie skracające horyzont oszczędzania w OFE 

może zredukować aktywa OFE o ponad jedną trzecią, czyli drastycznie zmniejszyć znaczenie 

drugiego filaru. 

Wymienione dotąd formy przejęcia są traktowane jako bezdyskusyjne, w Przeglądzie zapowiedziano 

po prostu ich wprowadzenie. Dwa dalsze kroki zwiększające skalę przejęcia składek i aktywów mają 

charakter wariantowy. Wariant pierwszy przewiduje odebranie młodszej części uczestników OFE 

aktywów ulokowanych w obligacjach skarbowych i przekazanie ich do ZUS. Rozwiązanie to, wraz 
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z „suwakiem bezpieczeństwa”, zredukuje aktywa OFE do około 20% ich obecnego poziomu. Drugi 

wariant oferuje dobrowolność przejścia z OFE do ZUS, czyli wprowadza żywiołowy mechanizm 

dekapitalizacji OFE o trudnych do przewidzenia skutkach. Przegląd proponuje również wariant trzeci, 

łączący swobodę uczestnictwa w OFE z obowiązkiem zwiększenia na własny koszt składki do OFE, 

lecz nie wydaje się nawet, by strona rządowa wierzyła w realność tej propozycji.  

W tej części oceniamy kolejno trzy formy przejęcia aktywów i składek OFE: „suwak 

bezpieczeństwa”, odebranie OFE prawa do inwestowania w obligacje oraz dobrowolność uczestnictwa 

w OFE. 

10.1. Transfer zasobów w wieku przedemerytalnym 

 

„Suwak bezpieczeństwa” promowany jest w przeglądzie jako sposób redukcji ryzyka złej daty. Jest to 

kopia dobrze znanego sposobu na redukcję tego ryzyka przez wprowadzenie wielofunduszowości 

w systemach kapitałowych. Widać to zarówno po sposobie konstrukcji „suwaka”, jak i po użytej do 

jego uzasadnienia argumentacji. Różnica jest jednak zasadnicza — rolę subfunduszu zarządzanego 

konserwatywnie, a więc z dominującymi w portfelu instrumentami dłużnymi, miałyby pełnić zapisy 

na subkontach w ZUS. Inwestycje w gospodarkę zastępowane są więc inwestycją w zdolność państwa 

w ściągnięcie składek emerytalnych i innych danin z przyszłych pokoleń pracowników. Należy przy 

tym zaznaczyć wyraźnie, że konserwatywny charakter subfunduszu kapitałowego nie oznacza 

inwestycji w polski dług publiczny, choć często takie fałszywe utożsamienie jest dokonywane. Wręcz 

przeciwnie, obecnie uważa się powszechnie, że obligacje emitowane przez duże, stabilne korporacje 

obarczone są znacznie mniejszym ryzykiem kredytowym niż obligacje większości rządów, w tym 

rządu polskiego. Dodatkowo należy zaznaczyć, że koszty zarządzania funduszem konserwatywnym 

(o alokacji w akcje rzędu 5–15%) są znacznie niższe niż koszty zarządzania portfelem akcji, co zresztą 

znalazło wyraz w obniżonych opłatach za zarządzanie w subfunduszach bezpiecznych proponowanych 

w ramach tzw. projektu ministra Boniego. 

Istotą rządowej wersji „suwaka” jest jednak zawarta w tej propozycji manipulacja strategiczna. Jeśli 

bowiem ZUS przejmie kapitał emerytalny przed przejściem na emeryturę, przesądzony będzie 

charakter świadczeń emerytalnych. Nie dostaniemy emerytur kapitałowych, bo nie będzie już kapitału. 

W tym kontekście warto przyjrzeć się temu, o jakiego rzędu kapitały chodzi. Proste obliczenia 

pokazują, że w dojrzałym systemie kapitałowym (wiele dekad po uruchomieniu) proporcje kapitałów 

emerytalnych są następujące: 

 około 47,5% kapitału znajdzie się w funduszach dynamicznych, obsługujących pierwszą fazę 

akumulacji kapitału emerytalnego; 

 około 16,5% kapitału znajdzie się w funduszach konserwatywnych, przejmujących w ramach 

mechanizmu „suwaka” aktywa z funduszy dynamicznych w ciągu 10-leniego okresu 

poprzedzającego przejście na emeryturę; 

 około 36% kapitału znajdzie się w zarządzaniu instytucji wypłacających emerytury. 

Zasadnicze okrojenie kapitałowego filaru w długim horyzoncie dokonuje się poprzez przejęcie przez 

ZUS wypłat świadczeń, co ogranicza rozmiary zarządzanych kapitałów o 36%. Samo przejęcie przez 

ZUS roli funduszu konserwatywnego daje efekt znacznie skromniejszy, jednak jego nieuchronną 

konsekwencją jest także przejęcie wypłat, co redukuje rozmiary zarządzanych kapitałów o 52,5%. 

Warto też zwrócić uwagę na to, że przejęcie funkcji wypłat świadczeń przez ZUS, choć ma znaczenie 

zasadnicze w długim horyzoncie, przynosi niewielką ulgę napiętemu budżetowi w perspektywie 
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najbliższych paru lat. Inaczej z rządową wersją „suwaka” — tutaj efekty, choć w długim czasie 

o wiele mniejsze, zostaną w znacznej części skonsumowane w ciągu najbliższych kilku lat. Trudno 

oprzeć się wrażeniu, że o to głównie (jeśli nie wyłącznie) chodzi. Symptomatyczny jest tutaj brak 

„suwaka” w opcji dobrowolność „plus”, choć w jej ramach można przecież wprowadzić mechanizm 

„suwaka” w wersji zbudowanej na kapitałowych funduszach konserwatywnych. Wprowadzałoby to 

jednak dysonans w propozycje rządu z dwóch powodów: 

 oznaczałoby przyznanie się do tego, że efekty „suwaka” można osiągnąć bez zaboru aktywów 

przez Skarb Państwa; 

 ucywilizowałoby cechy opcji dobrowolność „plus”, której „odstraszające” elementy są aż 

nadto wyraźne. 

10.2. Agresywny profil inwestycyjny OFE  

 

Pierwsza z proponowanych opcji stanowić ma, w zamyśle autorów Przeglądu, odpowiedź na zarzut, 

że inwestycje OFE w obligacje skarbowe nie zmniejszają zależności emerytur od stanu finansów 

państwa, a więc nie wprowadzają rzeczywistej dywersyfikacji ryzyka z punktu widzenia przyszłych 

emerytów, a jedynie stwarzają okazję dla PTE do pobrania sowitych prowizji. Propozycja ma także 

zmniejszyć zaburzenia na rynku kapitałowym, do jakich doprowadzą pozostałe opcje. Z argumentacją 

tą trudno się zgodzić z kilku powodów. 

Po pierwsze, kapitałowe fundusze emerytalne inwestujące wyłącznie w akcje byłyby eksperymentem 

unikalnym w skali światowej. Wszędzie portfele funduszy emerytalnych składają się w znaczącej 

części także z instrumentów dłużnych, co stabilizuje uzyskiwane stopy zwrotu. OFE inwestujące 

głównie w akcje przy pierwszym załamaniu na giełdzie stałyby się łatwym łupem dla polityków, 

którzy dostaliby do ręki argument za ich natychmiastową likwidacją. 

Tego zagrożenia nie zmniejsza fakt, iż udział akcji w portfelu przyszłych emerytów złożonym z kont 

w obu filarach nie uległby zmianie. Przebieg debaty emerytalnej w latach 2010–2011 pokazał 

dobitnie, że argumenty odwołujące się do idei takiego „łącznego portfela”, w pełni zrozumiałe dla 

profesjonalistów, nie przebijają się w mediach, a OFE nie tylko były, ale i zapewne będą oceniane 

w izolacji. 

Po drugie, dynamiczne zarządzanie portfelem inwestycji składającym się w znaczącej części zarówno 

z instrumentów udziałowych i dłużnych, jak i instrumentów rynku pieniężnego, przynosi korzyści z 

dywersyfikacji, jakich nie da się osiągnąć, dzieląc aktywa w ustalonej arbitralnie proporcji pomiędzy 

fundusz rynku pieniężnego, fundusz obligacji i fundusz akcji, co de facto ma miejsce sztywnym 

podziale składki między wyłącznie akcyjne OFE i ZUS. Nie na tym także polega zarządzanie 

pasywne, promowane w rozdziale 5 Przeglądu
54

. PTE pozbawione możliwości nabywania na 

rachunek OFE polskich obligacji skarbowych, kierując się zarówno interesem swoich członków, jak i 

instynktem samozachowawczym, będą poszukiwać możliwości stabilizacji stóp zwrotu i kierować 

inwestycje na raczkujący rynek polskich obligacji korporacyjnych, a przede wszystkim na rynki 

zagraniczne. Ta druga możliwość zrealizuje się pod warunkiem, że regulator tego im nie zabroni, a 
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dodatkowo dopuści możliwość zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym przez zakup 

odpowiednich instrumentów pochodnych. 

