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Bohdan Wyżnikiewicz

Wprowadzenie

Kolejny raport odnoszący się do rynku OFE został napisany z myślą o pogłębieniu debaty 
na temat systemu emerytalnego w Polsce. Nadchodzi czas, aby zastanowić się nad dro-
gą do osiągnięcia ostatecznego kształtu systemu. Kwestią, która wymaga szerokiej deba-
ty, jest wielofunduszowość, czyli wprowadzenie w ramach każdego otwartego funduszu 
emerytalnego dwóch lub więcej funduszy o różnej polityce inwestycyjnej i obarczonych 
różnym ryzykiem. Kwestią do dyskusji jest liczba takich nowych funduszy, ich charakter 
(obowiązkowe lub dobrowolne, w jakim horyzoncie czasowym powinny być tworzone) 
oraz obowiązujące w nich zasady inwestowania.

Raport zawiera przemyślenia autorów na temat wielofunduszowości w polskim systemie 
emerytalnym, rozpatrywane z różnych perspektyw i punktów odniesienia. Obok rozwa-
żań na gruncie teoretycznym i modelowym przedstawione są także doświadczenia innych 
krajów oraz dyskutowane propozycje rozwiązań krajowych. Sprawa jest ważna społecznie 
i wymaga szerokiej debaty wśród specjalistów, z której konkluzje powinny być przed-
stawione nie tylko opinii publicznej, ale także gremiom politycznym oraz decydentom 
z dziedziny polityki społecznej.

Swoistym rodzajem wielofunduszowości jest już sam podział składki emerytalnej 
na część przekazywaną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na część przekazywa-
ną do otwartych funduszy emerytalnych. Takie rozwiązanie w naturalny sposób prowa-
dzi do zróżnicowania zwrotu z wpłacanych składek, a oba systemy w ten sposób wspierają 
się nawzajem pod względem hipotetycznych ryzyk.

Właściwa kwestia wielofunduszowości związana jest z podziałem środków zgromadzo-
nych w otwartych funduszach emerytalnych na co najmniej dwa fundusze o zróżnico-
wanych charakterystykach, różne dla osób z długim i krótkim horyzontem gromadzenia 
środków w funduszach. Taki sposób podziału środków przewidziany jest w oryginalnych 
założeniach reformy systemu, nie doczekał się jednak opracowania operacyjnych koncep-
cji tworzenia zróżnicowanych funduszy, czyli tzw. funduszy typu B.

Polska reforma emerytalna została zapoczątkowana w 1999 roku, kiedy od dłuższego już 
czasu dla specjalistów i polityków społecznych było oczywiste, że kontynuacja reparty-
cyjnego systemu emerytalnego w tradycyjnej formie doprowadzi – w dającej się przewi-
dzieć przyszłości – do poważnych perturbacji w finansach publicznych. Podstawowym 
zagrożeniem stało się zmieniające się otoczenie demograficzne, działające w niekorzyst-
nym kierunku dla systemu emerytalnego. Od początku lat 90. rosnącej gwałtownie licz-
bie emerytów nie towarzyszyła bowiem zwiększająca się liczba pracujących opłacających 
składki emerytalne. Wręcz przeciwnie, pojawiło się nowe w powojennej Polsce zjawisko 
bezrobocia, oznaczające zmniejszanie się liczby osób opłacających składki.
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Emerytalny system repartycyjny sprawdza się najlepiej w społeczeństwie relatywnie 
młodym, o stosunkowo niewielkiej liczbie osób otrzymujących świadczenia emerytalne. 
Czynnikiem zapewniającym stabilność oraz samofinansowanie systemu jest odpowiednio 
wysoka relacja liczby osób opłacających składki emerytalne do liczby osób pobierających 
świadczenia emerytalne. W takiej sytuacji nie ma zagrożeń dla finansów publicznych, 
składki emerytalne są stosunkowo niskie, a wypłacane emerytury stosunkowo wysokie.

Reforma emerytalna miała zatem do spełnienia dwa powiązane ze sobą cele. Pierwszym 
i nadrzędnym celem było niedopuszczenie do załamania się repartycyjnego systemu 
ubezpieczeń społecznych, drugim zaś celem – zapewnienie dochodów przyszłym eme-
rytom w relacji do środków, wnoszonych przez nich do systemu.

Koncepcja wielofunduszowości wpisuje się w realizację celów reformy emerytalnej. Jest 
ona pomyślana, przy spełnieniu pewnych warunków w dłuższym horyzoncie czasowym, 
jako metoda pomnażania środków znajdujących się w systemie otwartych funduszy 
emerytalnych.

Świadczenia emerytalne w systemie repartycyjnym podlegają waloryzacji gwarantującej 
utrzymanie siły nabywczej emerytur na odpowiednio wysokim, z założenia stałym, 
realnym poziomie. Stanowi to twarde zobowiązanie państwa, i poza dyskusją jest obni-
żanie wypłat z systemu. Taka sytuacja w polskiej praktyce oznacza wzrost obciążeń syste-
mu emerytalnego przy ograniczonych możliwościach zwiększania jego autonomicznych 
przychodów. Dotacje z budżetu państwa do systemu emerytalnego powinny się obniżać 
i być monitorowane i kontrolowane, gdyż odwrotna tendencja może doprowadzić do po-
ważnych perturbacji, a w dalszej konsekwencji do erozji systemu finansów publicznych.

Podstawowym sposobem zwiększania przychodów systemu emerytalnego, poza zwięk-
szaniem finansowania z budżetu państwa, jest podwyższanie składek emerytalnych, 
co z kolei budzi uzasadniony sprzeciw osób pracujących i opłacających składki emerytalne. 
Zwiększanie obciążeń składką na ubezpieczenia emerytalne oznacza bowiem zwiększanie 
kosztów pracy – i w konsekwencji wpływa hamująco na wzrost gospodarczy, ograniczając 
zarazem konkurencyjność międzynarodową polskiej gospodarki. W Polsce od dłuższego 
już czasu obciążenia kosztów pracy składką na ubezpieczenia społeczne osiągnęły pułap, 
który jest z trudem tolerowany społecznie i gospodarczo. Składki emerytalne traktowane 
są w Polsce w kategoriach nadmiernego fiskalizmu, czyli jako zło konieczne, co utrudnia 
debatę na temat systemu emerytalnego.

Oba główne cele reformy emerytalnej są realizowane od jej początku. Zgodnie z założe-
niami reformy ma miejsce rekompensowanie ZUS-owi ze środków budżetu państwa tej 
części składki, która jest przekazywana do OFE. Chodzi o to, żeby utrzymać równowagę 
w systemie repartycyjnym. Podstawy tego systemu zostałyby naruszone, gdyż część wpły-
wów przekazywana do OFE przy dotychczasowej stawce składek uszczupliłaby wypłaty 
dla osób pobierających świadczenia emerytalne.

Obciążenie budżetu państwa z tytułu rekompensowania ZUS-owi składek na OFE jest zna-
czące. Wpływ transferów do systemu emerytalnego na budżet państwa, i w konsekwencji 
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na dług publiczny, jest przedmiotem rozważań w pierwszym rozdziale raportu. Skala pro-
blemu jest ogromna. Przedstawione dane pokazują jednoznacznie, że zarówno deficyt bu-
dżetowy, jak i dług publiczny są związane z finansowaniem potrzeb systemu emerytalne-
go publicznymi pieniędzmi. Udział wydatków na ubezpieczenia społeczne w wydatkach 
publicznych trwale przekracza 30 procent.

Rozważania z korzyści, jakie może przynieść wielofunduszowość z perspektywy cyklu 
życia człowieka, zawarte są w kolejnym rozdziale. Przedstawia on obszernie systemowe 
motywy i cele wprowadzania wielofunduszowości, a także uzasadnia płynące z tego ko-
rzyści. Sprawa ta dotyczy w szczególności osób, które mają przed sobą długi okres groma-
dzenia oszczędności emerytalnych.

Doświadczenia wybranych krajów z wielofunduszowością przedstawione są szeroko w ko-
lejnym rozdziale. Obok zalet wskazane są także zagrożenia. Doświadczenia krajów, które 
wprowadziły systemy wielofunduszowe, są jednak na tyle zachęcające, że przy tworzeniu 
polskich systemów warto skorzystać ze sprawdzonych gdzie indziej wzorców.

Rekomendowane rozwiązania w polskim systemie emerytalnym mają charakter poglądo-
wy i porównawczy. Zestawione i dyskutowane są propozycje Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Komisji Nadzoru Finansowego 
oraz AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Benchmark, czyli portfel inwestycyjny stanowiący punkt odniesienia do oceny jakości 
zarządzania portfelami inwestycyjnymi, jest ważnym elementem kapitałowych systemów 
emerytalnych. Autor rozdziału poświęconego technicznym aspektom inwestowania fun-
duszy inwestycyjnych uzasadnia stosowanie benchmarku zewnętrznego, czyli realnie ist-
niejących instrumentów finansowych.

Kolejne rozważania, dotyczące technicznych aspektów wielofunduszowości, prowadzone 
są z punktu widzenia dylematów wielofunduszowości odnoszących się do kosztów ryzyka 
i do systemu opłat pobieranych przez towarzystwa emerytalne.

Wiedza, jaką na temat funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce mają jego uczest-
nicy, jest znikoma. Ostatni rozdział raportu podkreśla konieczność edukowania jego 
przyszłych beneficjentów. Jednym z warunków nadających sens tej edukacji jest stabil-
ność systemu. Potrzeby edukacyjne poszczególnych osób są zróżnicowane – w zależności 
od ich wieku i relacji z systemem. Edukacją z zakresu zasad działania systemu emerytal-
nego powinny się zajmować wszystkie związane z nim instytucje , z OFE włącznie, jednak 
największa rola przypada rządowi.

Raport zawiera rozważania teoretyczne na temat wielofunduszowości w Polsce, a także 
rekomendacje w sprawie praktycznej realizacji tej koncepcji. Autorzy – wywodzący się 
ze środowiska akademickiego oraz praktycy systemów emerytalnych – pisali swoje tek-
sty z nadzieją, że ich rozważania przyczynią się do ożywienia debaty publicznej na te-
mat systemu emerytalnego, a w konsekwencji – do przyspieszenia kolejnych faz reformy 
emerytalnej.
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Wojciech Misiąg

Wpływ systemu emerytalnego na budżet państwa 
i dług publiczny

Publiczne wydatki na ubezpieczenia społeczne1. 

Publiczne wydatki związane z systemem ubezpieczeń społecznych obejmują:

wypłacane przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) świadczenia emerytalne •	
i rentowe, chorobowe i wypadkowe i inne świadczenia z tzw. pracowniczego systemu 
ubezpieczeń społecznych,

wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego świadczenia eme ry-•	
talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych,

wypłacane z budżetu państwa świadczenia emerytalne i rentowe „mundurowych” – •	
w tym żołnierzy, funkcjo nariuszy służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych 
i administracji oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej,

wydatki administracyjne instytucji ubezpieczeń społecznych – Zakładu Ubezpieczeń •	
Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz biur emery-
tal no-ren to wych MON, MSWiA i Ministerstwa Sprawiedliwości,

przy czym wydatki o charakterze administracyjnym stanowią ok. 4% łącznej kwoty wydat-
ków na ubezpieczenia społeczne. Zasadniczym problemem dla sektora finansów publicz-
nych jest zatem łączna kwota wypłacanych świadczeń i sposób finansowania wydatków 
publicznych związanych bez poś rednio lub pośrednio z ubezpieczeniami społecznymi.

Wymienione powyżej wydatki stanowią istotną część wydatków sektora finansów pub licz-
nych. Według szacunków Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową publiczne wydatki 
na ubezpieczenia społeczne wyniosły w 2008 roku ok. 160,8 mld zł, co odpowiadało 31,2% 
wszystkich wydatków publicznych. Na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat (1999–2008) 
udział wydatków na ubezpieczenia społeczne w całości wydatków publicznych zmniejszył 
się dość wyraźnie (w 1999 roku wynosił on 37%), nie było to jednak spowodowane ogra-
niczaniem wydatków na ubezpieczenia społeczne, lecz szybkim wzrostem innych wydat-
ków publicznych, możliwym dzięki utrzymującej się dobrej koniunkturze gospodarczej 
i rosnącym transferom z budżetu Unii Europejskiej.

W latach 1999–2009 stopniowemu obniżaniu udziału wydatków na ubezpieczenia spo-
łeczne w wydatkach publicznych towarzyszył jednak ich realny wzrost. W 2008 roku no-
minalna wartość wydatków na ubezpieczenia społeczne była o 59,6% większa niż w roku 
1999, podczas gdy ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w tym samym czasie 
o 36%. Realna wartość wydatków na ubezpieczenia społeczne wzrosła więc pomiędzy ro-
kiem 1999 i 2008 o 17,3%.
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Udział wydatków na ubezpieczenia społeczne w wydatkach publicznych Tabela 1� 
w latach 1999–2008

Wyszczególnienie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Wydatki na ubezpieczenia 
społeczne (mld zł) 100,8 107,0 120,8 124,3 129,2 128,2 131,2 141,6 149,7 160,8

Udział w wydatkach 
publicznych (%) 37,0 37,2 37,5 37,4 37,6 35,0 33,6 33,2 32,1 31,2

Wartość realna wydatków 
(rok 1999 = 100) 100,0 96,5 103,2 104,2 107,4 103,0 103,3 110,3 113,8 117,3

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Przypomnieć przy tym należy, że rok 1999 był pierwszym rokiem funkcjonowania nowe-
go systemu emerytalnego, którego wdrożenie wywołało istotny wzrost publicznych ob-
ciążeń na rzecz systemu ubezpieczeń społecznych. Przyjęcie za pod stawę porównań roku 
1998 (zamiast 1999) sprawiłoby, że obraz wzrostu wydatków na ubezpieczenia społeczne 
byłby znacznie bardziej dramatyczny.

Finansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne2. 

System świadczeń „mundurowych” jest w pełni finansowany ze środków bud że towych. 
W systemie ubezpieczeń pracowniczych i rolniczych obowiązuje opłacenie składki, 
którą:

w systemie pracowniczym opłacają podlegający ubezpieczeniu pracownicy oraz ich •	
pra co dawcy,

w systemie rolniczym opłacają podlegający ubezpieczeniu rolnicy indywidualni,•	

lecz mimo to ani KRUS, ani FUS nie są finansowo samowystarczalne i muszą być dodat-
kowo zasilane dotacjami z budżetu państwa.

W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego składki od rolników pokrywają tyl-
ko małą część wydatków. W 2008 roku składki zapłacone przez rolników (1256 mln zł) 
pozwa lały na sfinansowanie ok. 9,2% wypłat świadczeń ubezpieczeniowych i ok. 7,8% 
całkowitych wydatków Funduszu Eme ry talno-Rentowego KRUS1. Proporcje te – choć 
wskazujące na to, iż ubezpieczenia rolnicze są niemal całkowicie finansowane środkami 
budżetowymi, są i tak lepsze niż kilka lat temu, gdy środki budżetowe finansowały ponad 
95% wydatków KRUS.

W Funduszu Ubezpieczeń Społecznych proporcje wydatków i dochodów własnych nie 
są już tak katastrofalne jak w przypadku KRUS, jednak i tej instytucji daleko jest do samo-
fi nansowania, a podjęte trzy lata temu decyzje o znaczącym obniżeniu składki rentowej 
(ze stawki 13% podstawy wymiaru składki, obowiązującej do 2006 roku, po dwóch latach 

1 Z funduszu tego finansowane są świadczenia emerytalno-rentowe, składka opłacana za rolników 
na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, a także odpis na Fundusz Administracyjny, z którego pokrywane 
są wydatki KRUS jako instytucji. Składka płacona do NFZ jest ponaddwukrotnie większa od składek 
wpłacanych przez rolników do KRUS.
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doszliśmy do poziomu 6%) w znaczący sposób pogłębiły finansowy deficyt FUS. Zmiany 
w wysokości składek rentowych nie powodowały żadnych zmian w liczbie lub wysokości 
wypłacanych świadczeń, redukcja składki przekładała się więc bezpośrednio na wzrost 
zapotrzebowania FUS na dotacje z budżetu państwa.

ZUS nie publikuje danych, na podstawie których można określić stopień finansowania 
FUS środkami pochodzącymi spoza sektora finansów publicznych. Przed sta  wione po-
niżej dane w tej kwestii pochodzą z badań terytorialnego rozmieszczenia docho dów 
i wydatków publicznych, prowadzonych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. 
Oszacowania IBnGR obejmują okres od roku 1999 do 2007.

W roku 2007 wydatki FUS wyniosły ok. 123,1 mld zł. Z do cho dów FUS, wynoszących 
łącznie 129,6 mld zł, 77,0 mld zł stanowiły dochody spoza sektora finansów publicznych, 
a 52,6 mld zł FUS otrzymał od innych instytucji sektora finansów publicznych w formie 
dotacji z budżetu państwa, składek na ubezpieczenie społeczne pracowników instytucji 
publicznych, a także innych opłat, mało istotnych dla całości planu dochodów.

Fundusz Rezerwy Demograficznej3. 

Od 1999 roku, a więc od momentu wejścia w życie reformy systemu ubezpieczeń społecz-
nych, funkcjonuje Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD), który ma gromadzić środki 
na ewentualne uzupełnienie wynikającego z przyczyn demograficznych niedoboru fundu-
szu emerytalnego2. FRD zasilany jest odpisem od pobranych przez FUS składek (stawka 
odpisu wynosi obecnie – po kilku zmianach wprowadzonych w ostatnich latach – 0,35%) 
oraz części nadwyżki środków zgromadzonych na rachunku funduszu emerytalnego. 
Ustawa przewiduje także możliwość zasilania FRD wpływami z prywatyzacji.

Koncepcja FRD budzi zastrzeżenia. Wydaje się bowiem mało prawdopodobne, by środki 
zgro madzone na rachunkach FRD mogły faktycznie wyrównać niedobory FUS w przy-
padku poważniejszych problemów finansowych, gdyż po dziesięciu latach środki zgroma-
dzone na FRD stanowią zaledwie nieco ponad 2% rocznych wydatków FUS. Konieczność 
odpro wadzenia części składki ubez pie czeniowej na FRD w sposób bezpośredni przekłada 
się natomiast na rozmiary niezbędnej dotacji dla FUS, a przez to na rozmiary deficytu 
budżetu państwa i deficytu sektora finansów publicznych.

Finansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne 4. 
wpływami z prywatyzacji

Od 1997 roku obowiązuje ustawa z dnia 25 czerwca 1997 roku o wykorzystaniu części 
wpływów z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu 

2 Art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.). Składka na ubezpieczenie społeczne dzielona jest pomiędzy cztery 
fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy i wy padkowy, z których finansowane są odpowiednie rodzaje 
świadczeń wypłacanych przez FUS.
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ubezpieczeń społecznych3. Ustawa ta nie ma praktycznego znaczenia dla finansowania 
wydatków emerytalnych, posłużyła jednak za pretekst do wyłączenia części wydatków 
budżetu państwa przeznaczonych na sfinansowanie emerytur i rent wypłacanych przez 
FUS z oficjalnej statystyki wydatków budżetu państwa. Część dotacji budżetowej dla FUS, 
odpowiadająca kwocie składek należnych w danym roku budżetowym otwartym fun-
duszom emerytalnym (OFE), wykazywana jest w sprawozdaniach budżetowych nie jako 
wydatki budżetu państwa, lecz jako rozchody finansowane wpływami z prywatyzacji. 
Rozwiązanie takie, sankcjonowane przepisami ustawy z 25 czerwca 1997 roku i ustawy 
o finansach publicznych, jest niezgodne z międzynarodowymi standardami finansów pu-
blicznych i prowadzi do sztucznego zaniżenia wysokości deficytu budżetowego. Dodać 
należy, że w ewidencji i sprawozdawczości budżetu państwa kwoty prze kazywane FUS 
jako rozchody finansowane wpływami z prywatyzacji są wyższe – w niektórych latach 
bardzo wyraźnie4 – od fak tycznych wpływów z prywatyzacji.

Pośrednie koszty systemu ubezpieczeń społecznych5. 

Oprócz bezpośredniego wpływu sektora ubezpieczeń społecznych na stan finansów pu-
blicznych, wynikającego z konieczności dotowania instytucji ubezpieczeń społecznych 
ze środków pub licz nych, system i instytucje ubezpieczeń społecznych oddziałują również 
na finanse publiczne w spo sób pośredni. Przykładem takiego pośredniego oddziaływa-
nia jest na przykład związek między wysokością obciążeń na rzecz instytucji ubezpie-
czeń społecznych (i wysokością innych kosztów pracy), a decyzjami przedsiębiorców do-
tyczącymi podejmowania i rozszerzania działalności gospodarczej. Niewątpliwe jest też, 
że wysokie obciążenia składkami na ubez pie czenia społeczne hamują rozwój tych gałę-
zi i branż gospodarki narodowej, które charakteryzują się najwyższą pracochłonnością. 
Do pośrednich, negatywnych skutków nierównowagi finan sowej w sektorze ubezpieczeń 
społecznych należy też zaliczyć ograniczenie dostępu firm komercyjnych do kredytów 
bankowych, związane z koniecznością finansowania środkami kredytowymi wysokiego 
deficytu budżetu państwa.

Ubezpieczenia społeczne a dług publiczny6. 

Nierównowaga finansowa sektora ubezpieczeń społecznych, wyrażająca się w fakcie, 
iż przychody składkowe pozyskiwane przez instytucje ubezpieczeń społecznych poza sek-
torem finansów publicz nych pokrywają tylko ok. 50% publicznych wydatków na ubezpie-
czenie społeczne, jest obecnie podstawową przyczyną utrzymującego się deficytu finan-
sów publicznych i rosnącego długu pub licznego. Co więcej, deficyt sektora ubezpieczeń 
społecz nych przewyższa już deficyt całego sek tora finansów publicznych. Oznacza to, 

3 Dz. U. Nr 106, poz. 673, z późn. zm.
4 Dobrym przykładem może być rok 2007 – wpływy z prywatyzacji stanowiące przychody budżetu 
państwa wyniosły w tym roku ok. 1,9 mld zł (planowano pozyskanie 3 mld zł), z czego (?) 16,2 mld zł 
(o 1,7 mld zł powyżej planu) przeka za no do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
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że dopro wa dzenie do stanu równowagi finansowej w sektorze ubezpieczeń społecznych 
rozwią załoby całkowicie problem deficytu sektora finansów publicznych.

Podstawowe dane o wpływie nierównowagi sektora ubezpieczeń społecznych na wielkość 
państ wo wego długu publicznego przedstawiono w tabeli 2. Jak widać, tylko w roku 2003 
deficyt głównych instytucji ubezpieczeń społecznych był mniejszy (i to bardzo nieznacz-
nie) od rocznego przyrostu państwowego długu pub licz nego. Było to spowodowane jed-
norazowym wzrostem deficytu sektora finansów publicznych, a nie zmniejszeniem defi-
cytu w ubezpieczeniach społecznych.

Wpływ ubezpieczeń społecznych na dług publiczny w latach 1999–2007Tabela 2� 

Wyszczególnienie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Państwowy dług 
publiczny (mld zł, 31 XII) 273 357,6 280 321,8 302 090,5 352 362,4 408 271,4 431 433,9 466 591,0 506 263,5 527 441,8

Państwowy dług 
publiczny 
(PKB = 100, 31 XII)

41,1 37,7 38,8 43,6 48,4 46,7 47,5 47,8 44,8

Przyrost długu 
publicznego (mld zł) 6 964,2 21 768,7 50 271,9 55 909,0 23 162,4 35 157,1 39 672,6 21 178,3

Przychody własne FUS 
i KRUS (mld zł) 56 577,0 57 158,6 60 543,4 58 500,4 60 134,8 64 112,5 67 802,2 70 700,0 78 373,8

Wydatki FUS i KRUS 
(mld zł, bez transferów 
wewnątrz sektora 
finansów publicznych)

90 719,6 96 119,2 107 745,0 110 607,0 115 172,9 119 635,6 122 270,6 130 969,8 135 614,0

Saldo (mld zł) –34 142,6 –38 960,7 –47 201,5 –52 106,6 –55 038,1 –55 523,0 –54 468,4 –60 269,8 –57 240,2

Saldo (PKB = 100) –5,1 –5,2 –6,1 –6,4 –6,5 –6,0 –5,5 –5,7 –4,9

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Nie dysponujemy jeszcze pełnymi danymi, pozwalającymi na ustalenie wyników FUS 
i KRUS za lata 2008–2009. Jest jednak pewne, że w latach tych sytuacja finansowa ubez-
pieczeń społecznych nie uległa poprawie. Od 2003 roku relacja deficytu FUS i KRUS 
do produktu krajowego brutto wyraźnie malała. Ten pozytywny trend niewątpliwie został 
jednak złamany po roku 2007, gdy obniżka składki rentowej zmniejszyła przychody FUS 
o ok. 0,6% PKB rocznie. Gdy dodamy do tego pogorszenie stanu rów nowagi finansów pu-
blicznych i szybki wzrost państwowego długu publicznego, który w 2009 roku przekroczył 
już 50% PKB, to jasne będzie, że konieczne jest szybkie podjęcie działań naprawczych.

Odrębnym problemem jest wpływ, jaki na finanse ubezpieczeń społecznych wywarło 
wdrożenie w 1999 roku reformy ubezpieczeń społecznych, a w szczególności – utworzenie 
kapitałowego systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, prowadzonych przez in-
stytucje prywatne.

Istnienie otwartych funduszy emerytalnych, tworzących tzw. drugi filar ubezpieczeń 
społecznych, redukuje obecnie przychody FUS o ok. 1% PKB rocznie, ograniczając jed-
nocześnie przyszłe zobo wiązania FUS. Abstrahując już od długoterminowego rachunku 
kosztów i korzyści wynikających z funk  cjonowania OFE, możemy stwierdzić, że choć po-
wstanie OFE skomplikowało sytuację finansową FUS, to przychody OFE „odpowiadają” 
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obecnie tylko za stosunkową niewielką część niedoborów finansowych sektora ubezpie-
czeń społecznych.

Przyczyny nierównowagi w systemie ubezpieczeń społecznych7. 
Trudności, jakie napotykamy, próbując poprawić stan finansów sektora ubezpieczeń 
spo łecz nych, są spowodowane zarówno charakterem przyczyn obecnego stanu ubezpie-
czeń społecznych w Polsce, jak i względami społecznymi. Emerytury i renty wypłacane 
ze środków publicznych stanowią obecnie jedyne lub podstawowe dla znaczącej części 
społeczeństwa pol s kiego (nie mniej niż 30% mieszkańców Polski utrzymuje się z emery-
tur i rent – swoich lub członków rodziny). Powoduje to, iż niemal każda ingerencja w sys-
tem emerytalno-rentowy staje się poważnym problemem politycznym, a to dość skutecz-
nie opóźnia podjęcie rady kalnych, niezbędnych działań.

Podstawowym problemem polskiego systemu emerytalnego i rentowego jest istniejąca 
od wielu lat rażąca dysproporcja liczby osób opłacających składki na ubezpieczenie spo-
łeczne i liczby osób pobierających świadczenia emerytalne i rentowe. W systemie pracow-
niczym na jedną osobę pobierającą świadczenie emerytalno-rentowe przypada ok. 1,76 
osoby pracującej i opłacającej składki. Przy takich proporcjach ani to, że składki na ubez-
pieczenie społeczne są wysokie, ani dobra ściągalność tych składek, ani relatywnie niskie 
świadczenia nie wystarczają na utrzymanie systemu ubezpieczeń społecznych w stanie 
równowagi finansowej.

Przyczyn, dla których – obrazowo mówiąc – każdy pracujący ma na utrzymaniu jednego 
emeryta lub rencistę, a system ubezpieczeń społecznych wymaga tak ogromnego dofi nan-
so wa nia budżetowego, jest bardzo wiele. Za najważniejsze z nich uznać należy:

wyłączenie rolników indywidualnych z jednolitego systemu emerytalnego i ustano-•	
wienie odrębnego i bardzo kosztownego systemu świadczeń dla rolników,

bardzo niski przeciętny wiek przechodzenia na emeryturę, wynikający zarówno •	
z bar dzo niskiego wieku emerytalnego dla kobiet, jak i z przyznania licznym grupom 
za wo dowym przywileju obniżenia wieku emerytalnego,

znaczne rozmiary szarej strefy w gospodarce, obniżające dochody FUS•	 5,

wysoka, choć w ostatnich latach malejąca, stopa bezrobocia•	 6,

liberalne i – jak się wydaje – nie w pełni kontrolowane orzecznictwo w sprawach ren-•	
towych, którego skutkiem był bezprecedensowy w krajach rozwiniętych udział ren-
cistów w ogólnej liczbie beneficjentów systemu emerytalno-rentowego – w ostatnich 
latach obserwujemy już poważny spadek liczby przyznawanych rent, lecz wypłaty 
rent stanowią nadal ponad 20% wydatków FUS.

5 Problem „szara strefa a system emerytalno-rentowy” jest bardziej złożony. Z jednej strony istnienie szarej 
strefy w oczy wisty sposób zmniejsza przychody FUS. Jednocześnie jednak trzeba pamiętać, że wysokie 
obciążenia na rzecz sektora ubezpieczeń społecznych (i – bardziej ogólnie mówiąc – wysokie koszty pracy) 
są jedną z głównych przyczyn skła niających do uciekania w szarą strefę.
6 Korzystne dla FUS skutki zmniejszającej się po roku 2004 stopy bezrobocia ogranicza emigracja 
zarobkowa, której w znacznej mierze zawdzięczamy spadek bezrobocia w Polsce.
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Podsumowanie i wnioski8. 
Bezsporne wydaje się, że dotychczasowej skali dofinansowania sektora ubezpieczeń spo-
łecznych w dłuższej perspektywie nie da się utrzymać. Bez istotnych zmian w systemie 
ubezpieczeń społecznych nie jest bowiem możliwe powstrzymanie wzrostu długu publicz-
nego, którego rozmiary stanowią już dziś poważne zagrożenie dla stabilności finansowej 
państwa. Dla zobrazowania skali problemu warto na przykład przypomnieć, że koszty 
obsługi długu publicznego wynoszą już dziś ponad 30 mld zł (prawie 3% PKB) i pochła-
niają rocznie więcej środków niż łączne wydatki budżetu państwa na naukę, szkolnictwo 
wyższe, policję oraz wydatki najwyższych organów władzy państwowej.

Poprawa stanu finansów ubezpieczeń społecznych jest jednak procesem dość złożonym 
i na pewno długotrwałym.

Sposobów wyjścia z trudnej sytuacji finansowej ubezpieczeń społecznych nie można 
szukać ani w pod    wyższaniu składek, ani w obniżaniu wysokości świadczeń. Konieczne 
są więc przedsię wzię cia, które umożliwią stopniową poprawę relacji liczby pracujących 
i opłacających składki do liczby pobierających świadczenia. Kluczowe znaczenie powinny 
mieć zmiany systemu polegające na:

stopniowym pod wyższaniu wieku emerytalnego (lub – jako alternatywa – umożli-•	
wie niu ubezpieczonym wyboru momentu odejścia na emeryturę), przy silniejszym 
powiązaniu wysokości emerytury z „historią” pracy i opłacanych składek,

ograniczeniu listy zawodów, których wykonywanie daje ubezpieczonym prawo •	
do wcześniejszej emerytury,

powiązaniu przywilejów emerytalnych (szybsze lub wyższe emerytury) z koniecz-•	
nością opłacania wyższych składek na ubezpieczenie społeczne.

Wdrożenie każdej z wymienionych powyżej zmian systemowych i uzyskanie dzięki temu 
realnych korzyści finansowych będzie wymagało wielu lat. Wynika to zarówno ze złożo-
ności problemów i konieczności odrębnego rozpatrywania każdego z działających obec-
nie „podsystemów” ubezpieczeń społecznych, jak i z tego, że skutki finansowe pojawiać 
się będą z opóźnieniem i stopniowo. Tym ważniejsze jest szybkie rozpoczęcie działań 
zmierzających do rozwiązania coraz groźniejszych problemów wynikających z finanso-
wej nierównowagi w sferze ubezpieczeń społecznych.
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Cykl życia a oszczędności emerytalne

Nie da się dowieść twierdzenia, że oszczędzanie na emeryturę w OFE jest tak specyficz-
nym sposobem oszczędzania, że wszyscy, na dodatek przez całe życie, powinni inwestować 
swoje oszczędności w niemal identyczny sposób. A taka jest strategia funduszy emerytal-
nych, w wyniku umieszczenia wszystkich oszczędzających w funduszach o analogicznych 
limitach inwestycyjnych i obowiązywania minimalnej wymaganej stopy zwrotu. Warto 
rozważyć, czy dostosowanie składu portfela inwestycyjnego do wiedzy o cyklu życia czło-
wieka nie poprawiłoby dopasowania inwestycji do potrzeb oszczędzających.

