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Najważniejszymi 
osiągnięciami reformy 
emerytalnej z 1999 roku były 
przejście na system 
zdefiniowanej składki i 
rozwój rynku kapitałowego 
w Polsce. 

Z czasem zaczęły ujawniać 
się wady systemu, w tym 
wpływ OFE na narastanie 
długu publicznego. 
 

Umorzenie obligacji 
skarbowych jest zabiegiem 
księgowym, ale o 
potencjalnie dużym 
znaczeniu dla realnych 
procesów gospodarczych.  
 

Dodatek specjalny: komentarz do zmian w II filarze systemu emerytalnego. 
 
Na początku września rząd ogłosił założenia reformy II filara ubezpieczeń 
społecznych. Ostateczny kształt rozwiązań nie został jeszcze wypracowany, ale 
wiadomo wystarczająco dużo, żeby podzielić się kilkoma refleksjami na temat 
zmian i ich wpływu na polski rynek finansowy. 
 

Osiągnięcia reformy emerytalnej z 1999 roku. 
Warto zacząć od przypomnienia najważniejszych osiągnięć reformy 
emerytalnej z 1999 roku. Przede wszystkim wprowadziła ona fundamentalną 
zmianę obliczania świadczenia emerytalnego z modelu zdefiniowanego 
świadczenia na model zdefiniowanej składki, co poprawiło stabilność całego 
systemu emerytalnego w dłuższym terminie. Otwarte Fundusze Emerytalne 
(OFE) odegrały ważną rolę w budowie polskiego rynku kapitałowego, w tym 
branży zarządzania aktywami. To w dużej mierze dzięki nim na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie notowane są 444 spółki o łącznej 
kapitalizacji 820 mld zł (w tym 399 krajowych o kapitalizacji 576 mld zł), co 
plasuje warszawski parkiet w grupie średniej wielkości europejskich giełd. 
Połowa składek przekazanych do II filara bezpośrednio zasiliła gospodarkę w 
postaci inwestycji w akcje i obligacje korporacyjne. Warto także pamiętać, że 
OFE przyczyniły się do powstania w Polsce grupy wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów, z których doświadczenia zdobytego w sektorze finansowym, 
korzystają także inne branże. Wartości tego kapitału ludzkiego nie powinno się 
ignorować. 
 

Wady systemu. 
Z czasem ujawniły się niestety wady konstrukcji II filara. Największym 
problemem stał się bez wątpienia wpływ transferów do OFE  na nierównowagę 
finansów publicznych, a w konsekwencji na przyrost długu publicznego. Samo 
funkcjonowanie systemu również dalekie było od doskonałości. Jako przykłady 
można przywołać licznych akwizytorów udających doradców finansowych, a 
faktycznie motywowanych wyłącznie wysokością prowizji płaconych przez 
zleceniodawców, wysokie opłaty pobierane przez pierwsze lata funkcjonowania 
systemu, czy benchmarkowanie polityki inwestycyjnej funduszy względem 
siebie, a nie na podstawie oczekiwań odnośnie koniunktury na rynkach 
finansowych. Należy jednak podkreślić, że zjawiska te były przede wszystkim 
wynikiem błędów ustawodawcy, a nie Powszechnych Towarzystw 
Emerytalnych (PTE), które po prostu dostosowały się do stworzonych dla nich 
realiów. 
 
Z pewną dawką ironii można zauważyć, że obecnie przeprowadzane zmiany w 
OFE prawdopodobnie nie byłyby konieczne, gdyby rynki finansowe oraz 
instytucje międzynarodowe, z których opiniami muszą liczyć się rządy, 
wypracowały metodologię oceny stanu finansów publicznych zapewniającą 
porównywalność między krajami. Tymczasem w praktyce inwestorzy stosują 
zwykle uproszczone podejście dokonując analizy na podstawie 
„headline’owych” danych. Wspomniane wcześniej instytucje międzynarodowe 
(np. Komisja Europejska, MFW, agencje ratingowe) wkładają więcej wysiłku w 
wypracowanie spójnej merytorycznie metodologii, ale i one nie radzą sobie z 
kreatywnością rządów w ukrywaniu wydatków po najciemniejszych 
zakamarkach finansów publicznych. Czasem można nawet odnieść wrażenie, że 
do tych zakamarków wcale nie chcą zaglądać. 
 