Znaczne przesunięcie OFE w kierunku inwestycji zagranicznych miałoby sens, ale przede wszystkim 

w odniesieniu do rynku obligacji skarbowych, a dopiero z czasem rynku akcji i obligacji 

korporacyjnych. Gospodarka Polski wciąż wykazuje szybsze tempo wzrostu niż gospodarki 

większości krajów o ustabilizowanych rynkach kapitałowych. Dopóki wzrost ten nie napotka bariery 

braku rąk do pracy (na co sią zanosi w związku z niekorzystnymi trendami demograficznymi, w tym 

z migracją, ale co nie spotka nas jeszcze w najbliższych latach), znaczące przesunięcie inwestycji 

z krajowego rynku kapitałowego na rynki zagraniczne nie jest korzystne ani dla naszej gospodarki, ani 

w szczególności dla przyszłych polskich emerytów. Podkreślić też trzeba, że OFE mają komparatywną 

przewagę w selekcji i zarządzaniu spółkami na rynku krajowym, co przekłada się na wyższe stopy 

zwrotu dla emerytów. Z tych powodów udział aktywów krajowych w aktywach OFE powinien być 

istotnie większy, niż wynika to z udziału polskiej giełdy w rynku globalnym. 

Po trzecie, koszty efektywnego zarządzania portfelem akcji są znacznie wyższe niż koszty zarządzania 

portfelem instrumentów udziałowych. Wskazywane w poprzednich częściach możliwości redukcji 

opłat przez PTE byłyby więc znacznie mniejsze, gdyby miało dojść do skupienia się głównie na 

inwestycjach w akcje. Podobnie koszty inwestycji zagranicznych są nieco wyższe (chodzi zarówno o 

koszty transakcyjne związane bezpośrednio z instrumentami pierwotnymi, jak i o dodatkowe koszty 

związane z instrumentami redukcji ryzyka kursowego). 

10.3. Swoboda wyboru czy pułapka? 
 

Wariant z dobrowolnością uczestnictwa w OFE jest, jak się wydaje, preferowaną przez rząd 

rekomendacją. Na pozór ustępuje ona pierwszej, pozwalającej szybko odzyskać około 60% aktywów 

OFE ulokowanych w obligacjach skarbowych oraz przejąć jedną czwartą pozostałych w OFE zasobów 

przez mechanizm suwakowy, gdy po 10 latach osiągnie on dojrzałość. W wariancie ze swobodą 

wyboru trzeba czekać 10 lat na zredukowanie do połowy zasobów OFE przez transfer 

przedemerytalny, jest jednak szansa, że żywiołowy mechanizm paniki doprowadzi do załamania się 

systemu OFE już za kilka lat. Najbardziej atrakcyjną dla rządu cechą tego wariantu jest jednak to, że 

swoboda wyboru może być argumentem osłabiającym wątpliwości konstytucyjne przejęcia zasobów 

OFE. Już obecnie przedstawiciele rządu powołują się na wolność wyboru jako najwyższe dobro 

demokracji i taranują tym argumentem wszystkich oponentów, którzy dostrzegają dysfunkcjonalność 

niektórych przejawów swobody wyboru. 

Jest charakterystyczne, że rekomendując wariant z dobrowolnym uczestnictwem w OFE, Przegląd 

tonuje swoją ich krytykę. OFE nie jest już szkodnikiem marnotrawiącym nasze pieniądze 

i podkopującym wzrost gospodarczy. Jego główną wadą jest niedostatek konkurencji oraz asymetria 

informacji sprawiająca, że wielu ubezpieczonych nie rozumie mechanizmów działania rynków 

kapitałowych. W tej części Przeglądu skierowano nawet kilka ciepłych słów pod adresem OFE.  

Jakość inwestycji OFE w polską realną gospodarkę stopniowo poprawia się, co wpływa korzystnie 

na tempo wzrostu gospodarczego. [...] Zwiększenie konkurencji pomiędzy poszczególnymi OFE 

i poprawa jakości ich polityki inwestycyjnej powinny skutkować zwiększeniem końcowego 

kapitału ubezpieczonego, co wpłynie korzystnie na wysokość jego emerytury
55
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To kokietowanie OFE ma uwiarygodnić tę rekomendację, gdyż jest ona oparta na założeniu, że 

niektórzy, ci lepiej znający zasady działania drugiego filaru, jednak w nim zostaną i cała 

propozycja nie zmierza do zapaści w systemie OFE. 

Nie warto dłużej zatrzymywać się nad argumentami, na które powołują się autorzy Przeglądu. Jeśli 

uzasadnieniem dla opcji wyjścia ma być nieznajomość reguł i mechanizmu działania OFE, to 

argument powinien działać także w stosunku do ZUS. Wszyscy, którzy nie rozumieją, jak działa 

mechanizm repartycyjny ZUS, czy w ogóle jak działa ubezpieczenie emerytalne, powinni mieć prawo 

wyjścia z ubezpieczeń emerytalnych ZUS czy wręcz z ubezpieczeń emerytalnych w ogóle. Naiwne 

jest również oczekiwanie, że wyjście z OFE mniej zorientowanych uczestników wzmocni presję na 

PTE ze strony tych, którzy zostaną, a to wzmocni konkurencyjność na rynku OFE i doprowadzi do 

obniżenia opłat. Jak wspomnieliśmy Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych działają na bardzo 

konkurencyjnym rynku, gdzie obowiązuje zasada pełnej dobrowolności uczestnictwa, a mimo to 

pobierają opłaty dużo wyższe niż PTE, nie osiągając przy tym lepszych wyników. Należy się raczej 

spodziewać wzrostu opłat w OFE, gdyż stałe koszty ich funkcjonowania będą dzielone na mniejszą 

liczbę uczestników. 

Konkurencyjność rynku OFE zależy z kolei od dwóch czynników. Pierwszym z nich jest 

dostosowywanie mechanizmów regulacyjnych tak, by dobrze służyły efektywności OFE i poprawnie 

wiązały efektywność OFE z dochodami PTE. Systemu OFE nie da się uregulować raz na zawsze, 

gdyż jest to system przechodzący przez kolejne fazy dojrzewania. Jak wskazywaliśmy w części 

poświęconej kosztom OFE, od czterech lat regulator rynku OFE nie wywiązuje się ze swych 

obowiązków i zamiast regulować, gromadzi dossier przeciwko OFE. Drugim czynnikiem jest 

długookresowy proces edukacyjny uczestników OFE, uczących się reguł działania filaru kapitałowego 

oraz nowego trójfilarowego systemu emerytalnego. Trudno oczekiwać rezultatów już w początkowej 

fazie, gdy jeszcze nikt nie przeszedł przez cały cykl składkowy w nowym systemie i nie porównał 

rezultatów osiągniętych w pierwszym i drugim filarze
56

. Niepewność co do trwałości systemu OFE, 

manipulowanie faktami i emocjami wpływa dewastująco na formowanie się racjonalnych postaw 

uczestników OFE. 

Główną kwestią, którą trzeba wnikliwie rozpatrzyć, w odniesieniu do rządowych propozycji, jest sama 

sytuacja wolnego wyboru zastosowana jednostronnie do wybranego filaru emerytalnego. 

Jednostronność czy połowiczność oferowanej przez rządowy raport wolności wyboru jest wyraźna. 

Wyjść — z zasobami i bieżącą składką — można tylko z OFE do ZUS, lecz nie w kierunku 

odwrotnym. Jednokierunkowość ruchu przesądza o nieodwołalności decyzji — ktoś, kto przeniósł 

swoje zasoby i składkę do ZUS, nigdy już swojej decyzji nie może cofnąć, nawet w stosunku do 

części swoich aktywów. Ta jednokierunkowa i nieodwracalna reguła ruchu jest poniekąd oczywista. 

ZUS nie kapitalizuje swoich zobowiązań, korzysta z repartycyjnego mechanizmu międzypokoleniowej 

wymiany składek, a zatem nie ma innych środków niż te, które finansują bieżące wypłaty. Aktywów 

zapisanych na koncie w ZUS nie można zatem nigdzie przenieść, bo ich tam nie ma. Jest tylko 

informacja adresowana do przyszłych pokoleń, jaką składkę powinny zebrać, by podtrzymać 

bezproblemowe funkcjonowanie systemu. Natomiast środki zgromadzone w OFE realnie istnieją i 

można je przenosić gdziekolwiek — jedynym ograniczeniem są tu przepisy prawa, które trzeba by 
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 Bardzo pochopne są interpretacje zachowania obecnych uczestników OFE, prezentowane w Przeglądzie. Jeśli 
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odpowiednio zmodyfikować
57

. Jeśli jakieś aktywa przejdą z OFE do ZUS, natychmiast zasilają 

mechanizm bieżących wypłat i zwrócenie ich do OFE nie jest możliwe.  

Ułomność rekomendowanej przez rząd swobody wyboru jeszcze nie przesądza o tym, że taka 

ograniczona dobrowolność jest gorsza od obecnego przymusu uczestniczenia w obydwu filarach 

emerytalnych. Swoboda decyzji ekonomicznych jest wartością, którą należy uszanować, jeśli 

spełnione są dwa warunki:  

 decyzja nie podlega strategicznej manipulacji, tj. jednostka podejmuje ją w sposób racjonalny 

w celu osiągnięcia własnej korzyści; 

  decyzja nie wywołuje negatywnych efektów zewnętrznych przerzucanych na inne osoby. 