Dlaczego strategie inwestowania emerytalnych oszczędności 1. 
Kowalskiego i Nowaka powinny się różnić

Dlaczego w tym samym momencie 10 tysięcy złotych Kowalskiego należałoby inwesto-
wać inaczej niż 50 tysięcy złotych Nowaka, czy 30 tysięcy złotych Wiśniewskiej? Dlatego 
że niestety nie znamy przyszłości, i będąc w różnej sytuacji życiowej i finansowej powin-
niśmy wybierać odmienne strategie inwestowania. Analizując możliwe inwestycje i do-
konując ostatecznych wyborów, poruszamy się cały czas w warunkach niepewności i po-
trafimy jedynie szacować przybliżone prawdopodobieństwa różnych stóp zwrotu z inwe-
stycji. Wiemy, że sytuacje, w których można zarobić więcej, nie podejmując dodatkowego 
ryzyka, są rzadkością i w zdecydowanej większości przypadków większy potencjalny zysk 
wiąże się z podjęciem większego ryzyka. Oczywiście chcielibyśmy zarobić jak najwię-
cej, ale nasza skłonność do podejmowania ryzyka jest zróżnicowana. Zatem kluczowym 
czynnikiem przy wyborze strategii inwestycyjnej jest decyzja o tym, na jak duże ryzyko 
inwestujący może sobie pozwolić.

Jakie czynniki, poza charakterem danej osoby, wpływają istotnie na jej skłonność do po-
dejmowania ryzyka? Trzy czynniki wydają się dosyć oczywiste: po pierwsze, jest to ocena, 
jak duże jest ryzyko (przy czym liczy się tu podejście kompleksowe, co oznacza, że oce-
niając poziom ryzyka nie można się ograniczyć jedynie do zarządzanej przez OFE czę-
ści oszczędności emerytalnych ani zapomnieć o przyszłym napływie nowych składek); 
po drugie, liczy się możliwość zarządzania ryzykiem, czyli to, jak duże mamy pole ma-
newru w przypadku niekorzystnego biegu wydarzeń, jak wiele możemy zrobić, aby popra-
wić naszą sytuację; po trzecie, liczy się czas inwestycji, czyli możliwość „przetrzymania” 
przejściowych strat bez konieczności ich realizacji. Od czasu inwestycji zależą też podsta-
wowe parametry poszczególnych instrumentów finansowych, w które możemy zainwe-
stować. Wraz z okresem inwestycji zmienia się nie tylko ocena jej ryzyka, ale i oczekiwana 
stopa zwrotu. Także korelacje między stopami zwrotu z poszczególnych instrumentów 
zmieniają się wraz z horyzontem inwestycji, co wpływa na pożądaną z punktu widzenia 
dywersyfikacji ryzyka strukturę portfela.
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Jak dzisiaj inwestujemy2. 

Wybierając strategię inwestycyjną dla środków zgromadzonych w OFE, warto spojrzeć 
na nie jako na element całościowego planu emerytalnego dla oszczędzającego. Jak wyglą-
da jego sytuacja w obowiązującym w Polsce systemie?

Przez cały okres aktywności zawodowej 12,22% zarobków pobiera od oszczędzającego 
ZUS i przeznacza na wypłatę bieżących emerytur, jednocześnie zapisując tę wysokość 
na wirtualnym koncie i traktując jako składkę na poczet przyszłej emerytury. Składka 
ta jest waloryzowana specjalnym wzorem1. Zakładając, że przyszłe pokolenie zechce 
dotrzymać zobowiązań zawartych w obecnym systemie, można ten wzór utożsamiać 
ze wzorem na „stopę zwrotu” z ulokowanych w ZUS-ie oszczędności. Waloryzacja w ZUS 
podobna jest w swej konstrukcji do obligacji indeksowanej inflacją, z opcją na wzrost 
realny sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne, czyli tak naprawdę z opcją 
na koniunkturę gospodarczą, bo przecież wysokość napływających składek jest mocno 
powiązana z koniunkturą, podobnie jak giełda – choć z tą różnicą, że giełda zwykle roz-
poznaje sytuację w gospodarce z wyprzedzeniem, a fundusz płac odzwierciedla już zaist-
niałą sytuację – i to z opóźnieniem.

Zatem można powiedzieć, że „instrument inwestycyjny” w postaci rachunku w ZUS jest 
z punktu widzenia przyszłego emeryta bardzo bezpieczny, gdyż inwestycja ma charakter 
zbliżony do najbezpieczniejszej z możliwych inwestycji emerytalnych, czyli długotermi-
nowych rządowych papierów dłużnych indeksowanych inflacją. Niestety jest on obarczo-
ny dodatkowym ryzykiem, które na pierwszy rzut oka można nazwać ryzykiem poli-
tycznym, ale w praktyce wydaje się być ono głównie gospodarcze – małe jest bowiem 
prawdopodobieństwo, żeby jakiś rząd obniżał wskaźnik waloryzacji składek w ZUS nie-
przymuszony sytuacją gospodarczą.

Również przez cały okres aktywności zawodowej 7,3% zarobków oszczędzającego jest po-
bieranych przez ZUS i przekazywanych do wybranego przez oszczędzającego OFE, który 
inwestuje te środki na rynku kapitałowym. Średnio nieco ponad 30% w akcje notowane 
na polskiej giełdzie i około 65% w polskie papiery skarbowe (ze śladową ilością obligacji 
indeksowanych inflacją) lub quasi-skarbowe (obligacje drogowe). Inne inwestycje niestety 
mają śladowy udział w portfelach OFE, co wynika po części z regulacji, a po części z nie-
dorozwoju niektórych rynków (np. obligacji korporacyjnych).

Dodatkowo państwo stworzyło pewne zachęty do dobrowolnego oszczędzania na eme-
ryturę w programach PPE i IKE, jednak nie cieszą się one popularnością. Skupmy się 
więc na dwóch podstawowych źródłach przyszłych emerytur, czyli OFE i ZUS, zwłaszcza 

1 Wskaźnik waloryzacji składek jest równy wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego 
roku powiększonemu o wzrost realny sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w roku 
kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik 
waloryzacji składek nie może być niższy niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 
w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku.
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że dla większości społeczeństwa będą to prawdopodobnie jedyne, a na pewno dominujące 
źródła rent dożywotnich.

Wszystkie niżej prezentowane wykresy obrazujące źródła oszczędności emerytalnych 
w kolejnych latach oszczędzania są przedstawione według dzisiejszej siły nabywczej 
pieniądza. Różnią się one założoną realną stopą zwrotu z OFE: po lewej 5%, po prawej 
3% w skali roku. Pozostałe założenia są niezmienne. Założono, iż relacja poziomu za-
robków do stażu pracy jest stała na poziomie danych GUS dotyczących października 
2006 roku. Opłata OFE od składki jest stała i wynosi 3,5%. Realny wzrost płac w go-
spodarce założono na poziomie 2,5%, a realny wzrost przypisu składki na poziomie 
2% (struktura demograficzna będzie się pogarszać, więc trudno zakładać, że przypis 
składki nadąży za wzrostem płac).

Nagromadzone oszczędności emerytalne w zależności od liczby Rysunek 1� 
przepracowanych lat
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Uwagi: patrz ramka.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.

Porównanie ryzyka inwestycyjnego po pięciu oraz 3. 
po trzydziestu latach gromadzenia oszczędności

Kiedy przyjrzymy się oszczędnościom emerytalnym w OFE osoby np. po pięciu latach 
pracy zawodowej i zrobimy symulację ich udziału w ostatecznym kapitale emerytalnym, 
to okaże się, że mają one stosunkowo mały udział – i w tym momencie ryzyko inwestycyj-
ne z nimi związane jest dla oszczędzającego dużo mniejsze niż ryzyko związane z ciągło-
ścią i wysokością przyszłych zarobków. Zatem, w tym momencie, przyszły kapitał eme-
rytalny oszczędzającego to głównie jego zdolności, zdrowie, doświadczenie, pracowitość 
i inne czynniki wiążące się z wysokością przyszłych przychodów. Jeśli popatrzeć tylko 
na już nagromadzone oszczędności, to te zapisane na rachunkach w ZUS przeważają nad 
środkami w OFE, w proporcji bardzo zbliżonej do proporcji podziału składki, a jak już 
wcześniej zauważyliśmy, sposób, w jaki są „inwestowane”, jest bardzo bezpieczny.
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Udział oszczędności zgromadzonych w OFE przez 5 lat w kapitale Rysunek 2� 
emerytalnym
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Uwagi: patrz ramka.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.

Kiedy natomiast popatrzymy na oszczędności emerytalne osoby po trzydziestu latach pra-
cy zawodowej, to zobaczymy zgoła odmienną sytuację. Nagromadzone już oszczędności 
będą stanowiły większość ostatecznego kapitału emerytalnego, zatem ryzyko związane 
ze stopą zwrotu z tych oszczędności będzie miało istotny wpływ na przyszłą emerytu-
rę. Jeśli popatrzeć tylko na nagromadzone oszczędności, to nawet przy założeniu niższej 
od dotychczasowej stopy zwrotu z OFE środki tam zgromadzone już powoli doganiają 
wielkością środki na koncie w ZUS.

Udział oszczędności zgromadzonych w OFE przez 30 lat w kapitale Rysunek 3� 
emerytalnym

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

30 32 34 36 38 40
ZUS + rachunek OFE od 31 roku w górę

OFE rachunek po 30 latach + późniejsze zyski
od tej kwoty

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

30 32 34 36 38 40
ZUS + rachunek OFE od 31 roku w górę

OFE rachunek po 30 latach + późniejsze zyski
od tej kwoty

Uwagi: patrz ramka.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.

Z tego porównania widać, że ten sam procentowy udział akcji lub innych ryzykownych 
aktywów w portfelu OFE dla dwóch osób różniących się liczbą lat oszczędzania (a więc 
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i strukturą kapitału emerytalnego) oznacza zupełnie inny wpływ ryzyka inwestycyjnego 
z nimi związanego na wysokość ich ostatecznego kapitału emerytalnego. Oczywistą różnicą 
między nimi jest też horyzont inwestycyjny, co oznacza, że identyczny portfel inwestycyjny 
należałoby opisać dla nich innymi parametrami oczekiwanego zysku i poziomu ryzyka.

Jakie znaczenie dla sposobu inwestowania ma liczba lat, która 4. 
dzieli ubezpieczonego od emerytury

Bardzo ważną i często pomijaną kwestią jest możliwość reakcji oszczędzającego na osią-
gnięte wyniki inwestycyjne. W przypadku zorientowania się, że są one niezadowalające 
i emerytura może okazać się za mała względem jego potrzeb, oszczędzający może działać. 
Można dodatkowo oszczędzać (zmniejszyć bieżącą konsumpcję bądź przeznaczyć część 
wolnego czasu na pracę), można się dokształcić i uzyskać lepiej płatną pracę bądź zmienić 
zawód na taki, w którym można będzie dłużej pracować, i opóźnić tym samym moment 
przejścia na emeryturę. Można bardziej zadbać o zdrowie, aby móc dłużej pracować w do-
tychczasowym zawodzie. Jest więc wiele decyzji życiowych, które mogą zmienić wysokość 
przyszłej emerytury, jednak możliwości tych zmian topnieją z wiekiem. Przecież nawet 
opóźnienie momentu przejścia na emeryturę w większości przypadków trzeba wcześniej 
zaplanować – osoba starsza jest w stanie wykonywać tylko niektóre zawody, które czę-
sto wymagają zdobycia wysokich kwalifikacji i doświadczenia (np. profesor ekonomii). 
Niektóre zawody (np. górnik) są tak wyniszczające dla zdrowia, że chcąc wydłużyć swój 
okres pracy zawodowej, trzeba się przekwalifikować zanim nastąpią silne, nieodwracalne 
zmiany stanu zdrowia. Aby prosto zobrazować, jak istotne są te działania dla przyszłej 
emerytury, warto spojrzeć na strukturę źródeł zakumulowanego kapitału po czterdziestu 
latach oszczędzania.

Struktura źródeł kapitału emerytalnego po czterdziestu latach Rysunek 4� 
oszczędzania
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Uwagi: patrz ramka.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS

Oczywiście są to rzeczy trudne i łatwiej o nich mówić, niż je robić. Jednak działania 
te są możliwe i każdy ma większą lub mniejszą szansę je podejmować, jeśli znajdzie 
do tego wystarczającą motywację. Warto jednak powtórzyć, że pole manewru topnieje 
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wraz z wiekiem. Na przykład ograniczając bieżącą konsumpcję o 200 PLN miesięcznie 
na 20 lat przed emeryturą, zwiększymy swoją emeryturę znacznie więcej, niż gdybyśmy 
zrobili to samo na 5 lat przed zakończeniem pracy zawodowej. Państwo może w tej kwe-
stii wspomóc obywateli – po pierwsze, dobrze ich informując o stanie ich oszczędności 
emerytalnych i przewidywanej wysokości przyszłych świadczeń, po drugie, pomagając 
w przekwalifikowaniu oraz zwiększając konkurencyjność na rynku pracy osób w dojrza-
łym wieku poprzez zmniejszenie im pozapłacowych kosztów pracy. Przykładem może 
być składka rentowa, albo nawet składka emerytalna – jeśli ktoś jest już w wieku emery-
talnym, a nadal chce pracować, to może warto odciążyć go od tej składki. Dzięki temu 
będzie w stanie się utrzymać z pracy na niepełny etat, a jego zebrany dotychczas kapitał, 
zamiast uszczuplać się od wypłat, niech w całości pracuje na wyższą emeryturę w przy-
szłości. Siłę wpływu opóźnienia przejścia na emeryturę na jej wysokość wzmocni jeszcze 
przecież skrócenie średniego oczekiwanego okresu jej pobierania.

Przy wyborze między ryzykownymi, acz statystycznie bardziej opłacalnymi inwestycja-
mi, a mniej ryzykownymi, za to i o mniejszej oczekiwanej stopie zwrotu, przed jakim stoi 
każdy inwestor (nie tylko ten oszczędzający na emeryturę), niewątpliwie istotna jest od-
powiedź na pytanie: „A co będzie, jak się nie uda?” I ta odpowiedź jest różna dla różnych 
osób; jedni sobie poradzą lepiej, inni gorzej, ale możemy być pewni, że im wcześniejszy 
etap ich kariery zawodowej, tym mają większe szanse na dostosowanie swoich decyzji 
do zaistniałej sytuacji, zatem mogą i powinni mieć większą skłonność do podejmowania 
ryzyka inwestycyjnego.

Czy instrumenty inwestycyjne dają szansę dopasowywania 5. 
struktury inwestycji do cyklu życia

Czas trwania inwestycji to obok skłonności do ryzyka podstawowy parametr przy kon-
strukcji portfela inwestycyjnego. Jest to wręcz drugie pytanie każdego profesjonalnego 
doradcy, do jakiego by się zwrócił potencjalny inwestor (pierwsze jest zawsze o kwotę ). 
Po pierwsze, im dłuższy czas inwestycji, tym mniejsze ryzyko straty z powodu koniecz-
ności wycofania się z charakteryzującej się dużą zmiennością cen inwestycji akurat w mo-
mencie bardzo niekorzystnej wyceny. Po drugie, przy optymalizacji portfela inwestycyj-
nego wykorzystuje się różne parametry potencjalnej inwestycji, takie jak oczekiwana sto-
pa zwrotu, odchylenie standardowe czy inne miary ryzyka oraz relacji zysku do ryzyka, 
jak np. wskaźnik Sharpe’a, czy korelację stóp zwrotu poszczególnych elementów portfela. 
Inny okres inwestycji oznacza inne parametry poszczególnych instrumentów ergo inny 
skład rekomendowanego portfela, przy pozostałych czynnikach niezmienionych.

Poniższa tabela prezentuje kilka najprostszych wskaźników wyliczonych na podstawie hi-
storycznych stóp zwrotu z rynku amerykańskiego za ostatnie 130 lat. Podobne wyliczenia 
prezentował Piotr Kwieciński w „Raporcie rynku OFE”2 (wrzesień 2009). Tutaj szacunki 

2 Kwieciński P., Multifundusze w systemie emerytalnym, w: Raport rynku OFE, Wiktorow A., Wyżnikiewicz B. 
(red.), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2009, s. 31–46.
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obejmują nieco inny okres, a ich podstawą jest inne źródło danych (co ma pewne znaczenie 
szczególnie dla wcześniejszych lat). Jednak wyniki są podobne i wniosek nasuwa się ten 
sam. Jeśli wybierać pośród standardowych instrumentów inwestycyjnych, to w długim 
okresie zarabia się tak naprawdę na akcjach, i dla dobra oszczędzających należy maksy-
malizować ich udział w portfelu, dopóki horyzont inwestycyjny jest wystarczająco długi, 
a potem stopniowo się z inwestycji w akcje wycofywać.

Realna stopa zwrotu z różnych klas aktywów w USA za lata 1879–2009 Tabela 1� 
w zależności od długości okresu inwestycyjnego

Klasa aktywów
Stopa 

zwrotu Max Min Zmienność Zysk/
Ryzyko

% % % %
Okres inwestycyjny – 1 rok

akcje 7,75 51,44 –36,54 18,12 0,30
obligacje długoterminowe 2,33 19,60 –13,49 5,50 0,01
komercyjny rynek pieniężny 2,39 25,10 –14,71 6,01 0,02

Okres inwestycyjny – 5 lat

akcje 6,47 24,25 –7,10 8,11 0,52
obligacje długoterminowe 2,21 10,87 –8,42 3,61 –0,01
komercyjny rynek pieniężny 2,29 9,26 –8,10 4,12 0,01

Okres inwestycyjny – 10 lat

akcje 6,37 16,56 –3,23 6,73 0,61
obligacje długoterminowe 2,07 10,30 –3,88 3,14 –0,06
komercyjny rynek pieniężny 2,27 7,94 –4,30 3,36 0,00

Uwagi:
Akcje – index S&P 500.
Obligacje długoterminowe – 10-letnie obligacje skarbowe, a przed 1953 r. rentowności obligacji 
rządowych podawane w: Homer S., Sylla R., A History of Interest Rates, Rutgers University Press 2005.
Komercyjny rynek pieniężny – dane FED o rentowności 6 miesięcznych bonów komercyjnych (rating 
AA), a po 1997 r. 6-miesięczne certyfikaty depozytowe.
Stopa zwrotu – historyczna średnia realna roczna stopa zwrotu.
Max/min – największa i najmniejsza zaobserwowana w badanym okresie realna roczna stopa zwrotu.
Zmienność – odchylenie standardowe.
Zysk/ryzyko – wskaźnik Sharpe’a, przy realnej rocznej stopie zwrotu wolnej od ryzyka 2,25% (średnia 
dla TIPS podawana przez FED za okres 2003–2008).
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych zebranych i opracowanych przez prof. Roberta J. Shillera 
wykorzystanych w książce: Shiller R.J., Irrational Exuberance, 2nd Edition, Princeton University Press 
2005, i dostępnych na stronie internetowej: http://www.econ.yale.edu/~shiller/

Standardowo w takich zestawieniach podaje się krótkoterminowe bony skarbowe, jed-
nak już wszyscy wiemy, że bony skarbowe nie wytrzymują na dłuższą metę konkurencji 
i powinny służyć raczej jako element zarządzania płynnością bądź narzędzie ucieczki 
od ryzyka w bardzo złych czasach niż jako istotny składnik portfela w długoterminowych 
inwestycjach. Jak widać, oprocentowanie na komercyjnym rynku pieniężnym wykazuje 
się lepszymi wskaźnikami niż krótkoterminowe bony skarbowe (w ich przypadku średnie 
realne roczne stopy zwrotu w USA są poniżej 1%) przy śladowym ryzyku kredytowym, 
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ale za to mniejszej płynności nabywanego instrumentu. Najmniej ryzykownym instru-
mentem inwestycyjnym z punktu widzenia oszczędności emerytalnych są oczywiście 
długoterminowe obligacje rządowe indeksowane inflacją, i to ich realna stopa zwrotu 
była wykorzystana jako stopa zwrotu bez ryzyka dla szacowania współczynnika Sharpe’a. 
Niestety (z punktu widzenia przyszłych emerytów) jest to instrument o stosunkowo krót-
kiej historii (w USA od 1997 roku) i niechętnie emitowany przez jakikolwiek rząd, więc 
często bony skarbowe muszą służyć jako ich niedoskonały zamiennik w portfelach fun-
duszy emerytalnych.

Inwestowanie oszczędności emerytalnych zgodnie z cyklem 6. 
życia a makroekonomia

 Spójrzmy jeszcze na kwestię inwestycji OFE w kontekście efektywności dla całej go-
spodarki, a nie z punktu widzenia pojedynczego oszczędzającego. Można przewrotnie 
stwierdzić, że powinniśmy przede wszystkim ograniczać koszty systemu, bo makroeko-
nomicznie rzecz ujmując, przy określaniu wysokości emerytur mamy do czynienia z po-
działem dorobku między pokolenie pracujące i emerytów, a stopy zwrotu z inwestycji 
zmieniają tylko proporcje tego podziału. Jest to jednak stwierdzenie pochopne. Dla całej 
gospodarki ważne jest, aby budżet państwa musiał w jak najmniejszym stopniu dopła-
cać do przyszłych emerytur, a temu sprzyja jak najwyższa stopa zwrotu oraz uniknięcie 
ryzyka, że niektóre roczniki wycofają się skokowo z ryzykownych inwestycji akcyjnych 
w okresie dekoniunktury giełdowej, co istotnie uszczupli ich oszczędności emerytalne. 
Dla całej gospodarki ważny jest też wpływ systemu emerytalnego na poziom wzrostu 
gospodarczego. Przy efektywnie działających rynkach wyższe stopy zwrotu uzyskuje się 
z bardziej efektywnych inwestycji, czyli dążenie przez fundusze emerytalne do wyższej 
stopy zwrotu sprawia, że oszczędności są inwestowane w bardziej dochodowe przedsię-
wzięcia i PKB może rosnąć szybciej.

Owszem, od sytuacji demograficznej i ekonomicznej przyszłego pokolenia będzie zale-
żała emerytura dziś oszczędzających – niezależnie od systemu emerytalnego. Przecież 
i w kapitałowym systemie aktywa ktoś musi w końcu od emerytów kupować. Jednak im 
bardziej efektywny system, tym bardziej pozytywny jego wpływ na wzrost gospodarczy, 
a zatem na przyszły dochód do podziału.

Istnieje dla oszczędności emerytalnych możliwość ucieczki od ryzyka demograficznego 
i poziomu dobrobytu w kraju, a są nią inwestycje zagraniczne. Jednak z wyżej wymienio-
nych względów chyba nie warto o nich myśleć w takich kategoriach, a raczej w kontek-
ście dostępu do dodatkowych możliwości inwestycyjnych i jako o buforze bezpieczeń-
stwa przed zawyżeniem wycen krajowych aktywów na zbyt płytkim rynku kapitałowym. 
Oczywiście, krajowy rynek rozwija się dynamicznie, a jednym z silnych motorów jego 
rozwoju jest właśnie kapitał OFE, jednak fundusze rozwijają się szybciej, na co wskazuje 
rosnący ich udział zarówno w rynku papierów skarbowych, jak i akcyjnym, a saldo wpłat 
i wypłat do OFE zrówna się dopiero za kilkanaście lat, więc wydaje się, że warto będzie 
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zwiększać dopuszczalny udział inwestycji zagranicznych. Tym bardziej że OFE nie korzy-
stają z tych możliwości pochopnie.

Podsumowanie7. 
Robiąc analizę źródeł przyszłej emerytury, dochodzimy do wniosku, że 30% akcji 1. 
w portfelu członka OFE oznacza zupełnie inny udział akcji w całym kapitale eme-
rytalnym dla różnych oszczędzających. Najłatwiej optymalizować strukturę portfela 
oszczędności emerytalnych ubezpieczonego, uwzględniając jego cykl życia, czyli iden-
tyfikując, w jakim momencie swojej aktywności zawodowej się on znajduje i stosow-
nie dobierając portfel inwestycyjny.

Analizując skłonność do ryzyka oszczędzającego, można zauważyć, że jeśli podjęte 2. 
ryzyko się zmaterializuje i stopa zwrotu z inwestycji będzie niekorzystna, to oszczę-
dzający znajdujący się pod koniec swojego życia zawodowego ma mniejsze szanse 
na zminimalizowanie negatywnych skutków tego faktu dla swojej emerytury niż ktoś 
na wcześniejszym etapie swojej kariery. Zatem skłonność członków OFE do ryzyka 
powinna spadać wraz z rosnącym stażem pracy.

Już proste analizy atrakcyjności inwestycyjnej różnych instrumentów finansowych 3. 
pokazują, że dobór składu portfela inwestycyjnego zależy w dużym stopniu od hory-
zontu inwestycyjnego. Nawet przy tym samym poziomie skłonności do ryzyka skład 
portfela powinien się różnić, jeśli jest istotna różnica w horyzoncie inwestycyjnym.

Optymalizacja portfela inwestycyjnego dla poszczególnych grup członków OFE ma 4. 
pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy całego kraju. Maksymalizacja podejmo-
wanego ryzyka na miarę możliwości oszczędzającego zwiększa efektywność alokacji 
kapitału w gospodarce i zmniejsza ryzyko dopłat do emerytur z budżetu państwa, 
który jest gwarantem ich minimalnej wysokości.

Niezależnie, z której strony patrzymy, okazuje się, że traktowanie wszystkich człon-
ków OFE jako jednorodnej grupy oszczędzających nie jest optymalnym rozwiązaniem. 
Najprostszą i najtańszą metodą lepszego dopasowania portfela inwestycyjnego w OFE 
do sytuacji poszczególnych członków funduszy wydaje się uwzględnienie wiedzy o cy-
klu życia człowieka i uzależnienie składu jego portfela inwestycyjnego od lat pracy, które 
pozostały do osiągnięcia wieku emerytalnego. Aby to zrobić, trzeba utworzyć fundusze 
o różnym poziomie ryzyka i stworzyć schematy dostosowywania udziału funduszy o róż-
nym ryzyku inwestycyjnym (w całości środków zgromadzonych w OFE) do oczekiwane-
go dalszego czasu aktywności zawodowej danej osoby, cały czas pamiętając, że optyma-
lizujemy strukturę oszczędności, na które składają się co najmniej środki zgromadzone 
w OFE i na koncie w ZUS.
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Dariusz Stańko

Doświadczenia we wprowadzaniu 
wielofunduszowości w innych krajach

Multifundusze – definicja1. 
Multifundusze są jednym z efektów znaczącej zmiany, jaka zaszła w systemach emery-
talnych na świecie. Przejście z systemu o zdefiniowanym świadczeniu (defined benefit) 
do systemu o zdefiniowanej składce (defined contribution) spowodowało przeniesienie ry-
zyka inwestycyjnego na ubezpieczonych i konieczność podejmowania przez nich decyzji 
o sposobie oszczędzania na emeryturę.

Nazwa „multifundusze” funkcjonuje przede wszystkim w krajach Ameryki Łacińskiej 
oraz Europy Środkowej i Centralnej, czyli tam, gdzie wprowadzono kapitałowe i obo-
wiązkowe powszechne systemy emerytalne. Jednakże pod pojęciem tym można też ro-
zumieć wszelkie strategie inwestycyjne stosowane przez fundusze inwestycyjne i emery-
talne na świecie, które są dostosowane do indywidualnych charakterystyk ich członków. 
Podstawową zmienną opisującą ubezpieczonego z punktu widzenia optymalnej polityki 
inwestycyjnej jest przede wszystkim pożądany i/lub akceptowany poziom ryzyka inwe-
stycyjnego, na który w największym stopniu wpływa wiek uczestnika. W ramach systemu 
wielofunduszowego firmy zarządzające oszczędnościami emerytalnymi różnicują aloka-
cję aktywów (poziom ryzyka rynkowego) i stosują różne strategie inwestycyjne dostoso-
wane do wieku i potrzeb członków funduszy.

W dobrowolnych systemach emerytalnych (głównie w Europie Zachodniej i krajach an-
glosaskich) funkcjonują już od jakiegoś czasu tzw. fundusze cyklu życiowego (lifecycle 
funds) oraz fundusze z docelowym rokiem przejścia na emeryturę (target-date funds). 
Są one stosowane w funduszach emerytalnych, inwestycyjnych lub kapitałowych fundu-
szach ubezpieczeniowych, a oszczędzanie na emeryturę odbywa się w ramach pracowni-
czych planów emerytalnych lub indywidualnych kont emerytalnych. Przykładem krajów, 
gdzie istnieją fundusze o strategiach inwestycyjnych dostosowanych do wieku uczestni-
ków są kraje anglosaskie: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia1. W niektórych 
kapitałowych systemach emerytalnych Ameryki Południowej i Europy (w krajach takich 
jak Szwecja, Peru, Meksyk, kraje nadbałtyckie, Słowacja, Węgry) od kilku lat także istnieje 
już możliwość wyboru przez członka pożądanej strategii inwestycyjnej.

1 Na przykład system indywidualnych kont oszczędnościowych (individual retirement accounts, IRA), 
pracowniczych planów emerytalnych typu 401k, branżowe fundusze emerytalne takie jak The College 
Retirement Equities Fund (CREF) funkcjonujący w ramach The Teachers Insurance and Annuity 
Association of America (TIAA) w Stanach Zjednoczonych; pracownicze plany emerytalne w Wielkiej 
Brytanii, Hiszpanii, Holandii, oraz indywidualne plany oszczędnościowe (stakeholders pensions) 
w Wielkiej Brytanii, pracownicze plany emerytalne (superannuation plans), indywidualne i grupowe 
fundusze emerytalne (self managed super funds, SMSF) w Australii.
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Teoretyczne przesłanki tworzenia multifunduszy2. 
Jak należy inwestować środki w przypadku tak długoterminowego procesu, jakim jest 
oszczędzanie na emeryturę? Dość intuicyjnym rozwiązaniem, stosowanym w praktyce, 
jest stopniowe zmniejszanie ekspozycji na ryzyko zmienności cen akcji w miarę przybli-
żania się przez oszczędzającego do wieku emerytalnego. Stąd też do dzisiaj często uży-
waną heurystyką jest zasada inwestowania w obligacje tylu procent portfela, ile lat ma 
inwestor. Klasyczna teoria alokacji aktywów finansowych jako optymalną strategię pro-
ponowała inwestowanie stałej części majątku w akcje bez względu na horyzont czasowy 
(Merton 1968, cyt. za Allianz 2007). Trzeba jednak pamiętać, że pod pojęciem majątku 
należy rozumieć nie tylko majątek związany z inwestycjami w instrumenty finansowe 
(kapitał finansowy), ale także strumień dochodów z pracy otrzymywany w całym okresie 
aktywności zawodowej (kapitał ludzki). W przypadku większości osób, dochód z pracy 
wiąże się z faktem zatrudnienia na etacie. Strumień przychodów związanych z pracą jest 
zatem dość niepewny (oszczędzający narażony jest na utratę lub redukcję dochodów z pra-
cy na skutek wystąpienia ryzyka bezrobocia, czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, 
zaprzestania pracy na skutek konieczności opieki nad członkiem rodziny itd.).

Dlatego też wnioski teorii finansów należy odczytywać w ten sposób, że wprawdzie udział 
akcji w portfelu inwestycyjnym uczestnika funduszu emerytalnego jako relacja do całko-
witego majątku (sumy kapitału finansowego i ludzkiego) powinien być stały w czasie, jed-
nak w stosunku do samego portfela inwestycyjnego powinien on spadać wraz z wiekiem 
uczestnika (Allianz 2007: 25–28). Jest tak dlatego, bo w miarę upływu czasu, na skutek 
oszczędzania na emeryturę, zwiększa się udział majątku finansowego, a równocześnie 
zmniejsza się kapitał ludzki danej osoby na skutek starzenia się.

W miarę zbliżania się do emerytury zmniejsza się możliwość odrobienia ewentualnych 
strat na rynku finansowym (mimo istnienia zjawiska powrotu stóp zwrotu do średniej 
długoterminowej2), jak również odpracowania poniesionych strat poprzez zwiększe-
nie i wydłużenie podaży pracy. W skrajnych przypadkach osoba w wieku emerytalnym 
może nie być w stanie kontynuować pracy. Dlatego też osoby oszczędzające na emeryturę 
powinny mieć w miarę upływu czasu możliwość „zamykania” uzyskanych dotychczas 
oszczędności w bezpieczniejszych instrumentach finansowych.

