
1

Maciej Bitner
Maciej Bukowski

Emerytury kapitałowe 
bez przymusu



2

Wprowadzenie

Dwudziestego siódmego kwietnia w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w War-
szawie odbyła się konferencja „Emerytury kapitałowe dla ludzi i gospodarki – od potencja-
łu do benefi tów” zorganizowana przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych oraz 
CFA Society Poland. Jej głównym tematem było to, co w Polsce przywykło się nazywać 
drugim i trzecim fi larem systemu emerytalnego, a więc odpowiednio przymusowe i do-
browolne ubezpieczenia emerytalne o charakterze kapitałowym. Obok dwóch wystąpień 
oraz dwóch paneli w konferencję wpleciono także interesujący element interaktywny – 
wśród uczestników przeprowadzono głosowanie nad przedstawianymi przez prowadzących 
propozycjami, którego rezultaty można było śledzić na żywo na ekranie.

Prelekcje, dyskusje i głosowania skłoniły – najpierw tego z nas, który miał przyjemność 
być 27 kwietnia w sali notowań, a później w toku dyskusji drugiego – do głębszej, jak się 
nam zdaje, refl eksji nad kapitałową częścią polskiego systemu emerytalnego. Refl eksja 
ta na tyle odbiega w wielu istotnych szczegółach od tez prezentowanych przez prelegentów, 
panelistów i większość uczestników, że postanowiliśmy podzielić się nią z szerszym od-
biorcą. Wprawdzie trudno któregokolwiek z nas zaliczyć do grona dysydentów – w ciągu 
ostatnich lat włożyliśmy spory wysiłek w obronę drugiego fi laru 1 i nadal uważamy, że 
zwiększenie udziału prywatnego oszczędzania kosztem państwowych ubezpieczeń jest 
i było słusznym postulatem. Jednak od jakiegoś czasu dojrzewa w nas przekonanie, że 
ocalenie oraz odświeżenie ducha reformy z 1999 r. możliwe jest tylko dzięki wprowadzeniu 
nowych rozwiązań cechujących się wysoką społeczną i polityczną akceptowalnością.

W niniejszym artykule przedstawiamy nasze pomysły na to, jak dalej powinna funkcjo-
nować kapitałowa część polskiego systemu emerytalnego. Prezentację tę poprzedzamy krótką 
analizą wybranych fragmentów wystąpień z konferencji. Pozwoli to nam lepiej uwypuklić 
różnice, które dzielą nasze podejście od przekonań większości zwolenników postulujących 
umacnianie kapitałowości polskiego systemu emerytalnego. Zdecydowaliśmy się zwrócić uwa-
gę szczególnie na opinie powszechnie głoszone przez publiczność konferencji, która stanowiła 
dość jednomyślną grupę składającą się z około 160 ekspertów z dziedziny fi nansów i ubezpie-
czeń emerytalnych. Ich konserwatywne odpowiedzi, silnie naznaczone postulatami w duchu 
tych z 1999 r., skłaniają bowiem do wniosku, że paradoksalnie specjalistów może być znacznie 
trudniej przekonać do części naszych propozycji niż opinię publiczną czy polityków.

Prezentację otwierającą konferencję pt. Polski system emerytalny na tle rozwiązań świa-
towych – gdzie jesteśmy i dokąd powinniśmy zmierzać? wygłosił Andrzej Narkiewicz, szef 
polskiej „praktyki emerytalnej” Mercer i członek globalnego zespołu tworzącego Melbourne 

1 Zob. M. Bitner, M. Bukowski, Otwarte fundusze emerytalne – 10 mitów, KOBE, 23 lipca 2013; KOBE, Opinia KOBE 
o projekcie z dnia 10 października 2013 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty eme-
rytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, Komitet Obywatelski ds. Bezpieczeństwa Eme-
rytalnego, listopad 2013, www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8321/1/1/KOBE_2.pdf; (4.09.2016);
M. Bitner, Emerytury państwowe czy rynki kapitałowe? Podstawa racjonalnego wyboru między OFE i ZUS, „Biuletyn 
IGTE” 2015, nr 2, s. 14–19; idem, 10 mitów i fakty na temat OFE cz. I; idem, 10 mitów i fakty na temat OFE cz. II, 
„Biuletyn IGTE” 2015, nr 3, s. 10–19.
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Mercer Global Pension Index. Jego wystąpienie oparte było na wydanym niedawno ra-
porcie Mercera 2 zawierającym ocenę adekwatności świadczeń oraz wypłacalności i bez-
pieczeństwa polskiego systemu emerytalnego. Uważnych obserwatorów przeprowadzo-
nych w 2013 r. zmian nie powinno dziwić, że ocena Polski w trzech ostatnich edycjach 
badania Melbourne Mercer Global Pension Index spadała z roku na rok, z poziomu 
57,9 pkt w 2013 r. do 56,2 pkt w 2015 r. Winę za to ponosi oczywiście zwiększenie roli 
systemu repartycyjnego w fi nansowaniu przyszłych świadczeń emerytalnych. Za niski 
– w porównaniu z wieloma rozwiniętymi krajami – wskaźnik w badaniu Mercera odpo-
wiada również brak postępów w rozwoju trzeciego fi laru. By poprawić ten stan rzeczy, 
międzynarodowe grono specjalistów od problematyki emerytalnej przygotowało zestaw 
rekomendacji ogólnych (aplikowalnych dla każdego kraju) oraz specyfi cznych dla Polski. 
Choć wiele z nich podzielamy, nasz niepokój wzbudziły trzy następujące:

 q likwidacja możliwości wcześniejszej wypłaty środków przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego (rekomendacja ogólna);

 q utrzymanie istotnej roli drugiego fi laru systemu emerytalnego;
 q likwidacja możliwości wypłat jednorazowych z trzeciego fi laru i pozostałych pro-
duktów emerytalnych.

Wydaje się, że te powyższe zalecenia według autorów harmonizują z inną rekomen-
dacją mówiącą o „podniesieniu poziomu skłonności do oszczędzania i poziomu indy-
widualnych oszczędności”. Związek jest tu chyba czytelny – utrzymanie przymusowych 
składek do drugiego fi laru oraz utrudnienie likwidacji aktywów trzeciofi larowych po-
winny zwiększyć poziom krajowych oszczędności emerytalnych. Ten sposób myślenia 
wydał się bliski większości uczestników konferencji. Na pytanie o rolę OFE w systemie 
emerytalnym znacząca większość (wykres 1) opowiedziała się za jej zwiększeniem. Wydaje 
się, że owo „zwiększenie” jest rozumiane przede wszystkim jako cofnięcie się tak daleko, 
jak to tylko możliwe, do okresu sprzed 2013 r. Na taką interpretację wskazuje powszechna 
chęć likwidacji suwaka bezpieczeństwa (wykres 2) czy znaczące poparcie dla kupowania 
przez OFE obligacji skarbowych (wykres 3).

2 Mercer, Ocena działalności otwartych funduszy emerytalnych – perspektywa towarzystw emerytalnych i klientów OFE. 
Analizy z wykorzystaniem danych za okres 2000–2014, 23 listopada 2015.
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Wykres 3. Katalog inwestycji OFE powinien zostać poszerzony przede wszystkim o:

W tej ostatniej kwestii zdecydowany głos zabrali także uczestnicy panelu. Dr hab. 
Andrzej Rzońca oraz prof. Krzysztof Jajuga opowiedzieli się stanowczo za umoż-
liwieniem OFE inwestowania w obligacje. Jedyny głos sprzeciwu zgłosiła paradok-
salnie przedstawicielka Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Małgorzata 
Rusewicz, argumentując, że takie zmiany otwierają na przyszłość drogę do kolejnej 
nacjonalizacji aktywów. Ten głos był o  tyle cenny, że wskazywał, iż przynajmniej 
część panelistów wyciągnęła daleko idące wnioski z demontażu reformy emerytalnej 
w latach 2011–2013.