Obydwa ograniczenia decydują o tym, że swoboda wyboru w kwestiach emerytalnych jest na ogół 

silnie ograniczona. Przymus uczestnictwa w systemie emerytalnym jest uzasadniany 

krótkowzrocznością decyzji, które przynoszą doraźnie pozytywny efekt, lecz także negatywne skutki 

ujawniające się w długim okresie, oraz kosztami zewnętrznymi, które ponosi podatnik utrzymujący 

tych, którzy nie zadbali o materialne zabezpieczenie swej starości. 

Bogaty dorobek ekonomii behawioralnej świadczy o tym, że ludzie podejmują racjonalne decyzje 

głównie wtedy, gdy mogą uczyć się na swoich błędach, czyli gdy decyzje są powtarzalne, a ich skutki 

szybko obserwowalne. Jednorazowe i nieodwracalne decyzje, których skutki ujawnią się dopiero 

kiedyś, są wzorcowym przykładem wyborów, w których rozstrzygającą rolę odgrywają emocje 

i naśladownictwo, a nie rachunek ekonomiczny własnych korzyści. Złożony kontekst decyzji 

emerytalnych sprawia, że zgromadzenie istotnych informacji oraz ich ocena są trudne, a jeśli usługę tę 

zlecić specjaliście — kosztowne. W sumie jednorazowe, nieodwracalne decyzje emerytalne są 

niezwykle podatne na strategiczną manipulację. Silny wpływ na podejmowane wybory ma ten, kto 

potrafi wzbudzać emocje. Do budowania negatywnych emocji wokół OFE znacząco przyczynił się 

niestety obecny rząd. 

Choć propozycja rządowa nie zmierza do ograniczenia udziału w systemie emerytalnym, problem 

negatywnych efektów zewnętrznych również ma istotne znaczenie. Przede wszystkim w takiej sytuacji 

osoba wybierająca ZUS nie dokonuje decyzji neutralnej z punktu widzenia finansów publicznych, 

a więc innych obywateli. Jej wybór oznacza bowiem zwiększenie emerytalnych zobowiązań państwa, 

a więc obciąża przyszłe pokolenia, pozwalając sprawującym w danej chwili władzę na „przejedzenie” 

aktywów zabezpieczających te zobowiązania. Jednocześnie rośnie odpowiedzialność ZUS za przyszłe 

emerytury. Oprócz systemowych wad tego rozwiązania, o których pisaliśmy w poprzednich 

rozdziałach, warto jeszcze dodać, że ze względu na niższe stopy zwrotu w pierwszym niż w drugim 

filarze przeniesienie przyszłego emeryta do ZUS zwiększy przyszłe obciążenie państwa dopłatami do 

minimalnych emerytur.  

Opuszczenie OFE oznacza też wzrost kosztów dla pozostałych uczestników filaru kapitałowego. 

Duża wartość aktywów pozwala na pobieranie niższych opłat za zarządzanie, które mogą być 

dalej sukcesywnie obniżane w miarę rozwoju systemu. Odpływ środków z OFE spowoduje 

wzrost jednostkowych kosztów dla ich uczestników. Jeśli odejdzie 40% uczestników, to istotnie 

zmieni się sytuacja pozostałych 60%, którzy nie mieli zamiaru oddawać do ZUS swych aktywów. 

Może to uruchomić mechanizm panicznej ucieczki, polegający na tym, że sama dynamika 
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zdarzeń uruchamia lawinę ucieczek i w końcu uciekać muszą także ci, którzy byli przekonani, że 

system OFE dobrze im służy.  

Wydaje się, że twórcy reformy emerytalnej z 1999 r. lepiej rozumieli te ograniczenia niż obecni 

„reformatorzy”. Zastosowali przymus w stosunku do osób najmłodszych i najstarszych, a swobodę 

podjęcia decyzji, jednorazowej i nieodwracalnej, pozostawili tylko grupie osób w średnim wieku. 

Najmłodsi zostali przymusowo włączeni do systemu OFE, gdyż przesłanki demograficzne 

przemawiały za tym, że będzie to decyzja dla tych osób korzystna. Podobnie, choć wektor decyzji był 

akurat przeciwny, postąpiono z najstarszymi uczestnikami, którym zabroniono wejścia do systemu 

OFE, gdyż krótki czas uczestnictwa w OFE dawał małe szanse na osiągnięcie indywidualnych 

korzyści z dwufilarowego systemu. Środkowej grupie pozostawiono wybór, gdyż oceniano, że efekty 

uczestnictwa w dwóch filarach będą korzystne, ale zbyt mało znaczące, by uzasadniać zastosowanie 

przymusu. Zauważmy, że potencjalna żywiołowość decyzji podejmowanych przez tę grupę osób nie 

groziła dewastacją całego systemu. Marketing na rzecz OFE okazał się bardzo skuteczny i omawiana 

grupa niemal w całości przystąpiła do OFE. Gdyby jednak stało się przeciwnie, skutki nie byłyby 

druzgocące. System OFE mógł wystartować także z mniejszą liczbą uczestników. Koszty rozruchu 

systemu, przypadające na jednego uczestnika, byłyby wyższe, ale sytuacja byłaby stabilna: co roku 

dopływaliby nowi uczestnicy i nie groziłaby spirala panicznej ucieczki. Takiego właśnie 

zabezpieczenia brakuje w obecnej propozycji dobrowolności. 

Stwierdzamy zatem, że podstawowym defektem rekomendowanej przez rząd dobrowolności 

uczestnictwa w systemie OFE jest jednostronność i nieodwołalność wyboru, którego racjonalne 

przesłanki są bardzo wątłe. By wzmocnić mechanizm racjonalności, trzeba zapewnić możliwość 

przenoszenia kapitału w obydwie strony, czyli wielokrotną możliwość przenoszenia kapitału do 

ZUS oraz powrotu do OFE z kapitałem wcześniej przeniesionym do ZUS. Jeśli tego warunku nie 

da się spełnić, nie można proponować swobody opuszczania OFE.  

W obecnej postaci propozycja dobrowolności jest drwiną z wolnego wyboru. Przypomina peerelowski 

paszport bez prawa powrotu, tak zwany dokument podróży, lub sięgając do współczesnej analogii, 

kredyt, który można przewalutować na franki szwajcarskie, lecz nigdy z powrotem na złotówki. 

Bałamutne byłoby twierdzenie, że taka opcja poszerza swobodę wyboru na rynku, na którym 

oferowane są tylko kredyty w złotówkach. Taka jednostronna propozycja jest pułapką i skoro bank tę 

opcję proponuje, to spodziewa się na niej zarobić. Państwo tym bardziej nie powinno zastawiać 

pułapek na obywateli, zwłaszcza gdy na każdym wpadnięciu w pułapkę doraźnie korzysta. Nie 

powinno również posługiwać się przynętami, takimi jak kłamliwa teza o waloryzacjach w ZUS 

wyższych od zwrotów w OFE czy sztucznie wykreowana waloryzacja subkonta w ZUS na poziomie 

8,5%. 

Proponując żywiołowy mechanizm wychodzenia z filaru kapitałowego, strona rządowa nie zamierza 

być bezstronnym arbitrem dostarczającym rzetelnych informacji tym, którzy będą podejmować 

decyzję. Rząd stał się ostro grającym graczem zainteresowanym rozstrzygnięciem na rzecz szybkiej 

likwidacji OFE. Świadczą o tym nie tylko zmanipulowane informacje, ale również proponowana opcja 

domyślna — tylko ci, którzy potwierdzą chęć pozostania w OFE, nie zostaną wraz z aktywami 

i składką przeniesieni do ZUS. Ta reguła rozstrzyga praktycznie o tym, że już na wstępie OFE stracą 

około połowy członków z powodu niezłożenia deklaracji. Będzie to wystarczający impuls do paniki 

w dalszych etapach tej gry. 

Innym efektem zewnętrznym żywiołowej opcji wyjścia z OFE może być destabilizacja rynków 

kapitałowych w Polsce — zapewne przejściowa, na okres dwóch czy trzech lat, ale jednak dotkliwa 
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dla inwestorów
58

. Rząd przejmując akcje ponad 250 spółek notowanych na GPW może jedynie 

wybrać, w jaki sposób zaszkodzi rynkowi. Może albo szybko pozbyć się papierów i spowodować 

destabilizację ich cen, albo długotrwale je przetrzymywać ze szkodą dla zarządzanych spółek, które 

przez wiele lat miałyby dominującego akcjonariusza państwowego
59

. Dokument rządowy tej rangi nie 

powinien pomijać efektów nacjonalizacji aktywów OFE na rynki kapitałowe w Polsce. 

Rząd unika otwartego stawiania sprawy. W większości Przeglądu próbuje nas za wszelką cenę 

przekonać, że OFE jest instytucją dla emerytów i podatników szkodliwą. Otwarcie nie proponuje 

jednak jej zlikwidowania, a organizację plebiscytu, w którym zlikwidujemy ją sami. Swoboda 

uczestnictwa w drugim filarze jest pułapką, w którą mamy sami dobrowolnie wpaść. 