O sposobie inwestowania decydują jednak także inne niż wiek czynniki, takie jak korela-
cja między otrzymywanym wynagrodzeniem a stopami zwrotu na rynkach finansowych3, 
wykształceniem (mającym wpływ na ścieżkę i tempo wzrostu wynagrodzeń w trakcie 
kariery zawodowej)4. Z tego wniosek, że im wyższe wykształcenie, stabilniejszy sektor 

2 Długoterminowa ujemna autokorelacja stóp zwrotu (mean reversion) oznacza, iż ceny akcji, 
po krótkookresowych przeszacowaniach i niedoszacowaniach, mają tendencję do powrotu do wartości 
fundamentalnej (por. Blake 2000: 407).
3 Przykładowo, dochody osoby zatrudnionej w sektorze finansowym są bardziej powiązane z sytuacją 
na rynku finansowym.
4 Osoby bardziej wykształcone z reguły mają wyższe zarobki i niższe ryzyko przerw w zatrudnieniu niż 
pozostali zatrudnieni.
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zatrudnienia (np. administracja państwowa) lub sektor zatrudnienia mniej skorelowany 
z sektorem finansowym, tym wyższy może być poziom inwestycji uczestnika funduszu 
nawet w późniejszym wieku.

Oprócz czynników w dużej mierze obiektywnych, o optymalnej dla danego członka strate-
gii inwestycyjnej decydują też czynniki osobowościowe, przede wszystkim poziom awersji 
do ryzyka danej osoby wynikający z jej charakteru oraz aktualnej sytuacji w cyklu życia5. 
Ważne są też preferencje danej osoby co do konsumpcji bieżącej względem przyszłej (intem-
poral substitution elasticity). Preferencje te kształtowane są w dużej mierze przez aktualną 
sytuację, w jakiej znajduje się dany uczestnik funduszu. Wyższa awersja do ryzyka skutkuje 
niższym popytem na aktywa ryzykowne (akcje), zaś większa preferencja do odraczania kon-
sumpcji wpływa na zwiększenie inwestycji w takie aktywa (por. Allianz 2007: 29).

Teoria finansów przedstawia zatem argumenty dla tworzenia funduszy emerytalnych, 
które w większym stopniu uwzględniają cechy indywidualne ubezpieczonych oraz stop-
niowo, w miarę zbliżania się przez nich do wieku emerytalnego, zmniejszają ekspozycję 
ich oszczędności na ryzyko rynkowe. W praktyce pojawia się jednak wiele pytań dotyczą-
cych optymalnej konstrukcji takiego systemu.

Główne zmienne w systemie wielofunduszowym3. 
Zaprojektowanie systemu wielofunduszowego wymaga odpowiedzi na szereg pytań doty-
czących szczegółowej konstrukcji. Zasadnicze kwestie do rozważenia to:

Forma prawna multifunduszy – fundusze czy subfundusze?•	

Mechanizm początkowego przydziału ubezpieczonych do multifunduszy – jakie prze-•	
działy wieku, czy przydział taki jest przymusowy czy dobrowolny (możliwość fundu-
szu o innej strategii inwestycyjnej, niż tej wynikającej z wieku ubezpieczonego)?

Przechodzenie ubezpieczonych do innych multifunduszy – przymusowe, czy dobro-•	
wolne; możliwość powrotu czy decyzja nieodwołalna; częstotliwość transferów, opła-
ta za transfer?

Mechanizm transferu oszczędności przy przechodzeniu do innego multifunduszu – •	
jednorazowy czy rozłożony w czasie?

Wysokość opłat w poszczególnych multifunduszach – jednakowa czy zróżnicowana?•	

System oceny wyników – jakie portfele odniesienia (benchmarki), długość horyzon-•	
tu oceny, częstotliwość oceny, bonusy i kary za wyniki?

System gwarancji dla uczestników.•	

Alokacja aktywów poszczególnych multifunduszy, a w szczególności funduszu do-•	
myślnego (do którego trafiają osoby niepodejmujące decyzji o wyborze funduszu)6.

5 Określony moment w cyklu życiowym jednostki (np. założenie rodziny, posiadanie małych dzieci) 
wpływa nie tylko na wielkość zasobów, które dana jednostka może zainwestować, ale również na jej 
horyzont inwestycyjny, a zatem także na wymagany stopień płynności portfela.
6 Funduszem domyślnym może być fundusz konserwatywny (jak ma to miejsce w przypadku krajów 
nadbałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii), fundusz „środkowy” (zrównoważony; Peru) lub fundusz odpowiadający 
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Każda z tych opcji powoduje określone konsekwencje (np. zróżnicowanie opłat może po-
wodować nieracjonalne decyzje uczestników, polegające na przechodzeniu do „tańszych” 
funduszy bez względu na wiek), a dane rozwiązanie jest najczęściej dość ściśle powiązane 
z szeregiem innych zmiennych (np. obecność i rodzaj gwarancji w systemie jest silnie 
uwarunkowana sposobem oceny wyników inwestycyjnych funduszy).

Najważniejszymi problemami w systemie wielofunduszowym, w szczególności w przy-
padku obowiązkowych funduszy emerytalnych, jest ustalenie sposobu „przydziału” 
ubezpieczonych do poszczególnych strategii inwestycyjnych oraz wyznaczenie długoter-
minowej alokacji aktywów dla poszczególnych funduszy. Te decyzje implikują stopień 
agresywności polityki inwestycyjnej (oczekiwaną stopę zwrotu oraz zmienność wyniku), 
długość horyzontu czasowego dla poszczególnych strategii, jak również długość pozosta-
łego okresu aktywności zawodowej dla ewentualnego „nadrobienia” strat na rynku kapi-
tałowym. Dlatego decyzja dotycząca tych zmiennych ma kluczowy wpływ na oczekiwaną 
wysokość emerytury.

Racjonalność wyborów ubezpieczonych i problem ustalenia 4. 
strategii lokacyjnej dla funduszu domyślnego

Współczesne kapitałowe systemy emerytalne stawiają przed jego uczestnikami duże wy-
magania. Przyszli emeryci muszą podejmować szereg decyzji o charakterze inwestycyj-
nym (jaki fundusz i jaką strategię wybrać, kiedy i w której instytucji dokonać zakupu 
renty dożywotniej, jak dużo i w jaki sposób oszczędzać dodatkowo na emeryturę). Mimo 
istnienia profesjonalnych instytucji zarządzających oszczędnościami, to emeryci pono-
szą całość lub większość (w zależności od konstrukcji systemu) ryzyka inwestycyjnego. 
Dodatkowo, oczekuje się, że decyzje członków będą pozytywnie wpływały na efektyw-
ność funduszy emerytalnych poprzez wzmożenie poziomu konkurencji między instytu-
cjami zarządzającymi.

Niestety, racjonalność wyborów przeciętnego ubezpieczonego jest znacznie ograniczona 
(Simon 1955), w szczególności, gdy decyzje podejmowane są w warunkach niepewności 
(zob. Kahnmeman, Tversky 1979). Ograniczenia, które wpływają na podejmowane decy-
zje mogą dotyczyć (Blake 2006b: 221) ograniczonej racjonalności (wywołanej stopniem 
komplikacji problemów, wykraczającym poza możliwości poznawcze jednostki), ograni-
czonej samokontroli (polegającej na tym, że jednostki nie zawsze są w stanie zrealizować 
plany, które same sobie wytyczyły) i ograniczonej interesowności (proces maksymalizacji 
użyteczności jest „zakłócany” działaniami o podłożu altruistycznym).

W nauce istnieje już bardzo bogata literatura dotycząca finansów behawioralnych (zob. 
np. Blake 2006a: 221; Zielonka 2008). Jeśli chodzi o system emerytalny, to ludzkie decyzje 
często cechuje pasywność (brak wyboru) oraz brak racjonalności rozumianej jako związek 
między decyzją a określonymi zmiennymi ekonomicznymi (prowizją, stopą zwrotu, sytu-
acją na rynku kapitałowym itd.). Przykładem może być tutaj zjawisko wybierania funduszy 

wiekowi uczestnika (Chile).
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emerytalnych. Duża część osób (np. w Polsce, w latach 2007–2009, 1/3–1/4 osób) nie podej-
muje decyzji, do jakiego funduszu chce przystąpić, w związku z czym jest losowana, nato-
miast te osoby, które zmieniają fundusze, czynią to z reguły pod wpływem akwizytorów, 
a nie na skutek analizy kosztów i wyników (Stańko 2009b: 16–17). Blake et al. (2005: 2) stwier-
dzają, że większość uczestników planów emerytalnych w USA i Wielkiej Brytanii akcepto-
wała domyślne parametry dotyczące oszczędzania na emeryturę, takie jak wysokość składki 
(od 42 do 71% osób w USA) oraz sposób inwestowania (od 48 do 81% w USA inwestowało 
w fundusze domyślne, z reguły rynku pieniężnego; w Wielkiej Brytanii było to 80% osób).

Dlatego też bardzo ważne jest określenie takiego sposobu przydziału do funduszu, by 
z jednej strony dać aktywnym uczestnikom systemu możliwość wyboru, ale z drugiej – 
ochronić większość osób, które albo takiego wyboru nie podejmą, albo będą dokonywać 
wyborów nieracjonalnych. Atrakcyjnym rozwiązaniem pośrednim wydaje się strategia 
„paternalistycznego liberalizmu” (paternalistic libertarianism) zaproponowana przez 
Richarda Thalera i Cassa Sunsteina (2003). W myśl tego rozwiązania jednostki otrzymują 
pewne opcje do wyboru, jednakże ich ostateczne decyzje (lub – co ważniejsze – ich brak) 
są w dużej mierze ukształtowane przez projektanta systemu (Blake 2006a: 241).

W systemie multifunduszy tworzy się zatem fundusze domyślne, do których przypisywa-
ni są ubezpieczeni, którzy nie dokonali wyboru. Sam zaś system działa w oparciu o zasadę 
domyślnej zgody. W miarę osiągania przez poszczególne jednostki określonego, wyższego 
przedziału wieku, oszczędzający otrzymuje informację, że zostanie on wkrótce przenie-
siony do funduszu o niższym stopniu ryzyka, i że w związku z tym ma określony czas 
na wyrażenie sprzeciwu wobec tej decyzji. Jeśli ubezpieczony nie podejmie aktywnego 
działania (co w praktyce ma miejsce w przypadku zdecydowanej większości osób), zostaje 
on automatycznie przeniesiony do bardziej bezpiecznego funduszu.

Mechanizm wyboru funduszu docelowego ma znaczenie zarówno w systemie dobrowol-
nym, jak i obowiązkowym. Jednak w przypadku obowiązkowych systemów emerytalnych 
problem racjonalności wyborów członków funduszy nasila się z uwagi na pozorny brak 
konieczności „interesowania się” oszczędnościami emerytalnymi, które są przymusowe 
a w związku z tym nieco mniej widoczne dla ubezpieczonego, oraz ze względu na możli-
wość „przerzucenia” (przynajmniej mentalnie) przez ubezpieczonych odpowiedzialności 
za niewłaściwy wybór na organizatora systemu, czyli na państwo.

Jak widać, w systemach kapitałowych występuje zatem pewien konflikt między rynko-
wym charakterem rozwiązań emerytalnych i swobodą decyzji jednostki a paternalizmem 
państwa, motywowanym pragnieniem poprawy racjonalności wyborów jednostek oraz 
uniknięcia politycznej i finansowej odpowiedzialności za błędne wybory.

Jaka zatem powinna być długoterminowa strategia oszczędzania na emeryturę? Badania 
zachodnich planów emerytalnych pokazują, że nie ma konkretnego pomysłu, jak powi-
nien wyglądać fundusz domyślny. Zróżnicowanie polityk inwestycyjnych funduszy do-
myślnych w Wielkiej Brytanii jest na tyle szerokie, że równie dobrze można by dokony-
wać losowego mechanizmu tworzenia takich portfeli (Blake et al., 2005: 8).
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Symulacje przeprowadzone przez Davida Blake’a (2006: 111–123) oraz Grzegorza Chłopka 
(2009) wskazują jednak, że długoterminowe inwestowanie oszczędności emerytalnych 
powinno być agresywne. Blake przeanalizował pięć różnych strategii inwestycyjnych, 
w tym strategię konserwatywną polegającą na inwestowaniu środków po połowie w bony 
i obligacje skarbowe; strategię agresywną (średnią alokację w branży w 1998 r.: 5% bony 
skarbowe, 15% brytyjskie obligacje skarbowe, 51% akcje brytyjskie, 5% nieruchomości 
brytyjskie, 20% akcje zagraniczne, 4% obligacje zagraniczne) oraz strategię typu lifestyle, 
gdzie przez pierwsze 20 lat środki są inwestowane jak w strategii agresywnej, a następnie 
przenoszone są po 5% rocznie w kierunku strategii konserwatywnej. Z kolei Grzegorz 
Chłopek dokonał symulacji możliwych wyników inwestycyjnych OFE na bazie danych 
historycznych z rynku amerykańskiego i brytyjskiego, analizując 8 strategii, w tym stra-
tegię bardzo agresywną (100% akcji przez cały okres inwestycji), agresywną (65% akcji), 
zrównoważoną (35% akcji), bezpieczną (5% akcji) oraz strategie stopniowego przechodze-
nia od funduszu agresywnego do konserwatywnego.

Oba badania wskazują, że bardziej agresywne inwestowanie oraz dłuższy okres przeby-
wania w funduszach tego typu przynosi znacząco lepsze rezultaty i chroni przed inflacją. 
Wprowadzenie funduszu bezpiecznego obniża ryzyko znacznej utraty zaoszczędzonych 
środków, jednakże bezpieczeństwo to kosztuje bardzo dużo z powodu znaczącego ob-
niżenia przewidywanej wysokości emerytury (rezygnacja z możliwych zysków inwe-
stycyjnych z akcji w okresach prosperity) i nie chroni przed utratą realnego kapitału 
w okresach wysokiej inflacji (Chłopek 2009). Zbyt wczesne odejście od strategii akcyj-
nych może prowadzić do obniżenia świadczeń nawet o 20–25% oraz znacznie zwiększa 
różnice w zebranym kapitale emerytalnym w zależności od koniunktury (Chłopek 2009). 
Blake (2006b: Tabela 4.2: 120) stwierdza ponadto, że najkorzystniejszą strategią dla eme-
ryta jest dobrze zdywersyfikowany i relatywnie wysoce ryzykowny portfel agresywny 
(średnia w branży) przez bardzo długi okres (40 lat); natomiast nie ma dowodu na to, 
że przejście do strategii konserwatywnej w miarę zbliżania się do wieku emerytalnego 
jest opłacalne.

Tabela 1 przedstawia wyniki symulacji Davida Blake’a wyrażone za pomocą tzw. współ-
czynnika emerytalnego, gdzie przyjęto, że wartość 1 odpowiada stopie zastąpienia7 na po-
ziomie 2/3. Jak widać, najwyższe rezultaty występują w przypadku strategii agresywnej 
(PFA, mediana 2,63) oraz cyklu życiowego (lifestyle, mediana 2,13), przy czym najwięk-
szą zmiennością charakteryzują się strategie: agresywna (odchylenie standardowe 2,65) 
i ubezpieczenia portfela (CPPI, 2,10). Strategia agresywna oferowała najlepszy rezultat 
w przypadku wystąpienia negatywnych scenariuszy – w 95 przypadkach na 100 wskaźnik 
emerytalny był równy lub wyższy od wartości 0,95, podczas gdy strategia konserwatywna 
przynosiła wynik o połowę gorszy (0,61).

7 Stopa zastąpienia to relacja pierwszej emerytury do ostatniego wynagrodzenia (indywidualna stopa 
zastąpienia) lub relacja przeciętnej emerytury z systemu emerytalnego do przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce (systemowa stopa zastąpienia).
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Strategie alokacji aktywów w modelu normalnym wielowymiarowym Tabela 1. 
(multivariate normal model)

Model
Współczynnik emerytalny

Mediana SD 95% VaR 80% VaR
50/50 0,84 0,18 0,61 0,71
PFA (średnia alokacja w branży) 2,63 2,65 0,95 1,53
Lifestyle (alokacja cyklu życiowego) 2,13 1,86 0,90 1,34
Threshold 1,30 1,10 0,74 0,93
Insurance (CPPI) 2,10 2,06 0,83 1,27

Źródło: Blake (2006b: Tabela 4.2: 12).

Zdaniem Davida Blake’a (2006b) strategia agresywna jest najwydajniejsza w kontekście 
oczekiwanej stopy zwrotu i oczekiwanego ryzyka. By uzyskać identyczny poziom ufności, 
określony miarą value at risk (VaR), co przy strategii inwestowania 10% wynagrodzenia 
w portfel agresywny (PFA), alternatywne strategie inwestowania wymagałyby wyższych 
składek już w przypadku 95 realizacji na 100.

Wymagana wysokość składki dla pozostałych strategii inwestycyjnych, by Tabela 2� 
uzyskały one ten sam poziom ufności VaR, co strategia PFA (o składce 10%)

Strategia
Wymagana wysokość składki (%)

99% 95% 50% 5%
50/50 11,5 15,6 31,3 72,2
Lifestyle 9,0 10,6 12,3 19,3
Threshold 10,0 12,8 20,2 23,7
Insurance 10,3 11,4 12,5 12,9

Źródło: adaptowana tabela z Blake (2006b: Tabela 4.4, 123).

Zdaniem Grzegorza Chłopka (2009) ograniczanie udziału akcji w portfelu powinno być 
dokonywane jak najpóźniej i tylko w celu zabezpieczenia przyszłych emerytów przed ry-
zykiem „przeniesienia całego kapitału w dnie bessy”. Pośrednio argumentację tę potwier-
dzają wyniki systemów emerytalnych w Europie Środkowej i Centralnej (Stańko 2009a) 
– pod koniec lutego 2009 r., czyli w momencie głębokiego kryzysu finansowego, najwyż-
sze długoterminowe stopy zwrotu były osiągnięte przez systemy inwestujące agresywniej 
w akcje (w Polsce i Chorwacji).

Multifundusze w wybranych krajach świata5. 8

Historia i sytuacja obecna5.1. 

Jak wspomniano, rozwiązania wielofunduszowe funkcjonują już w kilku krajach, które 
wprowadziły kapitałowe, powszechne systemy emerytalne. Od jesieni 2000 r. do 2003 r. 
w Szwecji wprowadzano stopniowo system kapitałowy, w którym ubezpieczeni mogą 

8 Jeżeli nie wskazano inaczej, źródłem informacji w tej sekcji są dane uzyskane na drodze korespondencji 
prywatnej od Pana Manuela Tabilo ze Stowarzyszeni Zarządzających Funduszami Emerytalnymi (FIAP, 
Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones) oraz opracowania G. Arthura (2009).
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zainwestować 2,5% składki w 1–5 spośród prawie 800 funduszy inwestycyjnych zareje-
strowanych w rządowej agencji The Swedish Premium Pension Authority (PPM). W przy-
padku rynku obowiązkowych otwartych funduszy emerytalnych prekursorem systemu 
wielofunduszowego było Chile, które 27 września 2002 r. wprowadziło 5 portfeli inwesty-
cyjnych: bardzo agresywny (A), agresywny (B), pośredni (C), konserwatywny (D), bardzo 
konserwatywny (E). Tamtejsze towarzystwa emerytalne mają obowiązek tworzenia czte-
rech funduszy – za wyjątkiem najbardziej agresywnego (Kritzer 2008: 71).

Rozwiązania wielofunduszowe wprowadzono także w krajach nadbałtyckich. Od 2002 r. 
w Estonii funkcjonują obowiązkowe fundusze emerytalne. Firmy zarządzające mogą 
od 2005 r. oferować trzy rodzaje strategii inwestycyjnej (konserwatywną, zrównoważoną, 
agresywną), a członkowie muszą wybrać jedną z nich9. W tej chwili na rynku estońskim 
są portfele konserwatywne (oferowane przez siedem instytucji), zrównoważone (pięć) 
oraz aktywne (siedem). Od września 2009 r. istnieją też portfele agresywne, prowadzone 
przez dwie instytucje10. Łotewski obowiązkowy system kapitałowy został wprowadzo-
ny w lipcu 2001 r., jednakże do 2003 r. był on zarządzany przez państwo. Od stycznia 
2003 r. ubezpieczeni mogą wybrać jedną spośród trzech strategii inwestycyjnych, które 
muszą być oferowane przez pięć otwartych funduszy emerytalnych11. Każde towarzystwo 
może oferować więcej niż jeden fundusz dla danej strategii inwestycyjnej. Litewski system 
to dobrowolne fundusze emerytalne i inwestycyjne, które oferują 4 opcje inwestycyjne 
(Guillermo 2009).

W regionie Europy Środkowej systemy multifunduszowe pojawiły się już na Słowacji 
(obowiązkowy system emerytalny) i Węgrzech (dobrowolny system emerytalny). W obu 
krajach ubezpieczony może wybrać tylko jedną strategię inwestycyjną. Słowackie fundu-
sze emerytalne oferują od stycznia 2005 r. trzy rodzaje funduszy: konserwatywny, zrów-
noważony i agresywny. Podobne rozwiązanie stosowane jest na Węgrzech – tamtejsze 
towarzystwa emerytalne muszą tworzyć 3 portfele inwestycyjne o różnym stopniu ryzy-
ka. Od 1 stycznia 2008 r. tworzenie tych portfeli było kwestią dobrowolną, od 1 stycznia 
2009 r. miało być już obowiązkowe, jednak z uwagi na kryzys finansowy termin ten prze-
łożono do końca 2009 r.12 W Polsce w latach 2005–2006 trwały dość intensywne prace nad 
wprowadzeniem trzech multifunduszy, jednakże z uwagi na wybory parlamentarne prace 
te zostały przerwane.

Od stycznia 2005 r. następne dwa kraje Ameryki Łacińskiej wprowadziły system wie-
lofunduszowy. W Peru tamtejsze fundusze emerytalne oferują strategie emerytalne. 
W Meksyku do marca 2008 r. funkcjonowały tylko dwa typy funduszy emerytalnych 

9 Informacja Pana Manuela Tabilo, korespondencja prywatna, lipiec 2009 r.
10 http://www.pensionikeskus.ee, data odczytu: grudzień 2009 r.
11 http://www.vsaa.lv/vsaa/content/?lng=en&cat=705, data odczytu: grudzień 2009 r.
12 Przyczyną był niski udział akcji w portfelu wynoszący na koniec roku 2008 r. Obawiano się, że wprowadzenie 
funduszy agresywnych zgodnie z pierwotnym terminem wywołałoby konieczność gwałtownych zakupów 
tanich wprawdzie akcji, ale kosztem znacznie zwiększonego ryzyka późniejszej niewypłacalności spółek. 
Informacja i komentarz Pana Tibora Párniczky’ego, korespondencja prywatna, grudzień 2009 r.
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(Siefore Básica 1 i 2), przy czym oba portfele były bardzo konserwatywne. Dopiero 
od marca 2008 r. wprowadzono następne trzy strategie inwestycyjne.

W najbliższych latach kilka następnych krajów (Bułgaria, Kolumbia, Polska) planuje 
wprowadzenie podobnych rozwiązań do swoich systemów.

Limity inwestycyjne5.2. 

Dozwolona alokacja aktywów w poszczególnych multifunduszach jest dość zróżnicowa-
na. W Chile fundusz najbardziej agresywny może inwestować do 80% w akcje i inne in-
strumenty o zmiennej charakterystyce wypłat; biorąc pod uwagę, że limit na inwestycje 
w fundusze inwestycyjne wynosi 40% oznacza to, że teoretycznie cały portfel inwesty-
cyjny może być ulokowany w akcjach lub instrumentach o zmiennej wypłacie. Fundusz 
najbardziej konserwatywny nie może inwestować więcej niż 5% aktywów w akcje. Jeśli 
chodzi o limit inwestycji zagranicznych, to dotyczy on wszystkich subfunduszy łącznie 
i wynosi 80% wartości zarządzanych aktywów. Warto dodać, że pięć opcji istniejących 
w systemie chilijskim nie różni się tylko wysokością zaangażowania w poszczególne klasy 
aktywów – istotnym czynnikiem różnicującym jest tutaj także katalog dostępnych in-
strumentów finansowych. W ten sposób fundusze pośrednie, np. B czy C, nie są prostą 
liniową kombinacją funduszy „skrajnych” A i E.

Limity inwestycyjne w Chile (max�, jako % zarządzanych aktywów)Tabela 3� 

Fundusz

Dochód zmienny 
(m.in. akcje) Rządowe 

papiery dłużne
Fundusze 

inwestycyjne

Depozyty bankowe 
i papiery wartościowe 

emitowane przez 
instytucje finansowemin max

A 0 5 80 0 80

B 5 20 70 10 70

C 15 20 50 20 50

D 25 60 40 20 40

E 40 80 40 40 40
Źródło: materiały FIAP, korespondencja prywatna, grudzień 2009 r.

Tabela 4 przedstawia główne ograniczenia inwestycyjne w przypadku funduszy w Meksyku. 
Są znacznie bardziej konserwatywne niż w Chile. Najbardziej agresywny fundusz, Siefore 
Básica 5, może inwestować maksymalnie 30% aktywów w instrumenty o zmiennym do-
chodzie (np. akcje), do 10% w fundusze inwestycyjne nieruchomości i infrastrukturalne 
oraz do 10% w noty strukturyzowane instrumenty dłużne (structured notes). Fundusz 
najbardziej konserwatywny może inwestować jedynie w skarbowe papiery wartościowe. 
Bez względu na rodzaj funduszu, inwestycje zagraniczne nie mogą przekraczać 20% jego 
wartości. Meksyk stosuje interesujące podejście do kontroli ryzyka inwestycyjnego – jed-
ną ze zmiennych określających poziom dopuszczalnego ryzyka portfela jest współczynnik 
VaR (Value at Risk), czyli maksymalna wartość potencjalnej straty przy założonym pozio-
mie prawdopodobieństwa (zwykle jest to 5%).
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Limity inwestycyjne w Meksyku (max�, jako % zarządzanych aktywów)Tabela 4� 

Fundusz
Instrumenty 
o zmiennym 

dochodzie

Fundusze 
inwestycyjne 

nieruchomości 
i infrastrukturalne

Noty 
strukturyzowane VaR Inwestycje 

zagraniczne

SB1 0 0 0 0,6 20

SB2 15 5 1 1,0 20

SB3 20 5 5 1,3 20

SB4 25 10 7,5 1,6 20

SB5 30 10 10 2,0 20
Źródło: materiały FIAP, korespondencja prywatna, grudzień 2009 r.

Limity inwestycyjne w Peru są dość liberalne (tabela 5). Fundusze mogą inwestować w in-
strumenty pochodne oraz dość dużo (10% fundusze konserwatywne, 80% fundusze agre-
sywne) w akcje. Podobnie jak w Chile, limit inwestycji zagranicznych dotyczy wszystkich 
subfunduszy. Wynosi on aktualnie 22%.

Limity inwestycyjne w Peru (max�, jako % zarządzanych aktywów)Tabela 5� 

Fundusz
Instrumenty 
o zmiennym 

dochodzie

Instrumenty 
dłużne

Instrumenty 
pochodne Gotówka

Typ 1 10 100 10 40

Typ 2 45  75 10 30

Typ 3 80  70 20 30
Źródło: materiały FIAP, korespondencja prywatna, grudzień 2009 r.

Możliwości inwestycyjne w krajach nadbałtyckich przedstawione są w tabeli 6. Najbardziej 
agresywne strategie inwestycyjne dostępne są na Litwie; wynika to jednak częściowo 
z faktu, że są to fundusze dobrowolne. Warto podkreślić, że w krajach tych nie występuje 
gwarancja minimalnej stopy zwrotu z drugiego filaru. Przykładowo, w Estonii nie ma 
też instytucji emerytury minimalnej. Dlatego też limity te należy uznać za dość odważ-
ne – z uwagi na zakres ponoszonego przez uczestników ryzyka. Z drugiej strony, składki 
do obowiązkowych systemów kapitałowych w Estonii i na Łotwie są relatywnie niewyso-
kie. W obu krajach nie obowiązują limity na inwestycje zagraniczne.

Limity inwestycyjne dotyczące instrumentów o zmiennym dochodzie Tabela 6� 
w krajach nadbałtyckich (max�, jako % zarządzanych aktywów)

Fundusz Estonia Łotwa Litwa

Bezpieczny 0 0 0

Pośredni 25 15 30

Progresywny 50 nie dotyczy 70

Agresywny 75 30 bez limitu
Źródło: Guillermo (2009) oraz opracowanie własne.
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Multifundusze na Słowacji mogą dość agresywnie inwestować w akcje i podejmować ry-
zyko walutowe (tabela 7). Zniesiono także (w wyniku presji Komisji Europejskiej) limity 
inwestycyjne dotyczące lokat zagranicznych.

Limity inwestycyjne na Słowacji (max�, jako % zarządzanych aktywów)Tabela 7� 

Fundusz Akcje Obligacje i inne 
instrumenty bezpieczne

Ekspozycja na ryzyko 
walutowe

Konserwatywny 0 min. 100 0

Zrównoważony 50 min. 50 50

Wzrostu 80 bez limitu 80
Źródło: informacja Pana Ivana Barri, korespondencja prywatna, grudzień 2009 r.

W systemie dobrowolnych węgierskich funduszy emerytalnych w przypadku portfeli 
agresywnych istnieje możliwość inwestowania w nieruchomości, kapitał podwyższonego 
ryzyka (venture capital) oraz instrumenty pochodne. Co interesujące, istnieje wymóg in-
westowania co najmniej 40% funduszu agresywnego w akcje.

Limity inwestycyjne na Węgrzech (max�, jako % zarządzanych aktywów)Tabela 8� 

Fundusz Akcje Inne limity inwestycyjne

Konserwatywny 10 Zakaz inwestycji w nieruchomości, venture capital 
oraz instrumenty pochodne

Zrównoważony od 10 do 40

Nieruchomości – 10
Venture capital – 3
Zakaz inwestycji w instrumenty pochodne oraz 
fundusze inwestycyjne tego typu

Wzrostu min. 40

Nieruchomości – 20
Venture capital – 5,
Instrumenty pochodne oraz fundusze inwestycyjne 
tego typu – 5

Źródło: informacja Pana Tibora Párniczky’ego oraz Pana Tibora Bedő, korespondencja prywatna 
sierpień oraz grudzień 2009 r.

Podsumowując, w systemach otwartych funduszy emerytalnych opcja konserwatywna 
jest dość podobna i w zasadzie wyklucza inwestycje w akcje (w większości analizowanych 
krajów limit wynosi 0%, w Chile – 5%, w Peru i na Węgrzech – 10%), natomiast opcja 
najbardziej agresywna jest dość zróżnicowana w zależności od systemu i wynosi 30–40% 
lub znacznie więcej – powyżej 70%.

W Szwecji, w której przyjęto rozwiązania zasadniczo odmienne niż w opisywanych powy-
żej krajach, funkcjonuje obecnie prawie 800 funduszy inwestycyjnych oferujących wsze-
laki zakres możliwych strategii inwestycyjnych i poziomu ryzyka. Osoba przystępująca 
do systemu podejmuje decyzję, w jakim funduszu chce oszczędzać. Maksymalnie może 
rozdysponować swoje środki do pięciu różnych funduszy13. Jedną z możliwych opcji jest 

13 www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/
Andra%20spr%_C3%A5k/Polska/premiepension_pol.pdf, data odczytu: grudzień 2009.
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oszczędzanie w ramach funduszy kohortowych (generation funds), które de facto działają 
identycznie jak fundusze z docelowym rokiem przejścia na emeryturę.

Fundusz domyślny5.3. 

Jak już wspomniano, kwestia ustalenia zasad przydziału do funduszu domyślnego oraz 
prowadzonej przez niego polityki inwestycyjnej jest bardzo istotna. W analizowanych kra-
jach można wyróżnić cztery podejścia. W krajach Ameryki Łacińskiej oraz na Węgrzech, 
w przypadku niedokonania przez członka wyboru funduszu, czy to w momencie przy-
stąpienia do systemu emerytalnego, czy też w momencie konieczności podjęcia decyzji 
związanej z przejściem do następnej kategorii wieku, uczestnik taki jest automatycznie 
przydzielany do subfunduszu odpowiadającego jego wiekowi. Działa zatem tutaj kryte-
rium wieku uczestnika.

W krajach nadbałtyckich, w przypadku braku decyzji, dana osoba jest przydzielana do fun-
duszu konserwatywnego. Wydaje się, że tego rodzaju zasada nie jest korzystna. Co praw-
da, daje ochronę przed zbyt wysokim ryzykiem inwestycyjnym, jednakże w świetle tego, 
co powiedziano już o długoterminowym oszczędzaniu na emeryturę oraz pasywności 
wyborów członków funduszy emerytalnych (por. pkt. 4), automatyczny przydział do fun-
duszu konserwatywnego drastycznie obniża oczekiwaną wysokość emerytury. Istnieje 
bowiem duże ryzyko, że większość spośród tak przydzielonych młodych osób nie dokona 
korekty tego stanu rzeczy i utraci możliwość inwestowania w akcje w początkowym okre-
sie oszczędzania.