O ile jednak taka refl eksja zrodziła się w odniesieniu do OFE, o tyle w sprawie budowy 
trzeciego fi laru panował niewzruszony optymizm. Najpierw sala wysłuchała prezenta-
cji Jamesa Walsha z Pensions and Lifetime Savings Association pt. Th e Role of Capital 
Markets in Pension Security, w której autor zdawał relację z doświadczeń brytyjskich. 
W Wielkiej Brytanii w 2012 r. zaczęto wprowadzać automatyczne zapisywanie pra-
cowników do planów oszczędzania na emeryturę. Uczestnictwo w trzecim fi larze sięga 
tam obecnie 60%, a do 2018 r., gdy programem domyślnego zapisywania objęci zostaną 
wszyscy pracownicy, zapewne jeszcze znacząco wzrośnie.

Nikt z panelistów nie zgłosił sprzeciwu wobec przeniesienia tych lub podobnych 
rozwiązań na grunt polski. Nie brakowało przy tym głosów zdecydowanego poparcia. 
Krzysztof Nowak, partner w Mercer, argumentował, że znajdujemy się w wygodnej sytu-
acji pozwalającej na skorzystanie z gotowych rozwiązań nowozelandzkich, kanadyjskich 
i brytyjskich. Przekonywał, że wystarczy odrobina poświęcenia ze strony pracowników, 
pracodawców, instytucji fi nansowych oraz całego społeczeństwa, by szybko stworzyć do-
bry system dodatkowego oszczędzania, na którym wszyscy zyskamy. Prof. Jerzy Hausner 
wziął do ręki opracowanie Capital Strategy 3, uniósł je w górę i powiedział, że niczego 
lepszego w temacie trzeciego fi laru dotąd nie słyszał i że gorąco popiera propozycję 

3 Capital Strategy, Jak mobilizować dodatkowe oszczędności emerytalne?, 17 lutego 2015.
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Stefana Kawalca. Można było odnieść wrażenie, że takie rozwiązania są bliskie także 
prof. Januszowi Czapińskiemu. Powołał się na badanie świadomości emerytalnej Polaków 
przeprowadzone wraz z prof. Markiem Górą 4. Wynika z niego, że to nie dochody, które 
wzrosły w ciągu ostatnich 15 lat o połowę, lecz brak wiedzy i chęci do działania stanowi 
główną przeszkodę w rozwoju trzeciego fi laru. Ponadto zwrócił uwagę, że wśród osób 
zainteresowanych dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym aż 70% byłoby skłonnych 
płacić wyższą składkę, gdyby dołożył się do niej pracodawca i/lub dołożyło państwo.

Podczas głosowań publiczność konferencji zdecydowanie opowiedziała się za zmia-
nami w trzecim fi larze (wykres 4). Dwie trzecie głosujących poparło przy tym ideę 
dotowania składek przez budżet państwa (wykres 5). Zwieńczeniem mógłby być ostatni 
sondaż, w którym zadano pytanie: „Czy w Polsce powinien być wprowadzony domyślny 
(quasi-obowiązkowy) trzeci fi lar emerytalny?”, ale pech chciał, że w tym momencie na-
stąpiła awaria urządzenia zliczającego. Obecni na sali mogli jednak łatwo zaobserwować, 
że przeciw podniosło się zaledwie kilka rąk. Można więc spokojnie przyjąć, że i w tym 
przypadku większość uczestników opowiedziałaby się za „sprawdzonymi” zachodnimi 
rozwiązaniami.

Warto zauważyć, że w wypowiedzi Czapińskiego przywołanych zostało kilka innych wy-
ników, które niekoniecznie uzasadniają taką konkluzję. O tym, co będzie na emeryturze, 
w ogóle nie myśli 40% Polaków, a zaledwie 22% podejmuje jakiekolwiek działania, aby za-
bezpieczyć swój byt materialny po ustaniu aktywności zawodowej. Działania te polegają 
niestety głównie na oszczędzaniu poprzez akumulację środków na rachunkach w banku 
lub gotówki – są więc bardzo mało efektywne. Nie dziwi to w kontekście przytoczonego 
przez Czapińskiego faktu, iż zaufanie do instytucji fi nansowych jest u nas najniższe w Eu-
ropie. Wyniki badań, takie jak te przywołane, kazały nam się zastanowić, czy rozwiązania 
wprowadzone z zewnątrz rzeczywiście mają szansę sprawdzić się w Polsce.

4 J. Czapiński, M. Góra, Świadomość „emerytalna” Polaków. Raport z badania ilościowego, Europejski Kongres Finan-
sowy, Warszawa, maj 2016.
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Kluczem do długoterminowych oszczędności 
jest zaufanie
Zanim zaczniemy pracę nad kolejnymi propozycjami mającymi przełamać marazm, 
w jakim znajduje się kapitałowa część polskiego systemu emerytalnego, warto głębiej 
zastanowić się nad przyczynami dotychczasowych porażek. Przydałoby się przy tym 
wyjść poza przywary ludzkiej natury (krótkowzroczność, widoczną także w badaniach 
Góry i Czapińskiego), w kierunku polskiej historii i to zarówno tej najnowszej (działa-
nia kolejnych rządów po 1999 r., zwłaszcza drugiego rządu PO-PSL), jak i czasów PRL, 
po których odziedziczyliśmy w spadku brak jakiegokolwiek pokoleniowego dorobku 
w zakresie fi nansów osobistych. Przemyślenie tych trzech elementów skłania nas do wnios-
ku, że razem wytworzyły one specyfi czny dla Polski brak zaufania do długoterminowych 
oszczędności. Ten problem można zilustrować poprzez pięć tez, których akceptacja, 
zrozumienie i uwzględnienie w projektowanych rozwiązaniach są naszym zdaniem 
konieczne, jeżeli ten stan rzeczy ma ulec zmianie przy kolejnej próbie reform.

Po pierwsze, ludzie są nieufni wobec rozwiązań, w których prywatny sta-
tus ich pieniędzy będzie mógł być w każdej chwili zanegowany przez państwo. 
Po zmianach w OFE i ZUS w latach 2011–2013 reputacja polskiego państwa jako gwaran-
ta systemu emerytalnego jest zrujnowana. System emerytalny, pełen dziwacznych protez 
(fi lar jeden i pół, suwak emerytalny, niemożliwa do utrzymania wysoka i zróżnicowana 
wewnętrznie indeksacja kont ZUS) i rozwiązań przejściowych (domyślne przeniesienie 
członków OFE do ZUS, składka zawieszana, zmniejszana i likwidowana itp.) jest obecnie 
przez większość jego uczestników traktowany jako niewiarygodny. Sytuacja ta w nie-
uchronny sposób będzie oddziaływać na stosunek opinii publicznej do wszelkich nowych 
propozycji emerytalnych. Oznacza to, że nieodzownym elementem zmian w systemie 
emerytalnym, których ambicją jest budowa powszechnego fi laru kapitałowego, musi być 
przekonanie członków OFE, że ich oszczędności nie są w żaden sposób zagrożone przez 
państwo ani dziś, ani tym bardziej w przyszłości. Z kolei społeczeństwo musi zyskać 
pewność, że powstające rozwiązania nie podzielą losu utworzonych w 1999 r. funduszy 
emerytalnych, a więc że status środków gromadzonych w ramach proponowanych przez 
rząd programów będzie w 100% prywatny. Naruszenie tej zasady jest w istocie gwarancją 
tego, że uczestnictwo w systemie będzie niewielkie, a wpływ na oszczędności zagrego-
wane marginalny.