  

                                                 
58

 Warto zauważyć, że rządowe propozycje zmierzające do radykalnego zwiększenia udziału Skarbu Państwa na 

GPW spotkały się zaraz po ich ogłoszeniu z bardzo silnym negatywnym odzewem w prasie branżowej. 

Czytelnikom polecamy także materiał Izby Domów Maklerskich Ograniczenie roli OFE - ryzyko destabilizacji 

polskiego rynku kapitałowego i znaczącego zmniejszenia się inwestycji polskich spółek.   
59

 Rząd nie precyzuje, jak miałby wyglądać taki scenariusz. Brak wykonywania obowiązków nadzorczych przez 

dominującego akcjonariusza łatwo prowadzi do patologii, podobnie jak aktywne zarządzanie przez państwo, 

które sprowadza się w polskich realiach przeważnie do obsadzania stanowisk w zarządach i radach nadzorczych 

osobami z klucza politycznego.  
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11. Podsumowanie 
 

Głównym przekazem rządowego Przeglądu jest następujące rozumowanie: 

 ekonomiczna wiarygodność mechanizmu finansowania świadczeń z ZUS nie ustępuje 

rzetelności finansowania kapitałowego;  

 składki kierowane do OFE przynoszą gorsze efekty niż te, które trafiają do ZUS;  

 na dodatek koszty działania OFE są wysokie, a ich główną przyczyną są wysokie zyski PTE;  

 ponadto transfer składek do OFE jest główną przyczyną wysokiego deficytu budżetowego, 

wysokiego zadłużenia oraz spowolnienia wzrostu gospodarczego. 

Nasza ocena rządowego Przeglądu koncentruje się na krytyce jego części diagnostycznej i stawia 

zarzut fundamentalnych błędów w ocenie faktów, stronniczych przemilczeń i zafałszowań.  

Przegląd pomija kwestię wpływu demograficznych trendów oraz zmian na rynku pracy na wysokość 

emerytur z ZUS. Starannie ukrywany jest fakt, że wymienione procesy podkopują długoterminową 

zdolność do waloryzowania wpłacanych do ZUS składek na poziomie inflacji, a czasami będą 

zmuszały do ujemnej waloryzacji oznaczającej spadek nominalnej wartości zapisów na kontach 

emerytalnych. 

Przegląd szermuje gołosłowną formułą o automatycznym dopasowaniu zobowiązań ZUS do 

możliwości gospodarczych. Jest to teza fałszywa, gdyż ukrywa się fakt, że ustawa z 2004 r. zniszczyła 

mechanizm wiążący świadczenia ZUS z dopływem składki do ZUS. Waloryzacje składek wpłacanych 

do ZUS mogą w niekorzystnych warunkach demograficznych i ekonomicznych powiększać przyszłe 

zobowiązania ZUS w luźnym związku z możliwościami płatniczymi ZUS. Dotyczy to w 

szczególności mechanizmu waloryzacji subkonta, który jest aktem politycznej kreacji i bez 

ekonomicznego uzasadnienia przyznaje wyższe stopy waloryzacji niż na koncie podstawowym, mimo 

że mechanizm dopływu środków jest dla obydwu kont wspólny. Obecny system waloryzacji jest 

rozwiązaniem przejściowym i nie da się go długo utrzymać. 

Autorzy Przeglądu popełniają błędy metodologiczne przy porównywaniu stóp zwrotu z OFE ze 

stopami waloryzacji w ZUS. Aby udowodnić wyższość waloryzacji w ZUS, porównują ze sobą 

mierniki nieporównywalne i nadają im fałszywą interpretację. W rzeczywistości, przy 

metodologicznie poprawnym porównaniu, OFE wykazują wyższą efektywność w pomnażaniu składek 

niż ZUS oraz, wynikiem w skali roku 8,0% po odliczeniu wszystkich opłat, przewyższają inne 

benchmarki przywołane w Przeglądzie. 

W dokumencie rządowym żenujące są propagandowe zabiegi związane z subkontem ZUS. Przegląd 

kreuje tezę, że waloryzacja na subkoncie przynosi 8,5% rocznie, wyliczając tę wielkość dla okresu, 

w którym subkonto nie istniało. W innym miejscu podaje się stopę 6,9% dla składek wpłaconych 

w latach 2011–2012, ale i ona jest fałszywa — prawdziwa stopa wynosi 5,2%. Waloryzacja subkonta 

ZUS pełni w Przeglądzie bardzo ważną rolę, gdyż ma być przynętą skłaniającą uczestników OFE do 

dobrowolnego przejścia do ZUS.  

Rządowy dokument zniekształca rzeczywistość na potrzeby medialnej kampanii na rzecz likwidacji 

OFE. Przegląd demonizuje problem kosztów funkcjonowania PTE i epatuje opinię publiczną kwotą 

17,4 mld zł, które uszczupliły zasoby uczestników OFE. Błędem rządowego raportu jest oderwanie 

kosztów od ekonomicznego kontekstu funkcjonowania PTE. Łączne zyski netto PTE za lata 2000–

2012 sięgnęły 5,1 mld zł, co dało zwrot z kapitału na poziomie około 10%. Nie jest to mało, ale nie 
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jest to wynik szokujący. Większość zysków osiągnięta została w latach 2009–2012, co świadczy 

o tym, że od czterech lat regulator rynku nie wywiązuje się ze swych obowiązków i zamiast naprawiać 

mechanizmy regulacyjne, gromadzi dossier przeciwko OFE. Raport z prac nad tzw. projektem min. 

Boniego z 2010 r. zawierał wszechstronną analizę dysfunkcji rynku OFE oraz propozycje zmian 

regulacji. Tych zmian dotychczas nie wprowadzono i w Przeglądzie nadal się tego nie proponuje. 

Pasywność regulatora w ostatnich latach jest wielkim błędem obecnego rządu i Przegląd błąd ten 

skwapliwie tuszuje. 

Mimo ponoszonych na rzecz PTE opłat rentowność składek na OFE jest wyższa niż rezultaty 

Funduszu Rezerwy Demograficznej, uznawanego przez Przegląd za wzorcową instytucję pasywnego, 

nisko kosztowego zarządzania aktywami. W okresie istnienia FRD, czyli w latach 2002-2012, OFE 

uzyskały wynik netto lepszy o 0,8 punktu procentowego w skali roku. Fałszywa teza o wyższości FRD 

nad OFE pełni w Przeglądzie ważną rolę w uzasadnianiu dobrowolności wyjścia z OFE i korzyści z 

wybrania takiej opcji. 

Błędem rządowego raportu jest również przypisywanie OFE głównej winy za chroniczny deficyt 

budżetu państwa oraz wysoki poziom zadłużenia publicznego. Statyczne, buchalteryjne podejście 

Przeglądu sprowadza się do stwierdzenia, że gdyby nie było potrzeby refundowania FUS 

przekazywanej do OFE części składki emerytalnej, to obecne zadłużenie byłoby o 280 mld zł niższe. 

Autorzy nie zauważają, że w ten sposób można zakwestionować każdy wydatek publiczny, bo jego 

brak zmniejszyłby deficyt, a wobec tego także dług publiczny. O tym, że jakiś wydatek zwiększa 

zadłużenie, można zaś sensownie twierdzić tylko udowodniwszy, że jest on zbędny — niewart tego, 

by zastąpić nim inne wydatki publiczne lub podnieść podatki. Taki dowód rząd próbował 

przeprowadzić w stosunku do OFE, ale ze względów wymienionych wyżej trzeba uznać go za rażąco 

błędny. Drugi błąd metodologiczny jednostronnego podejścia do problemu długu publicznego polega 

na tym, że całkowicie pomija się dodatni wpływ poszczególnych wydatków na PKB i finanse 

publiczne. 

W przypadku OFE tej bałamutnej tezie Przeglądu przeczą też inne fakty: w Polsce niemal całkowity 

brak związku między wielkością deficytu sektora finansów publicznych w relacji do PKB a wielkością 

przekazywanej do OFE składki; na świecie zaś kompletny brak związku między długiem publicznym 

a wielkością kapitałowej części systemu emerytalnego. Obecna sytuacja finansów publicznych nie jest 

wynikiem rozpoczętej w 1999 roku transformacji systemu repartycyjnego w trójfilarowy system 

repartycyjno-kapitałowy, lecz utrwalenia się politycznej akceptacji dla wysokiego 4-5% deficytu 

sektora finansów publicznych. 

Fundamentalnym błędem rządowego raportu jest również ignorowanie faktu, że rekomendowane 

przesunięcie zasobów i składki OFE do pierwszego filaru — jeśli przejdzie przez test konstytucyjności 

oraz zgodności z dyrektywami UE — jest zabiegiem z repertuaru kreatywnej księgowości. Zmniejsza 

doraźnie jawny deficyt i dług publiczny, a powiększa ukryte zobowiązania sektora publicznego. 

W przypadku zobowiązań emerytalnych ZUS trzeba już uważać, czy nie przekroczą one miary, którą 

przyszłe pokolenia podatników będą gotowe zaakceptować. Rządowy raport kompletnie ignoruje te 

uwarunkowania, traktując ukryte (czyli przyszłe) zobowiązania emerytalne ZUS jako wolne dobro, 

z którego dzisiejsza klasa polityczna może bez umiaru korzystać. 