Trzecim, poniekąd wymuszonym politycznie14 rozwiązaniem, jest system przydziału obo-
wiązujący na Słowacji. Jeśli dana osoba nie wyrazi woli przystąpienia do systemu kapita-
łowego, zostaje ona przydzielona do systemu repartycyjnego. Wcześniej obowiązywała 
zasada przydziału do funduszu konserwatywnego.

W Szwecji problem wyboru funduszu przez osoby przystępujące jest szczególnie istotny. 
Uczestnicy mają do wyboru prawie 800 funduszy, co w sytuacji ograniczonej wiedzy fi-
nansowej i tak szerokiego wyboru znacząco utrudnia lub wręcz uniemożliwia podjęcie 
decyzji. W ciągu ośmiu lat liczba funduszy wzrosła z ok. 460 w roku 2000 do prawie 800. 
System ten jest przedmiotem krytyki ze strony ekspertów jako zbyt skomplikowany dla 
przeciętnego człowieka (NRPN, 2008). W efekcie zbyt szerokiej oferty, coraz mniej osób 
podejmuje decyzję o przystąpieniu do danego funduszu inwestycyjnego i „ląduje” w do-
myślnym Oszczędnościowo-Premiowym Funduszu Emerytalnym (Premiesparfonden), 
który jest globalnym funduszem akcyjnym. Funduszem Premiesparfonden administruje 
VII Fundusz AP (Sjunde AP-fonden)15. Aktualnie, fundusz inwestuje 82% środków w akcje 

14 Obecny rząd słowacki jest nastawiony negatywnie do systemu kapitałowego, w związku z czym 
podejmuje szereg działań zmierzających do stopniowego ograniczenia roli kapitałowych funduszy 
emerytalnych. Szczególnie spektakularna była dwukrotna już decyzja o umożliwieniu członkom funduszy 
wycofania się z systemu kapitałowego i powrotu do systemu repartycyjnego. Jak dotąd, inicjatywy te nie 
spowodowały masowego wychodzenia uczestników z systemu.
15 www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/
Andra%20spr%C3%A5k/Polska/premiepension_pol.pdf, data odczytu: grudzień 2009 r.
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(z czego 20% to akcje krajowe, 10% – krajów wschodzących, 52% – akcje globalne), 8% 
w obligacje (4% – obligacje krajowe indeksowane inflacją, 2% – obligacje w USD, 2% – ob-
ligacje w GBP), 10% w inwestycje alternatywne (w tym 8% to akcje spółek niepublicznych, 
a 2% – funduszy arbitrażowych, czyli hedgingowych)16. Inną formą funduszu domyślnego 
są fundusze kohortowe, których alokacja aktywów staje się coraz bardziej konserwatywna 
w miarę zbliżania się do emerytury. W marcu 2008 r. około 13% wszystkich oszczędzają-
cych lokowało środki w funduszach kohortowych (NRPN, 2008).

Dystrybucja członków do poszczególnych funduszy. Przenoszenie 5.4. 
środków

We wszystkich analizowanych krajach, poza Szwecją17 i krajami nadbałtyckimi, występu-
je zasada automatycznego przenoszenia ubezpieczonych w miarę upływu lat do kolejnego, 
bardziej bezpiecznego funduszu (tabele 9 i 10). W Chile członek funduszu emerytalnego 
może wybrać jedną lub dwie strategie inwestycyjne.

W tych krajach, za wyjątkiem Meksyku, istnieje możliwość aktywnego wyboru funduszu 
o wyższym poziomie ryzyka niż domyślny dla danej kategorii wieku. W miarę starzenia 
się uczestnika systemu, pole wyboru ulega zawężeniu aż do sytuacji, gdy osoby w naj-
wyższym przedziale wieku muszą oszczędzać w funduszu o najniższym profilu ryzyka. 
W przypadku Meksyku przeniesienie następuje automatycznie ze względu na wiek, i nie 
ma możliwości oszczędzania w funduszu bardziej agresywnym, niż wynika to z wie-
ku uczestnika. Przykładowo, w Chile mężczyźni w wieku powyżej 65 lat oraz kobiety 
w wieku powyżej 60 lat nie mają możliwości inwestowania w fundusze agresywne typu 
A i B. W Peru osoby powyżej 60. roku życia mają zakaz inwestowania w fundusz typu 3, 
o najwyższym poziomie inwestycji w akcje. Na Słowacji ograniczenie to wyznaczone jest 
poprzez liczbę lat pozostałych do osiągnięcia wieku emerytalnego; na 15 lat przed wkro-
czeniem w ten wiek nie można inwestować już w fundusz wzrostu.

W krajach bałtyckich nie ma żadnych ograniczeń w wyborze funduszu i nie występu-
je mechanizm przydziału do funduszu ze względu na wiek (tabela 10). Dlatego systemy 
te można ocenić jako bardzo liberalne i nakładające na jednostkę dużą odpowiedzialność 
za podejmowane decyzje.

W momencie przejścia uczestnika do innego multifunduszu jego środki są przenoszone 
w sposób jednorazowy (wszystkie kraje z wyjątkiem Chile). Oznacza to, że członek fundu-
szu emerytalnego ponosi dość istotne ryzyko co do ceny sprzedaży aktywów. Jest tak dla-
tego, bo część oszczędności ulokowanych w instrumentach o wyższym poziomie ryzyka 
musi być sprzedana i zainwestowana w środki o niższym poziomie ryzyka. W przypadku 
niekorzystnej sytuacji na rynku członek funduszu może ponieść znaczącą stratę. Przy 

16 Od 2008 r. inwestycja w fundusze arbitrażowe (hedgingowe) odbywa się za pomocą tańszej strategii 
replikacyjnej, oferowanej przez banki inwestycyjne. Polega ona na zakupie instrumentów pochodnych 
w taki sposób, by inwestycje odzwierciedlały dochodowość wybranych funduszy hedgingowych;  
http://www.ap7.se/, data odczytu: grudzień 2009 r.
17 Chyba że ubezpieczony oszczędza w funduszu kohortowym.
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transferach automatycznych, indukowanych przez fakt osiągnięcia danego wieku przez 
ubezpieczonego, wybór momentu do przeprowadzenia takiej operacji jest niezależny za-
równo od uczestnika, jak i regulatora.

Zasady przydziału oszczędzających według ich wieku do określonego Tabela 9� 
multifunduszu w krajach Ameryki Łacińskiej

Chile Meksyk Peru

O
gr

an
ic

ze
ni

a 
w

yb
or

u 
su

bf
un

du
sz

u Emeryci (mężczyźni powyżej 
65 lat i kobiety powyżej 
60 lat): mogą wybrać jedynie 
3 fundusze o relatywnie 
najniższym ryzyku (C, D oraz 
E)

Wybór funduszu 
agresywniejszego niż 
domyślny nie jest dozwolony

Osoby powyżej 60 lat nie 
mogą inwestować w fundusz 
agresywny (typ 3, do 80% 
to dochód zmienny)Mężczyźni > 55 oraz kobiety 

> 50: mogą wybierać tylko 
między 4 funduszami B, C, 
D i E

Członkowie są automatycznie 
przenoszeni do bardziej 
konserwatywnych funduszy 
w miarę nabywania lat. 
Jest jednak możliwy wybór 
bardziej konserwatywnego 
funduszu niż domyślny

K
ry

te
ri

a 
pr

zy
dz

ia
łu

 
do

m
yś

ln
eg

o

Wiek ubezpieczonego Wiek ubezpieczonego Wiek ubezpieczonego

Grupa 
wieku

Fundusz 
domyślny

Grupa 
wieku

Fundusz 
domyślny

Grupa 
wieku

Fundusz 
domyślny

Osoby 
w wieku 
35 lat lub 
mniej

Ryzykowny 
typu B (do 60% 
dochodu 
zmiennego)

Członkowie 
poniżej 
27 lat

Najbardziej 
ryzykowny 
(do 30% 
dochodu 
zmiennego)

Osoby 
do 60 roku 
życia

Średni (do 45% 
dochodu 
zmiennego)

Mężczyźni 
w wieku 
36–55 lat

Średni typu C 
(do 40% 
dochodu 
zmiennego)

Członkowie 
w wieku 
między 
27–36 lat

Ryzykowny 
(do 25% 
dochodu 
zmiennego)

Osoby 
powyżej 
60 lat

Najbardziej 
konserwatywny 
(do 10% 
dochodu 
zmiennego)

Kobiety 
w wieku 
36–50

Członkowie 
w wieku 
37–46 lat

Średni (do 20% 
dochodu 
zmiennego)

Mężczyźni 
w wieku 
powyżej 
55 lat

Konserwatywny 
typu D (do 20% 
dochodu 
zmiennego)

Członkowie 
w wieku 
46–55 lat

Konserwatywny 
(do 15% 
dochodu 
zmiennego)

Kobiet 
w wieku 
powyżej 
50 lat

Członkowie 
powyżej 
55 lat

Najbardziej 
konserwatywny 
(brak dochodu 
zmiennego)

Źródło: Stańko (2009b) – modyfikacja materiału G. Arthura, Multifunds: Lessons from experience, 
prezentacja na konferencję „Multifunds – Implementation and Prospects in the Pension System of the 
Central and Eastern European Countries”, Sofia, Bułgaria, 17–18 września 2009.
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Zasady przydziału oszczędzających według ich wieku do określonego Tabela 10� 
multifunduszu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Słowacja Estonia Węgry Łotwa Litwa

O
gr
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ic

ze
ni

a 
w

yb
or

u 
su

bf
un

du
sz

u

Osoby w wieku 
na 15 lat przed 
emeryturą nie 
mogą wybrać 
funduszu 
agresywnego 
(do 80% 
dochodu 
zmiennego) Brak 

ograniczeń

Osoby w wieku 
powyżej 57 lat mogą 
wybrać jedynie fundusz 
konserwatywny 
(do 10% dochodu 
zmiennego) lub średni 
(do 40% dochodu 
zmiennego

Brak 
ograniczeń

Brak 
ograniczeńOsoby w wieku 

na 7 lat przed 
emeryturą nie 
mogą wybrać 
funduszu 
średniego 
(do 50% 
dochodu 
zmiennego)

K
ry

te
ri

a 
pr

zy
dz

ia
łu

 
do

m
yś

ln
eg

o

Brak (osoby, 
które nie 
wybiorą typu 
funduszu 
pozostaną 
w pierwszym 
filarze

Nie zależy 
od wieku. 
Funduszem 
domyślnym 
jest fundusz 
konserwatywny

Grupa 
wieku

Fundusz 
domyślny

Nie zależy 
od wieku. 
Funduszem 
domyślnym 
jest fundusz 
konserwatywny

Nie zależy 
od wieku. 
Funduszem 
domyślnym 
jest fundusz 
konserwatywny

Osoby 
poniżej 
47 lat

Fundusz 
ryzykowny 
(powyżej 
40% dochodu 
zmiennego)

Osoby 
w wieku 
między 
47 
a 57 lat

Fundusz 
średni 
(do 40% 
dochodu 
zmiennego)

Osoby 
powyżej 
57 lat

Fundusz 
konserwa-
tywny 
(do 10% 
dochodu 
zmiennego)

Uwaga: fundusze emerytalne na Węgrzech mają charakter dobrowolny.
Źródło: Stańko (2009b) – modyfikacja (korekta błędów i aktualizacja danych w Słowacji) prezentacji 
G. Arthura, Multifunds: Lessons from experience, prezentacja na konferencję „Multifunds – Implementation 
and Prospects in the Pension System of the Central and Eastern European Countries”, Sofia, Bułgaria, 
17–18 września 2009.

Jedynie w Chile ryzyko timingu, czyli wyboru momentu do przeprowadzenia operacji 
transferu aktywów, jest rozłożone w czasie; proces przenoszenia rozpoczyna się na pięć lat 
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przed osiągnięciem kolejnego wieku granicznego. Wydaje się, że zasada uśredniania kosz-

tów sprzedaży poprzez rozłożenie transakcji w czasie daje większe gwarancje na uniknię-

cie niekorzystnych warunków na rynku. Wymaga jednak prowadzenia dwóch rachunków 

inwestycyjnych dla danego ubezpieczonego.

Warto także wspomnieć o problemie związanym z oferowaniem zbyt dużej liczby strate-

gii inwestycyjnych. Finanse behawioralne odnotowują występowanie uproszczonej heu-

rystyki, zwanej zasadą 1/N (zob. np. Nofsinger 2006: 132). Jeśli istnieje N wyborów, ludzie 

mają tendencję do dokonywania równego podziału środków między wszystkie opcje, bez 

względu na rzeczywisty poziom ryzyka poszczególnych opcji. W efekcie może się zdarzyć, 

że spośród dwóch uczestników szwedzkiego systemu emerytalnego w jednakowym wieku 

i o podobnej awersji do ryzyka, którzy mają możliwość wyboru do 5 opcji inwestycyjnych, 

jeden wybierze 4 fundusze o profilu agresywnym i 1 fundusz obligacji, a drugi – 4 fundu-

sze obligacji i 1 fundusz rynku pieniężnego.

Opłaty za multifundusze i możliwość zmiany multifunduszy5.5. 

W krajach Ameryki Łacińskiej przyjęto rozwiązanie, w którym wysokość opłaty za za-

rządzanie nie różni się w poszczególnych multifunduszach. W związku z tym, bez wzglę-

du na poziom ryzyka danego portfela, opłaty są jednakowe. Jednym z powodów dla tej 

decyzji, wymienianych przez ekspertów, był argument kosztowy – wprowadzenie zróż-

nicowanych opłat w zależności od typu funduszu wiązałoby się ze znacznymi kosztami 

operacyjnymi. Innym argumentem przemawiającym za ujednoliceniem opłat w ramach 

danej instytucji zarządzającej jest próba uniknięcia sytuacji, w której młodsi członko-

wie funduszy będą podejmować decyzje o wyborze strategii inwestycyjnej na bazie różnic 

w kosztach i wybierać „tanie” fundusze konserwatywne – zamiast, z uwagi na wiek, inwe-

stować agresywnie.

W Estonii wysokość opłat zależy od typu prowadzonej strategii inwestycyjnej. Przykładowo, 

w grudniu 2009 r. zakres ten kształtował się w sposób następujący: 0,75–1,2% aktywów 

netto rocznie w przypadku funduszy konserwatywnych; 1,3–1,63% w funduszach zrów-

noważonych; 1,25–2,0% w funduszach progresywnych oraz 1,59–1,9% w funduszach 

agresywnych18.

W większości krajów za zmianę multifunduszu nie pobiera się opłaty, aczkolwiek mogą 

występować ograniczenia co do dozwolonej częstotliwości transferów między subfundu-

szami (tabela 11).

18 http://www.pensionikeskus.ee/?id=2797, data odczytu: grudzień 2009 r.
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Ograniczenia w transferach między multifunduszamiTabela 11� 

Chile Peru Słowacja Estonia Węgry Łotwa
Brak opłaty 
w przypadku 
zmiany do 2 razy 
w roku

Częstsze zmiany 
mogą powodować 
konieczność 
uiszczenia opłaty 
(aktualnie żadne 
towarzystwo 
emerytalne jej nie 
pobiera)

Możliwość 
bezpłatnej 
zmiany 
co 3 miesiące

Bezpłatna 
zmiana 
raz w roku 
kalendarzowym

Częstsze zmiany 
skutkują opłatą 
w wysokości ok. 
16 euro

Bezpłatna 
zmiana, ale 
nie częściej 
niż raz w roku 
kalendarzowym

Bezpłatna 
zmiana 
co miesiąc

Bezpłatna 
zmiana nie 
częściej niż 
2 razy w roku 
kalendarzowym

Źródło: Arthur (2009).

Struktura rynku5.6. 

Analizując strukturę rynku pod względem liczby członków można stwierdzić, 
że w Ameryce Łacińskiej większość osób decyduje się na fundusze pośrednie. Opcje naj-
bardziej agresywne są wybierane w badanych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz 
krajach nadbałtyckich (tabela 12).

Struktura oszczędzających w multifunduszach (%) – październik 2008 r�Tabela 12� 

Ameryka Łacińska Kraje nadbałtyckie Kraje Europy 
Środkowej

Typ funduszu Chile Peru Meksyk* Estonia** Litwa Łotwa Słowacja Węgry***

Najbardziej 
konserwatywny 1 3,2 10,8 7,5 12 20 5 1,4

Konserwatywny 9 – 24,0 – – – – –

Pośredni 37 90,3 30,3 16,1 27 8 26 22,1

Ryzykowny 39 – 28,8 76,3 56 – – –

Najbardziej 
ryzykowny 14 6,3 6,2 0,05 6 72 70 74,8

* Meksyk – dane dotyczą struktury według wartości aktywów.
** Estonia – dane na koniec grudnia 2009 r., obliczenia własne na podstawie www.pensionikeskus.ee/?id=631
*** Węgry – dane na koniec 2008 r.; dotyczą struktury według wartości aktywów. Dane zostały obliczone 
dla członków funduszy, które na koniec 2008 r. oferowały multifundusze. Wg Arthur (2009) do systemu 
multifunduszy pod koniec 2008 r. należało 61% spośród ok. 3 mln ubezpieczonych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Arthur (2009), korespondencji prywatnej – p. Manuel Tabilo 
(FIAP), Tibor Párniczky (Węgry), Ivan Barri (Słowacja) oraz http://www.pensionikeskus.ee/?id=631

W przypadku Chile i Meksyku można zaobserwować znacznie równiejszy rozkład uczestni-
ków na poszczególne opcje. Jest to interesujące, bowiem ogólny poziom inwestycji w instru-
menty ryzykowne znacznie się różni w tych krajach. W Meksyku dystrybucja uczestników 
według funduszy nie zmieniła się od początku wprowadzenia trzech dodatkowych opcji 
(koniec grudnia 2008 r.), kiedy to do funduszy SB3 i SB4 przeszło po ok. 30% uczestników, 
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a do funduszu SB5–7% (informacja FIAP). W momencie wprowadzania trzech dodatko-
wych opcji inwestycyjnych w Chile, tj. na koniec 2002 r., decyzję o przeniesieniu się do no-
wych funduszy podjęło 34% ubezpieczonych (Cortez 2006).

Moment wprowadzenia systemu5.7. 

Wybór momentu wprowadzenia systemu multifunduszy jest bardzo istotny. W przypad-
ku Chile wystąpiły korzystne warunki na światowym rynku kapitałowym – po wpro-
wadzeniu systemu, wielkość premii za ryzyko inwestowania w akcje (equity premium) 
na rynku amerykańskim stopniowo spadała (rysunek 1) , co wywołało wzrostowy trend 
cen.

Wielkość implikowanej premii za ryzyko dla indeksu S&P500 na rynku Rysunek 1� 
amerykańskim a moment wprowadzenia systemu wielofunduszowego w Chile (linia 
pionowa przerywana)

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

2000 2001 2002 2003 2004

%

premia za ryzyko

Źródło: Cortez (2006).

System wielofunduszowy pojawił się na Słowacji w nieco gorszym momencie. Zważywszy, 
że system startował całkowicie od początku, w okresie 2005–2008 wielkość aktywów fun-
duszy była relatywnie niewielka, a strategie inwestycyjne dość konserwatywne (zarzą-
dzający dopiero „uczyli się” systemu). W efekcie kryzys finansowy w 2008 r. spowodował 
dość duże straty realne funduszy, nawet tych konserwatywnych (–1,3%; Stańko 2009a).

W najgorszej sytuacji był system węgierski. Po okresie intensywnej kampanii edukacyjno-
-marketingowej przeprowadzanej w 2007 r. ubezpieczeni zaczęli dokonywać wyboru mul-
tifunduszy w 2008 r., czyli w samym środku kryzysu finansowego. Odbiło się to negatyw-
nie nie tylko na wynikach, ale i zaufaniu uczestników do systemu (Nagy 2009).

Próba oceny systemu wielofunduszowego – podsumowanie6. 

System multifunduszy daje szansę na obniżenie ryzyka długoterminowego oszczędzania 
na emeryturę dzięki lepszemu dostosowaniu portfeli uczestników do ich ryzyka indywi-
dualnego. Głównym wyznacznikiem tego ryzyka jest wiek członka funduszu. To z kolei, 
przy odpowiednio długim okresie inwestowania w akcje i inne instrumenty finansowe, 
daje nadzieję na wyższe emerytury przy niezmienionej wysokości składek.
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Niemniej jednak system wielofunduszowy nie jest pozbawiony pewnych wad. Po pierw-
sze, pojawia się problem z ustaleniem odpowiedniego funduszu domyślnego (default 
fund). Badania wskazują, że długoterminowe inwestowanie agresywne daje większe szan-
se w kategoriach stochastycznych na uzyskanie wyższych emerytur niż inwestowanie za-
chowawcze. Wprowadzenie takich funduszy może jednak być trudne z przyczyn psycho-
logicznych (obawa uczestników przed podjęciem ryzyka inwestycyjnego) oraz politycz-
nych (obawa polityków przed podjęciem ryzyka politycznego w momencie wystąpienia 
bessy na rynku finansowym).

Ponadto, sama idea multifunduszy wymaga znacznych nakładów na edukację uczestników 
systemu. Działania takie mają na celu nie tylko bieżące wyjaśnianie zasad funkcjonowa-
nia systemu (dla ułatwiania wyboru strategii inwestycyjnej), ale także podjęcia ryzyka in-
westycyjnego i natury inwestowania długoterminowego (dla zrozumienia występujących 
okresów hossy i bessy na rynku finansowym). Postulat ten powtarzany jest od pewnego 
czasu jak swoista mantra, jednakże wydarzenia ostatniego roku wskazują, na to, iż bez 
odpowiedniej edukacji członków funduszy emerytalnych kapitałowy system emerytalny 
będzie narażony na coraz większe ryzyko polityczne, związane z pokusą „ochrony” zaosz-
czędzonych środków emerytalnych przez państwo.

Po trzecie, omawiane rozwiązanie tworzy alokację aktywów emerytalnych w oparciu 
o podstawową zmienną, jaką jest wiek uczestnika. Jednakże, jak stwierdzają profesorowie 
Martellini i Milhau, optymalna strategia zależy także w dużym stopniu od stanu, w jakim 
znajduje się gospodarka, co sugeruje konieczność zmiany wielkości zaangażowania w ak-
cje w zależności od sytuacji gospodarczej (Martellini, Milhau 2009). Cytowani autorzy 
postulują, by fundusze cyklu życiowego brały pod uwagę czynniki subiektywne, takie jak 
wiek uczestnika, jego awersja do ryzyka oraz sytuacja finansowa, jak również czynniki 
obiektywne: aktualną wysokość premii za ryzyko oraz poziom stóp procentowych i po-
ziom zmienności na rynkach finansowych. Oznacza to, że strategie inwestycyjne powinny 
być wyznaczane według znacznie bardziej szczegółowych kryteriów (Martellini, Milhau 
2009), co może rodzić koszty organizacyjne oraz trudności z wprowadzeniem takich roz-
wiązań w życie w przypadku systemów masowych.

Po czwarte, powstaje problem, jak wiele swobody w decyzjach pozostawić uczestnikom 
(konflikt paternalizmu państwa z liberalizmem mechanizmu rynkowego). Zbyt mały za-
kres wyboru może rodzić niezadowolenie uczestników, związane chociażby z niemożno-
ścią wykorzystania sprzyjającej sytuacji na giełdzie. Z drugiej strony, zbyt duża swoboda 
w wyborze funduszy oraz możliwość częstszych zmian strategii może powodować szereg 
komplikacji, takich jak: zwiększenie kosztów systemowych (prowadzenie kont), obniże-
nie stóp zwrotu z uwagi na konieczność utrzymywania większej rezerwy płynności oraz 
ze względu na okresowo zwiększone przepływy uczestników. To ostatnie zjawisko czę-
sto dotyczy złego timingu. Doświadczenie dobrowolnych funduszy inwestycyjnych po-
kazuje, że inwestorzy często wpadają w panikę i realizują straty w samym dnie bessy. 
Działanie takie obniża wysokość emerytury nie tylko z uwagi na poniesione straty, ale 
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także ze względu na zwiększone straty funduszu emerytalnego, który musi wyprzedawać 
aktywa na skutek presji uczestników przechodzących do funduszy bezpiecznych.

Wydaje się zatem, że zakres swobody decyzyjnej uczestników systemu wielofunduszowego 
nie powinien być zbyt szeroki z uwagi na ograniczoną efektywność timingu. W przypad-
ku jego ograniczenia można się zastanowić, czy nie wprowadzić pewnych mechanizmów 
do systemu, które „wygładzałyby” wyniki inwestycyjne pomiędzy poszczególnymi kohor-
tami uczestników. Tym samym, część składki mogłaby być lokowana w funduszu stabi-
lizacyjnym, który byłby uruchamiany w przypadku, gdy dana generacja osób przechodzi 
na emeryturę w niesprzyjających warunkach na rynku finansowym. Wprowadzenie ta-
kiego mechanizmu oznaczałoby de facto redystrybucję międzypokoleniową, a sam model 
zdefiniowanej składki (DC, defined contribution) stałby się modelem hybrydowym – uzu-
pełnionym o dodatkową warstwę oferującą świadczenie według formuły zdefiniowane-
go świadczenia (DB, defined benefit). Rozwiązanie o podobnym charakterze funkcjonuje 
na przykład w holenderskich pracowniczych planach emerytalnych.

Konkludując, doświadczenia krajów, które już wprowadziły systemy wielofunduszowe, 
są zachęcające. Także teoria finansów wskazuje na korzyści z wprowadzenia takiego roz-
wiązania. Jednakże sam system wymagał będzie na pewno dalszych usprawnień w miarę 
swego rozwoju oraz zwiększania się wiedzy finansowej jego uczestników.
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Wielofunduszowość w polskim systemie 
emerytalnym. Rekomendowane rozwiązania

Wprowadzenie1. 
Upłynęło dziesięć lat od fundamentalnej zmiany systemu emerytalnego w Polsce. Reforma 
powiązała składkę emerytalną z przyszłym świadczeniem, i oprócz części repartycyjnej 
wprowadziła do systemu część kapitałową. Wprowadzenie II filaru systemu należy oce-
nić jako jeden z sukcesów przemian ustrojowych w Polsce, rozpoczętych w 1989 roku. 
Uczestnicy OFE uzyskali informację o swojej przyszłej emeryturze i dzięki temu – mo-
tywację do dłuższej pracy i długoterminowego oszczędzania. Dzięki OFE część polskie-
go systemu emerytalnego stała się bardziej transparentna, a polski rynek kapitałowy jest 
obecnie jednym z najsilniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska gospodarka 
zyskała silną giełdę papierów wartościowych – sprawny mechanizm konwersji oszczęd-
ności ludności na długoterminowe finansowanie działalności przedsiębiorstw. Krajowe 
firmy zyskały stabilnego inwestora instytucjonalnego, a uczestnicy OFE możliwość party-
cypowania w korzyściach wynikających ze wzrostu wartości projektów gospodarczych.

W ramach nowego systemu 37% składki emerytalnej jest przekazywane za pośrednic-
twem ZUS do otwartych funduszy emerytalnych, zarządzanych przez prywatne pod-
mioty – powszechne towarzystwa emerytalne. PTE dokonują profesjonalnych inwestycji, 
wykorzystując unikalne możliwości istniejące na polskim rynku kapitałowym. Decyzje 
inwestycyjne PTE są ściśle reglamentowane przez polskie prawo i nadzorowane przez re-
gulatora – Komisję Nadzoru Finansowego.

Dziesięć lat istnienia filaru kapitałowego umożliwiło dokładną obserwację systemu 
i jego porównanie do nowoczesnych rozwiązań stosowanych na rynkach rozwiniętych. 
Od pewnego czasu pojawiają się opinie dotyczące elementów mechanizmu, które wyma-
gają udoskonalenia. Jednym z takich elementów jest brak dostosowania strategii inwesty-
cyjnej OFE do wieku i profilu ryzyka ubezpieczonego. W istniejącej sytuacji zarówno ak-
tywa ludzi młodych, jak i tych tuż przez emeryturą są inwestowane w identyczny sposób. 
Powoduje to, że ludzie starsi są niepotrzebnie eksponowani na ryzyko, a osobom młodym 
odbiera się szansę na uczestnictwo we wzroście aktywów na rynku kapitałowym.

Wiele podmiotów zgłosiło już swoje propozycje dostosowania strategicznej aloka-
cji aktywów do wieku ubezpieczonego, tzw. multifunduszy – Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej (MPiPS), Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), Izba Gospodarcza 
Towarzystw Emerytalnych (IGTE) oraz AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 
(AXA PTE S.A.). Proponowane rozwiązania różnią się od siebie – i w celu długotermi-
nowego udoskonalenia działalności OFE warto podjąć wysiłek ich poznania oraz oceny 
argumentacji stojącej za danym kierunkiem myślenia.
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Celem niniejszego referatu jest próba dokonania obiektywnego porównania propo-
zycji wdrożenia modeli multifunduszy promowanych przez zainteresowane ośrodki. 
Jednocześnie autor postara się zidentyfikować konieczne dodatkowe zmiany, których 
wprowadzenie jest niezbędne do sprawnego działania systemu. Wartościowanie postulo-
wanych zmian jest zadaniem wyjątkowo trudnym. Dlatego, aby dokonać obiektywizacji 
porównania, autor przyjął następującą kolejność rozważań: (i) identyfikacja możliwych 
interesariuszy i beneficjentów zmian, (ii) kryteria oceny propozycji multifunduszy istotne 
dla beneficjentów systemu, (iii) wprowadzenie do aktualnie dyskutowanych propozycji 
zmian, (iv) wartościowanie z punktu widzenia beneficjentów zmian.

Zidentyfikowane grupy interesów2. 
Szersza perspektywa pokazuje mozaikę interesów grup, których sytuacja może się zmienić 
po implementacji określonego modelu multifunduszy. Aby uniknąć własnej, subiektyw-
nej perspektywy, warto zapoznać się z poniższym diagramem uwidaczniającym punkt 
widzenia i cele poszczególnych grup.

Diagram 1� Wprowadzenie multifunduszy a potencjalne grupy interesów

Kwestia wprowadzenia
multifunduszy do II filaru

systemu emerytalnego

Polska klasa polityczna

Konflikt: krótkoterminowy kapitał
polityczny a długoterminowy
interes państwa, trudności 
z podejmowaniem trudnych decyzji

Państwo polskie

Zmiany demograficzne,
narastający dług publiczny, euro,
liberalizacja przepływów kapitałowych

Gospodarka

Niski poziom oszczędności,
tworzenie miejsc pracy,
zwiększenie inwestycji

Polski rynek kapitałowy

Finansowanie rozwoju polskich firm

Uprzywilejowane emerytalnie
grupy społeczne

Utrzymanie dotychczasowych
przywilejów emerytalnych
(zorganizowany elektorat wyborczy)

Beneficjenci
systemu emerytalnego

Utrzymanie poziomu konsumpcji

Sektor PTE

Zainwestowany kapitał akcjonariuszy,
ROE, prowizje, ryzyko

Polityka gospodarcza państwa

Źródło: opracowanie własne.

Powyższy diagram uwidacznia złożoność oczekiwań. Niestety, interesy poszczególnych 
grup nie są zbieżne, co może utrudnić osiągnięcie optymalnego długoterminowo kom-
promisu. Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie multifunduszy powinno przede wszyst-
kim realizować długoterminowe cele obecnie pracujących i odprowadzających składki 
do OFE – w przyszłości pobierających z nich świadczenia. W drugiej kolejności można 
się zastanowić nad interesami innych grup. Kryteria oszczędzającego w OFE są kluczem 
do obiektywnego wartościowania proponowanych modeli multifunduszy.
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Kryteria oceny zaproponowanych modeli multifunduszy3. 
Oszczędzanie na emeryturę w polskich warunkach to długoterminowa konwersja kapi-
tału ludzkiego w wirtualny kapitał rejestrowany w ZUS i realne aktywa zdeponowane 
w OFE. Pracownik w każdym miesiącu swojego życia będzie przekazywał część własnych 
dochodów z pracy na swoje konto w ZUS (gdzie będą one podlegać okresowej indeksacji) 
i część do OFE, gdzie będą one inwestowane w realną gospodarkę. W ramach tego syste-
mu poziom przyszłej konsumpcji emeryta będzie zależał m.in. od następujących elemen-
tów: (i) realnej długoterminowej stopy zwrotu na aktywach zgromadzonych w OFE, (ii) 
kosztów systemu, (iii) dywersyfikacji ryzyka systemu emerytalnego w świetle możliwych 
trudności finansów publicznych, (iv) posiadania pracy i płacy (umożliwiającej w ogóle od-
kładanie jakichkolwiek składek emerytalnych). W opinii autora powyższe charakterysty-
ki powinny stanowić główne kryteria oceny zaproponowanych modeli multifunduszy.