Po drugie, do zaufania potrzebna jest swoboda dysponowania. Przeciętny Kowal-
ski lubi swoje własne oszczędności znacznie bardziej niż oszczędności narodowe. Włas-
ność to jednak nie tylko niepozostawiający wątpliwości tytuł prawny, lecz przede wszyst-
kim realna swoboda dysponowania odłożonymi środkami. Dlatego też nie ma szans na 
powszechne uczestnictwo w dobrowolnym systemie, w którym środki można dostać do 
ręki dopiero po osiągnięciu – abstrakcyjnego dla większości uczestników – wieku 65 lat. 
Posłużmy się analogią: wiele dużych sieci handlowych pozwala na zwrot zakupionych 
w nich dóbr trwałych przez wiele dni po dokonaniu transakcji. Z pozoru jest to działanie 
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całkowicie nieracjonalne, bo przecież część osób korzysta z tego prawa i przez to faktyczna 
sprzedaż okazuje się mniejsza. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie – gdyby nie było 
możliwości oddania produktu, wielu klientów nie zdecydowałoby się w ogóle na zakup, 
bojąc się rozczarowania. Elastyczność, jaką daje możliwość zwrotu towaru – zwłaszcza 
tego droższego – pomaga klientom podjąć decyzję o zakupie. Podobnie jest z produkta-
mi fi nansowymi – łatwość zamiany na gotówkę (bez dodatkowej straty) czy wycofania 
środków w sytuacji zmiany sytuacji życiowej zwiększa liczbę potencjalnych chętnych 
do korzystania z nich. W ten sposób bylibyśmy skłonni interpretować wyniki badania 
Czapińskiego i Góry 5 – wedle tego ostatniego 45,2% pracujących wolałoby otrzymywać 
wyższe wynagrodzenie, zamiast płacić składkę emerytalną. Nie musi to wcale świadczyć 
o krótkowzroczności – wynagrodzenie po prostu jest „ich”, zaś przymusowe składki, 
w tym składki na OFE, a także jeżeli zabraknie zaufania, na trzeci fi lar, traktowane są 
jako środki „utracone”. Ograniczenie swobody dysponowania środkami, choć skuteczne 
w przypadku osób gotowych zapisać się do programu, podziała zniechęcająco na całą 
resztę. Co ciekawe, tak chwalone na konferencji najnowsze rozwiązania wprowadzone 
w Wielkiej Brytanii częściowo uwzględniają ten postulat – po 55 roku życia uczestnikom 
programu przysługuje pełna swoboda dysponowania zgromadzonymi środkami.

Po trzecie, ludzie nie ufają skomplikowanym produktom. Potencjalni uczestnicy 
mogą utożsamić się z celami systemu dopiero wtedy, gdy dokładnie zrozumieją, na co 
i dlaczego się decydują. Jest to możliwe do osiągnięcia w dużej skali tylko wtedy, gdy 
mechanizm będzie bardzo prosty. Najłatwiej to osiągnąć, jeśli państwo wspierać będzie 
tylko jeden – choć elastyczny – prywatny produkt emerytalny o łatwej do zapamiętania 
nazwie, np. indywidualne konto emerytalne (IKE) lub indywidualne konto zabezpiecze-
nia emerytalnego (IKZE). Mnożenie bytów komplikuje niepotrzebnie system, zadając 
klientowi zagadkę, którą musi on rozwiązać, zanim przystąpi do oszczędzania. Jako że 
nawet ekspertom branżowym trudno jest rozstrzygnąć spór o wyższość jednych nad 
drugimi, nie dziwi, że ta wstępna trudność na wielu ludzi działa odpychająco do tego 
stopnia, że od razu rezygnują oni ze zrobienia kolejnego kroku.

Po czwarte, zaufanie wymaga traktowania ludzi fair – państwo nie może za-
chęcać do korzystania ze złych produktów inwestycyjnych. Pozostawienie obywa-
teli zupełnie samych przy wypełnieniu treścią nawet atrakcyjnej formy prawnej może 
w dłuższym okresie poderwać autorytet całego systemu. Stanie się tak, gdy część oszczę-
dzających skorzysta z instrumentów o znacznie wyższym poziomie ryzyka niż to, jakie 
w rzeczywistości akceptowali, albo związanych z ukrytymi kosztami, których się nie 
spodziewali, a które muszą ponieść. Niestety, sektor prywatny jak na razie, być może na 
skutek braku historycznej ciągłości, nie potrafi  dostatecznie dobrze wywiązać się z za-
dania dostarczenia na rynek właściwych produktów. Casus polisolokat, które cechują 
się horrendalnie wysokimi rocznymi opłatami i drakońskimi karami za przedwczesną 
wypłatę środków, powinien być tu nauczką. Osoba niebędąca branżowym specjalistą nie 
ma pojęcia, co zrobić, żeby sensownie oszczędzać na emeryturę. Ta niewiedza z jednej 

5 Ibidem.
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strony zniechęca do działania, z drugiej grozi wpadnięciem w pułapkę, która potem 
będzie stanowić fałszywą lekcję dla innych, że jednak lepiej już nic nie robić. Ponadto 
bardzo zniechęcająco działa na ludzi sytuacja, w której nie do końca świadome przeszłe 
decyzje powodują, że tracą oni potencjalne korzyści. Postępują oni w myśl zasady: „skoro 
wczoraj się nie zapisałem i przepadła mi ulga/dopłata/premia, to dzisiaj też się nie zapiszę, 
bo przecież zaprzeczyłbym tamtemu działaniu”. Nie jest to w pełni racjonalne, ale taka 
potrzeba usprawiedliwienia się jest w nas bardzo silna. Systemowe rozwiązanie powinno 
ją uwzględnić, dając możliwość dołączenia do programu w dowolnym momencie.

Po piąte, jednym z czynników podważających zaufanie do programów pub-
licznych wspierających dobrowolne oszczędzanie jest częsta zmiana zasad i to na 
niekorzyść uczestników. Prawdopodobieństwo takiego obrotu spraw znacząco wzrasta, 
gdy reformatorzy optymistycznie zakładają, że ich propozycje zostaną utrzymane także 
w przyszłości, nawet jeśli będą się wiązać z wystąpieniem przejściowej nierównowagi czy 
to w fi nansach publicznych, czy we wzorcach uczestnictwa. Przykładowo po uruchomie-
niu typowego programu wspierającego długofalowe oszczędzanie można oczekiwać, że 
z oferowanych w jego ramach instrumentów skorzystają początkowo przede wszystkim 
bogatsi przedstawiciele klasy średniej. To dla nich bowiem najbardziej atrakcyjne będą 
zachęty podatkowe, które są najczęściej proponowanym instrumentem mobilizującym 
gospodarstwa domowe do długookresowego oszczędzania. Niesie to ryzyko, że zagrego-
wane oszczędności wzrosną relatywnie nieznacznie, gdyż w dużej części dojdzie jedynie 
do zmiany ich formy, a nie wielkości. Zamożniejsi obywatele mogą bowiem przenosić 
w zgodzie z bodźcami oferowanymi przez preferencje podatkowe środki tam, gdzie pań-
stwo oferuje ulgi. Z czasem, gdy koszty fi nansowe systemu wzrosną, zwiększy się także 
szansa na to, że pojawi się polityk, który stwierdzi, że cały program jest głęboko niespra-
wiedliwy społecznie, a jednocześnie kosztowny fi skalnie (ulgi) i ogłosi jego likwidację. 
Należy więc dbać o to, by zastosowane instrumenty z jednej strony trafi ały do możliwie 
szerokiej grupy gospodarstw domowych, stwarzając sporą grupę jego interesariuszy, ale 
jednocześnie nie wiązały się z transferami środków publicznych na dużą skalę, który 
prędzej czy później ktoś zauważy i wykorzysta politycznie.