Podsumowując część diagnostyczną Przeglądu, stwierdzamy, że zawiera ona rażące błędy 

i przemilczenia, przynoszące wstyd dokumentowi adresowanemu przez władzę do 

społeczeństwa. Rządowy dokument był przygotowywany pod silną presją udowodnienia z góry 

założonej tezy, że OFE są instytucją marnotrawną, przynoszącą wszystkim szkody. Zatem 
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marginalizacja czy wręcz likwidacja drugiego filaru jest w ten sposób deklarowanym celem 

rządu. Raport i jego rekomendacje są podporządkowane realizacji tego w dużym stopniu 

politycznego celu. 

Fałszywa diagnoza odbiera rację bytu wyprowadzonym z niej rekomendacjom. 

Prezentowane w Przeglądzie rekomendacje zmierzają do przejęcia znacznej części zasobów OFE 

przez Skarb Państwa i przekierowania ich do repartycyjnego systemu ZUS. Decyzja o tym, że nie 

będzie kapitałowych emerytur, a transfer aktywów z OFE rozpocznie się na 10 lat przed emeryturą, 

zredukuje do połowy zasoby OFE. Rekomendacja zwana „likwidacją części nieakcyjnej OFE” zostawi 

w OFE tylko 20% obecnych aktywów. Dwie rekomendacje związane z dobrowolnością uczestnictwa 

w OFE przyniosą bardziej radykalne skutki — propozycja, by opcją domyślną było wyjście z OFE, 

oraz stronnicza propaganda przeciwko OFE mogą być wystarczającym impulsem do pośpiesznej 

ucieczki obecnych uczestników OFE, także tych, którzy dzisiaj doceniają zalety dwufilarowego 

systemu emerytalnego. 

Rekomendacje Przeglądu budzą również wątpliwości konstytucyjne w związku z naruszeniem zasad 

praworządnego państwa prawa. Przymusowe przeniesienie obligacji z OFE do ZUS w proponowanym 

systemie wypłat jest nacjonalizacją tej części środków i dyskryminacją części obligatariuszy, 

tj. członków OFE, w stosunku do pozostałych posiadaczy obligacji tych samych serii. Domyślna opcja 

wyjścia z OFE i krótki czas na podjęcie decyzji w wariantach z formalnie dobrowolnym 

uczestnictwem oznaczają ustawowe rozwiązanie 16 mln umów cywilnoprawnych i naruszają zasady 

pewności obrotu, zaufania obywateli do państwa oraz zasadę proporcjonalności w związku 

z nieadekwatnością zastosowanych środków do założonych celów. 
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12. Rekomendacje KOBE 
 

Przesłanką reformy emerytalnej z 1999 roku była diagnoza stwierdzająca, że starzenie się 

społeczeństw oraz przemiany na rynku pracy stawiają w trudnej sytuacji repartycyjny mechanizm 

wypłat emerytalnych, nawet jeśli został on zreformowany zgodnie z formułą zdefiniowanych składek. 

Dlatego powołano do życia drugi filar emerytalny z kapitałowym mechanizmem finansowania, dużo 

bardziej odpornym na problemy demograficzne. Według naszej oceny upływ czasu nie unieważnił 

tamtej diagnozy, lecz ją wzmocnił. Okazało się również, że system OFE, choć daleki od ideału, 

poprawnie spełnia swe podstawowe funkcje i daje zadowalające zwroty z lokowanych w nim składek. 

Uważamy zatem, że przenoszenie zobowiązań z OFE do ZUS nie służy interesom przyszłych 

emerytów i zagraża bezpieczeństwu emerytalnemu tych, którzy dzisiaj płacą składki. 

Dlatego rekomendujemy rządowi, parlamentowi i Prezydentowi następujące rozwiązania:  

1. Zmniejszanie dopłat z budżetu do repartycyjnego pierwszego filaru, KRUS oraz systemu 

budżetowego poprzez różnego rodzaju reformy, m. in. szybsze zrównanie wieku emerytalnego 

kobiet i mężczyzn na poziomie 65 lat oraz szybsze zmniejszanie innych przywilejów emerytalnych. 

2. Zwiększenie elastyczności systemu emerytalnego przez danie  możliwości wyboru 

składkowiczom  przechodzenia między filarami I oraz II w obie strony, ale przy zachowaniu 

równowagi w całkowitych przepływach zobowiązań. 

3. Pozostawienie środków gromadzonych przez składkowiczów w drugim filarze nie tylko do 

osiągnięcia wieku emerytalnego, lecz także po jego przekroczeniu. Oznacza to, że niezbędne jest 

zrealizowanie pierwotnego celu reformy i opracowanie systemu dożywotnich świadczeń 

emerytalnych wypłacanych z kapitałowego filaru. W razie potrzeby KOBE dysponuje gotowym, 

tanim w realizacji i efektywnym w funkcjonowaniu  projektem wypłat dożywotnich emerytur 

kapitałowych. 

4. Podjęcie prac nad zmianą mechanizmu waloryzacji składek w pierwszym filarze emerytalnym, 

gdyż obecne reguły waloryzacji mają krótkookresowy horyzont i mogą odrywać przyszłe 

świadczenia z ZUS od ekonomicznych możliwości ich finansowania z wpływów składkowych.  

Postulat ten dotyczy również zrównania zasad waloryzacji zobowiązań państwa na kontach 

podstawowych i subkontach ZUS, gdyż zróżnicowany sposób ich waloryzacji nie ma żadnego 

uzasadnienia.  

5. Usunięcie głównych dysfunkcji systemu OFE przez wdrożenie rozwiązań zaproponowanych   w 

raporcie zespołu min. Boniego z 2010 r., czyli m.in. zewnętrznego benchmarku, silniejszego 

powiązania przychodów PTE ze wzrostem wartości jednostki uczestnictwa, wielofunduszowości 

oraz mechanizmu płynnego przechodzenia wraz z wiekiem do docelowego funduszu 

kapitałowego o minimalnym poziomie ryzyka. 

6. Utrzymanie zapisów ustawy z 2011 roku dotyczących stopniowego powrotu składki 

emerytalnej do OFE do poziomu 3,5% w 2017 roku. Obniżanie składki emerytalnej do OFE 

okazało się nieskuteczną metodą naprawy finansów publicznych i nie należy już wracać do tej 

polityki  podważającej zaufanie obywateli do sprawności i stabilności systemu emerytalnego w 

Polsce. 
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Aneks. Uwagi o suplemencie do Przeglądu 
 

Wstęp 

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na naszą krytykę opublikowało na swoich stronach 

internetowych suplement do Przeglądu pod tytułem Pomiar przeciętnych stóp zwrotu w OFE 

i wskaźników waloryzacji w ZUS. Ubolewamy, że tekst suplementu dotyczy wyłącznie kwestii 

liczenia stóp zwrotu i nie odnosi się do Obywatelskiego Kontrraportu, lecz jedynie do innych 

naszych publikacji. Czekamy na odpowiedź Ministerstwa Finansów i/lub Ministerstwa Pracy 

na inne zarzuty pod adresem Przeglądu, zawarte w naszym głównym dokumencie. 

Równocześnie odnotowujemy z zadowoleniem, że treść suplementu – przynajmniej w kwestii 

porównywania stóp zwrotu OFE i waloryzacji ZUS – w istotny sposób posuwa dyskusję 

naprzód dzięki temu, że jego autorzy ujawniają założenia, na jakich oparte są ich wyliczenia. 

Jest to duży postęp w porównaniu z sytuacją, gdy podejmując polemikę z tezami Przeglądu 

skazani byliśmy w znacznie większym stopniu na domysły co do metodologii obliczeń. My 

zaś od początku ujawnialiśmy szczegóły obliczeń licząc na to, że dyskusja nabierze dzięki 

temu merytorycznego charakteru. 

 Z częściową satysfakcją odnotowujemy także wycofanie się z niektórych twierdzeń 

powtarzanych w Przeglądzie. Już nie mówi się o bezsprzecznej wyższości ZUS nad OFE, lecz 

stwierdza, że „W przypadku porównania OFE i I filara wnioski są niejednoznaczne i zależą 

od przyjętej metody”. Takie podsumowanie dyskusji o stopach zwrotu uważamy nadal za 

nietrafne. W tej krótkiej analizie skupiamy się jedynie na najważniejszych argumentach, które 

pozwalają – w mniemaniu autorów suplementu – wskazać takie miary, w świetle których 

waloryzacje w ZUS są wyższe od stóp zwrotu OFE. 

Po pierwsze, jego autorzy dookreślili, co mają na myśli, gdy piszą o średniej geometrycznej 

netto, uwzględniającej opłaty pobierane przez PTE za każdy rok z osobna. Cieszy nas, że 

ujawniono kulisy uzyskanego wyniku 6,6%. Pozwala to na jednoznaczne stwierdzenie, że – 

wbrew temu co autorze suplementu sugerują – jest on nieporównywalny ze średnią 

geometryczną z rocznych wskaźników waloryzacji ZUS, wynoszącą 6,8%. 