Długoterminowa realna stopa zwrotu na aktywach 3.1. 
zgromadzonych w OFE

Strategiczna alokacja aktywów determinuje odporność portfela na nieoczekiwane szoki 
gospodarcze i wywołane tym decyzje polityczne, zmiany stopy inflacji i stopy procento-
wej. W obecnej sytuacji aktywa wszystkich ubezpieczonych są inwestowane w identyczny 
portfel inwestycyjny. Nie jest to optymalne rozwiązanie, ponieważ nie istnieje jedna do-
bra strategia inwestycyjna dla wszystkich. Strategiczna alokacja aktywów zależy od takich 
czynników, jak: cel inwestycyjny, indywidualna awersja do ryzyka, posiadane aktywa fi-
nansowe, horyzont inwestycyjny oraz ryzyko własnego kapitału ludzkiego, rozumiane jako 
możliwa zmienność oczekiwanej sumy zdyskontowanych przyszłych zarobków. Ryzyko 
własnego kapitału ludzkiego jest określone przez posiadaną pozycję zawodową, edukację, 
sektor gospodarki, w którym pracownik jest zatrudniony. Inwestycja aktywów emerytal-
nych w akcje zdrowych fundamentalnie spółek z rozwijających się sektorów gospodarki 
chroni siłę nabywczą w nich ulokowaną. Nowoczesna spółka akcyjna notowana na rynku 
giełdowym to najlepszy wehikuł gospodarczy dostosowujący się do zmieniających się wa-
runków ekonomicznych. Menedżerowie, działając w konkurencyjnym i transparentnym 
otoczeniu, są zmuszeni maksymalizować wartość dla akcjonariuszy, aby zdobyć zaufanie 
rynku kapitałowego na przyszłość. Trwa nieustanny pościg za nowymi atrakcyjniejszy-
mi produktami, nowymi rynkami zbytu i przestrzeniami, gdzie możliwa jest obniżka 
kosztów. Warunki te wymuszają ciągłą poprawę efektywności działalności gospodarczej. 
Globalizacja oraz liberalizacja przepływu towarów i usług są dodatkowymi czynnikami 
zwiększającymi natężenie konkurencji. Wskutek działania międzynarodowej konkurencji 
polskie firmy są zmuszone do produkcji nowoczesnych produktów i świadczenia innowa-
cyjnych usług. Nieustający pościg inwestorów za zyskami powoduje jednak fluktuację cen 
akcji, a czasami nawet poważne kryzysy finansowe. Przykładem jest tu kryzys 2007–2008, 
wywołany krachem na rynku kredytów hipotecznych w USA i bankructwem banków 
inwestycyjnych, które spowodowały spadek zaufania do rynków finansowych. Pomimo 
spadku indeksów giełdowych polska gospodarka oparła się niekorzystnym zjawiskom 
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zewnętrznym. Z perspektywy długoterminowej należy spojrzeć na te zdarzenia jako 
na zdrowy objaw samooczyszczenia się rynku z nieefektywnych podmiotów. Poniższy 
diagram pokazuje rozkład stóp zwrotu z indeksu S&P 500 od 1825 do 2008 roku. W prze-
ciwieństwie do roku 2008, rok 2009 znajdzie się niewątpliwie po prawej skrajnej stronie 
rozkładu.

Diagram 2� Rozkład stóp zwrotu z instrumentów dochodowych na rynkach 
rozwiniętych (indeks S&P 500 w latach 1825–2008)

2007
2005
1994
1993
1992
1987
1984
1978
1970
1960 2006
1956 2004
1948 1988
1947 1986
1923 1979
1916 1972
1912 1971

2000 1911 1968
1990 1906 1965
1981 1902 1964
1977 1899 1959
1969 1896 1952
1962 1895 1949
1953 1894 1944 2003
1946 1891 1926 1999
1940 1889 1921 1998
1939 1887 1919 1996
1934 1881 1918 1983
1932 1877 1905 1982

2001 1929 1875 1904 1976
1973 1914 1874 1898 1967
1966 1913 1872 1897 1963 1997
1957 1903 1871 1892 1961 1995
1941 1890 1870 1886 1951 1991
1920 1887 1869 1878 1943 1989
1917 1883 1868 1864 1942 1985
1910 1882 1867 1858 1925 1980
1893 1876 1866 1855 1924 1975
1884 1861 1865 1850 1922 1955
1873 1860 1859 1849 1915 1950

2002 1854 1853 1856 1848 1909 1945
1974 1841 1851 1844 1847 1901 1938 1958 1954
1930 1837 1845 1842 1838 1900 1936 1935 1933
1907 1831 1835 1840 1834 1880 1927 1928 1885
1857 1828 1833 1836 1832 1852 1908 1863 1879

1931 1937 1839 1825 1827 1826 1829 1846 1830 1843 1862
2008

–50 do –40 –40 do –30 –30 do –20 –20 do –10 –10 do 0 0 do 10 10 do 20 20 do 30 30 do 40 40 do 50 50 do 60

Źródło: Bloomberg.

Zobrazowana powyżej asymetria rozkładu zbiorowości 183 zdarzeń statystycznych (rocz-
nych stóp zwrotu z indeksu S&P 500) wskazuje, że historycznie dominują lata z dodatnią 
stopą zwrotu: +0–10% i +10–20%. Rynek fluktuuje, ale średnio przeważają wartości do-
datnie. Rok 2008 znalazł się w lewej skrajnej części rozkładu razem z latami 1931 i 1937 
(wielki kryzys i zapaść gospodarcza w USA). Należy zwrócić uwagę, że na 183 zdarze-
nia wystąpiły zaledwie trzy ze stopą zwrotu skrajnie negatywną w przedziale od –30% 
do –50%. Rozkład pozwala wyciągnąć wniosek, że w dłuższej perspektywie na inwesty-
cjach w akcje istnieje znacząco wyższe prawdopodobieństwo zysku niż straty. Rozkład 
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stóp zwrotu wskazuje dodatkowo, że rynek kapitałowy posiada także inną ważną cechę 
– dokonuje starannej selekcji projektów gospodarczych ubiegających się o finansowanie, 
i tylko najlepsze oraz najwartościowsze z nich mają szanse na pozyskanie środków finan-
sowych od inwestorów. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji kapitałodawcy doko-
nują starannej analizy spółki i jej produktów w kontekście aktualnie istniejących i prze-
widywanych warunków makroekonomicznych. W przypadku oczekiwanych zmian sytu-
acji makroekonomicznej menedżerowie dokonują strategicznych zwrotów, aby uchronić 
kapitał akcjonariuszy. W przeciwieństwie do inwestycji udziałowych, pasywne inwestycje 
w obligacje i depozyty bankowe o stałym oprocentowaniu mogą co najwyżej przenieść 
siłę nabywczą w czasie, ale nie chronią od strat w okresach silnych zawirowań makro-
ekonomicznych. Szoki gospodarcze mogą wręcz spowodować kilkudziesięcioprocentowy 
spadek realnej wartości oszczędności ludności (przypadek galopującej inflacji w Polsce 
w 1989 roku).

Ze względu na fakt, że implementowana wersja multifunduszy powinna maksymalizować 
realną stopę zwrotu z inwestycji dokonywanych przez OFE, należy ten czynnik przyjąć 
jako kryterium oceny.

Koszty systemu3.2. 

Intencją twórców II filaru było zbudowanie bezpiecznego systemu do pomnażania akty-
wów emerytalnych na rynku kapitałowym. System gwarancji według projektantów OFE 
miał zapewnić przyszłym emerytom bezpieczny wehikuł do inwestowania w instrumenty 
o zmiennym dochodzie (m.in. akcje). Niestety inwestowanie na rynku kapitałowym w celu 
realizacji wyższej stopy zwrotu wiąże się z ponoszeniem wyższego ryzyka. Ubezpieczenie 
od tego ryzyka kosztuje, więc w efekcie zaimplementowania w II filar gwarancji, legi-
slatorzy stworzyli system, który jest relatywnie drogi i w pewnych obszarach przynosi 
efekty odwrotne od zamierzonych. Niewątpliwie najbardziej kontrowersyjnym elemen-
tem jest minimalna stopa zwrotu, która skutecznie minimalizuje konkurencję pomiędzy 
zarządzającymi.

W celu minimalizacji ryzyka dopłaty, wynikającego ze znaczącego negatywnego odchy-
lenia się od średniej, PTE koncentrują się na budowie podobnych portfeli akcyjnych (ang. 
herding). Z punktu widzenia zarządzającego – nieracjonalne jest odchylanie się od śred-
niej, gdy oczekiwana wartość odchylenia jest ujemna (nagroda z rachunku premiowego 
za pozytywne odchylenie jest wielokrotnie niższa niż wartość karnej dopłaty do aktywów 
OFE w przypadku negatywnego odchylenia). Należy zwrócić uwagę na fakt, że ze wzglę-
du na istniejące ryzyko dopłat – akcjonariusze, którzy wyłożyli kapitał na PTE, oczekują 
dodatkowej stopy zwrotu z kapitału własnego (proporcjonalnej do zwiększonego ryzyka). 
Taka sytuacja skutecznie ogranicza chęć PTE do obniżania pobieranych od uczestników 
prowizji.

W 2008 roku przychody czternastu PTE wyniosły 2 076 mln zł, a łączny wynik netto 
sektora – 740 mln zł. Te 2 076 mln zł pobrane przez PTE przy sprawnie działającym 
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mechanizmie konkurencji dałyby systemowi nieporównywalnie wyższą wartość. Jeśli 
mechanizm minimalnej stopy zwrotu nie zostanie zlikwidowany, to w dłuższej perspek-
tywie możemy oczekiwać, iż system będzie generował nadmierne i niepotrzebne koszty. 
W obecnej sytuacji PTE otrzymują stałą rentę od systemu za koncentrowanie się na bu-
dowaniu portfela akcyjnego zapewniającego osiągnięcie średniej stopy zwrotu niezależ-
nie od tego, czy była ona w danym okresie dodatnia, czy ujemna. Dla otrzymywanego 
wynagrodzenia nie ma także znaczenia, jak w badanym okresie zachowywały się indeksy 
giełdowe. Rezygnacja z gwarancji, jak również umieszczenie w strukturze opłat części 
wynagradzającej za uzyskiwane wyniki (tzw. performance fee), zdaniem autora, zdecydo-
wanie wpłynęłoby na poprawę efektywności systemu.

Ze względu na fakt, że implementowanie multifunduszy może być pierwszym krokiem 
do poprawy mechanizmów konkurencyjnych i minimalizacji kosztów systemu, należy 
ten czynnik przyjąć jako kryterium oceny.

Dywersyfikacja ryzyka systemu emerytalnego 3.3. versus problemy 
finansów publicznych

Uznane autorytety świata ekonomii alarmują, że w perspektywie najbliższych dziesię-
cioleci, ze względu na niekorzystne zmiany demograficzne i narastający dług emerytal-
ny, kraje naszego regionu staną wobec poważnych problemów z utrzymaniem płynności 
systemów emerytalnych, co zmusi je do przyśpieszonej reformy finansów publicznych 
i trwałego obniżenia świadczeń emerytalnych. Czy w kontekście tej sytuacji wirtualne 
aktywa zarejestrowane na koncie w ZUS mogą być traktowane jako aktywa bez żadnego 
ryzyka? Jaki jest charakter prawny tego zobowiązania? Czy uzasadnione jest stwierdzenie 
w ostatnim raporcie Instytutu Sobieskiego (o ukrytym długu publicznym), że zobowią-
zania emerytalne państwa polskiego powinno się traktować jako „obietnicę polityczną”? 
Czy możliwe jest utrzymanie aktualnych zasad indeksacji wirtualnych aktywów emery-
talnych w ZUS? Jak w tej sytuacji ocenić zapowiedzi ministrów Rządu RP, zapowiadające 
przesunięcie znaczącej części składek z OFE do ZUS?

Należy się spodziewać, że podjęte w przyszłości decyzje polityczne w przedmiocie restruk-
turyzacji zobowiązań emerytalnych będą maksymalnie chroniły kapitał polityczny partii 
rządzących – i koszty reform zostaną przerzucone na grupy społeczne charakteryzujące 
się niską świadomością własnych kosztów zmian lub słabym zorganizowaniem politycz-
nym. Niestety, pracujący Polacy nie interesują się zbytnio swoimi emeryturami z OFE 
i nie reprezentują silnej grupy politycznej. Z drugiej strony, pobierający świadczenia eme-
rytalne są tak potężną siłą wyborczą, że żaden polityk nie będzie mógł jej zlekceważyć.

W ocenie autora alokacja aktywów – I i II filar – jest obecnie optymalna i podobna 
do udziału aktywa bezpieczne/ryzykowne w funduszu stabilnego wzrostu: 37% część ka-
pitałowa i 63% część repartycyjna. Zatem w ramach II filaru dominująca część aktywów 
może i powinna zostać inwestowana w udziałowe instrumenty gospodarcze. Niewskazane 
jest zapowiadane przez Rząd RP przesunięcie aktywów z OFE do ZUS.
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Ze względu na fakt, że implementowany model multifunduszy może zmniejszyć wrażli-
wość całkowitych aktywów emerytalnych na niekorzystne decyzje polityków w przyszło-
ści (zmiany zasad indeksacji wirtualnych aktywów w ZUS) – należy ocenić analizowaną 
opcję multifunduszy również z tego punktu widzenia.

Posiadanie pracy i wynagrodzenia3.4. 

Polskę cechuje niski poziom oszczędności krajowych, który daje niewielkie możliwości 
inwestowania w rozwój gospodarki. Skuteczne konkurowanie w zglobalizowanym świe-
cie i zapobieganie migracji miejsc pracy do krajów o niskich kosztach produkcji wymaga-
ją stałych inwestycji w postęp techniczny, innowacje i badania naukowe.

We współczesnym świecie wolny kapitał krąży, poszukując miejsc inwestycji, które za-
pewnią mu najwyższą stopę zwrotu, i wybiera wyłącznie te lokalizacje, które realizują 
jego cele. Obecnie jednym z największych wyzwań stojących przed państwami narodo-
wymi jest przyciągnięcie inwestycji zagranicznych w celu tworzenia miejsc pracy na lo-
kalnych rynkach.

Utworzenie II filaru w Polsce umożliwiło skuteczną mobilizację lokalnych oszczędno-
ści i skierowanie ich strumienia w rozwój krajowej gospodarki. Fundusze emerytalne 
są obecnie jednym z głównych źródeł finansowania działalności największych krajo-
wych spółek zamierzających notować swoje akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. W obecnej chwili trudno jest sobie wyobrazić finansowanie poważnych 
projektów gospodarczych bez OFE i rynku kapitałowego (obligacje infrastrukturalne 
Krajowego Funduszu Drogowego). Po środki z OFE sięgnęły również samorządy (obliga-
cje municypalne Warszawy i innych miast).

Autor uważa, że korzyści wynikające z międzynarodowej dywersyfikacji aktywów są istot-
ne, ale niższe niż korzyści wynikające z finansowania krajowego rozwoju gospodarcze-
go. Do poprawy finansowania polskiej gospodarki konieczne jednak będzie ułatwienie 
inwestowania OFE w sektor średnich polskich firm. Najlepszym narzędziem inwestycji 
emerytalnych w sektor średnich polskich przedsiębiorstw jest rozszerzenie katalogu do-
stępnych dla OFE instrumentów o lokaty w fundusze private equity. Obecnie regulacje 
prawne skutkujące tendencją do uśredniania portfeli instrumentów dochodowych (her-
ding) sprawiają, że zainteresowanie OFE transakcjami o wartości niższej niż 30 mln zł jest 
znikome. Mechanizm minimalnej wymagalnej stopy zwrotu narzuca zarządzającym PTE 
dwie zasady: (i) „wszyscy albo nikt”, (ii) „jeśli zainwestują największe fundusze – muszą 
zainwestować też mniejsze”. Prowadzi to do sytuacji, że realne szanse na pozyskanie in-
westycji OFE mają transakcje o jednorazowej wartości około 100 mln zł.

Ze względu na fakt, że zmiany w funkcjonowaniu OFE powinny być pierwszym krokiem 
do zwiększenia strumienia oszczędności inwestowanych w rozwój krajowych projektów 
biznesowych, i w efekcie zwiększenia liczby nowo tworzonych miejsc pracy w polskiej go-
spodarce (co w rezultacie ułatwi konwersję posiadanego kapitału ludzkiego uczestników 
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OFE na oszczędności emerytalne), należy ten aspekt multifunduszowości przyjąć jako 
kryterium oceny.

Zarys aktualnie proponowanych modeli multifunduszy4. 

W tej części referatu przedstawione są dostępne publicznie propozycje Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Izby 
Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) oraz AXA Powszechnego Towarzystwa 
Emerytalnego S.A. (AXA PTE S.A.). Ze względu na ograniczoną objętość w niniejszym 
referacie nie przedstawiono wszystkich dyskutowanych modeli. Propozycje wyżej wy-
mienionych podmiotów są zaprezentowane w porządku chronologicznym wynikającym 
z daty ich przekazania do publicznej wiadomości. W kolejnych punktach zaprezentowano 
elementy istotne dla przeprowadzenia porównania, takie jak: liczba subfunduszy, strate-
gia inwestycyjna każdego subfunduszu, wiek uczestników poszczególnych subfunduszy, 
możliwość samodzielnych decyzji odnośnie uczestnictwa w subfunduszu realizującym 
odrębną strategię odnośnie ryzyka.

Propozycja Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego4.1. 

W dokumencie z 7 marca 2008 roku, zatytułowanym „Rekomendacje zmian w zakre-
sie ograniczeń inwestycyjnych OFE z uwzględnieniem zwiększenia możliwości ekspozycji 
na ryzyka rynków zagranicznych”, Urząd KNF przedstawił następującą ideę funkcjono-
wania multifunduszy (poniżej wybrane elementy):

Model multifunduszy zaproponowany przez KNFTabela 1� 

Element systemu Postulat

Liczba funduszy i ich 
strategia inwestycyjna 
(maksymalna alokacja 
w instrumenty ryzykowne)

Fundusz A – minimum 80% w instrumenty o zmiennej stopie 
dochodu
Fundusz B – minimum 60% w instrumenty o zmiennej stopie 
dochodu
Fundusz C – oparty na obecnym portfelu inwestycyjnym OFE
Fundusz D – minimum 80% w instrumenty o stałej stopie 
dochodu

Wiek ubezpieczonego 
a ekspozycja na ryzyko

Fundusz C – funduszem domyślnym dla osób, które nie 
dokonają wyboru. Generalna zasada – możliwość uczestnictwa 
w funduszach A, B i C jest uzależniona od wieku beneficjenta 
(jedynie młodzi mogą uczestniczyć w funduszach agresywnych). 
Uczestnictwo w funduszu D obowiązkowe tuż przed przejściem 
na emeryturę

Źródło: opracowanie własne.

Propozycja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej4.2. 

W dokumencie z 31 sierpnia 2009 roku, zatytułowanym „Założenia do nowelizacji Ustawy 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych”, MPiPS przedstawiło następującą 
propozycję multifunduszy (wybrane elementy):
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Model multifunduszy zaproponowany przez MPiPSTabela 2� 

Element systemu Postulat

Liczba subfunduszy i ich 
strategia inwestycyjna 
(maksymalna alokacja 
w instrumenty ryzykowne)

Fundusz A – oparty na obecnym portfelu inwestycyjnym OFE
Fundusz B – tzw. bezpieczny, o zmniejszonym ryzyku; polityka 
lokacyjna zgodna z propozycją przedstawioną w projekcie 
zawetowanej ustawy o funduszach dożywotnich emerytur 
kapitałowych; inwestycje w aktywa ryzykowne maksymalnie 
do 5% aktywów netto subfunduszu

Wiek ubezpieczonego 
a ekspozycja na ryzyko

Ograniczona kontrola nad ekspozycją na ryzyko. Stopniowe 
przenoszenie aktywów ubezpieczonego do funduszu 
bezpiecznego. Możliwa decyzja o przeniesieniu aktywów 
do subfunduszu bezpiecznego. Brak szczegółowego opisu 
propozycji funkcjonowania multifunduszy

Źródło: opracowanie własne.

Propozycja IGTE4.3. 

W dokumencie z 14 września 2009 roku, zatytułowanym „Uwagi Izby Gospodarczej 

Towarzystw Emerytalnych do Założeń nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych”, IGTE przedstawiła swoje stanowisko w odniesieniu do wdroże-

nia multifunduszy:

Model multifunduszy zaproponowany przez IGTETabela 3� 

Element systemu Postulat

Liczba subfunduszy i ich 
strategia inwestycyjna 
(maksymalna alokacja 
w instrumenty ryzykowne)

Fundusz A – dynamiczny (dla rozpoczynających inwestowanie)
Fundusz B – zrównoważony (obecnie działający)
Fundusz C – bezpieczny (dla osób zbliżających się do wieku 
emerytalnego)

Wiek ubezpieczonego 
a ekspozycja na ryzyko

Uczestnicy powinni zmieniać fundusze z bardziej agresywnych 
na mniej agresywne zgodnie z wiekiem. Każdy członek powinien 
należeć do jednego subfunduszu, zgodnie z profilem ryzyka 
określonym przez jego wiek. Ubezpieczony powinien być 
przesuwany do kolejnego subfunduszu po przekroczeniu wieku 
granicznego dla danego subfunduszu. Całkowita dobrowolność 
przenoszenia składek pomiędzy subfunduszami rodzi ryzyko 
dla beneficjenta ze względu na niski poziom edukacji finansowej 
i ograniczoną racjonalność decyzji

Źródło: opracowanie własne.

Propozycja AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.4.4. 

W prezentacji z 5 października 2009 roku, zatytułowanej „Multifundusze w systemie eme-

rytalnym”, Robert Garnczarek (AXA PTE S.A.) przedstawił kolejne stanowisko w dysku-

sji o implementacji multifunduszy. Prezentacja została przeprowadzona na posiedzeniu 

Komisji Trójstronnej ds. Ubezpieczeń Społecznych.
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Model multifunduszy zaproponowany przez AXA PTE S�A�Tabela 4� 

Rodzaje funduszy
Perspektywa inwestycyjna 
ubezpieczonego – liczba lat 

do emerytury

Element strategii inwestycyjnej – 
ekspozycja na aktywa dochodowe

Długoterminowy 25+ co najmniej 25 lat akcje do 80% aktywów
Długoterminowy 15–24 lata akcje do 60% aktywów
Średnioterminowy 6–15 lat akcje do 40% aktywów
Krótkoterminowy co najwyżej 5 lat akcje 5% aktywów

Źródło: opracowanie własne.

Propozycja AXA PTE S.A. zawiera modele finansowe wskazujące wyższość multifundu-
szy nad obecnym systemem.

Ocena proponowanych rozwiązań z punktu widzenia emeryta5. 
Analiza przedstawionych rozwiązań prowadzi do konkluzji, że przeważają propozy-
cje czterofunduszowe. Każda kolejna propozycja jest bardziej przemyślana i proponuje 
rozwiązania każdej szczegółowej kwestii. W opinii autora o wartości tych rozwiązań dla 
członka OFE zadecydują kryteria zdefiniowane w rozdziale trzecim niniejszego referatu. 
Poniższa tabela pokazuje syntetyczne porównanie poszczególnych modeli.

Porównanie aktualnie rozważanych propozycji wdrożenia multifunduszyTabela 5� 

l.p. Kryterium porównawcze MPiPS IGTE KNF AXA

1 Długoterminowa realna stopa zwrotu 
na aktywach w OFE

2 Koszty systemu

3 Dywersyfikacja całkowitego ryzyka 
systemu

4 Posiadanie pracy i wynagrodzenia

Legenda do oceny:

Wysoka Umiarkowanie wysoka Umiarkowana Słaba
Źródło: opracowanie własne.

Uzasadnienie:

Długoterminowa realna stopa zwrotu na aktywach w OFE

Wszystkie propozycje, z wyjątkiem propozycji MPiPS, uwzględniają konieczność dosto-
sowania wieku ubezpieczonego do ekspozycji na instrumenty dochodowe. Propozycje 
czterofunduszowe lepiej dostosowują obydwa parametry do siebie. Idealne byłoby roz-
wiązanie „suwakowe”.



Wielofunduszowość w polskim systemie emerytalnym. Rekomendowane rozwiązania

55

Wynagrodzenie PTE

Najkorzystniejsza dla przyszłego emeryta jest propozycja MPiPS – rezygnacja z opłat 
z części dłużnej aktywów OFE (jednak niestety nie uwzględnia opłat ponoszonych przez 
PTE na rzecz ZUS – 0,8%, KNF, KDPW i Rzecznika Ubezpieczonych). Propozycje in-
nych podmiotów wspominają o zróżnicowaniu opłat w zależności od typu subfunduszu, 
ale bez wskazania konkretnych możliwości. Żadna propozycja nie wskazuje możliwości 
zmniejszenia kosztów nieefektywnej konkurencji.

Dywersyfikacja całkowitego ryzyka systemu

Wszystkie propozycje, z wyjątkiem propozycji MPiPS, zakładają poprawę dywersyfikacji 
przez przesunięcie większej części aktywów emerytalnych na rynek kapitałowy. MPiPS 
proponuje przesunięcie aktywów emerytalnych w przeciwnym kierunku – z OFE do ZUS, 
co będzie skutkować zwiększeniem podatności wartości portfela emerytalnego na decyzje 
indeksacyjne wynikające z koniunktury politycznej. Należy zwrócić uwagę, że stan konta 
uczestnika w ZUS jest zobowiązaniem wirtualnym, za którym nie stoją żadne realne ak-
tywa finansowe.

Posiadanie pracy i wynagrodzenia

Wszystkie propozycje, z wyjątkiem propozycji MPiPS, zakładają zwiększenie finansowa-
nia gospodarki przez rynek kapitałowy. Środowisko PTE od dawna postuluje możliwość 
inwestowania w private equity. Autor z rezerwą odnosi się do dążenia do nadmiernej 
geograficznej dywersyfikacji aktywów, i zwraca uwagę, że na wzroście polskich małych 
i średnich przedsiębiorstw korzystają obecnie nie członkowie OFE, tylko zagraniczne 
fundusze emerytalne.

Rekomendowane rozwiązanie multifunduszy dla polskiego 6. 

systemu emerytalnego

Po analizie zaproponowanych czterech propozycji autor doszedł do przekonania, 
że na obecnym etapie rozwoju rynku rozwiązań emerytalnych zmiany powinny być 
wprowadzane stopniowo, i konieczny jest kompromis pomiędzy optymalną do wieku 
alokacją aktywów ryzykownych a kosztami implementacji systemu. Na początek należy 
implementować trzy subfundusze (forma prawna) A, B i C o maksymalnej ekspozycji 
na instrumenty ryzykowne odpowiednio 80%, 40% i 10%. Autor uważa, że na począ-
tek optymalne będzie wprowadzenie dwóch profili inwestycyjnych: zrównoważonego 
i konserwatywnego.

W opinii autora strategia inwestycyjna subfunduszu A jest strategią zrównoważoną, jeśli 
w portfelu ubezpieczonego uwzględni się wartość jego wirtualnych aktywów w ZUS, któ-
re posiadają charakter prawny zbliżony do zobowiązania.
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Rekomendowany model multifunduszyTabela 6� 

Rodzaje 
subfunduszy

Perspektywa inwestycyjna 
uczestnika – graniczny wiek zmiany 

subfunduszu (mężczyźni)

Element strategii inwestycyjnej – 
ekspozycja na aktywa dochodowe 

(m.in. akcje, private equity, venture 
capital)

Subfundusz A Profil zrównoważony: do 45 roku życia Instrumenty dochodowe do 80%

Subfundusz B
Profil zrównoważony: 45–60 rok życia
Profil bezpieczny: do 60 roku życia

Instrumenty dochodowe do 40%

Subfundusz C
Profil zrównoważony: od 60 roku życia
Profil bezpieczny: od 60 roku życia

Instrumenty dochodowe do 10%

Źródło: opracowanie własne.

Nie będzie możliwy samodzielny wybór subfunduszu i profilu inwestycyjnego przez 
ubezpieczonego. Odpowiedzialność za alokację uczestnika do określonego subfunduszu 
i udział aktywów dochodowych w jego portfelu będzie ponosić firma zarządzająca akty-
wami. W celu minimalizacji nieracjonalnych decyzji ubezpieczony otrzyma od PTE pro-
fil inwestycyjny. Profil zostanie określony na podstawie badania indywidualnych cech 
ubezpieczonego, takich jak: posiadane aktywa, pozycja zawodowa, sytuacja rodzinna, 
wykształcenie, zdolność do „odrobienia strat”. Decyzja PTE określi zdolność ubezpie-
czonego do ponoszenia ryzyka. Kryteria nadawania profili będą ujawnione do publicznej 
wiadomości. Po zmianie sytuacji ubezpieczonego zmiana profilu będzie możliwa na wnio-
sek – nie częściej niż raz na rok.

Aktywa ubezpieczonych, którzy otrzymają profil zrównoważony, będą inwestowane 
w subfunduszu A do 45. roku życia, następnie – po przekroczeniu 45. roku życia – aktywa 
zostaną skonwertowane na jednostki w subfunduszu B, a po przekroczeniu 60. roku życia 
zostaną ulokowane w subfunduszu C.

Aktywa ubezpieczonych, którzy otrzymają profil bezpieczny, do 60. roku życia zostaną 
zainwestowane w subfunduszu B, następnie po przekroczeniu 60. roku życia aktywa zo-
staną zamienione na jednostki w subfunduszu C.

Transfer jednostek między funduszami byłby rozłożony na trzy lata, tzn. proces prze-
noszenia jednostek rozpocznie się na trzy lata przed osiągnięciem kolejnego wieku gra-
nicznego, co pozwoliłoby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich konwersji w okresie nie-
korzystnych fluktuacji rynkowych. Daty graniczne konwersji jednostek dla kobiet byłyby 
odpowiednio przesunięte.

Opłaty za zarządzanie poszczególnymi funduszami będą zróżnicowane, tzn. najwyższe 
w subfunduszu A a najniższe w subfunduszu C.

Podsumowanie7. 
Implementacja multifunduszy z alokacją instrumentów dochodowych zależną od wieku 
zbliży nasz system gromadzenia oszczędności emerytalnych do rozwiązań stosowanych 
na świecie i zalecanych przez autorytety naukowe. Zmiany te umożliwią:
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poprawę zdolności do transferu siły nabywczej aktywów emerytalnych w czasie •	
przez dostosowanie horyzontu inwestycyjnego i indywidualnego ryzyka uczestnika 
do ryzyka jego portfela,

zwiększenie poziomu inwestycji w krajowe firmy realizujące nowe projekty gospo-•	
darcze i wykorzystanie innowacyjności krajowych przedsiębiorców dla zwiększenia 
wartości aktywów emerytalnych,

zmniejszenie negatywnego wpływu na aktywa emerytalne zmian inflacji i stóp.•	

Wprowadzenie multifunduszy to dopiero początek przeobrażeń, jakim powinien ulec 
II filar. Warunkiem przejścia na wyższy poziom efektywności systemu jest:

wprowadzenie silniejszych mechanizmów łączących długoterminowe interesy •	
uczestników OFE z interesami PTE; warto rozważyć rozliczanie się z PTE (wsku-
tek minimalnej stopy zwrotu) w dłuższych okresach (mechanizm tworzenia rezerw 
na prowizje i potencjalne straty),

dostosowanie gwarancji systemowych do poszczególnych subfunduszy – wprowa-•	
dzenie właściwych benchmarków dla subfunduszy i zasad wyceny aktywów, które 
nie narzucają optyki krótkoterminowej do długoterminowych strategii inwestycyj-
nych (marking to market) i rzetelnie oceniają jakość zarządzania przez PTE,

wprowadzenie zmian regulacyjnych minimalizujących koszty nieefektywnej •	
konkurencji,

zapewnienie właściwej dywersyfikacji aktywów ryzykownych na poziomie klas ak-•	
tywów i z pewną, lecz nie nadmierną ekspozycją na międzynarodowe rynki akcji,

uelastycznienie limitów inwestycyjnych i dopuszczenie nowych kategorii aktywów •	
do spektrum inwestycyjnego funduszy emerytalnych, umożliwiających finansowa-
nie obiecujących średnich krajowych firm (private equity, venture capital).