Zabieg księgowy o realnym znaczeniu dla gospodarki. 
Mają więc rację ci, którzy wskazują, że umorzenie obligacji i zaksięgowanie ich 
wartości na indywidualnych kontach w ZUS nie sprawi, że zobowiązanie to 
„wyparuje” z ekonomicznego punktu widzenia, lecz jedynie księgowego. Nie 
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Skorygowany filar 
kapitałowy powinien dobrze 
służyć gospodarce mimo 
kosztów jego 
funkcjonowania. 
 

Inwestowanie składek w 
obligacje skarbowe własnego 
państwa przez fundusze 
emerytalne będące integralną 
częścią powszechnego 
systemu zabezpieczenia 
społecznego jest absurdalne 

zaryzykowalibyśmy jednak tezy, że zabieg księgowy nie może mieć wpływu na 
realne procesy ekonomiczne. Według nas może i to w dodatku całkiem duży. Ze 
statystyk z dnia na dzień zniknie dług o równowartości 8% PKB. Budżet 
skorzysta na niższych kosztach obsługi zadłużenia (mniej wyemitowanych 
obligacji) oraz najprawdopodobniej skromniejszych transferach do OFE (część 
członków przejdzie do ZUS). Na realną gospodarkę może to wpłynąć kilkoma 
kanałami, spośród których najważniejszy jest bez wątpienia kanał fiskalny. 
Wysłanie impulsu do gospodarki w postaci zwiększonych wydatków budżetu 
uważamy w obecnym momencie cyklu ekonomicznego za uzasadnione. 
Wydatki publiczne powinny uzupełniać niedobór popytu sektora prywatnego, w 
okresach gdy tempo wzrostu PKB jest poniżej potencjalnego, a inflacja pod 
kontrolą. Istotne jest, żeby wydatki te były nakierunkowane na poprawę 
długoterminowego potencjału gospodarki, a nie krótkoterminowe wsparcie 
konsumpcji. W polskich realiach oznacza to przede wszystkim projekty 
infrastrukturalne i innowacyjne. W tym miejscu warto wspomnieć, że to co jest 
szansą bywa również zagrożeniem. Stworzenie możliwości bardziej 
ekspansywnej polityki fiskalnej może zostać wykorzystane pożytecznie, do 
antycyklicznego stabilizowania gospodarki (m.in. dzięki środkom unijnym, 
których uruchomienie wymaga dostarczenia wkładu własnego). Niestety nie 
ma gwarancji, że teraz lub w przyszłości nie posłuży do nieefektywnego 
rozdawnictwa. To czarny sen tych, którzy postrzegają reformę II filara jako 
generalnie pozytywną dla gospodarki. 
 

Skorygowany filar kapitałowy pożyteczny dla gospodarki mimo kosztów. 
Uważamy, że filar kapitałowy systemu emerytalnego, mimo negatywnych 
efektów ubocznych (wzrost rejestrowanego zadłużenia państwa) jest w 
ostatecznym rozrachunku korzystny dla gospodarki i przyszłych emerytów pod 
warunkiem, że środki w efektywny sposób kierowane są wprost do gospodarki, 
a wysokość transferów możliwa do udźwignięcia przez budżet bez destabilizacji 
finansów publicznych. Uważamy zatem za słuszną istotę zmian, która likwiduje 
inwestowanie OFE w obligacje skarbu państwa i koryguje o tę część wysokość 
przyszłych składek przekazywanych do funduszy. Trudno również mieć 
pretensję o to, że ubezpieczeni dostaną wybór, czy chcą pozostać w II filarze, 
czy przejść do ZUS .   
 
Konsekwentnie podtrzymujemy opinię, że inwestowanie składek w obligacje 
skarbowe własnego państwa przez fundusze emerytalne będące integralną 
częścią powszechnego systemu zabezpieczenia społecznego jest absurdalnym 
pomysłem. Gdyby zarząd jakiejkolwiek firmy wyemitował obligacje, a następnie 
za połowę uzyskanych w ten sposób środków, korzystając z płatnych usług 
pośrednika, skupił z rynku te same obligacje, co najmniej zostałby uznany za 
ekscentryczny, a prawdopodobnie oskarżony o niegospodarność. Zwolennicy 
takiego modelu wskazują na OFE jako podmioty stabilizujące rynek polskiego 
długu w warunkach zawirowań na światowych rynkach finansowych. Nawet 
jeśli zgodzimy się z tą logiką (choć praktyka pokazała, że faktyczna skuteczność 
OFE jako stabilizatora w warunkach kryzysowych jest nieco dyskusyjna), to 
korzyści są niewspółmiernie małe do kosztów. W dodatku, stabilizację w 
warunkach ekstremalnych mogą dostarczyć inne rozwiązania, z których część 
funkcjonuje już obecnie, a wprowadzenie kolejnych jest rozważane (np. w 
możliwość interwencji na rynku przez bank centralny szczególnych 
okolicznościach).  
 