Po drugie, wprowadzono nową miarę – wewnętrzną stopę zwrotu dla „emeryta” (w 

odróżnieniu od stopy zwrotu dla „składkowicza”). Rzeczywiście, wewnętrzne stopy zwrotu 

„dla emeryta” w ZUS okazują się być szokująco wysokie w porównaniu do wewnętrznych 

stóp zwrotu „dla składkowicza”, i dzięki temu znacznie przebijają osiągane przez OFE stopy 

zwrotu. Wykazujemy, że wynik ten jest produktem ubocznym fatalnie skonstruowanej 

metody waloryzacji, której wady, widoczne już w zastosowaniu do waloryzacji rocznych, 

urastają do rozmiarów absurdu przy mechanicznym przeniesieniu tej metody na waloryzacje 

kwartalne, naliczane w ZUS osobom przechodzącym na emeryturę. Waloryzowanie kapitału 

emerytalnego w ten sposób nie da się pogodzić z trwałym zbilansowaniem ZUS.  
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Po trzecie, wraca się do, krytykowanej już przez nas w Kontrraporcie, tezy o bezsprzecznej 

wyższości subkonta w ZUS nad drugim filarem. Przypominamy więc pokrótce, dlaczego 

nie można porównywać historycznych wyników subkonta z pierwszym ani drugim filarem. 

Na koniec przedstawimy (a częściowo tylko je za Kontrraportem przypomnimy
60

) argumenty 

za tym, aby oceniać miniony okres na podstawie analiz z horyzontem wydłużonym do około 

40 lat. Autorzy suplementu nie chcą zauważyć, że rozbieżność pomiarów stóp zwrotu za 

pomocą różnych miar jest w dużym stopniu rezultatem krótkiego horyzontu, i w efekcie jego 

wydłużenia znacznie się redukuje, co pozwala wyciągać bardziej jednoznaczne wnioski. 

  

Nowa średnia geometryczna netto  

Swoją miarę autorzy Przeglądu w suplemencie definiują następująco. Najpierw wedle 

poniższego wzoru dla każdego roku wyliczana jest stopa zwrotu netto: 

    
       

                   
         , 

 

gdzie:     – to opłata od składek (np. 3,5%),    – to relacja składek do kapitału, zaś 

superskrypty n oraz b symbolizują stopy netto i brutto. 

Następnie ze stóp netto wyciągana jest średnia geometryczna.  

Tak zdefiniowana miara ma szereg wad. Do części z nich, nie znając jeszcze konstrukcji 

miary, odnieśliśmy się w Kontrraporcie w rozdziale 4. Chodzi między innymi o liczenie 

stopy zwrotu dla wszystkich kohort naraz. Jednak dopiero teraz widać wadę zasadniczą – 

miara jest źle zdefiniowana, co w przypadku ślepego jej stosowania prowadzi do 

absurdalnych wyników. 

Podstawowy defekt to wadliwa definicja zmiennej   . Podana w suplemencie definicja to 

iloraz składki wnoszonej w ciągu roku do kapitału zgromadzonego na początku tego roku. 

Definicji tej nie zastosowano jednak w obliczeniach stopy zwrotu netto za rok 2000, 

ponieważ tak rozumiany udział składki w kapitale wyniósł wówczas 337,2%, i wyznaczona tą 

metodą stopa zwrotu przyjęłaby absurdalną wartość -21,65%. Zamiast tego przyjęto ad hoc 

poprawkę, że            i uzyskano wartość      
       .  

Nie jest niestety tak, że miara używana przez autorów Przeglądu zachowuje się niestabilnie 

tylko dla pierwszego roku. Gdyby przeanalizować to, co stałoby się w 2001 roku, gdyby 

zamiast 8,7 mld zł nowych składek napłynęło 118 mld zł, okazałoby się, że stopa zwrotu netto 

dla tego roku wyniosłaby -100%, a średnia geometryczna stopa zwrotu netto za lata 2000–

2012 musiałaby się wyrażać liczbami urojonymi
61

. Świadczy to o tym, że miara 

zaproponowana przez analityków rządowych jest źle określona, nawet jeśli po arbitralnej 

                                                 
60

 Jeszcze więcej informacji odnośnie liczenia i interpretacji stóp zwrotu, w szczególności zalet i wad 

wewnętrznej stopy zwrotu jako miary efektywności inwestowania przez OFE można znaleźć także w tekście pt. 

Stopy zwrotu z OFE i ZUS, zamieszczonym na naszej stronie internetowej, oraz w artykule Jak interpretować 

wyniki OFE na portalu wyborcza.biz. 
61

 Wynika to z konieczności wyciągnięcia pierwiastka z liczby ujemnej przy liczeniu średniej geometrycznej.  

http://kobe.org.pl/wp-content/uploads/2013/06/Stopy-zwrotu-w-OFE-a-indeksacja-sk%C5%82adek-w-ZUS.pdf
http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,14137977,Jak_interpretowac_wyniki_OFE_.html
http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,14137977,Jak_interpretowac_wyniki_OFE_.html
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korekcie dla pierwszego roku generuje wartości, które nie są aż tak sprzeczne ze zdrowym 

rozsądkiem. To wstyd, że główny wynik, który Ministerstwo Finansów przedstawia w 

mediach i na ikonografikach jako „stopę zwrotu po opłatach” został otrzymany za pomocą tak 

bezsensownej miary.  

Można jednak zaproponować, mieszcząc się w ramach takiego samego podejścia
62

, pewne 

korekty wskaźnika użytego przez analityków rządowych. Aby móc rzetelnie porównać stopy 

zwrotu dla OFE i ZUS, trzeba nieco przebudować równanie, którego rozwiązaniem jest stopa 

zwrotu netto. Ze względu na nieco odmienny proces naliczania przychodów z inwestycji w 

OFE i waloryzacji w ZUS, odpowiednie równanie musi występować w dwóch wersjach. 

Równanie dla OFE mogłoby przyjąć następującą postać: 

     
            

 

 
  
          

            
 

 
  
           , 

 

Z lewej strony równania mamy średnią ważoną stopę zwrotu netto (liczoną dla określonego 

roku t). Wagami są tu udziały składek w sumie kapitałów na koniec roku     i tychże 

składek. Zakładamy tu, że kapitał przynosi w ciągu roku szukaną stopę   
 , zaś składka, 

pracując jedynie pół roku, połowę tej stopy. Po prawej stronie mamy kapitał z wagą       , 
który przynosi stopę brutto oraz składkę z wagą   , która przynosi połowę stopy brutto 

pomniejszoną o opłatę od składki.  

 

Dla ZUS równanie przyjmuje postać nieco inną: 

 

     
            

 

 
  
          

           . 

 

Lewe strona jest identyczna. Prawa różni się gdyż ZUS nie pobiera prowizji, ale za to nie 

nalicza waloryzacji za okres od pozyskania składki do końca roku
63

. Stopa zwrotu ze składki 

wniesionej w danym roku jest więc automatycznie zerowa. Należy zaznaczyć, że prawe 

strony obu równań odzwierciedlają także zasady akumulacji, na podstawie których 

wyznaczano wartości kapitału na początek kolejnych lat64, niezbędne do wyznaczenia 

współczynników   . 

Średnia geometryczna wyznaczonych w ten sposób stóp zwrotu netto za lata 2000-2012 

dla OFE wynosi 6,51% zaś dla ZUS 5,62%. Kolejny więc raz, jeśli tylko pilnujemy 

zasady, aby porównywać rzeczy porównywalne, otrzymujemy miarę stopy zwrotu dla 

OFE znacznie wyższą niż dla ZUS. 

 

„Składkowicz” vs „emeryt” 

                                                 
62

 Wychodząc naprzeciw ewentualnym wątpliwościom: zaprezentowane tu podejście nie jest propozycją miary 

preferowanej przez KOBE. Podtrzymujemy nasz pogląd, że średnia geometryczna brutto najlepiej oddaje 

potencjał inwestycyjny funduszy emerytalnych w minionym trzynastoleciu.  
63

 Wyłączywszy ten jeden rok, w którym dana osoba przechodzi na emeryturę. 
64

 Kapitał na początku roku 2000 przyjęto dla OFE na poziomie wartości historycznej 2,255 mld złotych, zaś dla 

ZUS na podstawie historycznej wartości składek przekazanych w 1999 roku do OFE, równej 2,286 mld złotych. 
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W suplemencie pojawiły się wyliczenia wewnętrznej stopy zwrotu ze składek kierowanych do 

ZUS w latach 2000–2012 w wariancie dla „składkowicza” oraz dla „emeryta”. Bardzo dobrze 

się stało, że autorzy suplementu od razu udostępnili założenia i szczegółowe wyniki swoich 

obliczeń. Pozwala to na szybką ocenę zastosowanej miary. Przypomnijmy, że trzeba było 

czekać aż miesiąc na ujawnienie metodyki stojącej za wynikiem 6,6%. To dużo, zwłaszcza w 

obliczu dwóch miesięcy, które Pan Premier przeznaczył na dyskusję w sprawie zmian w OFE.  