System emerytalny to konstrukcja, która z założenia powinna przetrwać swoich 
twórców. Nie dojdzie do tego, jeżeli nie zostanie on oparty na zaufaniu, a więc będzie 
cieszył się co najmniej akceptacją, a najlepiej powszechnym zrozumieniem i sympatią 
społeczną. Fundusze emerytalne – zarówno publiczne, jak i prywatne – powinny być 
więc, mówiąc najprościej, lubiane – tylko wtedy mogą stać się popularne. Nie można 
więc dać pretekstu większości obywateli do tego, by ich nie polubili (przymus, wysokie 
opłaty, kary itd.), a politykom powodu (koszty budżetowe), by stali się rzecznikami ne-
gatywnej propagandy uprawianej pod ich adresem. To najważniejsza lekcja, którą należy 
wyciągnąć z kryzysu trójfi larowego systemu emerytalnego zbudowanego pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych. Przymusowe fundusze emerytalne były akceptowane jedynie przez 
część polskiego społeczeństwa. Reszta albo traktowała je obojętnie, albo odbierała ne-
gatywnie jako niezgodne z indywidualnymi preferencjami. Ludzie nie byli więc skłonni 
masowo bronić zgromadzonych środków przed przejęciem przez państwo, co pozwoliło 
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rządzącym na dokonanie tzw. dwóch rozbiorów OFE w latach 2011 i 2013. Świadomość 
tego faktu nie powinna pozostać bez wpływu na kolejne propozycje dotyczące przyszłości 
funduszy.

Co zrobić z OFE?

Choć zwiększenie roli OFE w systemie emerytalnym cieszy się wciąż wielką aprobatą 
ekspertów, to zgodnie z ostatnim badaniem na ten temat OFE ufało zaledwie 18% Pola-
ków 6. W takich warunkach nie ma szans, by postulowane przez ekspertów rozwiązania 
mogły się utrzymać dłużej niż jedną kadencję, nawet jeśli jakimś cudem uda się do nich 
przekonać rząd. Z drugiej strony przyjętych naprędce 2,5 roku temu rozwiązań emery-
talnych dotyczących OFE nie sposób uznać za docelowe. Brakuje im nie tylko solidnego 
ekonomicznego fundamentu, lecz także elementarnej spójności, a deklarowane przez 
inicjatorów cele gospodarcze nie są osiągane.

Po pierwsze, polscy obywatele i przedsiębiorcy mają prawo obawiać się, że środki 
zgromadzone w OFE zostaną przejęte przez państwo. W sensie ekonomicznym nadal są 
one częścią sektora prywatnego, jednak wyrok Trybunału Konstytucyjnego 7 oraz powra-
cające cyklicznie deklaracje polityków powodują, że nad funduszami, posiadanymi przez 
nie spółkami, a także całym polskim rynkiem kapitałowym wisi groźba nacjonalizacji 8. 
Po drugie, wedle obowiązującego prawa fi lar kapitałowy nie przekłada się na kapitałowe 
emerytury, co osłabia nie tylko ekonomiczny, ale i społeczny sens jego funkcjonowania. 
W społeczeństwie dużo większym zaufaniem cieszą się bowiem powszechne w krajach za-
chodnich instytucje jednocześnie gromadzące i inwestujące składki oraz wypłacające z tak 
zgromadzonego kapitału emerytury. Po trzecie, OFE są zarazem dobrowolne i przymuso-
we. Z jednej strony zapisywanie się do funduszy dokonuje się w drodze złożenia specjalnej 
deklaracji, co nie jest obowiązkowe. Z drugiej strony 16 mln członków OFE nadal ma 
w funduszach aktywa, ponieważ mogą oni decydować tylko o nowej składce, a nie o zgro-
madzonym we wcześniejszych latach zasobie. Po czwarte, choć OFE zostały pod pewnymi 
względami zliberalizowane, wprowadzono jednocześnie nowe, krępujące je regulacje. Nie 
ma już minimalnej gwarantowanej stopy zwrotu i losowania wspierającego konkurencję 
między funduszami, jednak inwestycje na New Connect zostały zakazane i nie zrobiono 
nic, by uchylić na przykład zakaz inwestowania w fundusze venture capital.

W takich warunkach naturalnym posunięciem, zachowującym w zarysie zasadniczy 
sens reformy z 1999 r. bez próby powrotu do wprowadzonych wtedy rozwiązań, jest 
prywatyzacja OFE, czyli zamiana ich w fundusze inwestycyjne, których prywatny sta-
tus nie będzie mógł zostać w żaden sposób zakwestionowany. Jest to naszym zdaniem 

6 CBOS, Oceny instytucji publicznych, Komunikat z badań CBOS, nr 42 (marzec 2015).
7 Trybunał Konstytucyjny, Otwarte fundusze emerytalne (OFE); zasady wypłat emerytur (4 listopada 2015).
8 M. Bitner, M. Bukowski, Miecz Damoklesa …, op. cit.
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warunek konieczny przywrócenia elementarnego zaufania do państwa, tak boleśnie 
nadwerężonego w latach 2010–2013 podczas tzw. dwóch rozbiorów OFE, bez którego 
plan powszechnego dobrowolnego oszczędzania jest skazany na porażkę. Oto szczegóły 
naszej propozycji.

Propozycja dotycząca zmian w OFE

. Przekazanie % aktywów OFE na IKZE lub – % na IKE
Pieniądze, które trafi ły do OFE, nie zostały wcześniej opodatkowane podatkiem od 
dochodów osobistych. Dlatego jeśli miałyby trafi ć na IKE, teoretycznie można by 
od nich pobrać podatek – inne środki gromadzone w IKE trafi ają tam bowiem już po 
opodatkowaniu. Odbudowanie zaufania do państwa może jednak wymagać, by w tym 
szczególnym przypadku był on symboliczny lub nawet zerowy. Z punktu widzenia 
ubezpieczonych takie rozwiązanie byłoby lepsze, choć jest mniej atrakcyjne budżetowo. 
Bez wątpienia gdyby środki OFE skierować do IKZE, z którego wypłaty obciążone są 
podatkiem dochodowym (na poziomie 10%), to z podatku od przekazania tam środków 
należałoby całkowicie zrezygnować. W obu przypadkach nie byłoby potrzeby oferowania 
rekompensaty ubezpieczonym w postaci jakichkolwiek dodatkowych zapisów na sub-
kontach ZUS zwieszających dług ukryty. Środki z OFE przekazywane ubezpieczonym 
należy za to uwzględnić przy ustalaniu prawa do emerytury minimalnej – inaczej osoby 
płacące niskie składki, które w 1999 r. wybrały ZUS, byłyby traktowane gorzej. Można 
to zrobić poprzez dodanie wartości przekazanych aktywów do kapitału zgromadzonego 
na koncie i używanie powiększonej (teoretycznej) wartości konta dla ustalania prawa do 
minimalnej gwarantowanej emerytury.

. Zamiana OFE na TFI, ale oferujące FIE, a nie FIO
OFE mogłyby z powodzeniem przekształcić się w towarzystwach funduszy inwesty-
cyjnych (TFI). Specyfi ka działalności funduszy emerytalnych jest jednak inna niż pro-
wadzonych przez TFI funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO). Przede wszystkim 
nie powinny ich dotyczyć wymogi płynnościowe, a mechanizm konkurencji polegać 
powinien na czymś więcej niż porównywaniu wyników z kilku ostatnich lat. Jako 
że w TFI inwestują dobrowolnie osoby lepiej zaznajomione ze światem fi nansów niż 
ogół składkujących, są one bardziej świadome dokonywanych wyborów. Założenie 
16 mln rachunków IKE/IKZE dla byłych członków OFE i zarządzanie zgromadzony-
mi na nich środkami przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przekształcone w TFI 
wymaga więc nowelizacji ustawy o TFI wprowadzającej nowy podmiot obok istnie-
jących FIO i FIZ, np. FIE, czyli fundusze inwestycji emerytalnych (por. załącznik: 
Fundusze inwestycji emerytalnych). Regulacje odnoszące się do maksymalnego po-
ziomu opłat, sposobu ich naliczania oraz typu aktywów powinien przygotować rząd 
w transparentnej procedurze i w konsultacji z branżą zarządzania aktywami i niezależ-
nymi ekspertami.
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. Stopniowe umożliwienie dysponowania środkami OFE 
osobom przed ukończeniem wieku emerytalnego 
(lub wieku  lat, jeśli aktywa trafi łyby na IKE)