Powyższe porównania i rekomendacja są próbą usystematyzowania wiedzy i wartościo-
wania propozycji modeli multifunduszy postulowanych przez zainteresowane środowiska. 
Przedstawiony w tym referacie materiał wynika ze stanu wiedzy autora i powinien być 
traktowany jako indywidualny głos w dyskusji o multifunduszach. Przedstawione tu stano-
wisko nie jest opinią instytucji zatrudniającej autora ani Szkoły Głównej Handlowej.
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Krzysztof Jajuga

Ocena wyników zarządzania inwestycjami 
– zastosowanie zewnętrznego benchmarku 
w odniesieniu do funduszy emerytalnych

Ocena wyników zarządzania inwestycjami – wprowadzenie1. 
Jednym z kluczowych problemów dotyczących funkcjonowania funduszy emerytalnych 
w wielu krajach jest ocena wyników zarządzania ich portfelami inwestycyjnymi. Problem 
ten dotyczy również oceny wyników inwestycji OFE. Zagadnieniem tym zajmiemy się 
w dalszej części opracowania. Na wstępie przedstawimy ogólne rozważania na temat me-
todyki oceny wyników zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Zagadnienie oceny wyników zarządzania portfelem (tzw. portfolio performance) obejmuje 
trzy zagadnienia szczegółowe:

pomiar wyników (•	 performance measurement), czyli określenie we właściwy sposób 
wyniku zarządzania portfelem;

przypisanie wyników (•	 performance attribution), czyli określenie, komu i czemu moż-
na przypisać wyniki oznacza ono udział różnych czynników, w tym umiejętności 
podmiotu zarządzającego, w wynikach;

prezentację wyników (•	 performance presentation), czyli przedstawienie wyników 
we właściwy i przejrzysty sposób z punktu widzenia ich odbiorców, zwłaszcza 
inwestorów.

W niniejszym opracowaniu – z racji ograniczonej objętości – zajmować się będziemy 
przede wszystkim zagadnieniem pomiaru wyników. Elementami pomiaru są trzy rodzaje 
obliczeń:

określenie stopy zwrotu portfela;•	

określenie benchmarku;•	

odniesienie stopy zwrotu portfela do benchmarku oraz skorygowanie o ponoszone •	
ryzyko portfela.

Określenie stopy zwrotu2. 
Jest to pierwsze podstawowe zadanie w pomiarze wyników zarządzania inwestycjami. 
Powszechnie przyjmuje się, że zwrot z portfela inwestycyjnego powinien być określony 
jako tzw. całkowity zwrot (całkowity dochód, Total Return), który uwzględnia:

wzrost wartości portfela inwestycyjnego w rozpatrywanym okresie;•	

dochody w postaci przepływów pieniężnych otrzymanych w rozpatrywanym •	
okresie.
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Jeśli na przykład częścią portfela inwestycyjnego są akcje, wówczas całkowity zwrot z tej 
części portfela uwzględnia zmianę wartości akcji oraz wypłacone dywidendy.

Ważną kwestią przy pomiarze stopy zwrotu portfela jest również to, czy w rozpatrywa-
nym okresie występują wpływy lub wypływy pieniężne, które są niezależne od zarzą-
dzającego portfelem. Opisany problem występuje w przypadku funduszy emerytalnych, 
gdzie wpływy pieniężne pochodzą ze składek, zaś wypływy pieniężne to wypłaty emery-
tur. Wpływ pieniężny zwiększa wartość portfela, a w konsekwencji zwiększa stopę zwro-
tu, zaś wypływ pieniężny zmniejsza wartość portfela, a w konsekwencji zmniejsza stopę 
zwrotu. Jednak oba te zjawiska są niezależne od zarządzającego portfelem, a zatem nie 
mogą wpływać na ocenę wyników zarządzania inwestycjami. Wymienione przepływy 
pieniężne możemy nazwać zewnętrznymi przepływami pieniężnymi.

Podstawowy sposób występowania zewnętrznych przepływów pieniężnych zakłada, 
że wpływy lub wypływy pieniężne mogą się pojawić jedynie na początku lub na koń-
cu rozpatrywanego okresu. Wtedy stopa zwrotu określona jest za pomocą następującego 
wzoru:

0

0

( ) ( ) , (1)e b

b

P CF P CFr
P CF

− − +
=

+
gdzie:
r – stopa zwrotu w rozpatrywanym okresie;
P – wartość portfela na końcu okresu;
P0 – wartość portfela na początku okresu;
CFb – przepływ pieniężny na początku okresu;
CFe – przepływ pieniężny na końcu okresu.

Należy dodać, że przy stosowaniu powyższego wzoru wpływ pieniężny to przepływ pienięż-
ny ze znakiem dodatnim, zaś wypływ pieniężny to przepływ pieniężny ze znakiem ujem-
nym. Ponadto przy określaniu wartości portfela na końcu okresu należy uwzględnić fakt 
reinwestowania wszystkich dochodów z inwestycji (np. dywidend lub odsetek z obligacji).

Podejście opisane wzorem (1) może być stosowane wtedy, gdy częstotliwość występowa-
nia zewnętrznych przepływów pieniężnych nie jest duża. Wtedy rozpatrywane okresy 
są stosunkowo długie. Jeśli jednak częstotliwość tych przepływów jest duża, wówczas na-
leżałoby analizować bardzo krótkie okresy, co z operacyjnego i informacyjnego punktu 
widzenia jest kłopotliwe.

W takiej sytuacji proponowane są dwa następujące rozwiązania:

tzw. stopa zwrotu ważona czasem (•	 Time Weighted Return);

tzw. stopa zwrotu ważona przepływami (•	 Money Weighted Return).

Stopa zwrotu ważona czasem ȸ

Jest ona określona jako uwzględniająca kapitalizację (reinwestowanie) stopa zwrotu jed-
nostki pieniądza zainwestowanej na początku okresu. Tutaj rozpatrywany okres jest 
dzielony na podokresy, w zależności od tego, kiedy miały miejsce zewnętrzne przepływy 
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pieniężne. Liczba tych podokresów jest równa liczbie zewnętrznych przepływów pienięż-
nych powiększonej o 1. Następnie dla każdego okresu wyznaczana jest stopa zwrotu z za-
stosowaniem wzoru (1). Końcowy wzór na stopę zwrotu przyjmuje postać:

1 2( ) (1 )(1 )...(1 ) 1, (2)nr TWR r r r= + + + −
gdzie:
r(TWR) – stopa zwrotu ważona czasem;
n – liczba podokresów;
i – stopa zwrotu w i-tym podokresie.

Przyjęta przez praktyków nazwa tej stopy zwrotu wynika z faktu, iż w procesie jej wy-
znaczania każdy podokres otrzymuje wagę proporcjonalną do długości tego podokresu 
w relacji do długości całego okresu.

Stopa zwrotu ważona przepływami ȸ

Jest ona określona po prostu jako wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). Mierzy zwrot z zain-
westowanego kapitału w ciągu rozpatrywanego okresu. Stosowany jest tutaj następujący 
wzór:
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1
(1 ) (1 ) , (3)

n
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j
j

P P IRR CF IRR −
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gdzie:
N – liczba jednostek czasu w rozpatrywanym okresie;
n – liczba zewnętrznych przepływów pieniężnych;
L(j) – liczba jednostek czasu między początkiem okresu a momentem wystąpienia j-tego zewnętrznego 
przepływu pieniężnego;
CFj – j-ty zewnętrzny przepływ pieniężny;
IRR – wewnętrzna stopa zwrotu, wyrażona w skali jednostki czasu.

Wzór na stopę zwrotu ważoną przepływami uwzględnia wyznaczoną za pomocą wzoru 
(3) wewnętrzną stopę zwrotu i przyjmuje następującą postać:

( ) (1 ) 1, (4)Nr MWR IRR= + −
gdzie:
r(MWR) – stopa zwrotu ważona przepływami.

Porównanie obu koncepcji wyznaczania stopy zwrotu w rozpatrywanym okresie wska-
zuje, że stopa zwrotu ważona przepływami jest wrażliwa na wielkość i moment występo-
wania zewnętrznych przepływów pieniężnych. Gdy wielkość zewnętrznego przepływu 
pieniężnego jest duża w stosunku do wartości portfela, wtedy stopa zwrotu ważona prze-
pływami jest istotnie różna od stopy zwrotu ważonej czasem. W szczególności:

gdy duży wpływ pieniężny ma miejsce przed okresem dobrych (złych) wyników in-•	
westycyjnych, wtedy stopa ważona przepływami jest znacząco wyższa (niższa) niż 
stopa zwrotu ważona czasem;

gdy duży wypływ pieniężny ma miejsce przed okresem dobrych (złych) wyników •	
inwestycyjnych, wtedy stopa ważona przepływami jest znacząco niższa (wyższa) niż 
stopa zwrotu ważona czasem.
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Jeśli chodzi o wybór jednej z dwóch przedstawionych koncepcji, to większość specjalistów 
wskazuje na przewagę stopy zwrotu ważonej czasem.

Przedstawione powyżej podejścia mogą być połączone, dając jeszcze jedną możliwą kon-
cepcję wyznaczania stopy zwrotu. Polega ona na wyznaczeniu stóp zwrotu ważonych 
przepływami w odniesieniu do relatywnie krótkich podokresów, a następnie, na ich pod-
stawie, wyznaczeniu stopy zwrotu ważonej czasem.

Benchmark – możliwe rozwiązania3. 
Benchmark może być zdefiniowany jako portfel, który stanowi punkt odniesienia do oce-
ny jakości zarządzania. Skład tego portfela powinien odpowiadać charakterystykom port-
feli inwestycyjnych, które są oceniane na tle benchmarku.

Teoria i praktyka zarządzania inwestycjami finansowymi wypracowały zbiór warunków, 
które powinien spełniać prawidłowy benchmark. Są to następujące właściwości (por. 
Bailey, Richards, Tierney 2007):

jednoznaczność – skład portfela jest precyzyjnie określony;•	

możliwość inwestowania – istnieje możliwość zainwestowania w portfel, którego •	
skład odpowiada składowi benchmarku;

mierzalność – benchmark można relatywnie łatwo wyznaczyć, a przy tym częstotli-•	
wość pomiaru jest dość duża;

odpowiedniość – skład benchmarku odpowiada składowi portfela, który jest oce-•	
niany (na przykład indeks WIG20 nie jest właściwym benchmarkiem dla portfela 
składającego się z obligacji oraz akcji małych spółek);

odzwierciedlanie wiedzy – zarządzający portfelem powinien mieć dostęp do infor-•	
macji dotyczących elementów składowych portfela, w szczególności instrumentów 
finansowych;

określenie na początku procesu zarządzania portfelem – zarządzający portfelem mu-•	
szą znać benchmark przed rozpoczęciem procesu zarządzania portfelem;

integralność z procesem zarządzania portfelem – benchmark powinien być włączony •	
w proces zarządzania portfelem.

Teoria i praktyka zarządzania inwestycjami finansowymi wypracowały wiele bench-
marków. Ograniczona objętość tego opracowania nie pozwala na dokonanie przeglądu 
wszystkich możliwych w tym zakresie rozwiązań. Jednak przedstawimy klasyfikacje róż-
nych benchmarków ze względu na trzy kryteria – klasyfikacje te są istotne ze względu 
na wybór benchmarku dla funduszy emerytalnych.

Klasyfikacja ze względu na typ zarządzania portfelem3.1. 

W praktyce wyróżnia się dwa typy zarządzania portfelem:

zarządzanie aktywami i zobowiązaniami (ALM – •	 Asset and Liability Management), 
w którym jest określona struktura zobowiązań podmiotu (posiadacza portfela), 
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w zakresie terminów i wielkości tych zobowiązań, a zadaniem zarządzającego port-
felem jest dopasowanie struktury aktywów portfela do struktury zobowiązań; ten 
typ zarządzania portfelem występuje w przypadku funduszy emerytalnych o zdefi-
niowanym świadczeniu (DB – Defined Benefit);

zarządzanie aktywami (AOM – •	 Asset Only Management), w którym nie ma określo-
nej struktury zobowiązań podmiotu, a zadaniem zarządzającego portfelem jest re-
alizacja celu inwestycyjnego sformułowanego w odniesieniu do struktury aktywów; 
ten typ zarządzania występuje w przypadku funduszy emerytalnych o zdefiniowanej 
składce (DC – Defined Contribution).

Do każdego z tych dwóch typów zarządzania musi być dostosowany odpowiedni bench-
mark. Jeśli w szczególności mamy do czynienia z zarządzaniem aktywami i zobowiąza-
niami, wówczas benchmark musi być tak skonstruowany, aby z jego pomocą ocenić jakość 
zarządzania portfelem, którego celem jest dopasowanie struktury aktywów do struktury 
zobowiązań. Tego typu benchmarki noszą nazwę Liability Driven Benchmark.

Klasyfikacja ze względu na miejsce benchmarku na rynku3.2. 

Ze względu na to kryterium wyróżnia się dwa rodzaje benchmarków. Pierwszy rodzaj 
to tzw. benchmarki zewnętrzne (External Asset Class Benchmark), w których skład port-
fela benchmarku nie jest zdeterminowany składem portfeli, które są na jego podstawie 
oceniane. Drugi rodzaj to tzw. benchmarki wewnętrzne (Peer Group Benchmark), w któ-
rych skład portfela benchmarku jest określany na podstawie składów portfeli grupy pod-
miotów, dla której jest tworzony.

Warto zauważyć, że w świetle przedstawionych powyżej warunków prawidłowego bench-
marku, wypracowanych przez teorię i praktykę zarządzania inwestycjami, benchmark 
wewnętrzny powinien być ZDYSKWALIFIKOWANY. Poza warunkiem mierzalności 
nie spełnia on żadnego z pozostałych kryteriów prawidłowego benchmarku. W szcze-
gólności, jego główną wadą jest to, iż nie jest określony na początku procesu zarządzania 
portfelem. Oznacza to, iż z jednej strony zarządzający nie może wprowadzić benchmarku 
do procesu zarządzania, co uniemożliwia stworzenie skutecznej racjonalnej strategii za-
rządzania portfelem, z drugiej strony nie odzwierciedla on celu zarządzania portfelem, 
a przecież to właśnie cel determinuje benchmark, a NIE ODWROTNIE (jak to się dzieje 
w przypadku polskich OFE).

Warto również dodać, że zauważana jest tendencja do przechodzenia od benchmarków 
wewnętrznych (tam, gdzie są one jeszcze stosowane) do benchmarków zewnętrznych.

Klasyfikacja ze względu na elementy składowe benchmarku3.3. 

W tym zakresie mamy dwie możliwości. Pierwszy rodzaj benchmarków to taki, w któ-
rych składowe portfela benchmarku to realnie istniejące rodzaje aktywów (instrumen-
tów finansowych), np. akcje konkretnych spółek, obligacje itp. Takimi benchmarkami 
są w szczególności różnego rodzaju indeksy giełdowe. Z kolei drugi rodzaj benchmarków 
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obejmuje sztucznie skonstruowane zmienne, będące (zazwyczaj) kombinacjami liniowy-
mi zmiennych składowych – czynników ryzyka, na które narażone są oceniane portfele.

Niezależnie od zaawansowania i teoretycznej poprawności ten drugi rodzaj jest mniej 
przejrzysty, dlatego praktycy raczej preferują benchmarki, których składowymi są kon-
kretne instrumenty finansowe.

Z wyżej przedstawionych rozważań wynika, iż benchmark tworzony na potrzeby oce-
ny podmiotów stosujących strategię zarządzania aktywami (AOM), a takimi są fundusze 
emerytalne o zdefiniowanej składce, powinien być benchmarkiem zewnętrznym, w któ-
rym elementami składowymi są realnie istniejące aktywa (w szczególności instrumenty 
finansowe).

Spośród przedstawionych powyżej warunków chcemy podkreślić rolę warunku odpo-
wiedniości, tzn. dostosowania benchmarku do zarządzanego portfela. W konstrukcji ta-
kiego benchmarku kluczową rolę odgrywają dwa czynniki.

Pierwszym z nich jest cel zarządzania portfelem. Skład portfela benchmarku powinien ten 
cel odzwierciedlać. Jeśli zatem celem zarządzania portfelem jest wzrost wartości kapitału, 
to umieszczanie w portfelu benchmarku bonów skarbowych nie jest dobrym pomysłem.

Drugim istotnym czynnikiem są regulacje prawne określające limity inwestycyjne. Jeśli 
na przykład regulacje ograniczają udział akcji w portfelu do poziomu 50%, wówczas okre-
ślanie benchmarku jako indeksu giełd akcji (np. WIG20) jest oczywistym błędem.

Należy jednak wyraźnie zauważyć, iż wprowadzanie w regulacjach dotyczących pod-
miotów inwestujących bardzo dużej liczby limitów inwestycyjnych stoi w sprzeczności 
z zasadami skutecznego zarządzania portfelem prowadzącego do realizacji celów inwe-
stycyjnych. Im więcej takich limitów, tym mniejsza możliwość realizowania strategii in-
westycyjnej przez zarządzającego portfelem.

Ocena wyników zarządzania portfelem4. 

Jak wskazaliśmy powyżej, ocena wyników obejmuje określenie stopy zwrotu portfela, 
określenie benchmarku, a następnie odniesienie stopy zwrotu portfela do benchmarku 
oraz skorygowanie o ponoszone ryzyko portfela. Taki sposób postępowania nosi w śro-
dowisku finansowym nazwę: Pomiar Wyników Zarządzania z Uwzględnieniem Ryzyka 
(RAPM – Risk Adjusted Performance Measurement).

W literaturze zaproponowana została duża liczba miar służących do tego celu. Cogneau 
i Hübner (2009) omawiają ponad 100 różnych miar. Pewna, choć niewielka część tych 
miar, znalazła zastosowanie w praktyce. Ograniczona objętość tego opracowania nie po-
zwala na szerszą dyskusję na ten temat, przeto ograniczymy się do kilku uwag.

Na wstępie należy zwrócić uwagę, iż znaczna część miar przedstawionych w literaturze 
oraz stosowanych w praktyce skonstruowana jest według jednej z dwóch formuł:
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Formuła ilorazowa, w której:1. 

, (5)BR RE
s
−

=

gdzie:
E – miara efektywności zarządzania portfelem;
R – stopa zwrotu portfela;
RB – stopa zwrotu benchmarku;
s – ryzyko portfela.

Ze wzoru (5) wynika, że miara efektywności zarządzania portfelem może być interpre-
towana jako nadwyżka stopy zwrotu portfela ponad stopę zwrotu benchmarku przeli-
czona na jednostkę ponoszonego ryzyka. Oczywiście im wyższa wartość tej miary, tym 
wyższa ocena jakości zarządzania portfelem. W praktyce zastosowanie tej miary wymaga 
określenia sposobu wyznaczania stopy zwrotu (rozważania na ten temat przedstawio-
ne były w jednym z poprzednich punktów tego opracowania) oraz określenia sposobu 
mierzenia ryzyka portfela. W tej drugiej kwestii możliwych rozwiązań jest bardzo dużo. 
Przedstawiają je na przykład Cogneau i Hübner (2009) oraz Jajuga (2007). Najprostszym 
(choć niekoniecznie najlepszym) rozwiązaniem może być zastosowanie odchylenia stan-
dardowego stopy zwrotu w ocenianym okresie.

Formuła różnicowa, w której:2. 
( , ) , (6)B BR f s s Rα = −

gdzie:
α – miara efektywności zarządzania portfelem;
R – stopa zwrotu portfela;
RB – stopa zwrotu benchmarku;
s – ryzyko portfela;
sB – ryzyko benchmarku;
f – funkcja określająca relację ryzyka portfela do ryzyka benchmarku.

Ze wzoru (6) wynika, że miara efektywności zarządzania portfelem określona jest jako 
nadwyżka stopy zwrotu osiągniętej przez portfel ponad „wymaganą” stopę zwrotu port-
fela, która wyznaczana jest poprzez skorygowanie stopy zwrotu benchmarku z uwzględ-
nieniem relacji ryzyka portfela do ryzyka benchmarku. Korekta ta dokonywana jest za 
pomocą funkcji f. W najprostszym przypadku funkcja ta może być określona jako iloraz 
ryzyka portfela do ryzyka benchmarku. W ten sposób „wymagana” stopa zwrotu portfela 
jest wyższa (niższa) niż stopa zwrotu benchmarku, gdy ryzyko portfela jest wyższe (niż-
sze) niż ryzyko benchmarku.

Oczywiście im wyższa wartość miary danej wzorem (6), tym wyższa ocena jakości za-
rządzania portfelem. Wartości ujemne wskazują na to, iż dany portfel osiągnął niedobór 
w stosunku do „wymaganej” stopy zwrotu. Podobnie jak poprzednio, zastosowanie tej 
miary wymaga określenia sposobu wyznaczania stopy zwrotu oraz sposobu mierzenia 
ryzyka portfela. Jedną z miar stosowanych w praktyce, mających u podstaw formułę róż-
nicową, jest współczynnik alfa Jensena, mający u podstaw słynny model CAPM.
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Jak się wydaje, spośród przedstawionych dwóch ogólnych sposobów bardziej preferowany 
powinien być ten określony wzorem (6), z uwagi na większe walory interpretacyjne, a tak-
że na pewne formalne niedostatki miary danej w postaci ilorazowej.

Rozwiązania dla OFE5. 

Jak wiadomo, stopa zwrotu każdego funduszu obliczana jest przez poszczególne OFE 
na koniec marca i września każdego roku za ostatnie 36 miesięcy. Wartość tę oblicza się 
jako procentową zmianę wartości jednostki rozrachunkowej w danym okresie. Następnie 
wyznacza się średnią ważoną stopę zwrotu dla całego rynku OFE, jako sumę iloczynów 
stóp zwrotu funduszy i ich przeciętnego udziału w rynku, mierzonego wielkością akty-
wów netto.

Na podstawie średniej ważonej stopy zwrotu wyliczana jest minimalna wymagana stopa 
zwrotu. Jest to mniejsza z dwóch wartości: jedną z nich jest połowa średniej ważonej, dru-
gą średnia ważona pomniejszona o 4 punkty procentowe. W przypadku nieosiągnięcia 
przez fundusz minimalnej wymaganej stopy zwrotu występuje tzw. niedobór, który musi 
być uzupełniony. Jest to pewien mechanizm bezpieczeństwa.

Rozwiązanie to spotyka się z dość szeroką krytyką. Nie będziemy tu przedstawiać wszyst-
kich argumentów przeciwko temu rozwiązaniu, aczkolwiek z ich zdecydowaną większo-
ścią należy się zgodzić. Tutaj przedstawimy jedynie trzy argumenty w zasadzie dyskwali-
fikujące to rozwiązanie.

Średnia ważona stopa zwrotu jest to benchmark wewnętrzny, a powyżej przedsta-1. 
wione rozważania wskazują, iż tego typu benchmark nie spełnia warunków pra-
widłowego benchmarku stosowanego na potrzeby oceny wyników zarządzania 
inwestycjami.

Średnia stopa zwrotu nie ujmuje ryzyka ponoszonego przez OFE.2. 

Średnia stopa zwrotu jest obliczana w horyzoncie trzyletnim, co wymusza ocenę 3. 
działalności funduszu również w horyzoncie trzyletnim, a przecież OFE to inwestor 
o długim horyzoncie. Ocena ich działalności poprzez miernik obliczany w okresach 
półrocznych powoduje skrócenie horyzontu inwestycyjnego OFE. W celu uniknię-
cia niedoboru OFE starają się osiągnąć dobre wyniki w momencie obliczania śred-
niej, a nie inwestować zgodnie z polityką długoterminową. W efekcie fundusz nie 
jest oceniany za przyjętą politykę inwestycyjną (jeśli ma taką), która powinna da-
wać efekty w długim okresie. Jest oceniany za wynik krótkoterminowy, który może 
być krótkotrwały.

Możliwa jest sytuacja, w której wszystkie fundusze mają złe wyniki inwestycyjne, np. po-
niżej stopy zwrotu inwestycji wolnych od ryzyka lub wręcz ponoszą straty, ale wynik żad-
nego z nich nie jest niższy niż minimalna wymagana stopa zwrotu, oznacza to, że z punk-
tu widzenia obecnych rozwiązań wszystko jest w porządku; jest natomiast oczywiste, 
że cierpi tu interes członków funduszy.
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Z powyższych rozważań wynika, że istniejące rozwiązanie w postaci średniej ważonej 
stopy zwrotu jest nie do zaakceptowania i powinno być zastąpione inną miarą efektywno-
ści, która ma u podstaw benchmark zewnętrzny. Miara ta powinna spełniać następujące 
warunki brzegowe:

być relatywnie prosta w konstrukcji;•	

być relatywnie przejrzysta i zrozumiała dla rynku;•	

nie podlegać manipulacjom;•	

umożliwić łatwe operacyjne zastosowanie jej w praktyce.•	

Podstawową kwestią, która powinna być rozstrzygnięta przed podjęciem decyzji o sposo-
bie oceny zarządzania portfelem inwestycyjnym OFE, jest jednak odpowiedź na pytanie, 
w jaki sposób doprowadzić do stanu, w którym z jednej strony otwarte fundusze emery-
talne zarządzają portfelami inwestycyjnymi, tak aby stopa zwrotu była relatywnie wyso-
ka, a z drugiej strony nie podejmują nadmiernego ryzyka. W obecnie funkcjonującym 
systemie pierwsza kwestia – zdaniem twórców rozwiązań prawnych – rozstrzygnięta zo-
stała poprzez wprowadzenie wewnętrznego benchmarku (średnia ważona stopa zwrotu), 
co jak uzasadnialiśmy, jest BŁĘDNYM rozwiązaniem.

Z kolei druga kwestia została rozstrzygnięta poprzez wprowadzenie szerokiego zestawu 
limitów inwestycyjnych, które w pewnym sensie mają zastąpić strategię zarządzania ryzy-
kiem. Takie rozwiązanie stosowane jest w niektórych krajach, w szczególności w Ameryce 
Łacińskiej (por. Antolin 2008). Jednak w miarę rozwoju rynku finansowego, co oznacza też 
wzrost wiedzy i umiejętności zarządzających portfelami, zaczyna się rezygnować z bardzo 
restrykcyjnych limitów inwestycyjnych na rzecz wymogu stosowania zatwierdzonej stra-
tegii zarządzania ryzykiem (uwzględniającej codzienne monitorowanie poziomu ryzyka) 
oraz zasad ostrożnościowych w inwestowaniu. Należy sądzić, iż wprowadzenie takiego 
rozwiązania w Polsce w miejsce restrykcyjnych limitów wpłynęłoby korzystnie na efekty 
zarządzania portfelami funduszy emerytalnych.

Nie oznacza to oczywiście, że fundusze miałyby dowolny wybór instrumentów finan-
sowych. Wprowadzenie strategii zarządzania ryzykiem oraz zasad ostrożnościowych 
oznaczałoby na przykład, iż fundusz emerytalny NIE MÓGŁBY stosować instrumentów 
pochodnych w celach spekulacyjnych, zaś MUSIAŁBY stosować instrumenty pochodne 
w celach zabezpieczających. Obie decyzje byłyby wymagane przez strategię zarządzania 
ryzykiem.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosków o charakterze praktycznym.

Wniosek 1. Na początku należy rozstrzygnąć, które z dwóch rozwiązań zostanie przyjęte 
na polskim rynku funduszy emerytalnych:

Zachowanie (lub niewielka modyfikacja) dotychczasowych limitów inwestycyjnych, 1. 
traktowanych jako substytut profesjonalnego zarządzania ryzykiem.

Wprowadzenie obowiązku realizacji strategii zarządzania ryzykiem jako nieodłącz-2. 
nego elementu zarządzania portfelem funduszu.
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Wniosek 2. Niezależnie od wybranego rozwiązania dotyczącego limitów inwestycyjnych 
powinien być wprowadzony benchmark zewnętrzny.

Wniosek 3. Przy przyjęciu rozwiązania 1 benchmark zewnętrzny musi odpowiadać limi-
tom inwestycyjnym. Jednym z możliwych rozwiązań jest następujący portfel benchmar-
ku: obligacje skarbowe – 40%, akcje – 30%, depozyty bankowe – 10%, inne instrumenty 
dłużne – 10%, udziały w funduszach inwestycyjnych – 10%, przy czym każdy z elementów 
składowych musiałby być mierzony odpowiednim indeksem (na przykład akcje indeksem 
WIG lub WIG20, depozyty stopą rentowności bonów skarbowych, itp.)

Wniosek 4. Przy przyjęciu rozwiązania 2 benchmark powinien spełniać zasady prawidło-
wego benchmarku.

Wniosek 5. Niezależnie od przyjętego rozwiązania ocena wyników zarządzania portfelem 
funduszu emerytalnego powinna być przeprowadzona według koncepcji RAPM (zwrot 
skorygowany o ryzyko).

Wniosek 6. Ocena jakości zarządzania portfelem może być przeprowadzona za pomocą 
formuły różnicowej lub jej modyfikacji. W szczególności możliwym miernikiem oceny 
może być miernik alfa Jensena, w którym:

( ( )), (7)f M fR R R Rα β= − + −

gdzie:
α – miernik jakości zarządzania określony jako nadwyżka osiągniętej stopy zwrotu nad funkcją 
benchmarku zewnętrznego;
R – stopa zwrotu osiągnięta przez fundusz w rozpatrywanym okresie;
RM – stopa zwrotu benchmarku rynku akcji (np. stopa zwrotu WIG20);
RF – stopa zwrotu benchmarku instrumentów o bardzo niskim ryzyku (np. stopa dochodu obligacji);
β – współczynnik beta, określający relację ryzyka portfela funduszu do portfela benchmarku; wartość 1 
oznacza, iż poziom ryzyka obu portfeli jest ten sam; im wyższe ryzyko portfela w stosunku do ryzyka 
benchmarku, tym wyższa wartość tego współczynnika.

Wniosek 7. Wynagrodzenie za zarządzanie portfelem powinno zależeć od wartości mier-
nika oceny jakości zarządzania.

Wniosek 8. Do wyznaczenia stopy zwrotu należy stosować koncepcję stopy zwrotu ważo-
nej czasem, z miesięcznym okresem bazowym.

Wniosek 9. Ocena jakości zarządzania portfelem (co implikuje konsekwencje) może być 
dokonana raz w roku lub raz na pół roku.

Wniosek 10. W przypadku wprowadzenia wielu funduszy każdy typ funduszu powi-
nien mieć odrębny benchmark zewnętrzny. Najprostsze do zastosowania rozwiązanie 
to benchmark dwuskładnikowy, złożony z akcji i obligacji skarbowych, w proporcjach 
zależnych od założonego poziomu ryzyka typu funduszu. Z uwagi na wymogi utrzymy-
wania określonej płynności portfela funduszu, można uwzględnić trzeci składnik bench-
marku – płynne instrumenty rynku pieniężnego, z niewielkim (do 10%) udziałem tego 
składnika.
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Wojciech Otto

Dylematy wielofunduszowości – koszty ryzyka 
i system opłat

Kierunki pożądanych zmian systemu emerytalnego1. 
Wprowadzenie modelu wielofunduszowego w funkcjonowaniu II filaru polskiego syste-
mu emerytalnego to jedno z wyzwań, któremu w najbliższym czasie powinniśmy sprostać. 
Jeszcze bardziej fundamentalna kwestia – której jednak w niniejszym tekście nie rozwa-
żamy – to dokończenie prac nad systemem wypłat dożywotnich emerytur kapitałowych.

Choć mniej fundamentalne, jednak bardzo gorąco dyskutowane są ostatnio także proble-
my związane z dotychczasowym funkcjonowaniem OFE oraz zarządzających nimi po-
wszechnych towarzystw emerytalnych. Niektóre zjawiska budzące niepokój są efektem 
regulacji kształtujących przychody i koszty PTE, które w efekcie wyznaczają rozmiary 
ryzyka, na które PTE są narażone. Wydaje się, że – oprócz wprowadzenia wielofunduszo-
wości, o czym była już mowa – system wymaga zmian zmierzających w kierunku:

powiązania wymogów kapitałowych wobec PTE z rozmiarami ryzyka przez nie po-•	
dejmowanego z tytułu gwarancji, które PTE udzielają uczestnikom, oraz uwzględ-
nienia w opłatach kosztu wymaganego kapitału,

powiązania opłat pobieranych przez PTE z osiąganymi przez nie wynikami inwesty-•	
cyjnymi, przy równoczesnym zapewnieniu, iż nie stworzy to motywacji do podej-
mowania przez PTE ryzyka większego niż ryzyko uzasadnione interesem przyszłych 
emerytów, stosownie do przyjętej roli pełnionej w systemie przez fundusze o umiar-
kowanym (A), niskim (B) i wysokim (C) zaangażowaniu w akcje.

Dobrze skonstruowany system uwzględniający powyższe dwa postulaty może przy okazji 
sprzyjać usunięciu pewnych niedostatków dotychczasowych rozwiązań o nieco mniej-
szym znaczeniu:

Obecny system jest związany z endogenicznym charakterem benchmarku (trzyletnią •	
średnią ważoną stopą zwrotu z inwestycji wszystkich OFE), która przed zarządzają-
cym aktywami stawia trudne zadanie replikacji nieuchwytnego i zmieniającego się 
benchmarku, a dla zewnętrznego obserwatora jawi się jako przyczyna „zachowań 
stadnych” i związanych z nimi niedostatków konkurencji.