Co więcej, inwestowanie przez instytucje będące elementem powszechnego 
systemu emerytalnego w obligacje własnego państwa uważalibyśmy za 
bezsensowne nawet gdyby Polska miała strukturalną nadwyżkę budżetową (jak 
w przypadku niektórych krajów surowcowych). Nadal korzystniejsze dla 
gospodarki byłoby inwestowanie w akcje i dług korporacyjny, z tym że 
uzasadniona byłaby szersza dywersyfikacja międzynarodowa. 
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Debata publiczna na temat 
zmian w OFE, choć nie 
zawsze merytoryczna, miała 
dużą wartość edukacyjną. 

 
Pewną (nieco przewrotną i chyba niezamierzoną przez twórców) zaletą 
obecnego systemu jest dyscyplinowanie rządzących w gospodarowaniu 
publicznymi pieniędzmi. Z punktu widzenia budżetu transfery do II filara są w 
całości wydatkiem, nawet jeśli z kasowego punktu widzenia obciążenie jest o 
połowę mniejsze (OFE za ok. 50% otrzymywanych środków kupowały obligacje 
rządowe). Ponieważ rynki finansowe i instytucje międzynarodowe (np. Komisja 
Europejska, agencje ratingowe) uważnie obserwują poziom długu 
rejestrowanego i deficytu budżetowego, składka „wypycha” inne wydatki 
sztucznie ograniczając pole manewru polityki fiskalnej. Można zadać pytanie - 
dobrze to, czy źle? Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Wydatki budżetowe 
w pewnych obszarach są po prostu konieczne, a w innych pożyteczne, gdyż 
mogą przyczynić się do szybszego i bardziej harmonijnego rozwoju gospodarki 
(infrastruktura, badania i rozwój). Z doświadczenia wiemy jednak, że o kierunku 
przepływu środków publicznych nie zawsze decyduje rachunek ekonomiczny, 
czy nawet prawidłowo zdefiniowany interes społeczny, ale często siła 
oddziaływania wpływowych grup nacisku. Obciążające budżet przywileje 
emerytalne są tego dobitną ilustracją. Dlatego nie zgadzamy się z prostymi 
wyliczeniami pokazującymi że dług publiczny byłby niższy o wartość 
przekazanych składek do OFE powiększonych o koszty obsługi zadłużenia. Co 
najmniej cześć tych „zaoszczędzonych” środków zostałaby rozdysponowana w 
inny, niekoniecznie optymalny z punktu widzenia gospodarki, sposób. 
 
Debata publiczna trochę merytoryczna, trochę emocjonalna, 
 ale w sumie bardzo pożyteczna. 
Ponieważ zarówno autorzy zmian, jak i obrońcy obecnego systemu zdają sobie 
sprawę ze znaczenia przekonania do swoich racji opinii publicznej, 
argumentacja odchodzi często od sedna problemu, koncentrując się na 
demonizowaniu propozycji adwersarzy. Obie strony swoje stanowiska 
uzasadniają interesem przyszłego emeryta (rząd akcentuje także wpływ OFE na 
stan finansów publicznych) i choć nie mamy podstaw, aby szczerość tych 
deklaracji podważać, to jednocześnie nie mamy złudzeń, że co najmniej takie 
same znaczenie ma w przypadku jednej strony wpływ transferów na 
ograniczenie swobody prowadzenia polityki fiskalnej w krótkim terminie, a w 
przypadku drugiej obrona ekonomicznego interesu PTE. Nie uważamy zresztą, 
że wspomniane motywy są czymś wstydliwym, ale najwyraźniej tak uznali 
główni uczestnicy debaty. W naszej ocenie, więcej merytorycznych 
argumentów padło ze strony zwolenników zmian obecnego systemu, podczas 
gdy jego obrona miała w dużym stopniu emocjonalno-ideologiczny charakter, a 
nie brakło głosów ocierających się o histerię. 
 