Utrzymanie braku możliwości wypłat przed osiągnięciem wieku emerytalnego nie 
utwierdzi ludzi w przekonaniu, że są to pieniądze prywatne. Jedną z największych 
szkód, jakie poniósł polski system zabezpieczenia emerytalnego i szerzej cała polityka 
publiczna w wyniku zmian wprowadzanych w latach 2011–2013, było podkopanie 
zaufania do państwa jako do wiarygodnego regulatora. Obywatele ufają temu, że ich 
środki zgromadzone w IKE/IKZE są ich własne także dlatego, że mogą oni je w każdej 
chwili wycofać (płacąc ewentualny podatek). To samo powinno dotyczyć środków 
przekazywanych z OFE. Tylko w ten sposób zaufanie do państwa sensu largo i systemu 
emerytalnego w szczególności zostanie odbudowane, a reforma będzie powszechnie 
zaakceptowana. Ten element jest szczególnie ważny, bowiem będzie on rzutował na 
wszelkie propozycje regulacyjne dotyczące długoterminowych oszczędności. Ponie-
waż jednak przy zrujnowanym zaufaniu do państwa pełna swoboda w dysponowaniu 
środkami „od chwili zero” mogłaby zaowocować „runem” na IKE/IKZE i masową wy-
przedażą notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych akcji ze szkodą dla polskiej 
gospodarki, proponujemy pomostowe (np. trzyletnie) rozwiązanie przejściowe, umoż-
liwiające wypłatę, ale nie natychmiastową, co umożliwi lepsze zarządzanie aktywami 
i np. pokrycie wypłat z napływu nowych składek. Docelowo rozwiązanie pomostowe 
byłoby wygaszane i po 3 latach wypłata wszystkich środków pochodzących z OFE by-
łaby w pełni dozwolona. Z wypłatą przed 60/67 rokiem życia wiązałaby się konieczność 
zapłacenia podatku od zysków kapitałowych liczonego od chwili przekazania środków 
z OFE na IKE/IKZE.

. Pełna swoboda dysponowania środkami z OFE 
po ukończeniu wieku emerytalnego

Swoboda dysponowania wzmacnia legitymizację systemu emerytalnego – cechę, któ-
rej mu dziś w Polsce najbardziej brakuje. Zmniejsza także zaufanie obywateli do pań-
stwa, bardzo silnie nadszarpnięte w  latach 2011–2013. Obywatele muszą mieć po-
czucie, że nikt ich nie krępuje w  dysponowaniu własnymi środkami. Instytucje 
zarządzające IKE/IKZE powinny być jednak zobligowane do przedstawienia swo-
im klientom oferty emerytur dożywotnich – tak by wybór ten był przyszłym emery-
tom dobrze znany. Również ZUS przy przyznawaniu świadczeń z części repartycyjnej 
systemu i/lub niedługo przed osiągnięciem przez ubezpieczonego wieku emerytalnego po-
winien zachęcać go do wykupienia, za środki zgromadzone w IKE/IKZE, renty dożywot-
niej w instytucjach fi nansowych. Nie może to być jednak obowiązek, lecz wariant – uczest-
nik systemu musi mieć możliwość wypłacenia całości swoich środków od razu, jeśli taka 
będzie jego wola. Źródłem zabezpieczenia przed ryzykiem ubóstwa w podeszłym wieku jest 
system powszechny (w warunkach polskich, po zmianach z lat 2011–2013 oparty w 100% 
o zasadę PAYGO, a więc o bieżące składki i w razie potrzeby również bieżące podatki). 
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Rolą systemu dodatkowego jest dostarczenie emerytom możliwości osiągnięcia satysfak-
cjonującego ich poziomu życia w okresie emerytalnym, zgodnego z ich indywidualnymi 
preferencjami. Tym samym jego zasadą powinna być dobrowolność dotycząca nie tylko 
uczestnictwa w systemie (wpłaty na IKE/IKZE), ale i sposobu wypłaty świadczeń.

. Zniesienie składki na OFE 
połączone z obniżeniem składki na ZUS w kolejnych latach

System powszechny będzie cechował się w najbliższych latach wysokim defi cytem. Jednak 
w miarę zmniejszania się tego defi cytu warto pomyśleć o obniżaniu składki na ZUS, o ile 
dzięki innego rodzaju reformom (wiek emerytalny, objęcie systemem rolników, wcześniejsze 
wejście na rynek pracy młodych osób, większa imigracja, upowszechnienie pracy part-time 
wśród kobiet i starszych osób itp.) baza składkowa wzrośnie na tyle, aby pokrycie zobo-
wiązań systemu nie stanowiło problemu. Obniżenie składki na ZUS mogłoby współgrać 
z rozszerzeniem zakresu działalności dobrowolnego systemu emerytalnego. Dzięki temu 
dodatkowa przestrzeń fi nansowa, którą uzyskaliby pracujący, mogłaby zostać bezboleśnie 
wykorzystana choć przez część z nich na zasilenie kont trzeciofi larowych.

Nowy dobrowolny system kapitałowy

Umiejętne uporanie się z kwestią OFE zwiększa szansę na budowę powszechnego trze-
ciego fi laru, ale stanowi jedynie pożyteczne tło dla cierpliwych i konsekwentnych działań 
budujących zaufanie i przypominających o potrzebie dodatkowego zabezpieczenia emery-
talnego. Działania te muszą uwzględniać doświadczenia dotychczasowych programów – 
pracowniczych programów emerytalnych (PPE), indywidualnych kont emerytalnych czy 
indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego – które wskazują, że bez dogłębnego 
przemyślenia ekonomicznej treści instrumentów wspomagających oszczędzanie ryzyko 
niezrealizowania początkowych, optymistycznych założeń jest wysokie. Niezwykle łatwo 
jest bowiem wymyślić program mający, tak z OFE, jak z funkcjonującymi dziś progra-
mami dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, wiele niepożądanych cech wspólnych. 
Skuteczny w warunkach polskich trzeci fi lar musi zmieścić się gdzieś pomiędzy zbyt 
daleko idącym i przez to nieakceptowalnym społecznie przymusem, a niedostatecznie 
wyrazistymi zachętami dzisiejszych IKE, IKZE i PPE. Taka idea przyświeca propozycji, 
którą prezentujemy w poniższych punktach.

. Aktywna promocja oszczędzania 
w ramach IKE/IKZE/PPE

Zgodnie z uwagami w początkowej części artykułu, należy zdecydować się na promocję 
jednego z dotychczasowych produktów – IKE, IKZE lub PPE. Skłanialibyśmy się do 
wybrania pierwszego z tej trójki. Odrzucilibyśmy PPE, gdyż jest to rozwiązanie idące 
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nazbyt pod prąd współczesnego rynku pracy. Nie ma bowiem powodu, żeby z programu 
wyłączać ludzi w danej chwili pracujących na podstawie innych form kontraktów. Na 
dzisiejszym rynku pracy zmienność miejsca, czasu i formy pracy jest częsta, a więc ktoś, 
kto w przeszłości pracował na umowę o pracę, a w chwili obecnej utrzymuje się z umów 
zlecenia czy działalności gospodarczej, powinien mieć taką samą możliwość skorzystania 
z programu oszczędzania na emeryturę kapitałową jak ktoś, kto dziś ma umowę o pracę, 
a w przeszłości utrzymywał się z umów zlecenia. Z kolei preferencja IKE względem IKZE 
wynika z przekonania, że środki na rachunek emerytalny powinny trafi ać po opodatko-
waniu. Wtedy nie ma ryzyka, że w razie wzrostu podatków lub konieczności wcześniejsze-
go skorzystania ze zgromadzonych środków oszczędzający stracą na tym, że zdecydowali 
się uczestniczyć w programie. Wystarczająco zniechęcająca do przedwczesnego rozbijania 
emerytalnej skarbonki jest utrata korzyści w postaci zwolnienia z podatku od zysków 
kapitałowych. W IKE następuje to jedynie wtedy, gdy oszczędzający nie ukończył jesz-
cze 60 lat, podczas gdy w IKZE granicą jest 67 lat, co także uważamy za zbyt wysoko 
postawioną poprzeczkę, zwłaszcza w odniesieniu do młodych osób.