Endogeniczny benchmark nie motywuje PTE do dokonywania wyważonego wybo-•	
ru (zamierzonego przez regulatora) pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu i ryzykiem. 
Brak tych motywacji wzmacnia nieufność nadzoru w odniesieniu do propozycji roz-
szerzenia katalogu dopuszczalnych instrumentów finansowych oraz poluzowania 
ilościowych ograniczeń narzuconych na strukturę portfela OFE. Ograniczenia te wy-
dają się jedynym skutecznym instrumentem ograniczania ryzyka podejmowanego 
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przez PTE, tym bardziej że system umożliwia podejmowanie ryzyka przez pojedyn-
cze PTE na koszt innych podmiotów – pozostałych PTE lub w skrajnym przypadku 
budżetu państwa.

Fundusze A, B i C i ich rola w systemie emerytalnym2. 
Doświadczenia krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej wskazują jednoznacznie, 
że w długim okresie najwyższe stopy zwrotu osiąga się z inwestycji w akcje. Co prawda, 
wyższą oczekiwaną stopę zwrotu osiągamy za cenę wyższej zmienności. Dotyczy to jed-
nak przede wszystkim krótkiego bądź średniego horyzontu inwestycji. Ryzyko, że inwe-
stycja w akcje przyniesie mniejszą stopę zwrotu niż inwestycja w obligacje, maleje wraz 
z wydłużaniem horyzontu inwestycji, i po przekroczeniu horyzontu 20–30 lat staje się zni-
kome. Ponadto w długim okresie inwestycje w akcje lepiej zabezpieczają przed ryzykiem 
inflacji niż inwestycje w typowe obligacje o stałym oprocentowaniu. Oczywiście, zamiast 
inwestować w portfel o stałym, dużym udziale akcji, można zarobić jeszcze więcej, inwe-
stując w akcje tuż przed hossą, zaś w obligacje o niskim ryzyku kredytowym tuż przed 
bessą. Niestety, okresy hossy i bessy łatwo zidentyfikować po fakcie, znacznie trudniej 
przewidzieć. Można natomiast ryzyko bardzo znacznie zmniejszyć, jeśli w początkowej 
fazie inwestujemy w akcje, zaś w miarę zbliżania się do momentu zamiany oszczędności 
emerytalnych na dożywotnią emeryturę kapitałową dokonamy stopniowej zamiany akcji 
na obligacje.

Zgodnie z przyjętymi zasadami w II filarze polskiego systemu emerytalnego konwersja 
oszczędności na świadczenie dożywotnie następować będzie w wieku 65 lat. Stawka świad-
czenia miesięcznego (na 1000 złotych oszczędności emerytalnych) oparta będzie na kal-
kulacji zakładającej inwestycje rezerw zakładu emerytalnego w aktywa z niewielkim 
udziałem akcji. Jeśli więc chcemy ograniczyć ryzyko tkwiące w zmienności stosunku wy-
miennego akcji na obligacje, powinniśmy tuż przed momentem konwersji mieć oszczęd-
ności ulokowane w aktywa o podobnej strukturze. Niewielki udział akcji przewidywany 
jest w funduszu typu B, i proces przesuwania oszczędności do tego właśnie funduszu po-
winien się zakończyć w wieku 65 lat. Proces powinien być stopniowy, tak aby zamieniając 
sukcesywnie akcje na obligacje zapewnić sobie, że okresy korzystnego i niekorzystnego 
stosunku wymiennego akcji na obligacje „uśrednią się”. Bardzo znaczne zmniejszenie ry-
zyka poprzez „efekt uśrednienia”, osiągnięty za cenę umiarkowanej redukcji oczekiwanej 
stopy zwrotu, można osiągnąć, rozciągając okres konwersji na kilkanaście lat.

Jeśli udział akcji w funduszu C wynosi 75–80%, w funduszu A – 30–35%, zaś w funduszu B 
– 5–10%, wtedy można przyjąć, że oszczędności emerytalne uczestnika systemu:

do osiągnięcia przez niego wieku 52 lat lokowane są w funduszu C,•	

w okresie od 53. do 60. roku życia stopniowo przesuwane są z funduszu C do fundu-•	
szu A,

w okresie od 61. do 65. roku życia stopniowo przesuwane są z funduszu A do fundu-•	
szu B.
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Oczywiście, wprowadzeniu funduszu C powinno towarzyszyć stworzenie możliwości dla 
dotychczasowych uczestników (tych młodszych) na stopniowe przesuwanie ich oszczęd-
ności, inwestowanych tymczasem w funduszu A, do funduszu C.

Pozostaje więc kwestia ukształtowania systemu, w którym zarządzający aktywami moty-
wowani będą do osiągania możliwie wysokich stóp zwrotu, przy zachowaniu jednak ry-
zyka w granicach charakterystycznych dla zakładanego profilu poszczególnych funduszy. 
Podstawowe pozycje przychodów i rozchodów, które w dużym stopniu dają się kształto-
wać na drodze regulacji ustawowej, to:

stała prowizja od składki oraz stała opłata za zarządzanie,•	

zmienna premia za wyniki inwestycyjne oraz – zmienny z natury – koszt ewentual-•	
nej dopłaty na wyrównanie niedoboru.

System skonstruowany z powyższych elementów funkcji motywacyjnych dobrze nie wy-
pełniał. Dotyczy to szczególnie pozycji zmiennych, a więc mechanizmu rachunku pre-
miowego oraz mechanizmu wyrównania niedoboru.

Prowizje i opłaty stałe3. 
Stała prowizja od składki i stała opłata za zarządzanie nie tworzą silnych bezpośrednich 
bodźców do efektywnego inwestowania. Budują przede wszystkim motywacje do pozy-
skiwania nowych uczestników, co bezpośrednio przekłada się na wzrost podstawy nali-
czania prowizji i opłat na rzecz PTE. Oczywiście, dobre wyniki inwestycyjne – w relacji 
do wyników osiąganych przez konkurentów – takie pozyskiwanie nowych uczestników 
ułatwiają, choć praktyka dowodzi, że efekt ten nie jest zbyt silny. System opłat stałych speł-
nia jednak inne istotne funkcje. Przede wszystkim służy pokryciu kosztów zewnętrznych 
ponoszonych przez PTE oraz kosztów zarządzania aktywami OFE, w tym także kosztu 
kapitału. Minimalna wysokość prowizji od składki powinna co najmniej pokrywać tzw. 
koszty systemowe (ZUS, KNF oraz RU), co obecnie kształtuje się na poziomie ok. 1% 
składki wnoszonej przez uczestnika. Z kolei krańcowa stawka stałej opłaty za zarządzanie 
powinna zapewniać przynajmniej minimalny zwrot z kapitału PTE wymaganego jako 
zabezpieczenie gwarancji udzielonych uczestnikom przez PTE. Siłą rzeczy jest to zwią-
zane z rozmiarami ryzyka, na które narażone jest PTE z tytułu udzielonej gwarancji, 
a więc z rodzajem owej gwarancji. Ostatnio wprowadzony limit kwotowy (zerowa stawka 
krańcowa) nie znajduje żadnego uzasadnienia, ponieważ ryzyko związane z udzielonymi 
gwarancjami, a więc i koszt kapitału, rośnie proporcjonalnie do wartości aktywów OFE. 
Stawka opłaty za zarządzanie jest stawką degresywną ze względu na rozmiary aktywów 
OFE. Znajduje to uzasadnienie po obu stronach rachunku:

Koszty ponoszone przez PTE wykazują charakterystyczne dla instytucji finansowych •	
silne efekty skali, stąd degresywny charakter opłaty za zarządzanie jest potrzebny, 
aby pokryć wyższe – w przypadku małych funduszy – koszty, co zapobiec ma kon-
centracji rynku (podtrzymać samodzielny byt PTE zarządzających najmniejszymi 
OFE).
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Wyższa opłata w małych OFE znajduje też uzasadnienie w większej elastyczności •	
małych funduszy (szybkość dostosowania do zmieniających się uwarunkowań ryn-
ku), co teoretycznie pozwala osiągać nie gorsze wyniki inwestycyjne netto dla uczest-
nika (po odliczeniu wyższych opłat za zarządzanie) przez małe OFE.

Troska o podtrzymanie działania małych OFE warta jest poniesienia pewnych kosztów 
z uwagi na długookresowy interes przyszłych emerytów oraz nikłe szanse na pojawienie się 
nowych podmiotów na tym rynku. Taką funkcję pełni – oprócz degresywnych stawek stałej 
opłaty za zarządzanie – także prowizja od składki wyższa od tej, która pokrywa koszty sys-
temowe. Jest to szczególnie ważne, jako logiczne uzupełnienie zasady losowego przydziału 
do OFE niezdecydowanych nowych uczestników. Zmienione w 2003 roku zasady losowań 
spowodowały przyspieszony wzrost liczby uczestników małych OFE osiągających dobre 
wyniki inwestycyjne, jednak kosztem zwiększenia udziału uczestników młodych, o nie-
wielkim zgromadzonym kapitale emerytalnym. Stąd w przychodach PTE zarządzających 
małymi OFE względnie większy udział ma prowizja od składki niż opłata za zarządzanie. 
Zredukowana do wysokości 3,5% stawka prowizji od składki spowoduje więc stosunko-
wo silniejszą redukcję przychodów małych OFE od 2010 roku. Oczywiście przekierowanie 
do ZUS z górą połowy składki napływającej do tej pory do OFE znakomicie pogłębiłoby 
ten efekt, doprowadzając w krótkim czasie do radykalnej koncentracji rynku.

Zakres preferencji dla małych OFE jest zresztą sprawą dość delikatną. Tak jak zbyt słabe 
preferencje mogą wzmocnić tendencje konsolidacyjne, zbyt silne preferencje mogą zro-
dzić sytuację, w której motywacje do rozwoju małych OFE staną się zbyt słabe, i podział 
rynku na wielkich i małych uczestników ulegnie petryfikacji.

Stałe opłaty za zarządzanie funduszami A i CTabela 1� 

Aktywa łączne 
funduszy A i C 
w mln złotych Opłata za zarządzanie w skali roku (w mln złotych)

od do

0 8 000 0,384% wartości aktywów netto

8 000 20 000 30,72 mln + 0,312% nadwyżki ponad 8 000 mln złotych wartości 
aktywów netto

20 000 35 000 68,16 mln + 0,240% nadwyżki ponad 20 000 mln złotych wartości 
aktywów netto

35 000 50 000 104,16 mln + 0,168% nadwyżki ponad 35 000 mln złotych wartości 
aktywów netto

50 000 65 000 129,36 mln + 0,120% nadwyżki ponad 50 000 mln złotych wartości 
aktywów netto

65 000 powyżej 147,36 mln +0,072% nadwyżki ponad 65 000 mln złotych wartości 
aktywów netto

Żródło: opracowanie własne.

Powyższa tabela zawiera przykładową skalę stawek stałej opłaty za zarządzanie. Stawki 
(przynajmniej te dotyczące funduszy A i C) wydają się być znacznie zredukowane w stosun-
ku do stawek dotychczasowych. W istocie są one podobne do tych zawartych w projekcie 
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poselskim z 2009 roku (druk sejmowy nr 755), przy czym skala degresji wydaje się być 
w stosunku do tego projektu nieco silniejsza. Oba efekty (redukcja i wzmocnienie degre-
sji) są jednak w pewnym stopniu pozorne, jako że powiązane są z koncepcją zwiększenia 
roli zmiennych opłat za zarządzanie, ceteris paribus proporcjonalnych do wartości ak-
tywów OFE. Istotne novum stanowi osobna tabela opłat dla funduszu typu B. Z uwagi 
na niższe koszty zarządzania funduszem bezpiecznym stawki opłat są w tym przypadku 
dwukrotnie niższe od stawek opłat za zarządzanie funduszami A i C.

Stałe opłaty za zarządzanie funduszem BTabela 2� 
Aktywa funduszu B 

w mln złotych Opłata za zarządzanie w skali roku (w mln złotych)
od do

0 2 500 0,192% wartości aktywów netto

2 500 6 000 4,8 mln + 0,156% nadwyżki ponad 5 000 mln złotych wartości aktywów 
netto

6 000 10 000 10,26 mln + 0,120% nadwyżki ponad 10 000 mln złotych wartości 
aktywów netto

10 000 15 000 15,06 mln + 0,084% nadwyżki ponad 15 000 mln złotych wartości 
aktywów netto

15 000 20 000 19,26 mln + 0,060% nadwyżki ponad 20 000 mln złotych wartości 
aktywów netto

20 000 powyżej 22,26 mln +0,036% nadwyżki ponad 50 000 mln złotych wartości 
aktywów netto

Żródło: opracowanie własne.

Opłaty zmienne4. 
Opłaty zmienne powinny pełnić kilka funkcji.

Po pierwsze, powinny motywować do osiągania jak najlepszych wyników •	
inwestowania.

Po drugie, powinny kształtować strategie inwestycyjne tak, aby zgodnie z rolą po-•	
szczególnych funduszy wyważać oczekiwaną stopę zwrotu i ryzyko.

Po trzecie wreszcie, powinny wiązać przychody PTE z rytmem koniunktury rynko-•	
wej, co jest ważne z dwóch powodów:

jest społecznie pożądane, aby akcjonariusze PTE dzielili los uczestników systemu,  »
i zarabiali lepiej wtedy, gdy PTE skutecznie pomnażają oszczędności emerytów, 
a gorzej wtedy, gdy zarówno uczestnicy, jak i cała gospodarka (gospodarstwa do-
mowe, przedsiębiorstwa, budżet centralny, budżety samorządowe itd.) przeżywa 
trudności;
jest akceptowalne, jako że przychody z kapitału akcjonariuszy angażowanego w al- »
ternatywne przedsięwzięcia gospodarcze też podlegałyby wpływom koniunktury.

Struktura dotychczas obowiązujących opłat zmiennych daleka jest od spełnienia powyż-
szych oczekiwań. Opłaty te składają się z nieujemnej premii za zarządzanie oraz z za-
sady pełnego wyrównania tzw. niedoboru. Premia za zarządzanie ma pewne znaczenie 



Dylematy wielofunduszowości – koszty ryzyka i system opłat

75

motywacyjne, aczkolwiek endogeniczny benchmark i szczegóły wyznaczania udziału da-
nego PTE w maksymalnej wysokości owej premii nie zapobiegają tzw. „zachowaniom 
stadnym”. Główna jednak wada dotychczasowych rozwiązań tkwi w mechanizmie wy-
równywania niedoboru. Rzecz w tym, że uczestnicy otrzymali od ustawodawcy gwa-
rancję 100% wyrównania niedoboru, który to niedobór ma dość dziwaczny (z punktu 
widzenia uczestnika) charakter – raz może on oznaczać osiągnięcie przez dany OFE trzy-
letniej stopy zwrotu niższej od 20%, innym razem niższej od –10%. Wartość tego rodzaju 
gwarancji jest wątpliwa. Jej koszt jest za to ogromny. Wynika to z faktu, że jeśli pew-
ne PTE spadnie poniżej granicy minimalnej wymaganej stopy zwrotu, wtedy rozmiary 
należnego wyrównania z dużym prawdopodobieństwem spowodują upadłość tego PTE, 
a jeśli taka sytuacja zdarzyłaby się dużemu OFE, wtedy mogłoby nastąpić bankructwo 
całego systemu. PTE bronią się przed tym ryzykiem, prowadząc zachowawczą politykę 
inwestycyjną, nakierowaną na „nieodstawanie od średniej”, jakakolwiek byłaby ta śred-
nia. Równocześnie nie sposób sensownie ustalić taką wysokość wymogów kapitałowych, 
która zapewniłaby bezpieczeństwo systemu przy rozsądnym koszcie. Tak jest zawsze, gdy 
ryzyko polega na możliwości wystąpienia bardzo mało prawdopodobnej, ale za to bardzo 
wielkiej straty. Nie ma jak w takiej sytuacji wykazać kosztu ryzyka (jak dotąd do wyrów-
nania niedoboru doszło tylko w przypadku jednego z PTE, i było to dawno). Dopóki nie 
pojawi się strata, trudno obronić choćby część zysku PTE przed apetytem akcjonariuszy, 
a kiedy (być może po kilkudziesięciu latach) dojdzie do szkody, optymalnym rozwiąza-
niem dla akcjonariuszy może się okazać ogłoszenie upadłości. Zdrowa sytuacja występuje 
wtedy, gdy straty pojawiają się stosunkowo często, ale ich rozmiary są ograniczone, dające 
się stosunkowo łatwo pokryć zyskami osiągniętymi w następnym, stosunkowo niedługim 
okresie. Co także ważne, ryzyko powinno być stopniowalne, tak aby można było je po-
dejmować w wybranym zakresie, stosownie do większego lub mniejszego zabezpieczenia 
kapitałowego.

Defektem mechanizmu wyrównania niedoboru są nieadekwatne niskie wymogi ka-
pitałowe, uzupełnione przez system bezpieczeństwa zbiorowego oparty na Funduszu 
Gwarancyjnym gromadzonym w części przez wszystkie PTE na cele wyrównania nie-
doboru, który w jednym z nich może się pojawić. Środki te, niepotrzebnie wielkie w sto-
sunku do możliwego niedoboru w małym OFE, z łatwością mogą zostać wyczerpane 
na skutek niedoboru w jednym z największych OFE. System taki powoduje pojawienie się 
hazardu moralnego ze strony PTE podejmującego bardziej ryzykowną od innych strategię 
inwestycyjną, co odbywa się po części na cudzy rachunek, zgodnie z dewizą: „zyski moje, 
straty wasze”.

Mechanizm wyrównywania niedoboru jest główną przyczyną niedostatku konkurencji 
w obszarze strategii inwestycyjnych. Teoretycznie do konkurencji motywuje mechanizm 
rachunku premiowego, ale wysokość potencjalnych premii stwarza bodźce nieporówny-
walnie słabsze od bodźca negatywnego, wynikającego z zagrożenia niedoborem. Znacznie 
silniejszym od rachunku premiowego bodźcem sprzyjającym konkurencji jest możliwość 
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pozyskania nowych członków w drodze losowania, dotycząca małych i średnich OFE. Nie 
dotyczy to jednak największych OFE wyłączonych z mechanizmu losowania.

Brak mechanizmu zapewniającego „dzielenie losu” akcjonariuszy PTE z losem uczestni-
ków systemu nie sprzyja z kolei stabilności systemu emerytalnego. W zamierzeniu twór-
ców reformy II filar miał być, w odróżnieniu od filaru I, odporny na ryzyko politycz-
ne. Okazało się jednak, że komfortowa sytuacja PTE w okresie kryzysu, kiedy znaczny 
spadek wartości kapitałów emerytalnych akumulowanych przez uczestników w II filarze 
zbiegł się z momentem sowitej waloryzacji wirtualnych kapitałów emerytalnych w I fila-
rze oraz z narastającą nierównowagą budżetową, wyzwolił wybuchową mieszankę niepo-
koju społecznego z gorączkowymi akcjami polityków, zdolną doprowadzić do odwrotu 
od głównych kierunków reformy systemu emerytalnego. Zagrożenie stabilności kapita-
łowej części systemu emerytalnego być może zaniknie wraz z poprawą koniunktury go-
spodarczej. Poprawa nie będzie jednak trwała wiecznie, i następne kryzysy z pewnością 
nadejdą. Stabilności systemu sprzyjać więc będzie takie rozwiązanie, które powodować 
będzie automatyczne zwiększanie przychodów PTE w okresach prosperity i ich znaczną 
redukcję w okresach kryzysów. Nie ma powodu, aby zyski PTE uczynić odpornymi na ko-
niunkturę gospodarczą, mającą przecież zasadniczy wpływ na zyski instytucji wspólnego 
oszczędzania obsługujących sektor oszczędności dobrowolnych.

Pewne rozwiązanie wyżej opisanych problemów można uzyskać, konstruując zmienne 
opłaty za zarządzanie z dwóch składników:

opłaty solidarnościowej, za przekroczenie wcześniej osiągniętego maksymalnego po-•	
ziomu wartości jednostki uczestnictwa,

opłaty (dodatniej lub ujemnej) za nadwyżkę osiągniętej stopy zwrotu ponad bench-•	
mark, ustalony osobno dla każdego z trzech typów funduszy.

Opłata solidarnościowa4.1. 

Opłata solidarnościowa to stały odsetek (na przykład 3%) przyrostu wartości jednostki 
uczestnictwa ponad historycznie najwyższą wartość, pomnożona przez bieżącą wartość 
aktywów netto funduszu. Przykładowo, jeśli maksymalna wartość jednostki uczestnictwa 
w pewnym OFE w lipcu 2007 roku wyniosła 30 zł, to z chwilą osiągnięcia po raz pierw-
szy wartości brutto jednostki równej 30,10 zł, oraz przy założeniu, że w tym momencie 
wartość aktywów netto OFE wynosi 10 mld zł, PTE zarządzające tym funduszem pobiera 
opłatę w wysokości:

0,103% 10000000 ,
30,10
⋅ ⋅

zaś wartość netto jednostki (po pobraniu tej opłaty) wynosi 30,097 zł.

Konstrukcja „opłaty solidarnościowej”, choć jest rozwiązaniem zupełnie nowym, wydaje 
się łatwa do zaakceptowania. Jej skutkiem będą dwa pożądane efekty:
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Jeden to efekt koniunkturalny – polegający na tym, iż udziałowcy PTE osiągać będą •	
znaczniejsze zyski w okresach, kiedy kapitał emerytalny uczestników szybko rośnie, 
zaś niewielkie w okresach, kiedy wartość jednostki uczestnictwa spada bądź waha 
się poniżej wcześniej osiągniętych pułapów, a społeczna akceptacja dla zysków PTE 
jest ograniczona

Drugi to efekt długookresowy – chodzi o to, że przeciętny (w długim okresie) zwrot •	
z kapitału wyłożonego przez udziałowców PTE może okazać się dość wysoki tylko 
wtedy, kiedy i globalnym rezultatem działalności PTE będą względnie (przy danych 
składkach) duże rozmiary kapitałów emerytalnych akumulowanych przez uczestni-
ków, a w rezultacie – względnie wysokie stopy zastąpienia.

Pewien szczególny urok opłaty solidarnościowej polega też na jej transparentności – 
od każdej złotówki przychodu z inwestycji OFE opłata pobierana jest bowiem tylko raz 
(podobnie PTE pobiera tylko raz prowizję od składki wnoszonej przez uczestnika).

Opłata za nadwyżkę/niedobór w stosunku do benchmarku4.2. 

Opłata za nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad benchmark byłaby pobierana (w od-
różnieniu od opłat pozostałych) na koniec roku, i oparta na porównaniu osiągniętej w cią-
gu tego roku stopy zwrotu z funduszu Rt oraz stopy zwrotu z benchmarku Bt. Opłata 
ta miałaby być równa wartości aktywów netto funduszu pomnożonej przez współczyn-
nik, którego przykładowa definicja dana jest wzorem:

3%max 0,( ) 18%max 0,( ){ } { }t t t tR B B w R− − − −
gdzie „współczynnik tolerancji” w wynosi:

w »  = 1% dla funduszu B

w »  = 2% dla funduszu A

w »  = 3% dla funduszu C

Sześciokrotnie większa stawka kary za niedobór stopy zwrotu w stosunku do benchmarku 
od stawki nagrody za nadwyżkę ponad benchmark jest celowo wprowadzoną asymetrią, 
gwarantującą, iż zbytnie odstępstwa struktury portfela aktywów funduszu od struktury 
benchmarku stają się dla PTE nieopłacalne, z uwagi na przewagę oczekiwanych strat nad 
oczekiwanymi zyskami. Należy jednak zwrócić uwagę, że asymetria ta jest i tak mniejsza 
niż w dotychczasowym systemie, jako że osiemnastoprocentowy udział w niedoborze jest 
ponadpięciokrotnie mniejszy od stuprocentowego udziału, jaki charakteryzuje dotychcza-
sowe regulacje. Pojawienie się niedoboru jest z uwagi na niewielkie wartości współczynni-
ka tolerancji w dużo bardziej prawdopodobne, ale za to wysokość kary znacznie łatwiejsza 
do udźwignięcia przy dotychczas obowiązujących wymogach kapitałowych. Możliwość 
kontrolowanego i stopniowalnego podejmowania ryzyka wynika z kolei z charakteru pro-
ponowanych benchmarków. Benchmarki te powinny się opierać o znane i stosowane – 
także do innych celów niż ocena efektywności inwestycji OFE – indeksy. Taką rolę mógł-
by pełnić indeks WIG dla akcji, oraz 3mWIBID dla bonów skarbowych. Prawdopodobnie 
trzeba byłoby dopiero stworzyć odpowiedni indeks obligacji, jako że istniejące indeksy 
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mają pewne wady, i są w mniej powszechnym użyciu. Warto także rozważyć zastosowanie 
odpowiednio dobranego indeksu akcji zagranicznych, na przykład opartego o notowania 
funduszy ETF. Skład benchmarków dla poszczególnych funduszy mógłby zostać ustalony 
w postaci:

dla funduszu B: 5% WIG, 10% 3mWIBID, 85% indeks obligacji;•	

dla funduszu A: 30% WIG, 5% 3mWIBID, 65% indeks obligacji;•	

dla funduszu C: 75%WIG (ewentualnie 65%WIG i 10% indeks zagranicznych ETF), •	
3% 3mWIBID, 22% indeks obligacji.

Szereg symulacji przeprowadzonych przy różnych założeniach wskazuje na to, że stosun-
kowo bezpieczna strategia polega na utrzymywaniu się w granicach 2–9% udziału akcji 
w funduszu B, 25–37% w funduszu A, oraz 70–82% w funduszu C. Odmienną skalę ryzy-
ka podejmowanego w tych trzech przypadkach wystarczająco uwzględnia zróżnicowana 
wartość współczynnika tolerancji w, dopuszczająca najszerszy przedział wahań w przy-
padku funduszu C, zaś najwęższy w przypadku funduszu B. Nieco większe odchylenia 
struktury portfela od struktury benchmarku znajdują uzasadnienie jedynie wtedy, gdy 
zarządzający funduszami przewidują nadejście hossy lub bessy, lub gdy w wyniku analizy 
fundamentalnej lub makroekonomicznej nabierają przekonania, że w portfelu inwestycji 
warto przeważyć niektóre aktywa kosztem niedoważenia innych. Co istotne, błąd tych 
przewidywań będzie w proponowanym systemie karany dość wcześnie, ale w umiarko-
wanych granicach. Zdejmie to ciężar kontroli ryzyka dokonywanej przez KNF w oparciu 
o ścisłą reglamentację listy dopuszczalnych papierów wartościowych oraz limity zaanga-
żowania w poszczególne klasy aktywów. Daleko idąca ostrożność i opór KNF w kwestii 
luzowania tych ograniczeń znajduje tymczasem uzasadnienie w fakcie, iż w dotychcza-
sowym systemie własny interes akcjonariuszy PTE i kadry zarządzającej aktywami OFE 
nie gwarantuje pożądanego wyważenia pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu i podejmo-
wanym ryzykiem.

Można także rozważyć niższy poziom obu opłat, przyjmując przykładowo stawkę opłaty 
solidarnościowej w wysokości 2% (zamiast 3%), stawkę opłaty za przekroczenie bench-
marku także w wysokości 2% (zamiast 3%), oraz stawkę wyrównania niedoboru w sto-
sunku do benchmarku w wysokości 12,5% (zamiast 18%). Zamiast niższej stawki opłaty 
solidarnościowej można także rozważyć opłatę inaczej skonstruowaną, gdzie „dotychczas 
osiągnięty rekord” wartości jednostki uczestnictwa jest okresowo waloryzowany stopą in-
flacji, zatem pobicie rekordu odzwierciedla realną, a nie nominalną stopę zwrotu. Niższy 
poziom opłat zmiennych wydaje się uzasadniony w przypadku, gdyby utrzymana została 
opłata od składki na poziomie 3,5%, i nieco podwyższona (w stosunku do stawek zawar-
tych w tabelach 1 i 2) stała opłata za zarządzanie.

Wymogi kapitałowe5. 
Przy założeniu niewielkich odchyleń struktury aktywów funduszy od struktury 
benchmarków wysokość lokat wystarczających na pokrycie ryzyka dopłaty nie będzie 
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przekraczać 0,3% aktywów netto funduszy (co odpowiada aktualnej normie części dodat-
kowej Funduszu Gwarancyjnego), a nawet mogłaby być obniżona do 0,15% aktywów net-
to w przypadku funduszu B. W ten właśnie sposób można wyznaczyć minimalną wyso-
kość marginesu wypłacalności (w formie lokat Funduszu Gwarancyjnego). Równocześnie 
trzeba przyjąć, iż racjonalne przewidywania w niektórych sytuacjach wskazywać będą 
na duże prawdopodobieństwo osiągnięcia lepszych wyników dzięki znaczniejszemu od-
stępstwu od struktury benchmarku. Zabezpieczenie przed nadmiarem wiary zarządzają-
cych we własną nieomylność można oprzeć na dwóch filarach:

Po pierwsze, przy zwiększonym ryzyku trzeba żądać zwiększonego zabezpieczenia.•	

Po drugie, nie należy całkowicie rezygnować z ograniczeń ilościowych dotyczących •	
struktury portfela, a tylko je poluzować.

Pierwszy mechanizm można oprzeć na obserwacji odchyleń stóp zwrotu od benchmarku 
osiąganych przez dany fundusz. Dla każdego z trzech rodzajów funduszy sposób wyzna-
czenia wymogów kapitałowych – kontrolowanych w cyklu miesięcznym – może polegać 
na tym, że:

W danym miesiącu wyznaczamy dwanaście kroczących rocznych stóp zwrotu •	

1/12 2/12 11/12, , ,...,t t t tR R R R− − −  za okresy kończące się w ostatnim miesiącu, przedostatnim 
miesiącu, itd. Podobnie wyznaczamy odpowiednie roczne kroczące stopy zwrotu 
z benchmarku. Za miarę kapitału adekwatnego do ryzyka podejmowanego w ostat-
nich okresach przyjmujemy wartość aktywów netto funduszu pomnożoną przez 
większą z dwóch liczb:

{ }/12 /120,1,...,11
10% max t k t kk

R B− −=
− » , oraz:

{ }/12 /120,1,...,11
30% max t k t kk

B R w− −=
− − » ,

gdzie współczynnik w wynosi odpowiednio 3%, 2% i 1% dla funduszy C, A i B.

Jeśli wyznaczona w ten sposób łączna wartość kapitału zabezpieczającego okazuje się 
mniejsza od minimalnego marginesu wypłacalności, tę ostatnią wielkość traktujemy 
jako wymóg kapitałowy. Nadwyżka wymaganego kapitału zabezpieczającego ponad mi-
nimalny margines wypłacalności może być pokrywana zwiększoną odpowiednio kwo-
tą Funduszu Gwarancyjnego albo zwiększonymi wymaganiami co do kwalifikowanych 
środków własnych PTE. Niespełnienie wymogów powinno pociągać za sobą podjęcie 
przez nadzór działań naprawczych, w szczególności polegających na żądaniu dostosowa-
nia struktury portfela inwestycji do struktury benchmarków do czasu uzupełnienia bra-
kującego kapitału.