Dla samych PTE zmiany są bezdyskusyjnie niekorzystne. Wartość biznesu 
spadnie drastycznie w stosunku do wycen sporządzanych na podstawie 
pierwotnych założeń funkcjonowania II filara. Nieunikniona jest konsolidacja i 
za kilka lat najprawdopodobniej na rynku pozostanie nie więcej niż 5 
podmiotów. Szansą dla PTE, oprócz przekonania jak największej ilości członków 
do pozostania w systemie, jest rozszerzenie działalności o zarządzanie 
aktywami III filarowymi, o ile umożliwi im to prawo, a sam III filar dostatecznie 
rozwinie się w Polsce. Warto także zauważyć, że większość akcjonariuszy PTE 
posiada w swoich grupach kapitałowych także towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych. Być może powinno się umożliwić operacyjne połączenie tych 
oddzielnych obecnie działalności, co pozwoliłoby przetrwać większej liczbie 
podmiotów korzystnie wpływając na konkurencję. Niewątpliwie z punktu 
widzenia PTE naruszona została zasada stabilności otoczenia prawnego dla 
prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jednak zauważyć, że taka 
sytuacja nie jest bez precedensu. Można w tym kontekście przywołać przykład 
niekorzystnych dla branży regulacji na rynku telekomunikacyjnym, 
energetycznym, spożywczym (używki), czy nawet finansowym. W każdym z 
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Niektóre argumenty za 
pozostawieniem II filara w 
dotychczasowym kształcie 
wynikają, naszym zdaniem, z 
nieprawidłowej interpretacji 
zmian. 

tych przypadków powołując się na ważny interes społeczny lub dobro całej 
gospodarki wprowadzono regulacje, które negatywnie wpłynęły na zyski 
operujących w danym sektorze podmiotów gospodarczych. To czy w przypadku 
OFE zaistniały przesłanki do tak radykalnych zmian ich otoczenia prawno-
ekonomicznego nie chcemy przesądzać, ale konsekwentnie stoimy na 
stanowisku, że system w kształcie z 1999 zaczął przynosić gospodarce więcej 
szkód niż pożytku i powinien zostać skorygowany. Zakres korekty jest 
natomiast kwestią do dyskusji. 
 

Nieporozumienia dotyczące reformy. 
O ile ewidentnie słuszne jest twierdzenie, że zmiany są bolesne dla PTE, to nie 
przekonuje nas pogląd, że są one niekorzystne dla przyszłych emerytów. 
Poniżej komentujemy argumenty, które najczęściej podawane są na poparcie 
niesłusznej, naszym zdaniem, tezy: 
 
Jednym z koronnych argumentów na rzecz pozostawienia obligacji skarbowych 
w OFE jest ten, że „zapis na indywidualnym koncie w ZUS ma charakter 
czysto księgowy, podczas gdy w OFE znajdują się realne aktywa”. Uważamy, 
że z punktu widzenia emeryta nie można odpowiedzialnie z góry określić, która 
formuła jest bezpieczniejsza. Zarówno obligacja, jak i zapis w ZUS są de facto 
zobowiązaniami skarbu państwa zaspokajanymi z tych samych źródeł (podatki, 
majątek państwowy i nowe zobowiązania). To tak jakby twierdzić, że obligacja 
wyemitowana przez bank jest bezpieczniejsza od złożonego w nim depozytu, bo 
obligacja to „aktywo”, a depozyt to „zapis”. W przypadku niewypłacalności, 
zależnie od okoliczności faktycznie może się okazać, że poszczególne grupy 
wierzycieli (nawet w tej samej klasie zabezpieczenia) nie zostaną potraktowane 
jednakowo, ale przewidzenie z góry która względnie zyska, a która straci jest 
praktycznie niemożliwe, dlatego uzasadnione jest przyjęcie założenia 
neutralności. Na marginesie, tym którzy uważają że państwowy system 
zabezpieczeń społecznych jest z definicji mniej bezpieczny niż obligacje rządowe 
można podsunąć jako materiał do przemyśleń całkiem świeży przykład Grecji. 
Gdy doszło do restrukturyzacji greckiego długu zobowiązania z tytułu obligacji 
zostały zredukowane  nominalnie o połowę (efektywnie ok. 75%, gdyż w dużej 
części zostały zamienione na papiery oprocentowane poniżej stóp rynkowych) 
podczas gdy emerytury zostały obniżone średnio o kilkanaście procent, a i to 
nie jest do końca pewne, gdyż trybunał konstytucyjny uznał decyzję 
parlamentu za bezprawną. Musimy również przyznać, że zazdrościmy wyobraźni 
tym, którzy uważają, że w hipotetycznej sytuacji znalezienia się polskiej 
gospodarki w tak fatalnym stanie, że państwo nie będzie w stanie całkowicie 
lub częściowo wypłacić emerytur z ZUS, w tym samym czasie obligacje 
rządowe znajdujące się w rękach OFE (a więc będące podstawą wyceny 
jednostek uczestnictwa) będą handlowane na rynku bez dyskonta.  
 