Po zdecydowaniu się na optymalną formę prawną trzeba utworzyć katalog produktów 
emerytalnych, które obejmują preferencje i limit w ramach IKE/IKZE/PPE. Proponu-
jemy, by znalazły się w nim fundusze typu FIE (por. załącznik: Fundusze inwestycji 
emerytalnych) oraz – dla zaawansowanych klientów – rachunki maklerskie. Z całego 
katalogu powołana przez szefa Komisji Nadzoru Finansowego grupa niezależnych eks-
pertów utworzyłaby listę rankingową. Dziesięć najlepszych produktów z wymienionej 
listy miałoby szansę na promocję przez ZUS, który informację o produktach fi nansowych 
pomagających w zwiększeniu emerytury mógłby dołączać do wysyłanej i tak co roku 
do ubezpieczonych informacji o prognozowanej wysokości świadczeń. Zawiadamiać 
o programie należy wszystkich uczestników systemu powszechnego, a także tych, którzy 
składkują w systemach specjalnych (np. KRUS). Państwo powinno także przeprowadzić 
w mediach szeroką kampanię informacyjną, tłumaczącą nowy system i przekonującą 
do korzyści płynących z dobrowolnego oszczędzania w IKE/IKZE/PPE. Niezbędnym 
elementem tej kampanii byłoby wskazywanie, co konkretnie zrobić, żeby oszczędzać na 
emeryturę, czyli jak skorzystać z rekomendowanej przez państwo oferty.

. Domyślne uczestnictwo 
(po  latach od uruchomienia programu)

Powszechność jest długoterminowym celem zmian, jednak nie należy zapominać, 
że uczestnictwo powszechne tylko dlatego, że obowiązkowe – rozumiane jako przypisanie 
części składki do kapitałowego fi laru systemu emerytalnego – okazało się rozwiąza-
niem politycznie niestabilnym. Dlatego na dziś silne niefi skalne zachęty (tzw. „quasi-
-obowiązkowość”) nie są rozwiązaniem właściwym – zbyt ryzykowne jest narzucenie 
ludziom udziału w systemie, który jeszcze nie miał okazji się sprawdzić. Gdy zbudowane 
zostanie zaufanie do produktów emerytalnych, a poziom uczestnictwa sięgnie powiedzmy
20%, wtedy można pomyśleć o rozwiązaniach delikatnie przymuszających resztę, by 
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też się do nich włączyła. Wprowadzenie od razu wszystkich do systemu, który jeszcze 
nie okrzepł, choć powodowane jak najlepszymi intencjami szybkiej jego rozbudowy 
i ograniczenia jednostkowych kosztów działalności, może działać odwrotnie. Jeżeli 
np. po kilku latach nastąpi światowy krach giełdowy, to nawet jeśli potrwa on zaledwie 
2–3 lata, rozczarowanie obywateli może być bardzo duże, a krytyka państwa, które 
wplątało ich w quasi-obowiązkowe oszczędzanie, bardzo intensywna. Krótko mówiąc, 
zaufanie do państwa w Polsce jest zbyt małe, by taka operacja mogła się udać. A trzeba 
pamiętać, że – tak jak w przypadku OFE – drugiej szansy na podobne rozwiązanie 
prawdopodobnie długo nie będzie.

Automatyczne zapisywanie powinno wiązać się z podniesieniem składki odprowadza-
nej przez pracownika i pracodawcę o kwotę, która trafi ałaby na IKE/IKZE/PPE, do FIE 
wylosowanych z pierwszej dziesiątki rankingu. Podział składki pracodawca–pracownik 
można utrzymać ze względów marketingowych (w sensie ekonomicznym w średnim 
i długim okresie liczy się tylko całościowy koszt pracy). Kluczowe jest jednak to, by 
składki te były od razu przekazywane do IKE/IKZE/PPE bez pośrednictwa ZUS – tylko 
w ten sposób można zagwarantować ich całkowicie prywatny charakter. W pierwszym 
roku od wprowadzenia domyślnego uczestnictwa składka wynosiłaby 1% wynagrodzenia 
brutto (0,5% pracownik, 0,5% pracodawca), a w kolejnych latach 2% i 3%, by ostatecznie 
dojść do 4% (2% pracownik, 2% pracodawca). Docelowy poziom byłby utrzymany aż do 
osiągnięcia wieku emerytalnego. Z programu można by się wypisać w ciągu pierwszych 
3 miesięcy od zapisania się doń (domyślnego lub dobrowolnego), a następnie w okienkach 
co 5 lat. Powinna też istnieć możliwość wakacji składkowych. Pracownik pozostaje w pro-
gramie, ale ze względu na szczególne okoliczności łącznie na 2 lata (rok w przypadku 
pracowników po 40 roku życia) mógłby zawiesić składkę.

. Brak dodatkowych zachęt fi skalnych poza zwolnieniem 
z podatku od zysków kapitałowych

Wielu ekspertów uważa jednak, że potrzebne są silniejsze zachęty niż zwolnienie z „podatku 
Belki”, np. w formie ulgi w podatku PIT. Jesteśmy odmiennego zdania. Po pierwsze, to 
nie w braku zachęt leży zasadnicza przyczyna fi aska budowy trzeciego fi laru w Polsce, lecz 
w braku zaufania. A zaufania się nie kupuje, tylko zdobywa i to z czasem. Po drugie, zachęty 
mające charakter liniowy (im więcej oszczędzisz, tym więcej dopłacimy) trafi ają przede 
wszystkim do najbogatszych. Po trzecie, zachęty niezwiązane z dochodem (np. 2000 zł 
na start pod warunkiem regularnego oszczędzania przez 3 lata) też mogą trafi ć do osób 
zamożnych, gdyż to przede wszystkim one oszczędzają. Po czwarte, zachęty są albo mało 
zauważalne, albo bardzo kosztowne, a dotowanie miliardami oszczędności emerytalnych 
nie tylko osłabia efekt makroekonomiczny takiej propozycji (oszczędności prywatne są częś-
ciowo wypychane defi cytem publicznym), ale i rodzi niebezpieczeństwo demontażu całego 
rozwiązania przy pierwszym spowolnieniu gospodarczym. To jedna z najważniejszych lekcji, 
jaką należy wyciągnąć z „reformy” OFE. Po piąte, dopłaty w formie zwrotów podatku do-
chodowego stanowią pułapkę dla oszczędzających, której reprezentantem są dzisiejsze IKZE. 
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Zarabiając i oszczędzając drobne kwoty, otrzymamy bowiem zwrot zapłaconego podatku 
zgodnie z progiem 18%. Gdyby jednak zdarzyło się nam po dłuższym czasie oszczędza-
nia, ale przed osiągnięciem limitu wiekowego, wypłacić w jednym roku wszystkie środki, 
to będziemy zmuszeni zapłacić od nich podatek, tyle że większy niż wcześniej otrzymaliśmy, 
bo wedle skali obejmującej również próg 32%. Po co państwo ma fundować obywatelom 
takie ryzyko i jaka jest szansa, że ci powszechnie je zaakceptują? Po szóste, w polskich 
warunkach udział środków publicznych w odprowadzanej składce może zaowocować 
w przyszłości tym, że politycy będą czuli się uprawnieni do dysponowania tą częścią środ-
ków zgromadzonych w trzecim fi larze. Lepiej nie wodzić ich na pokuszenie.