Rozróżnienie między „składkowiczem” a „emerytem” jest istotne o tyle, że pomiędzy 

wynikami zaprezentowanymi w suplemencie dla tych bytów zachodzi ogromna różnica. Bez 

względu na konkretną wersję obliczeń (bazującą na składkach w równej kwocie przez całe 13 

lat, na składkach rosnących wraz z tempem wzrostu przeciętnej płacy nominalnej, na 

wyliczeniach z dokładnością do roku czy z dokładnością do miesiąca) powtarza się taka sama 

sekwencja wyników: wewnętrzne stopy zwrotu dla „składkowicza” w ZUS-ie są niższe niż w 

OFE o około 0,3 pkt. proc, zaś wewnętrzne stopy zwrotu dla „emeryta” są wyższe niż w OFE 

o około 1,1 pp. 

Abstrahując od OFE, sam fakt, że pomiędzy wewnętrzną stopą zwrotu ze składek do ZUS dla 

„składkowicza” i dla „emeryta” wynosi od 1,3 pp do 1,4 pp (w zależności od wersji) wymaga 

wyjaśnienia. Co ciekawe, ta ogromna różnica dotyczy jedynie podstawowego konta w ZUS, 

podczas gdy dla subkonta wewnętrzne stopy zwrotu dla „składkowicza” i „emeryta” są 

niemal identyczne. 

Zacznijmy od rozszyfrowania zasad waloryzacji kwartalnej. Nie dotyczy ona 

„składkowiczów” – a więc osób, które nie przechodzą na emeryturę ani w końcu roku 2012, 

ani w ciągu roku 2013
65

. Natomiast dla osób przechodzących na emeryturę na przełomie roku 

2012 i 2013 przeprowadzane są dwie operacje: 

1. waloryzacja składek wnoszonych w ciągu kolejnych kwartałów tego roku, za który 

została przeprowadzona ostatnia waloryzacja roczna; 

2. waloryzacja całego kapitału za okres całkowitych zakończonych kwartałów po 

ostatniej waloryzacji rocznej. 

 

Pierwsza z tych operacji ma znikome znaczenie dla osoby, która składkowała w sumie przez 

około 13 lat. Natomiast kluczowe znaczenie ma waloryzacja kapitału, w każdym razie w 

przypadku podstawowego konta w ZUS. Przyczyna leży w zasadach ustalania kwartalnych 

stóp waloryzacji, które są powiązane z kwartalnymi stopami wzrostu przypisu składki 

emerytalnej. Ustawodawca powtórzył tu niestety schemat waloryzacji rocznych, które – 

zgodnie z obecnymi przepisami – nigdy nie mogą być realnie ani nominalnie ujemne. O ile na 

przestrzeni całego roku ujemna dynamika napływu składek do ZUS zdarzyła się tylko raz (w 
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 Warto zauważyć, że wśród osób, które weszły do systemu w roku 2000, prawie nikt nie przechodzi na 

emeryturę w roku 2013. Są to bowiem przeważnie ludzie młodzi. Starsze roczniki weszły do systemu w 1999 

roku. Analizowanie stopy zwrotu dla „emeryta”-uczestnika systemu w latach 2000–2012 jest więc czysto 

teoretycznym rozważaniem.  
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2002 roku), to silna sezonowość
66

 przypisu składki odrywa kwartalne waloryzacje od 

ekonomicznych realiów właściwie w każdym roku.  

Wzrost przypisu za pierwszy kwartał roku w porównaniu z czwartym kwartałem roku 

poprzedniego jest w ostatnich latach kilkunastoprocentowy, zaś w kolejnych kwartałach roku 

przypis z reguły maleje. Z tego powodu w roku 2012 wskaźnik waloryzacji za cały rok 

wyniósł 4,68%, podczas gdy za pierwszy kwartał tego roku wyniósł 14,05%. Łączny efekt 

czterech waloryzacji kwartalnych za rok 2012 wyniósł niewiele więcej, bo 15,99%, na co 

złożyły się dodatkowo waloryzacje na poziomie kwartalnych wskaźników inflacji
67

 za 

kwartały drugi, trzeci i czwarty tego roku. Co ważne, rok 2012 nie jest tutaj wyjątkowy – w 

kilku latach poprzednich sytuacja była podobna. Znany już wskaźnik waloryzacji za pierwszy 

kwartał roku 2013 wyniósł znów 14,60% i zapewne po raz kolejny okaże się znacznie wyższy 

od waloryzacji za cały rok 2013. 

W takiej sytuacji wewnętrzna stopa zwrotu rzeczywiście robi się dużo wyższa. Dzięki bardzo 

hojnej waloryzacji, „emeryt” otrzymuje kapitał o ok. 10% większy niż ten, który wynikałby z 

normalnych zasad składkowania. Ten imponujący wynik jest czystym rezultatem źle 

skonstruowanej zasady wyznaczania kwartalnych stóp waloryzacji. Wadliwość tej metody 

(krytykowanej już przez nas w Kontrraporcie w odniesieniu do rocznych stóp waloryzacji) 

urasta w zastosowaniu do waloryzacji kwartalnych do granic absurdu z uwagi na silną 

sezonowość przypisu składki. Należy zauważyć, że gdybyśmy stopy waloryzacji kwartalnej w 

każdym kwartale danego roku ustalali na równym poziomie: 

                                                                 

to imponująca różnica pomiędzy wewnętrzną stopą zwrotu dla „emeryta” i dla 

„składkowicza” zniknie. Taka właśnie sytuacja występuje w przypadku sposobu wyznaczania 

waloryzacji kwartalnych na subkoncie w ZUS. Tak też powinny się zmienić, i prędzej czy 

później zmienią się, zasady waloryzacji dla konta podstawowego. Dlaczego?  

Jeżeli w nowym systemie każdy emeryt będzie miał kapitał wyższy o 10%, niż pozwalają na 

to realia ekonomiczne (przyszłe przychody ZUS), to zakładając stały udział emerytur w PKB 

na poziomie z 2012 roku, roczny koszt dla finansów publicznych z tytułu waloryzacji 

kwartalnych wyniósłby 0,9% PKB. To więcej niż w 2012 roku wyniosły transfery do OFE.  

Drugi powód to jawna niesprawiedliwość kwartalnych waloryzacji. Jest nimi bowiem 

objętych tylko 
  

  
 emerytów. Jeżeli ktoś bowiem przechodzi na emeryturę w czerwcu, to 

kwalifikuje się akurat na roczną waloryzację za poprzedni rok i już żadna kwartalna 

waloryzacja mu nie przysługuje. W efekcie czekanie z przejściem na emeryturę od grudnia 

2012 do czerwca 2013 owocuje świadczeniem niższym o 9%. Dodatkowo, ponieważ okres 
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 Mamy pewne podejrzenia, skąd może wynikać owa sezonowość. Po pierwsze jest to zasługą dodatków do 

pensji wypłacanych w pierwszym kwartale (trzynastek itp. ). Po drugie składek w czwartym kwartale wpływa 

mniej ze względu na to, że część najlepiej zarabiających pracowników wyrabia właśnie wtedy limit 30-krotności 

przeciętnego wynagrodzenia zwalniający ich z opłacania składek emerytalnych.  
67

 Tak naprawdę większej z trzech wartości: przypis składki, inflacja i 0. Zwracamy uwagę, że deflacja także nie 

powoduje ujemnych waloryzacji.  
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oszczędzania wydłuża się, a kapitał czerwcowego „emeryta” prawie nie różni się od kapitału 

grudniowego „składkowicza”
68

, wewnętrzna stopa zwrotu spada do 5,58%. 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 nieuzasadnioną dyskryminację lub ZUS za ukrywanie informacji, że 

przechodzenie na emeryturę w pewnych miesiącach przynosi emerytowi stratę. 

Na koniec należy zauważyć, że wszystkie obliczenia dokonywane do tej pory przez nas, w 

myśl terminologii użytej w suplemencie, to wyliczenia „dla składkowicza”. Nie jest to jednak 

określenie w pełni adekwatne. Jeśli trzymać się ściśle terminów dokonywania waloryzacji 

rocznych, osoba kontynuująca ubezpieczenie w ZUS ma na koniec roku 2012 kapitał 

zwaloryzowany tylko za rok 2011, ponieważ waloryzacja za rok 2012 mieć będzie miejsce 

dopiero w czerwcu 2013. Od początku we wszelkich obliczeniach pomijaliśmy to opóźnienie. 

Robiliśmy to, ponieważ mieliśmy świadomość, że tę waloryzację – co prawda z opóźnieniem 

– otrzyma zarówno osoba kontynuująca ubezpieczenie, jak i przechodząca na emeryturę. 

Mieliśmy też świadomość, że osoba przechodząca na emeryturę otrzyma to w postaci 

waloryzacji kwartalnych, jednak zakładaliśmy, że ta operacja przyniesie wynik w 

przybliżeniu ekwiwalentny do waloryzacji rocznej. Dlatego właśnie wynik „dla 

składkowicza” w naszym ujęciu nie różni się istotnie od wyniku „dla emeryta” w przypadku 

subkonta, gdzie waloryzacje za każdy z kwartałów dają w przybliżeniu jedną czwartą efektu 

waloryzacji rocznej.  