Logiczniejszy wydaje się nam argument, że w sytuacji pogorszenia kondycji 
finansów publicznych mogą zostać zmienione na gorsze warunki waloryzacji 
indywidualnych kont w ZUS, ale na tej samej zasadzie nie można wykluczyć w 
takiej kryzysowej sytuacji np. wprowadzenia specjalnej formy opodatkowania 
środków zgromadzonych w OFE. 
 
„OFE staną się dla uczestników bardziej ryzykowne, co stoi w sprzeczności ze 
standardami funduszy emerytalnych”. Błąd tego argumentu polega na 
rozpatrywaniu środków zgromadzonych w OFE w oderwaniu od całości 
zabezpieczenia emerytalnego. Zmienność stóp zwrotu OFE rzeczywiście 
wzrośnie wraz ze zwiększeniem komponentu akcyjnego w aktywach, ale nawet 
gdyby fundusze zainwestowały 100% aktywów  w akcje, to ryzyko całego 
zabezpieczenia emerytalnego nie wzrośnie, gdyż komponent akcyjny w całości 
środków będzie nie większy niż obecnie. Poprawny jest przeciwny wniosek (że 
ryzyko zmienności zabezpieczenia emerytalnego spadnie) i to z kilku powodów: 
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· obligacje rządowe niemal na pewno podlegać będą większej zmienności niż 
wartość indywidualnego konta w ZUS, którego zmienność będzie wynikać 
jedynie ze zmian wskaźnika rewaloryzacji, zależnego od tempa wzrostu 
PKB; 

· ponieważ zakładamy, że z czasem OFE część aktywów przeznaczą na 
obligacje korporacyjne, których zmienność jest wyższa od obligacji 
rządowych, ale niższa niż akcji, to całkowite ryzyko zabezpieczenia 
emerytalnego spadnie, a nie wzrośnie (choć kosztem niższej potencjalnej 
stopy zwrotu). Na marginesie można dodać, że jeśli OFE uprą się, żeby mieć 
w portfelu instrument o profilu inwestycyjnym obligacji rządowej, to będą 
go miały. Prosta inżynieria finansowa pozwala przy pomocy zewnętrznego 
partnera stworzyć instrument, którego profil inwestycyjny będzie 
praktycznie tożsamy z obligacją skarbową, pozostając formalnie obligacją 
korporacyjną; 

· Mechanizm „suwaka” ograniczy tzw. ryzyko „złej daty”. 
 
„Nacjonalizacja prywatnych oszczędności”. Z punktu widzenia beneficjenta 
systemu, zmiany niezależne od jego decyzji można sprowadzić w zasadzie do 
jednej: komponent obligacyjny zostaje zastąpiony rachunkiem w ZUS. Obligacje 
oprocentowane są według stawek rynkowych, podczas gdy wartość rachunku 
ma być waloryzowana wskaźnikiem opartym na nominalnym tempie wzrostu 
PKB. Stopy zwrotu zapewne nie będą identyczne, ale prawdopodobnie zbliżone, 
gdyż w dłuższym terminie poziom rynkowych stóp procentowych powinien 
konwergować do nominalnego wzrostu PKB. Naszym zdaniem, nie można w 
przekonujący sposób wykazać, że waloryzacja takim wskaźnikiem przyniesie 
niższą stopę zwrotu od  rynkowej inwestycji w obligacje skarbowe, zwłaszcza w 
ujęciu netto, czyli po odliczeniu opłaty za zarządzanie. 
 
Zarówno środkami zgromadzonymi z OFE, jak i w ZUS beneficjent nie może 
dysponować przed osiągnięciem wieku emerytalnego, a następnie będą one 
wypłacane według identycznej formuły. Oczywiście można argumentować, że z 
prawnego punktu widzenia właścicielem obligacji są obecnie OFE, których 
jednostki uczestnictwa należą do uczestników funduszu, ale nie ma to żadnego 
praktycznego znaczenia z punktu widzenia przyszłego emeryta. Uważamy, że nie 
ma podstaw do założenia, że w wyniku umorzenia obligacji skarbowych 
znajdujących się w posiadaniu OFE przyszli emeryci poniosą wymierną stratę. 
Dlatego użycie słowa nacjonalizacja wydaje się nam nadużyciem. 
 