Jeżeli jednak element zachęty fi skalnej miałby koniecznie znaleźć się w programie, to 
naszym zdaniem najlepsza byłaby wysoka jednorazowa dopłata powitalna, np. 3000 zł. 
W ten sposób najlepiej zachęcimy osoby najsłabiej zarabiające, unikając, jak tylko się 
da, redystrybucji w niepożądanym kierunku. Dopłata ta musiałaby być koniecznie 
bezzwrotna, inaczej nie byłaby skuteczna – nawet jeśli ktoś po kilku latach zrezygnuje, 
zachowa ją na zawsze. Warto rozważyć formę dopłaty nierodzącą bezpośrednich skutków 
budżetowych w formie akcji spółek skarbu państwa już notowanych na giełdzie. Byłby 
to sposób na ich szybką, skuteczną i zarazem powszechną prywatyzację.

. Wysoka swoboda dysponowania
Opowiadamy się za swobodą dysponowania środkami gromadzonymi w ramach IKE/
IKZE/PPE okupioną jedynie utratą korzyści podatkowych. Pełna swoboda dysponowania 
pojawiałaby się dopiero po przekroczeniu wieku emerytalnego (lub nawet wieku 60 lat, 
tak jak obecnie w IKE). Rolą dobrowolnego fi laru kapitałowego nie jest bowiem ochro-
na przed ubóstwem, lecz zwiększenie pewności fi nansowej osób w wieku emerytalnym 
w sposób zgodny z ich własną wolą. Swoboda wypłat jest niezbędna do traktowania 
produktów emerytalnych jako w pełni prywatnych. Z drugiej strony ważne jest, by 
powstały odpowiednie ramy prawne do wypłacania zgromadzonego w FIE kapitału 
w formie rent dożywotnich. Wartym rozważenia mógłby się okazać projekt wypłat 
emerytalnych przygotowany z myślą o PTE 9.

. Elastyczny limit wpłat
Ewentualny limit wpłat nie powinien być związany z okresem kalendarzowym, lecz 
z wpłacającym np. milion zł lub milion euro w ciągu całego życia. Do funduszu powinno 
się móc wpłacać w dowolnym momencie dowolną kwotę do ustalonego limitu. Jeśli ktoś 
zgromadził w inny sposób znaczące oszczędności, powinien mieć je prawo przekazać 
na IKE/IKZE/PPE w dowolnym momencie i móc w zamian za nie wykupić produkt 
emerytalny.

9 W. Otto, M. Wiśniewski, Wypłaty emerytur ze środków gromadzonych w OFE. Projekt w wersji z 14 czerwca 2013, 
2013, www.wne.uw.edu.pl/fi les/4713/9679/7200/SW_OFE_pelna.pdf (dostęp: 5.08.2016).
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. Zarządzanie ekspozycją na ryzyko w zależności od wieku
Fundusz emerytalny powinien dostosowywać poziom ryzyka do wieku oszczędzającego. 
Światowa praktyka podpowiada jako rozwiązanie dwufunduszowość. Jest to prostsze, 
bardziej elastyczne i lepsze z punktu widzenia operacyjnego rozwiązanie niż np. fundusze 
zdefi niowanej daty oddzielne dla każdej kohorty oszczędzających. Każde TFI prowadzi-
łoby więc bezpieczny i dynamiczny FIE, a uczestnik wybierałby kombinację między nimi 
(lub zadowalał się kombinacją domyślną uzależnioną od wieku). W momencie przejścia 
na emeryturę w portfelu przeciętnego uczestnika programu dominowałyby bezpieczne 
papiery wartościowe.

Podsumowanie
Przedstawiona propozycja oparta została na założeniu, że wyciągnięcie wniosków z do-
świadczeń obecnego systemu emerytalnego, jest kluczowe dla udzielenia właściwej odpo-
wiedzi na problem jego niskiej społecznej akceptowalności i silnie odczuwanej potrzeby 
zmian. Postulowane przez nas rozwiązanie stara się wyjść naprzeciw dwóm cechom 
polskiego społeczeństwa, które krępują rozwój prywatnych emerytur kapitałowych: po 
pierwsze temu, że większość Polaków nie chce zawczasu myśleć o emeryturze i dobro-
wolnie odkładać na nią części własnych dochodów, a po drugie temu, że jednocześnie 
okazują oni niechęć do tego, by odpowiedzialność tę w całości przejęło państwo. Propo-
nujemy, aby kapitałową część powszechnego systemu emerytalnego oprzeć na sektorze 
prywatnym, nie pozostawiając jednak jednocześnie ludzi bez wskazówek, co mają robić 
w tak ważnej życiowo kwestii jak zabezpieczenie emerytalne. Propozycja ta łączy po-
szanowanie wolności – konsekwentna odmowa uczestnictwa w trzecim fi larze nie grozi 
karami – z szeroko zakrojonym działaniem zmierzającym do przekonania ludzi, dlaczego 
i – co najważniejsze – jak mają dodatkowo oszczędzać. Mamy nadzieję, że przedstawione 
w niniejszym artykule uwagi i propozycje zostaną uwzględnione w toku zapowiadanych 
prac legislacyjnych nad nowym otwarciem w kwestii drugiego i trzeciego fi laru. Sądzimy, 
że dzięki temu poprawiony zostanie nie tylko sens ekonomiczny ostatecznie przyjętych 
rozwiązań, ale wzrośnie także ich wiarygodność w oczach obywateli.

Załącznik: Fundusze inwestycji emerytalnych

Zgodnie z przedstawioną argumentacją uważamy, że nie ma ani potrzeby, ani uzasadnienia 
ekonomicznego do tworzenia kolejnego, po IKE, IKZE i PPE, programu dobrowolnego 
oszczędzania na emeryturę. Istnieje natomiast potrzeba stworzenia nowych ram formalnych, 
umożliwiających zakładanie podmiotów podobnych, lecz różnych od funduszy inwestycji 
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otwartych (FIO) i funduszy inwestycji zamkniętych (FIZ) przewidzianych w polskim 
systemie prawnym. Potrzeba ta wynika naszym zdaniem z następującychprzesłanek:

1) Brak możliwości inwestowania w aktywa niepubliczne i instrumenty pochodne 
(w innym celu niż zabezpieczenie) przez FIO.

2) Brak możliwości wypłacania środków z funduszu w przypadku FIZ.
3) Zbyt wysokie opłaty pobierane przez TFI zarządzające FIO i FIZ, wynikające 

m.in. z wysokich wymogów co do płynności.
4) Brak płynnego i  automatycznego dostosowywania ekspozycji na ryzykowne 

aktywa w zależności od wieku uczestnika (z zastrzeżeniem minimalnej ekspozycji), 
jeśli taka byłaby wola oszczędzającego.

5) Brak nacisku w FIO i FIZ na dywersyfi kację portfela inwestycyjnego, w tym na 
inwestowanie nie tylko na rynku krajowym oraz w zdywersyfi kowane spektrum 
instrumentów, czego wymaga bezpieczeństwo środków emerytalnych.

Proponujemy więc wprowadzenie do polskiego prawa instytucji funduszy inwestycji 
emerytalnych, stanowiących naturalne dostosowanie FIO i FIZ do potrzeb oszczędzania 
z myślą o emeryturze. Naszym zdaniem przy tworzeniu ram działalności FIE należy sze-
roko współdziałać z interesariuszami z rynku kapitałowego, a jednocześnie zadbać o to, by 
stworzone rozwiązanie było jednocześnie na tyle elastyczne, aby mogło udostępniać szeroką 
gamę wariantów inwestycyjnych oferowanych przez konkurujące między sobą instytucje 
fi nansowe, a jednocześnie na tyle ścisłe, by oszczędzający miał pewność, że decydując się na 
konkretny produkt, nie kupuje kota w worku. W kolejnych punktach przedstawiamy zarys 
szczegółów naszej propozycji w tym obszarze, mając nadzieję, że stanie się ona punktem 
wyjścia do dalszych prac oraz do szerszej debaty eksperckiej na ten temat.