Częstotliwość dopłat a częstotliwość transferów6. 
W dotychczasowych dyskusjach często podnoszono argument, iż zagrożenie niedobo-
rem zdefiniowanym w oparciu o trzyletnie stopy zwrotu jest nazbyt wielkie, w dodat-
ku nie przystaje do długookresowych celów inwestowania w systemie emerytalnym. 
Jest to pogląd dyskusyjny, uzasadniony w dużej mierze zastanymi rozwiązaniami. 
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Osłabienie zagrożenia dzięki wprowadzeniu częściowej odpowiedzialności (w wysoko-
ści 18% zamiast 100%) oraz proponowana wielofunduszowość osłabia oba argumenty. 
Zredukowana odpowiedzialność PTE za niedobór czyni system motywacyjny bardziej 
elastycznym, a dodatkowo egzogeniczność i możliwość replikacji benchmarku pozwala 
znacznie lepiej niż poprzednio kontrolować podejmowane ryzyko. Wielofunduszowość 
osłabia nadto wygórowane oczekiwania w stosunku do jedynego – jak dotąd – funduszu 
A, który miałby realizować preferencje uczestników w różnych fazach cyklu życia. Nie 
sposób jednak zbudować zasady działania funduszu uniwersalnego, zdolnego jednocze-
śnie realizować sprzeczne cele i preferencje. Skoro więc preferencje te realizowane są po-
przez z gruntu odmienną strukturę inwestycji funduszy C, A i B, nie ma dalej potrzeby 
nakładania na fundusz A nierealistycznej misji – osiągania równocześnie jak najwyższych 
stóp zwrotu i ograniczania ryzyka do minimum. Długofalowość celów inwestycyjnych re-
alizowana jest poprzez fundusz C, a ograniczanie ryzyka poprzez fundusz B, z pośrednią 
rolą funduszu A. Argumenty przeciwko stosowaniu krótszej perspektywy oceny realiza-
cji przez poszczególne fundusze postawionych przed nimi celów ulegają więc osłabieniu. 
Równocześnie pozwala to obronić jedną z istotnych zalet dotychczasowego systemu, pole-
gającą na transparentnym oddzieleniu dwóch efektów oszczędzania na emeryturę:

efektu wpłacanych składek w postaci zmiany liczby jednostek uczestnictwa na koncie •	
uczestnika,

efektu działalności inwestycyjnej w postaci zmiany wartości jednostki uczestnictwa.•	

Konstrukcja ta, powszechnie znana jako zasada działania funduszy inwestycyjnych, ma 
niewątpliwe zalety, była jednak zagrożona w systemie, w którym rachunek premiowy 
(w niewielkim stopniu) i dopłata do wyrównania niedoboru (w stopniu bardzo znaczą-
cym) powodować mogą skokowe zmiany wartości jednostki uczestnictwa. Szczególnie 
dopłata do wyrównania niedoboru, stanowiąca kompensatę nazbyt niskiej trzyletniej sto-
py zwrotu, zgodnie z obowiązującymi zasadami naliczana jest wszystkim uczestnikom 
będącym członkami danego OFE w dniu rozliczeniowym. Obowiązujące zasady premiują 
więc w sposób nienależny tych, którzy w przeddzień dokonania dopłaty przenoszą się 
do funduszu wyrównującego niedobór, zaś pozbawiają należnej dopłaty tych, którzy pod-
jęli nieszczęśliwą decyzję opuszczenia funduszu w przeddzień dopłaty. Podobne zresztą 
efekty redystrybucyjne powstać mogą w sytuacji, gdy fundusz, który miałby w najbliższym 
czasie wyrównywać niedobór, zostaje połączony z innym funduszem w wyniku przejęcia 
swojego PTE. Wyżej opisane efekty redystrybucyjne są tym trudniejsze do usunięcia, im 
częściej uczestnicy mają okazję zmieniać fundusze i im dłuższe okresy stanowią podsta-
wę do wyznaczania niedoboru. Należy przy tym zaznaczyć, że efekty redystrybucyjne 
są niepożądane nie tylko z tego powodu, że są „niesprawiedliwe”. Ich znaczenie jest dużo 
większe z uwagi na to, że przewidywalność wyrównania niedoboru w danym OFE może 
się przyczynić do jego upadku, jeśli duża liczba uczestników posiadających znaczne środ-
ki na swoich kontach w II filarze zorientuje się, że na przeniesieniu się do takiego OFE 
tuż przed spodziewaną dopłatą można zyskać. Stać się tak może szczególnie w przypadku 
małego funduszu, kiedy wartość transferów dokonanych tuż przed dopłatą może okazać 
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się nawet większa od aktywów dotychczasowych uczestników. Podobnie, przed spodzie-
waną dopłatą PTE może próbować uciec poprzez poddanie się przejęciu przez inne PTE.

Opisane powyżej efekty można zlikwidować, wprowadzając rozliczenie wyrównania 
niedoboru proporcjonalne do czasu członkostwa w danym funduszu, co jednak może 
bardzo znacznie utrudnić rozliczenia w przypadku osób często zmieniających fundusze, 
lub opuszczających fundusz z tytułu konwersji oszczędności w świadczenie dożywotnie 
lub z powodu zgonu. Takie rozwiązanie pociągnęłoby za sobą także utratę transparent-
ności znaczenia, jakie ma wartość jednostki uczestnictwa i liczba jednostek na koncie 
uczestnika.

Zaproponowana struktura opłat i prowizji PTE wprowadza tylko jeden rodzaj opłaty roz-
liczany okresowo – opłatę związaną z benchmarkiem. Proponowany cykl roczny w po-
łączeniu z zasadą, iż „niedobór” pokrywany jest w 18% zamiast w 100% praktycznie li-
kwiduje efekty redystrybucyjne, nawet jeśli utrzymamy zasadę swobody przenoszenia się 
indywidualnych uczestników pomiędzy funduszami raz na kwartał. Natomiast mecha-
nizm „ucieczki przed dopłatą” przez przejęcie OFE można z powodzeniem zlikwidować 
przyjmując zasadę, że łączenie dwóch funduszy w jeden może się odbyć wyłącznie raz 
na rok, niezwłocznie po rozliczeniu dopłat rocznych w każdym z łączących się funduszy.

Pewien problem o nieco podobnym charakterze może dotyczyć łączenia funduszy, kie-
dy w jednym z łączących się funduszy wartość jednostki uczestnictwa wynosi 95% hi-
storycznie osiągniętego maksimum, w drugim zaś wskaźnik ten wynosi 97,5%. Można 
wtedy przyjąć, że po przeliczeniu jednostek funduszu przejmowanego na jednostki fun-
duszu przejmującego ustala się „roboczą wartość dotychczasowego maksimum” na pozio-
mie 100/95 wartości jednostki, co oznacza, iż PTE zarządzające połączonym funduszem 
rozpocznie pobieranie opłaty solidarnościowej dopiero po osiągnięciu wzrostu wartości 
jednostki uczestnictwa ponad 100/95 wartości bieżącej. Oznacza to pewną dodatkową ko-
rzyść odnoszoną przez członków tego funduszu, w którym wartość jednostki jest bliższa 
historycznemu maksimum, osiągniętą kosztem zarządzającego PTE. Oznacza to pewne 
(nieznaczne) zwiększenie kosztu przejęcia.

Problemy związane z efektami redystrybucyjnymi nasilają się tym bardziej, im dłuższy 
okres stanowi bazę do naliczania opłat zmiennych, i im częściej uczestnicy systemu mogą 
dokonywać transferu oszczędności pomiędzy OFE. Z drugiej strony, dłuższe okresy nali-
czania opłat zmiennych sprzyjają bardziej aktywnemu zarządzaniu aktywami, opartemu 
na przesłankach fundamentalnych. Wybór w tym zakresie jest w gruncie rzeczy wyborem 
mniejszego zła, i trudno dokonać tu niebudzącego wątpliwości rozstrzygnięcia. Z pew-
nością warto jednak, szczególnie w odniesieniu do funduszu C, a być może także fundu-
szu A, rozważyć wydłużenie okresu bazowego do naliczania opłat zmiennych do dwóch, 
a może nawet trzech lat. W takim przypadku zaproponowane w punktach 4 i 5 parametry 
opłat zmiennych oraz parametry formuły wymogów kapitałowych musiałyby oczywiście 
zostać odpowiednio zmodyfikowane.
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Aleksandra Wiktorow

Jak edukować przyszłych emerytów?

Czy interesujemy się naszymi emeryturami?1. 
Wiedza społeczeństwa na temat ubezpieczeń społecznych jest bliska zeru. Dzieje się tak, 
mimo że temat jest dość popularny i często spotykany w mediach, zarówno w gazetach, 
jak i radiu, telewizji i Internecie. Prawie wszyscy mówią o systemie emerytalnym, ocenia-
ją go i dają recepty, jak go uzdrowić. Oceniają też działanie całego systemu ubezpieczeń, 
a więc systemu rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych, systemu zasiłków 
chorobowych i macierzyńskich, ubezpieczeń rolników, a także działanie instytucji admi-
nistrujących ubezpieczeniami społecznymi, czyli ZUS, PTE (potocznie OFE) oraz KRUS.

Z analizy publicznych wypowiedzi polityków, ekonomistów, socjologów, innych naukow-
ców, a także publicystów, dziennikarzy i wszystkich pozostałych osób, czujących się w obo-
wiązku zabierać głos w sprawie ubezpieczeń społecznych, można wysnuć przygnębiający 
wniosek o braku podstawowej nawet wiedzy o funkcjonowaniu ubezpieczeń społecznych 
w Polsce i na świecie, o zasadach, które powinny nimi kierować, o ich finansach i przy-
szłości. Powtarzane są różne – mniej i bardziej prawdziwe – stwierdzenia o zagrożeniu de-
mograficznym, o bankructwie systemu emerytalnego, obciążeniu składkami, wieku eme-
rytalnym, za niskich lub za wysokich emeryturach. Nie jest istotne, że różne stwierdzenia 
w wypowiedziach tych samych osób wzajemnie się wykluczają. Społeczeństwo, słucha-
jąc lub (rzadziej) czytając prawie codziennie o ubezpieczeniach społecznych, najczęściej 
o emeryturach, może się czuć dobrze poinformowane. Ale w istocie jest dezinformowane, 
nie dostaje naprawdę rzetelnej wiedzy, która mogłaby pomóc w podejmowaniu decyzji 
o przyszłości. I dodatkowo te złe lub dobre wieści zależą od aktualnych w danej chwili 
tendencji: chwalimy OFE – ganimy ZUS, ganimy OFE – chwalimy ZUS, albo ganimy 
wszystkich. Czasem jest to związane z zamiarami wprowadzenia zmian w prawie, cza-
sem wynika z bieżącej sytuacji ekonomicznej (która po miesiącu się zmienia, i w związku 
z tym diametralnie zmienia się przedstawiana społeczeństwu ocena).

Pozostaje ogólny obraz – jest źle. A jak jest źle, ktoś musi być winien. Rząd, chociażby 
akurat ci w danym momencie rządzący, którzy nic nie zmieniali w systemie emerytal-
nym. ZUS, bo ten zawsze jest winien, gdyż kradnie pieniądze na budowę „pałaców”, mimo 
że od kilku lat już niczego nie budował. OFE, bo sprzeniewierzyły pieniądze na giełdzie – 
przecież wartość jednostki uczestnictwa w OFE nie ma prawa spadać, może tylko rosnąć 
– nawet gdy na całym rynku finansowym są tylko spadki. Wystarczy poczytać dyskusje 
internautów, a to przecież aktywniejsza i młodsza, bardziej edukowana część społeczeń-
stwa. Głosy racjonalne nie bardzo mogą się przebić, bo w debacie o systemie ubezpieczeń 
społecznych, a przede wszystkim o systemie emerytalnym, nie ma raczej miejsca na rze-
telną dyskusję.
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Dzieje się tak również dlatego, że instytucje i osoby odpowiedzialne za kształt systemu 
emerytalnego proponują ciągle nowe wizje przyszłych rozwiązań. Właśnie wizje, a nie 
rzetelnie udokumentowane projekty z uzasadnieniem i kalkulacją finansową. A wizje, 
nawet u tych samych osób, zmieniają się często. Co może z tego zrozumieć „zwykły czło-
wiek”? Chyba tylko tyle, że może być tak lub inaczej – że trzeba jak najszybciej podnieść, 
i to sporo, wiek emerytalny, ale w zasadzie każdy może odejść na emeryturę kiedy chce – 
i też będzie dobrze. Lepiej się jednak pamięta zapowiedzi, że można odejść na emeryturę 
w każdym, nawet dowolnie wczesnym wieku. A więc każdy, kto później mówi, że jednak 
wiek emerytalny musi być nie tylko zrównany dla kobiet i mężczyzn, ale też znacznie pod-
wyższony, od razu jest wrogiem, bo chce zabrać „jedynie słuszne” rozwiązanie, według 
którego każdy sam wybiera moment przejścia na emeryturę. Trzeba bowiem pamiętać, 
że w większości Polacy są zwolennikami jak najwcześniejszych emerytur.

Przyszłą emeryturą należałoby się interesować od samego początku drogi zawodowej, 
gdyż już wtedy trzeba wybierać fundusz emerytalny i podejmować decyzje dotyczące do-
datkowego oszczędzania na starość. Od chwili podjęcia pracy trzeba mieć świadomość, 
że emerytura z obowiązkowej składki nie będzie wysoka i konieczne jest również do-
datkowe samodzielne dbanie o swoją przyszłość. Im wcześniej się zacznie, tym większa 
szansa na dostatniejsze życie po zakończeniu aktywności zawodowej.

Wiedza o funkcjonowaniu systemu emerytalnego jest więc niezbędna już w młodym wie-
ku. Musi być przykład „z góry” – który świadczy, że zainteresowanie przyszłą emeryturą 
jest czymś naturalnym. Niestety, mamy całkowicie odmienne wzorce – politycy, którzy 
są odpowiedzialni za kształt systemu emerytalnego, a więc również za jego popularyza-
cję, publicznie demonstrują nie tylko niewiedzę, ale także obojętność wobec swojej przy-
szłej emerytury. Minister finansów nie wie, czy jest członkiem OFE, co może świadczyć 
o tym, że zupełnie się nie interesuje własną emeryturą. Można go tłumaczyć tym, że pra-
cował i mieszkał za granicą, i do chwili objęcia teki ministra nie płacił w Polsce składek 
na ubezpieczenie społeczne, mając zabezpieczenie w innej formie. Jednak, jeśli jest aktyw-
ny w proponowaniu zmian w polskim systemie emerytalnym, to powinien wiedzieć, jak 
ten system działa, także w odniesieniu do niego samego1.

Większe zdumienie budzi pani minister pracy, która przecież nadzoruje ubezpieczenia 
społeczne. W udzielonym w grudniu wywiadzie mówi, że sama nie interesuje się wysoko-
ścią swojej przyszłej emerytury, i dobrze, że ludzie się tym nie interesują, bo: „…Wyliczenia, 
jakie są możliwe do wykonania dzisiaj, wskazują tylko na to, że wysokość emerytury 
w stosunku do ostatniej pensji będzie w przyszłości niższa niż obecnie. I tylko tyle. Nikt 
nie powie: będzie pan, pani otrzymywał 1810 zł, a może 1629 zł. Przy wyliczaniu emerytur 
trzeba wziąć pod uwagę zbyt dużo zmiennych: inflację, siłę nabywczą pieniądza, stosu-
nek pracujących do pobierających świadczenia, poziom rozwoju gospodarczego, nawet 
jakie będą skutki globalizacji dla Polski. Jak długo będziemy pracować? Nie ma takiego 

1 Zob. „Emerytura do Pana Boga”, rozmowa z ministrem finansów Jackiem Rostowskim, „Gazeta 
Wyborcza” z 16 listopada 2009 r., s. 24–25.
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ekonomisty, który znałby odpowiedzi na te konkretne pytania. (…) Dlatego nie straszmy 
ludzi. Powtarzam, wiele się może jeszcze zmienić”2.

Na pytanie o odkładanie w III filarze odpowiada: „Nie odkładam. Zastanawiałam się 
nawet, dlaczego tego nie robię. Przecież, jak moja emerytura będzie niska, to powinnam. 
Ale żadne z Towarzystw nie zainteresowało mnie swoją ofertą. (…) Do mnie nie dotar-
li. A chciałabym, aby przyszedł do mnie akwizytor i wszystko mi wyliczył: dokładnie, 
co do złotówki. Niech mnie przekona”3.

Powstaje wątpliwość: dlaczego w powszechnym systemie nie można przewidzieć, jaka bę-
dzie emerytura (z dwóch filarów, w tym z prywatnego), a w dodatkowym prywatnym 
ubezpieczeniu można i trzeba bardzo precyzyjnie dokonać takich wyliczeń? Należy w tym 
miejscu dodać, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nakazuje co roku każdemu 
ubezpieczonemu powyżej 35. roku życia przedstawić hipotetyczną wysokość emerytury 
w dwóch różnych wariantach. Tę wariantowość wprowadzono w 2008 roku. Jaki jest za-
tem cel, aby ZUS wykonywał te skomplikowane obliczenia i wysyłał do kilku milionów 
ubezpieczonych informacje o hipotetycznej emeryturze, jeśli pani minister mówi, że jest 
ona nic nie warta. Po co więc wydawać na próżno kilkanaście milionów złotych rocznie 
na „straszenie ludzi”? I po co oszczędzać dodatkowo, jeśli pani minister, która przecież 
zarabia dużo więcej od przeciętnego pracownika, nie oszczędza?

Czy należy się dziwić, że – odsyłając do referatu z poprzedniego Forum Finansowego 
– Polacy nie interesują się swoją emeryturą, nie zadają żadnych pytań dotyczących sta-
nu swojego konta i wysokości przyszłej emerytury? Teraz utwierdzili się w przekonaniu, 
że robili słusznie, bo tak samo postępują ministrowie odpowiedzialni za ubezpieczenia 
społeczne i finanse państwa. Może się wydawać, że kształt systemu emerytalnego jest nie-
istotny z punktu widzenia jednostki – ważne są tylko globalne wydatki państwa w kon-
kretnym momencie.

Kiedy jest możliwe dobre poznanie systemu emerytalnego?2. 
System emerytalny jest niezwykle istotny z punktu widzenia zarówno jednostki, rodziny, 
jak i całego państwa. I nie chodzi tylko o same wydatki państwa związane z utrzymaniem 
systemu emerytalnego, ale również o te wydatki, które trzeba będzie ponieść na ewen-
tualną pomoc osobom starszym z niskimi świadczeniami, niezapewniającymi poziomu 
życia uznanego za niezbędny. System emerytalny jest ważny zarówno ze społecznego, jak 
i ekonomicznego punktu widzenia, skutki jego funkcjonowania muszą być przewidywal-
ne w długim okresie. Dla państwa – aby mogło przyjąć właściwą strategię dochodów i wy-
datków w perspektywie co najmniej kilkunastu lat, nie powodując nadmiernego wzrostu 
deficytu. Dla pracowników – aby już w momencie podjęcia pracy zawodowej wiedzieli, 
co ich czeka na starość.

2 „Emerytura, kiedy chcesz” , wywiad z minister pracy Jolantą Fedak, „Gazeta Wyborcza” z 17 grudnia 
2009 r., s. 23.
3 Ibidem.
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Zmiany w systemie emerytalnym nie mogą być dokonywane ad hoc, w odpowiedzi na bie-
żące potrzeby budżetu. Nie znaczy to, że w ogóle niczego nie należy modyfikować. Można 
to robić, ale z dużym wyprzedzeniem i niezbyt często. Takim zmiennym elementem sys-
temu emerytalnego może być waloryzacja. Natomiast podstawowe zależności – dotyczące 
zasad i warunków nabycia prawa do emerytury (komu, od kiedy i jaka emerytura przy-
sługuje) – powinny być niezmienne w zasadzie w całym okresie pracy zawodowej. Rzecz 
jasna, dotyczy to także strony dochodowej systemu emerytalnego – kiedy i w jakiej wyso-
kości należy płacić składki. Powinna istnieć pełna świadomość wzajemnych obowiązków 
wszystkich podmiotów uczestniczących w systemie emerytalnym. Dlatego system emery-
talny musi być stabilny.

Jak edukować, gdy zasady zmieniają się co kilka lat, a czasem częściej? Jak przekonać, 
że coś jest słuszne, jeśli następnego dnia będzie nowa idea, całkowicie odmienna od po-
przedniej. Ubezpieczeni – przyszli emeryci – nie mogą się czuć manipulowani. Muszą być 
rzeczywiście przekonani o tym, że jeśli spełnią wszystkie swoje zobowiązania wobec sys-
temu emerytalnego, które zostały na nich nałożone z chwilą podjęcia pracy, to również 
otrzymają emeryturę na takich zasadach, jak im obiecano. Nie znaczy to, że w momencie 
wpłaty pierwszej składki emerytalnej mają dokładnie wiedzieć, jakiej wysokości emerytu-
rę dostaną, ale muszą wiedzieć, od czego ta wysokość będzie zależała. Dzisiaj takiej wiedzy 
nie mają, chociażby dlatego, że po jedenastu latach od startu reformy nie ma jeszcze osta-
tecznych regulacji dotyczących sposobu obliczania i wypłat dożywotnich emerytur kapita-
łowych. A przecież reforma objęła osoby, które pracowały wcześniej już nawet ponad 30 lat, 
i które w nowym systemie miały spędzić mniejszą część swojego życia zawodowego. Będzie 
bardzo mało czasu na edukację, zdobycie wiedzy, co to jest (i po co jest) zakład emerytalny, 
jak działa, i jakie będą emerytury kapitałowe. A może wcale nie będzie zakładów emerytal-
nych? Jak przygotować program edukacyjny, jeśli wszystko jest niewiadomą?

Podstawowy wniosek jest następujący: edukację ubezpieczonych, przyszłych emerytów, 
można prowadzić wówczas, gdy system emerytalny jest stabilny. W przeciwnym przypadku 
przekazywanie wiedzy z zakresu obowiązującego systemu emerytalnego może przynieść 
więcej szkody niż pożytku. Może nastąpić zjawisko dezinformacji, gdzie każdy będzie miał 
swój własny pogląd i mówił co innego, ale nikt nie będzie wiedział, jakie są jego obowiąz-
ki i prawa, jak działa system emerytalny i dlaczego. Skutkiem tego może być całkowita 
obojętność, taka jaką mamy obecnie, a która jest szkodliwa z punktu widzenia tworzenia 
podstaw materialnych do życia po zakończeniu pracy zawodowej. Ciągła zmienność sys-
temu emerytalnego – często nieuzasadniona – może prowadzić do radykalizacji poglądów 
młodych ludzi i żądania przez nich likwidacji obowiązku ubezpieczenia społecznego. Nie 
miejsce tu na dyskusję, jakie skutki mogłoby mieć takie ewentualne posunięcie.

Edukacja jest także niezbędna wówczas, gdy dokonuje się reformy systemu. Taka kampania 
informacyjna była prowadzona w latach 1998–1999 przy wprowadzaniu w Polsce nowego 
wielofilarowego systemu emerytalnego. Jak jednak pokazał czas, kampania ta była zbyt 
ideologiczna. Być może taki był wymóg chwili, jednak większość zapamiętała z niej dwie 
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podstawowe rzeczy – ZUS jest zły, bo kradnie składki i je sprzeniewierza, przeznaczając 
nie wiadomo na co, a przyszłe emerytury z OFE będą wysokie.

Taki czarno-biały obraz zaszkodził później ocenie reformy. Po pierwsze, jakby zapomniano, 
że ZUS jest i będzie aktywnym elementem systemu emerytalnego, wzajemnie uzupełniają-
cym się z podmiotami II filaru. Raz jeden filar będzie miał przewagę, raz drugi – bo wła-
śnie to zróżnicowanie miało zwiększyć bezpieczeństwo przyszłych emerytów. Uderzenie 
w jeden filar emerytalny od razu podważa wiarygodność całości rozwiązań. Po drugie – 
nigdy nie prostowano, że emerytury nie będą z OFE, a trzeba będzie najpewniej przenieść 
się do innej instytucji, która po zakończeniu aktywności zawodowej zajmie się oblicze-
niem i wypłatą emerytury. Świadomość tego miała znikoma część społeczeństwa, tylko ci 
najbliżej związani z funkcjonowaniem systemu emerytalnego. Ale też tylko ci wiedzieli, 
że emerytury nie będą wysokie. Inni mieli obraz emerytów pod palmami, więc doniesienia 
ostatnich dwóch lat o tym, że emerytury będą niższe niż obecnie, były dla nich szokiem, 
tym bardziej że nałożyły się na informacje, że spada – i to w pewnym okresie dość znacznie 
– wartość zgromadzonego w OFE kapitału. Pokazywały to na pierwszych stronach gazety 
(i to nie tylko, delikatnie mówiąc, „popularne”). Obraz udanej reformy został zastąpiony 
przez obraz klęski. Jest więc duża potrzeba zmiany wizerunku reformy emerytalnej; tym 
razem edukacja powinna być mniej ideologiczna, a bardziej praktyczna.

Kogo i czego uczyć?3. 
Nie można zastosować jednego uniwersalnego programu edukacyjnego dla całego spo-
łeczeństwa. Poszczególne programy muszą być dostosowane do cyklu życia człowieka. 
Inne szczegółowe informacje musi dostać osoba, która ma zacząć pracę lub znajduje się 
na początku kariery zawodowej, inne osoba na półmetku tej kariery, a jeszcze inne osoba 
na kilka lat przed emeryturą, w momencie przejścia na emeryturę, i wreszcie sam emeryt. 
Potrzebny jest dokument opisujący prostym językiem wszystkie zasady systemu emerytal-
nego, a do tego oddzielnie przygotowane informacje dla osób w różnych grupach wieku.

Powinny one uwzględniać następujące zagadnienia:

Podstawowe informacje o systemie emerytalnym, przeznaczone dla wszystkich•	
Po co jest system emerytalny i co by było, gdyby nie istniał »

Kto musi płacić składkę na fundusz emerytalny i w jakiej wysokości »

Jakie obowiązki ma płatnik składek i jakie są skutki niepłacenia składek »

Jaki jest kształt systemu emerytalnego »

Od czego zależy wysokość przyszłej emerytury »

Jak działają oba filary – konto w ZUS i indywidualny rachunek w OFE »

Jakie są zasady polityki inwestycyjnej OFE (czym ewentualnie różnią się poszcze- »
gólne fundusze po wprowadzeniu wielofunduszowości)
Jak działa rynek kapitałowy – podstawowe informacje »

Kto i kiedy wypłaca emerytury »

Stan finansowy systemu emerytalnego »
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Informacje dla rozpoczynających pracę po raz pierwszy•	
Co to jest otwarty fundusz emerytalny »

Znaczenie II filaru dla przyszłej emerytury »

Jak wybierać otwarty fundusz emerytalny (ewentualnie konkretny fundusz przy  »
wielofunduszowości)
Jak można zmienić fundusz emerytalny »

Sytuacja na rynku otwartych funduszy emerytalnych – podstawowe wskaźniki »

Informacje dla osób, które mogą wybierać fundusze w ramach jednego OFE•	
Bieżące informacje o każdym funduszu i wynikach jego działania »

Informacje dla osób w wieku przedemerytalnym•	
Co się zmieni, gdy zostanie złożony wniosek o emeryturę »

Co uwzględnia się przy obliczaniu emerytury »

Kto oblicza i wypłaca emerytury »

Jak wybrać zakład emerytalny »

Podstawowe informacje o działaniu zakładów emerytalnych – wskaźniki finanso- »
we, porównanie zakładów emerytalnych w dłuższym okresie

Informacje dla emerytów•	
Zasady waloryzacji emerytur »

Zasady łączenia emerytury z dalszą pracą (kto, gdzie i jakie składki opłaca) »

Zasady łączenia emerytury z innymi świadczeniami z ubezpieczenia społecznego »

Podano wyżej grupy ubezpieczonych, które wymagają specjalnych, oddzielnych informa-
cji. Nie jest to, rzecz jasna, zamknięty katalog niezbędnej wiedzy. Trzeba go na bieżąco 
uzupełniać, gdy dokonywane są zmiany ustawowe albo gdy z obserwacji wynika, że bra-
kuje jakichś ważnych elementów. Można i trzeba prowadzić na bieżąco analizę zadawa-
nych pytań, nawet śledzić dyskusje internetowe, aby przygotować dodatkowe informacje.

 Kto powinien prowadzić edukację w zakresie ubezpieczeń 4. 
społecznych, przygotowywać materiały, analizować potrzeby 
w zakresie informacji emerytalnej?

Nie ulega wątpliwości, że edukację emerytalną powinien koordynować ten, kto nadzo-
ruje ubezpieczenia społeczne, a więc Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To ono 
powinno przygotowywać wzór wszystkich rodzajów informacji dla społeczeństwa, napi-
sany językiem zrozumiałym dla każdego. Nie można powoływać się na artykuły ustaw 
ani ich cytować. To ma być informacja poglądowa, ewentualnie odsyłająca do właściwych 
instytucji. Jeśli materiały przygotuje MPiPS, wówczas to ono weźmie odpowiedzialność 
za ich treść, m.in. za zgodność z obowiązującym prawem. Informacja ma być zwięzła, 
musi mieścić się na kartce wielkości A-4 (po obu jej stronach). Wszystkie dłuższe ulotki 
nie będą dokładnie czytane.
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Gdzie i jak mają być udostępniane materiały? Najlepszym przekaźnikiem informacji będą 
pracodawcy. Nie wydaje się, że byłby to dla nich dodatkowy, uciążliwy obowiązek. Byłyby 
im dostarczane (do uzgodnienia, w jaki sposób) gotowe ulotki, a sposób dystrybucji mię-
dzy pracowników każdy ma własny. Dostarcza im przecież w ciągu roku różne dokumen-
ty, m.in. PIT. Dlaczego nie proponuje się wykorzystania do tego celu ZUS, który rozsyła 
corocznie informacje o stanie konta wszystkim ubezpieczonym? Z doświadczenia ostat-
nich 8 lat wynika, że mało kto otwiera kopertę otrzymaną z ZUS i analizuje jej zawartość. 
Po przeczytaniu ulotki od pracodawcy może zainteresuje się tym, ile zgromadził na kon-
cie i jaka będzie z tego hipotetyczna emerytura. ZUS za to będzie dostarczał niezbędne 
informacje emerytom.

Nie do przeceniania jest też rola OFE. W przyszłości wszyscy pracujący będą ich człon-
kami. Niezbędne będzie stałe popularyzowanie wiedzy o zasadach działania funduszy, 
o ich polityce inwestycyjnej, o osiąganych wynikach. Jest to szczególnie ważne w warun-
kach ewentualnego zakazu akwizycji. Ubezpieczeni będą musieli uzyskiwać gdzieś odpo-
wiednie informacje. OFE powinny mieć wpływ na tworzenie informacji dostarczanych 
społeczeństwu w wyżej opisanym trybie. Poza tym, tak jak dotychczas, muszą na bie-
żąco przekazywać członkom dane o swoim funkcjonowaniu. Nie ma przy tym znacze-
nia, że niektóre informacje będą się powtarzały. Ważne byłoby zgranie terminów przez 
wszystkie podmioty uczestniczące w edukacji emerytalnej. Wówczas otrzymane informa-
cje – dotyczące np. stanu konta w OFE i ZUS – byłyby pełne, co pozwoliłoby na pełniejszą 
projekcję przyszłej emerytury.

Na stronach internetowych MPiPS, ZUS, wszystkich OFE, zakładów emerytalnych, KNF 
informacje dla ubezpieczonych powinny być tak umieszczone, aby ich znalezienie nie na-
stręczało żadnych trudności.

Dwa razy do roku powinny się one znaleźć (bez żadnych zmian redakcyjnych) we wszyst-
kich codziennych gazetach wydawanych centralnie, a także ważniejszych lokalnych. 
Trzeba zwłaszcza zwrócić uwagę na umieszczenie ich w gazetach o największym nakła-
dzie (mimo powszechnej niechęci do tzw. gazet kolorowych).

Informacje te muszą być przez cały czas dostępne we wszystkich placówkach terenowych 
ZUS i OFE.

Problemem jest zaangażowanie do edukacji telewizji i radia – w jaki sposób informować 
o emeryturach, aby to dotarło do dużej liczby widzów. W grę mogą wchodzić w zasadzie 
tylko główne wydania programów informacyjnych na różnych kanałach. Może również 
dwa razy w roku płatne dwie minuty poświęcone emeryturom, emitowane przez tydzień 
w formie specjalnie przygotowanych spotów?

Pozostaje jeszcze jedna, ale niezmiernie ważna sprawa. Przygotowanie młodych ludzi 
do podjęcia pierwszej pracy i dokonania ważnych wyborów na przyszłość. Przekonanie ich 
o tym, że o emeryturze trzeba myśleć od początku aktywności zawodowej. Nie ma wąt-
pliwości, że niezbędne jest wprowadzenie nauki o ubezpieczeniach społecznych do przed-
miotu „wiedza o społeczeństwie” w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres i materiały 
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muszą być przygotowane bardzo dobrze, z uwagi na przekorę młodych ludzi i ich często 
radykalne poglądy. Trzeba im pokazać istotę ubezpieczeń społecznych, skutki braku wła-
ściwych rozwiązań, a wreszcie – jaki jest system emerytalny w Polsce – i uświadomić 
wybory, jakich będą musieli dokonywać w tej materii w ciągu całego życia zawodowego.

Nie zaszkodzi też przypomnieć i pogłębić tę wiedzę na ostatnim roku studiów dziennych, 
wprowadzając kilkugodzinne (np. 8-godzinne) obowiązkowe zajęcia na ten temat, najle-
piej z wpisem do indeksu.

Po takiej edukacji i corocznym przypominaniu o podstawowych zasadach ubezpieczeń 
za kilka lat nie powtórzymy tego, od czego dzisiaj zaczęliśmy – stwierdzenia, że wiedza 
o ubezpieczeniach społecznych we wszystkich grupach społecznych, także wśród rządzą-
cych, jest zerowa. Edukację tę trzeba jednak zacząć jak najszybciej. Niezbędny jest tylko 
jeden warunek – musimy wiedzieć, jak system emerytalny będzie wyglądał. A dzisiaj, sły-
sząc o różnych, sprzecznych pomysłach i czasami dziwnych uzasadnieniach dla zmian, 
możemy tylko czekać. Im dłużej będziemy czekać, tym gorzej.

Pozostaje wreszcie sprawa kosztów edukacji. Każda z wymienionych instytucji ma w swo-
ich obowiązkach ustawowych propagowanie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych (czy 
systemie emerytalnym). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zjednoczyć siły i środki dla do-
bra wszystkich. Może się okazać, że te koszty wcale nie będą tak wysokie. Najtrudniejsze 
będzie przygotowanie nauczycieli dla szkół średnich i wyższych, ale przecież nie ma ta-
kich trudności, których nie można pokonać…
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