„Umorzenie obligacji powoduje zamianę długu jawnego na ukryty, co 
zmniejsza transparentność finansów publicznych”. Takie rozumowanie wydaje 
nam się zbyt uproszczone. Pomija bowiem fakt, że polski system emerytalny, 
podobnie jak w przytłaczającej większości krajów rozwiniętych, ma charakter 
repartycyjny (filar kapitałowy ma uzupełniający udział). Oznacza to, że 
finansowany jest w zdecydowanej większości z bieżących podatków. 
Ujawnienie w postaci długu publicznego przyszłych zobowiązań (nawet po ich 
zdyskontowaniu) pomija przyszłe źródła ich finansowania. Stosując podobna 
logikę można by oczekiwać ujawnienia „ukrytego długu” w postaci przyszłych 
wydatków np. na obronność, czy sądownictwo. Według nas koncepcyjnie 
poprawniejsze byłoby uznanie za nieujawniony dług emerytalny 
zdyskontowanego strumienia tej części przyszłych zobowiązań emerytalnych, 
której gospodarka nie będzie w stanie ekonomicznie udźwignąć (np. z powodów 
demograficznych) i obsłużyć z podatków. Jednak obliczenie takiej wartości 
wymagałoby przyjęcia szeregu arbitralnych założeń, co wyklucza jej użycie w 
oficjalnych statystykach.  
 
Na koniec argument o „złamaniu umowy społecznej”. Pomijając 
wieloznaczność tego terminu, uważamy, że złamanie umowy społecznej w 
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Możliwy jest wzrost 
zmienności cen obligacji ze 
względu na zwiększone 
znaczenie inwestorów 
zagranicznych  

Nie podzielamy obaw o 
spadek cen z powodu 
ograniczenia płynności 

Negatywne czynniki 
równoważone są 
zmniejszoną podażą. 

Zakładamy neutralny 
wpływ reformy OFE na 
polski rynek finansowy 
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Wpływ reformy OFE na 
rynek akcji jest trudniejszy 
do oszacowania niż w 
przypadku obligacji. 

omawianym przypadku miałoby miejsce wtedy, gdyby można bezspornie 
wykazać, że zmiany uderzają w interes ekonomiczny przyszłych emerytów. Nie 
znajdujemy podstaw do takiego twierdzenia. Nie oznacza to, że zmiany w 
żadnym wypadku nie mogą okazać się niekorzystne, podobnie jak nie oznacza, 
że nie mogą okazać się korzystne. Po prostu nie sposób przewidzieć wielu 
czynników, które w ostatecznym rozrachunku zdecydują o wartości przepływów 
pieniężnych ze świadczenia emerytalnego.  
 
Wpływ reformy OFE na rynki finansowe. 
Z punktu widzenia rynkowego trudno jednoznacznie ocenić wpływ zmian na 
ceny polskich obligacji i akcji. Nie widzimy jednak powodu, aby zakładać efekt 
w ostatecznym rozrachunku będzie negatywny. 
 
Wpływ na rynek obligacji 
Najistotniejszym negatywnym efektem umorzenia papierów skarbowych 
znajdujących się w portfelach OFE może być wzrost zmienności cen polskich 
obligacji, spowodowany większym uzależnieniem od inwestorów zagranicznych. 
Ich udział wśród właścicieli złotowych obligacji wzrośnie z 36% do 46%.  Choć, 
naszym zdaniem, rola stabilizacyjna OFE jest nieco przeceniana (o czym 
świadczy analiza zachowania polskich obligacji na tle obligacji innych krajów w 
okresach turbulencji na rynkach globalnych), to niewątpliwie jest to duży gracz 
zorientowany na lokalny rynek, którego nagle zabraknie. Negatywnie wpłynie 
zapewne także ograniczenie udziału polskich obligacji w światowych 
benchmarkach, co prawdopodobnie nastąpi ze względu na spadek wartości 
emisji ogółem. 
 
Nie podzielamy natomiast obaw o spadek cen polskich obligacji z powodu 
ograniczenia ich płynności. Przebieg funkcji, w której wartością jest 
premia/dyskonto do wartości fundamentalnej, a argumentem „płynność” jest 
trudny do określenia. Funkcja ta w pewnych warunkach bywa rosnąca, a w 
innych malejąca. Bardzo duży wpływ ma na to relacja tzw. free float do udziału 
benchmarkach. Warto również pamiętać, że po osiągnięciu pewnej skali 
płynności jej inkrementalny wzrost lub spadek wywiera coraz mniejszy wpływ 
na cenę danego aktywa. Pamiętajmy, ze rynek polskich obligacji skarbowych 
denominowanych w krajowej walucie wart jest ok. 575 mld zł, a po umorzeniu 
obligacji będących w rękach zostanie ok. 450 mld zł. Należy również dodać, że 
według danych Ministerstwa Finansów udział OFE w obrocie polskimi 
papierami skarbowymi jest nieproporcjonalnie niski w stosunku do stanu 
posiadania.  
  