Wykres 6. Domyślna alokacja środków pomiędzy subfunduszami FIE 
w zależności od wieku oszczędzającego

                                                  

Źródło: opracowanie własne
Uwaga: Proponowaną alokację będzie można dowolnie zmieniać, jeśli oszczędzający wyrazi taką wolę.
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Podział FIE na bezpieczne i dynamiczne

1. Fundusze powinny móc występować w dwóch wariantach – bezpiecznym i dy-
namicznym. W formule domyślnej alokacja między funduszami zmieniałaby się 
w zależności od wieku oszczędzającego zgodnie z formułą (wykres 6):
a) dla osób o wieku poniżej 20 lat 100% alokacji w fundusz dynamiczny,
b) dla osób powyżej 70 roku życia 100% w fundusz bezpieczny,
c) dla pozostałych:

udział funduszu dynamicznego = 100% – 2 2 wiek – 20
100

udział funduszu bezpiecznego = 100% − udział funduszu dynamicznego.
2. Na wyraźny wniosek oszczędzającego alokacja mogłaby się jednak kształtować 

zgodnie z inną formułą. Zachowanie elastyczności w tym wymiarze jest ważne, 
aby możliwie szerokie grono uczestników mogło zaakceptować system jako zgodny 
z ich indywidualnym wyborem.

Opłaty atrakcyjne dla uczestników, 
ale uzasadnione ekonomicznie

W warunkach polskich TFI mają bardzo wysokie opłaty – dużo wyższe niż na bardziej 
rozwiniętych rynkach. Poziom opłat w OFE po 2013 r. był niski i mógłby stanowić 
pod tym względem wzór. Znajduje on także uzasadnienie w relatywnie dużej skali 
tego programu. Należy zastanowić się jednak głębiej nie tylko nad pułapem, ale także 
nad strukturą opłat, ponieważ obecna niekoniecznie jest optymalna z punktu widzenia 
interesów ubezpieczonego, powodując, że w sytuacjach, których koszt postępowania 
przewyższa uzyskaną opłatę, instytucje zarządzające nie mają bodźca do występowania 
w jego interesie.

1. Opłaty muszą jednak być limitowane z góry w sposób przemyślany.
2. Konieczne jest uzależnienie maksymalnego poziomu opłat od rodzaju posiada-

nych aktywów. Przykładowo, jeżeli maksymalny pułap opłaty za zarządzanie 
portfelem akcji wynosi 0,6%, to portfel obligacji skarbowych mógłby mieć 0,15%, 
korporacyjnych 0,3%, funduszy private equity i venture capital 0,3%, inwestycji 
infrastrukturalnych 0,5% itp.

3. Opłata za zarządzanie powinna odzwierciedlać rzeczywiste koszty zarządzania 
i być ustalona w ścisłym porozumieniu z rynkiem.
a. Nie wolno używać pułapu opłat, aby sterować polityką inwestycyjną funduszu – 

w tym celu regulator ma inne instrumenty, których powinien jednak używać 
z umiarem.

b. Poziom opłat za zarządzanie warto ustalić zgodnie z kosztami dużych fun-
duszy tak, by był rozwojowy i by czerpać odpowiednie korzyści ze skali. Nie 
chodzi więc o to, by np. zachęcać małe fundusze do inwestycji w private equity 
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wysokimi opłatami za zarządzanie. Zainwestują w te instrumenty, gdy się one 
odpowiednio rozwiną.

c. Warto stworzyć katalog kosztów, które mogą zostać zaliczone w poczet kosztów 
funduszu i przerzucone na jego uczestników. Nie można dopuścić do sytuacji, 
w której zarządzający nie podejmuje decyzji leżącej w interesie członków fun-
duszu tylko dlatego, że będzie musiał sam ponieść jej koszt.

Limity inwestycyjne potrzebne, ale niezbyt sztywne
1. Limity inwestycyjne służą określaniu, w jakie aktywa ma inwestować fundusz 

i jaki jest minimalny lub maksymalny poziom alokacji w daną klasę aktywów.
2. Limity inwestycyjne powinny być inne w zależności od tego, czy mamy do czy-

nienia z bezpiecznym, czy z dynamicznym FIE.
a. FIE bezpieczny powinien lokować co najmniej 25% środków w instrumenty 

o charakterze udziałowym.
b. FIE dynamiczny powinien zachowywać ten wskaźnik co najmniej na poziomie 75%.

3. Udział akcji powinien być liczony z uwzględnieniem inwestycji pośrednich, czyli 
udziały w funduszach private equity też liczą się tak samo jak akcje notowane na 
rynku publicznym.

4. Fundusze powinny mieć możliwość inwestowania w dowolne instrumenty fi nan-
sowe, w tym w udziały spółek niepublicznych i instrumenty pochodne z zastrze-
żeniem limitów koncentracji i dywersyfi kacji oraz na następujących zasadach:
a. Co najmniej 50% portfela powinny stanowić walory notowane na rynku pub-

licznym.
b. Łączna dźwignia (stosunek całkowitej ekspozycji netto do wartości aktywów 

funduszu na dzień ostatniej wyceny) nie może przekraczać 1,5 : 1.

Limity koncentracji i dywersyfi kacji 
powinny być podobne do FIO

Prywatne fundusze emerytalne powinny mieć pełną swobodę lokowania środków swo-
ich klientów w Polsce i za granicą. Dobrze znane zjawisko „home bias” zapewni, że i tak 
co najmniej 50% środków zostanie zainwestowanych na rynku krajowym. Lokowa-
nie w polskie i zagraniczne obligacje korporacyjne, zagraniczne akcje, indeksy giełdo-
we itp. zwiększy bezpieczeństwo oszczędności Polaków, podniesie uzyskiwane stopy zwrotu. 
Warto podkreślić, że zakaz dywersyfi kacji międzynarodowej byłby nie tylko niepotrzebną 
frykcją inwestycyjną, ale byłby także niezgodny z wyrokiem Trybunału w Strasburgu jako 
niezgodny z jednym z fundamentów UE, jakim jest zasada przepływu kapitału.

1. Limity koncentracji analogiczne jak w przypadku FIO.
2. Limity dywersyfi kacji analogiczne jak w przypadku FIO (z rozszerzeniem o in-

strumenty pochodne) oraz dodatkowo
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a) maksimum 25% środków zainwestowanych w instrumenty objęte gwarancją 
Skarbu Państwa,

b) maksimum 75% środków w instrumentach krajowych.

Zbywanie jednostek uczestnictwa
1. Wycena aktywów funduszu dokonywana raz w miesiącu.
2. Odkup na życzenie klienta realizowany zgodnie z wyceną na koniec miesiąca, 

w którym złożona została deklaracja wycofania środków.
3. Opłata manipulacyjna za wcześniejsze umorzenie trafi ająca do pozostałych człon-

ków funduszu, co ma działać zniechęcająco w razie runu na fundusz i rekompenso-
wać osobom pozostającym w funduszu koszty z tym związane. Ustawowy poziom 
opłaty manipulacyjnej mógłby wynosić np. 1%.

4. Gdy wartość umorzeń w ciągu roku przekroczy 1/3 aktywów funduszu, mógłby 
on je zawiesić na okres maksimum 5 lat.

5. Alternatywą dla wypłaty byłaby możliwość zamiany aktywów funduszu na rentę 
kapitałową bez dodatkowych kosztów.

Maciej Bitner, główny ekonomista, WiseEuropa
dr Maciej Bukowski, prezes WiseEuropa
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