Warto także zwrócić uwagę na inny jeszcze aspekt wadliwej waloryzacji kwartalnej przed 

przejściem na emeryturę. Generuje ona niczym nieuzasadnioną zmienność – osoby 

przechodzące na emeryturę czerwcu danego roku, posiadając tę samą 40-letnią historię 

składkowania (oprócz ostatniego miesiąca) co osoby przechodzące w maju tego samego roku, 

otrzymują emerytury z ZUS niższą o około 9%. Jak się to ma do deklarowanej przez stronę 

rządową troski o to, że OFE generują wysoką zmienność podstawy wyznaczania emerytury? 

Przecież miesięczne stopy zwrotu z OFE nigdy nie wygenerowały aż tak wielkiej różnicy!
69

 

Podsumowując tę część, stwierdzamy, że policzona przez MF miara efektywności ZUS 

(7,23%) jest stopą zwrotu dla „styczniowego emeryta”, podczas gdy analogiczna miara 

wyznaczona przez KOBE (5,79%) jest stopą zwrotu dla „składkowicza”, a więc zbliżoną 

bardziej do tej dla „czerwcowego emeryta”. Rzeczywiście, „styczniowy emeryt” wygrywa z 

OFE (6,11%), jednak „czerwcowy emeryt” z OFE przegrywa. Jednak zwycięstwo 

„styczniowego emeryta” jest wynikiem patologii systemu kwartalnej waloryzacji. OFE 

zostały pokonane przez ZUS na sterydach – kwartalna waloryzacja jest bowiem de facto 

obietnicą dotacji z budżetu państwa. Budżet zaś, jeśli by zechciał i jeśli jego wiarygodność 

                                                 
68

 Kwartalne waloryzacje, do których kwalifikuje się czerwcowy „emeryt”, są minimalne, bo nie trafia mu się 

waloryzacja za pierwszy kwartał także w odniesieniu do składek. 
69

 Największy miesięczny wzrost średniej wartości jednostki uczestnictwa wystąpił w październiku 2001 roku, i 

wyniósł 8,3%. Najgłębszy spadek wystąpił w październiku 2008 roku i wyniósł -7,9%. 
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finansowa by na to pozwoliła, mógłby przecież dotować w takim samym stopniu także 

emerytury wypłacane przez OFE
70

.  

 

Bezsprzecznie lepsze subkonto 

Autorzy suplementu podtrzymują widoczny w Przeglądzie zachwyt nad stopą waloryzacji 

subkonta. We wnioskach czytamy: „Wyniki analizy przeprowadzonej przez MF wskazują 

bezsprzeczną przewagę subkonta w ZUS nad OFE i I filarem w ZUS”. Zdumiewają nas tu 

dwie kwestie.  

Po pierwsze, owe subkonto utworzono przecież dopiero w maju 2011 roku i jego 

„bezsprzeczna” przewaga opiera się wyłącznie na wstecznej projekcji. Projekcja ta jest o tyle 

nieuczciwa, że waloryzację na subkoncie za lata 2000–2012 wylicza się nie tylko w oparciu o 

te lata. Konstrukcja waloryzacji sięga bowiem cztery lata wstecz, a więc do lat 1996–1999, 

kiedy to normą była dwucyfrowa inflacja, która – mamy nadzieję – należy już do przeszłości. 

Miernikiem odzwierciedlającym faktyczny potencjał subkonta jest, naszym zdaniem, tempo 

wzrostu PKB, które w latach 2000-2012 było znacznie niższe niż stopa zwrotu z OFE.  

Po drugie, zastanawia nas satysfakcja, jaką czerpie się tu z ogłoszonego triumfu subkonta nad 

pierwszym filarem. Trudno nie zadać sobie pytania, jak to możliwe, że dwie części systemu 

repartycyjnego, opartego na polskiej demografii, dają różne stopy waloryzacji? Jest to 

oczywiście przejściowy stan – ten lub kolejny rząd wkrótce ujednolici zasadę waloryzowania 

kont w ZUS (w tym, jak wspomnieliśmy, zasady waloryzacji kwartalnej). Na razie jednak 

subkonto służy jako wabik dla osób, które w rządowej wersji dobrowolności miałyby dzięki 

temu wybrać ZUS. 

 

Co zmienia długi horyzont? 

Wielce pouczające dla omawianych tu problemów, szczególnie fundamentalnej kwestii 

wysokości stóp zwrotu w OFE i w ZUS, jest wydłużenie horyzontu analiz o dodatkowe 26 lat. 

39-letni horyzont symulacji ujawnia rzeczywiste znaczenie, jakie mają zarówno prowizje od 

składek kierowanych do OFE, waloryzacje kwartalne osoby przechodzącej na emeryturę, jak i 

zasady waloryzacji subkonta w ZUS.  

Symulacja, którą tu przeprowadzimy, jest bardzo prosta. Polega na powieleniu wszystkich 

zmiennych z badanego trzynastolecia jeszcze dwukrotnie – tak, by uzyskać przedział czasu 

bliski standardowemu czterdziestoletniemu okresowi oszczędzania na emeryturę. Należy przy 

tym zauważyć, że krytyka takiego postępowania w suplemencie jest całkowicie nietrafna. 

Jego istotą nie jest bowiem stawianie hipotezy, jak stopy zwrotu, i waloryzacji kształtować się 
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 Nie ulega wątpliwości, że w interesie finansów publicznych leży pilna zmiana niesprawiedliwych reguł. 

Zdumiewa nas, że eksperci MF nie wyciągają wniosków na temat nieuchronnej i pilnej zmiany 

dotychczasowych zasad kwartalnej waloryzacji, lecz cieszą się z odkrytej patologii tylko dlatego, że daje ona 

możliwość pokazania przewagi ZUS nad OFE. 
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będą w przyszłości. Zastosowana metoda gwarantuje, że oceniamy nadal kształtowanie się 

stóp zwrotu i waloryzacji w ostatnim trzynastoleciu, a wydłużamy jedynie horyzont symulacji 

po to, aby oceniać w sposób bardziej adekwatny rezultaty pełnego cyklu oszczędzania na 

emeryturę. 

Przy założeniu wzrostu płac na poziomie 4% i prowizji od składek na poziomie 3,5% 

otrzymamy następujące wyniki. Średnia geometryczna dla OFE i ZUS oczywiście pozostanie 

bez zmian (8,8% oraz 6,6%), wyłączywszy subkonto, które przyniesie stopę zwrotu niższą niż 

8,5% z okresu 2000–2012 ze względu na zanikający wpływ wysokiej inflacji z drugiej 

połowy lat 90. Średnia geometryczna dla całego niespełna czterdziestoletniego okresu dla 

subkonta wyniesie 7,47%, a więc wyraźnie mniej niż w OFE. 

Dużo więcej wnosi jednak porównanie wewnętrznych stóp zwrotu. Na koniec 39-letniego 

okresu IRR dla OFE wynosi 8,07%. Gdyby zlikwidować, począwszy od 2013 roku, prowizje 

od składek, wewnętrzna stopa zwrotu wyniosłaby 8,12%, czyli więcej o zaledwie 0,05 pkt. 

proc.
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. IRR dla ZUS wyniosłaby 6,49% dla „składkowicza” oraz – przy założeniu 

niezmienionych zasad waloryzacji kwartalnej – 6,97% dla „emeryta”. Widać więc, że 

pomnażanie składek za pośrednictwem ZUS jest mniej efektywne niż w OFE także przy 

założeniu, że kapitał emerytalny w nieuzasadniony sposób rośnie nam pod sam koniec o 10%. 

Także subkonto okazuje się być bez porównania mniej atrakcyjne. Wewnętrzna stopa zwrotu 

na koniec roku 2038 wynosi 6,74%.  

Warto odnotować, że przewaga OFE nad subkontem zaczyna się już od kolejnego roku 

(2013) i później tylko się powiększa, gdyż stopniowo wygasa wpływ wysokich waloryzacji w 

oparciu o lata 90-te. Wyższość OFE nad „składkowiczem” w ZUS utrzymuje się począwszy 

od 2012 roku cały czas, zaś nad „emerytem” (z kwartalną waloryzacją) zanika od 2022 roku, 

a więc po 22 latach oszczędzania. Trzeba oczywiście podkreślić, że powyższa analiza nie jest 

prognozą (w rzeczywistości nie ma szans na powtórzenie się takiej dynamiki napływu składek 

do ZUS), lecz projekcją pokazującą, jak rozkłada się wpływ różnego rodzaju opłat i bonusów 

w czasie.  

Widać zatem, że na dłużą metę liczy się wysoka średnia geometryczna brutto
72

, czyli po 

prostu średnioroczna efektywność pomnażania składek, a nie inna miara, która może w 

krótkim okresie czasu dać bardzo mylące wyniki (nawet jeśli jest poprawnie zdefiniowana). 

Potwierdza to poglądy wyrażane przez nas od początku debaty na ten temat. 8,8% w skali 

roku nie jest złym wynikiem, co nie znaczy, że nie dałoby się go jeszcze poprawić. 
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 Nie należy też przeceniać prowizji pobranych od składek na początku. IRR liczona do 2038 roku przy 

założeniu zerowych opłat od składek w całym okresie od 2000 roku wynosi 8,29%.  
72

 Oraz, jak wskazuje poprzedni przypis, kolejność wyników w poszczególnych latach. Na tę jednak nie mamy 

wpływu – może być dla nas niepomyślna zarówno w OFE, jak i w ZUS.  