Powyższe negatywne czynniki są, naszym zdaniem, równoważone 
zmniejszeniem potrzeb pożyczkowych państwa, a co za tym idzie ograniczeniem 
podaży (16 mld zł tylko w 2014 wg Ministerstwa Finansów). 
 
Pewien wpływ na wzrost rentowności obligacji skarbowych mogą mieć lepsze 
perspektywy gospodarcze Polski. Jeśli zgodzimy się z założeniem, że reforma II 
filara stworzy większe pole manewru dla polityki fiskalnej, które zostanie 
skrzętnie wykorzystane przez rząd, to wzrost gospodarczy powinien być 
szybszy, a w ślad za tym nieco wyższa presja inflacyjna. To z kolei może skłonić 
RPP do szybszych podwyżek stóp procentowych. 
 

Wpływ na rynek akcji. 
Wpływ zmian w funkcjonowaniu II filara na polski rynek akcji nie jest 
oczywisty. Intuicyjnie wydaje się negatywny, ale naszym zdaniem efekt będzie 
neutralny. Wiele będzie zależało od ostatecznego kształtu nowych regulacji, 
liczby osób, które pozostaną w systemie, przyszłej polityki inwestycyjnej 
funduszy, a także tego w jaki sposób ten i kolejne rządy wykorzystają 
przestrzeń fiskalną, którą stworzy reforma OFE. 
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Potencjalne ograniczanie 
udziału akcji w portfelach 
OFE jest, według nas, 
największym zagrożeniem 
dla koniunktury giełdowej. 

Pozytywna dla akcji jest 
poprawa perspektyw 
wzrostu PKB związana ze 
zwiększeniem pola manewru 
dla polityki fiskalnej 
państwa.  

Na początek uwaga natury ogólnej. Niektórzy komentatorzy jako alternatywę 
do skorygowanego modelu II filara wskazują utrzymanie dawnych regulacji, 
czasem z niewielkimi modyfikacjami nie naruszającymi meritum. Naszym 
zdaniem jest to całkowicie odrealnione założenie. Nie jest możliwe jednoczesne 
pogodzenie zasilania OFE środkami zgodnie z pierwotnym schematem i 
utrzymywanie kilkuprocentowego tempa wzrostu gospodarczego. System w 
kształcie z 1999 roku ze względu na narastanie długu rejestrowanego był w 
praktyce nie do utrzymania, choćby ze względu na konstytucyjny limit 
zadłużenia do PKB na poziomie 60%. Oczywiście można sobie wyobrazić  
„awaryjne” zlikwidowanie deficytu finansów publicznych, ale wymagałoby to 
silnego zacieśnienia polityki fiskalnej. Warto mieć świadomość, że w sytuacji 
gdy mnożnik fiskalny znajduje się prawdopodobnie w okolicach jedności, cięcia 
wydatków lub podwyżki podatków musiałyby być naprawdę drastyczne, żeby 
zahamować przyrost wskaźnika Dług/PKB. Jest bezdyskusyjne, że przynajmniej 
w krótkim okresie wywołałoby to gwałtowne spowolnienie (prawdopodobnie 
recesję) w polskiej gospodarce, a w ślad za tym spadek zysków spółek.  W 
dodatku, w dużym stopniu zaprzepaszczona zostałaby szansa skorzystania ze 
środków przyznanych Polsce w ramach nowego budżetu UE. Biorąc to pod 
uwagę warto sobie zadać pytanie, czy z punktu widzenia rynku akcji ważniejsze 
jest kilka miliardów złotych więcej lub mniej zasilających OFE, czy tempo 
wzrostu gospodarczego, od którego bezpośrednio zależą zyski spółek? My nie 
mamy wątpliwości, że ważniejsze jest to drugie. Hossa, która nie ma podstawy 
w procesach ekonomicznych, a jedynie w kierowaniu na rynek strumienia 
gotówki (w dodatku pochodzącego z zaciągania zobowiązań) zamieniłaby 
inwestycje giełdowe w grę w gorącego kartofla. Oczywiście istnieje ryzyko, że 
teraz lub w przyszłości zwiększone możliwości wydatkowe budżetu zamiast 
zostać wykorzystane na inwestycje budujące długoterminowy potencjał 
polskiej gospodarki, zostaną „przejedzone”. Mamy jednak nadzieję, że nowa 
reguła wydatkowa, która ma wbudowany regulator antycykliczny będzie 
konsekwentnie przestrzegana.  Reforma daje szansę, choć niesie także ryzyko. 
Dotychczasowy system był drogą donikąd. 
 
Negatywne dla cen akcji będzie ograniczenie środków płynących za 
pośrednictwem OFE na giełdę. Przez pierwsze 10 lat funkcjonowania systemu 
kapitałowego, do OFE wpływały środki o równowartości 7.3% wynagrodzeń ich 
członków. W latach 2011-2013 z powodu kłopotów budżetowych składki 
zostały ograniczone do 2.3-2.8% wynagrodzeń. Obecna propozycja mówi o 
2.92%, czyli kwota transferów teoretycznie powinna wzrosnąć, a w dodatku w 
zdecydowanie większym stopniu niż do tej pory być przeznaczona na akcje. 
Jednak ze względu na to, że w II filarze pozostanie tylko część obecnych 
członków oraz w wyniku mechanizmu „suwaka” (stopniowe przekazywanie do 
ZUS nagromadzonych środków w okresie przedemerytalnym), należy 
zweryfikować w dół założenia wartości transferów do OFE. Trudno obecnie 
przewidzieć precyzyjnie przepływy pieniężne do i z funduszy emerytalnych, ale 
sensownym przybliżeniem jest zbilansowanie przepływów w latach 2014-2018, 
a następnie odpływ netto stopniowo narastający do kwoty kilku miliardów 
złotych rocznie. 
 
Z punktu widzenia rynku akcji niezwykle ważna będzie alokacja aktywów OFE 
pomiędzy akcje i inne dopuszczalne instrumenty finansowe. Nie można 
wykluczyć, że fundusze w celu zmniejszenia zmienności stopy zwrotu zdecydują 
się na ograniczenie udziału akcji w portfelu, który skoczy do ok. 80-90% w 
momencie przekazania obligacji do ZUS. Z merytorycznego punktu widzenia 
jedynym motywem dla sprzedaży akcji (oczywiście poza prognozami 
koniunktury rynkowej) byłaby chęć „zrobienia miejsca” innym dopuszczalnym 
aktywom, czyli przede wszystkim obligacjom korporacyjnym. PTE mogą mieć 
jednak pozainwestycyjne argumenty, które skłonią je do sprzedaży akcji. Mogą 
mianowicie obawiać się sytuacji w której posiadając wysoki udział akcji w 
portfelach trafią na okres dekoniunktury rynkowej. Wówczas stopy zwrotu 
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Właściwa polityka 
informacyjna i odpowiednie 
regulacje mogą 
zminimalizować ryzyko 
wyprzedaży. 

Bardzo ważne jest 
stworzenie sytemu 
motywującego PTE do 
dobrego zarządzania 
powierzonymi środkami. powierzonymi środkami.
Nie zgadzamy się z 
poglądem, że reforma II 
filara zaszkodzi rozwojowi 
polskiego rynku 
kapitałowego 

będą ujemne, co może stać się przyczyną ucieczki klientów do ZUS lub, co 
gorsze, pretekstem dla polityków do dalszego ograniczania lub wręcz 
całkowitego zlikwidowania filara kapitałowego.  
 
Z jednej strony, jesteśmy głęboko przekonani, że OFE powinny być wehikułem 
do inwestowania w aktywa o wysokiej zmienności, gdyż zmienność ta jest 
nagradzana w dłuższym terminie wyższą stopą zwrotu. Umiarkowany poziom 
ryzyka z punktu widzenia przyszłego emeryta zapewniony zostanie w 
wystarczającym stopniu w wyniku tego, że filar kapitałowy stanowić będzie 
niewielką częścią całości zabezpieczenia. Krótko mówiąc, portfele OFE nie tylko 
mogą, ale wręcz powinny być ryzykowne. Oczywiście ryzykowne odpowiedniej 
relacji do oczekiwanych zysków. 
 
Z drugiej strony, w pełni rozumiemy wspomniany wyżej dylemat PTE i trudno 
będzie obwiniać je, że będą chciały ograniczyć własne ryzyko biznesowe. 
Potencjalna podaż ze strony OFE związana ze zmniejszeniem udziału akcji w 
portfelach może stanowić istotną presję dla rynku akcji. Dlatego autorzy zmian 
w systemie powinni wypracować mechanizm zabezpieczający przed tym 
groźnym zjawiskiem lub przynajmniej minimalizujący prawdopodobieństwo 
jego wystąpienia. Kluczem jest uspokojenie obaw PTE, że dekoniunktura 
giełdowa pozbawi je aktywów do zarządzania, a tym samym ekonomicznej racji 
bytu. 
 
Rząd powinien w momencie wprowadzenia zmian wyjaśnić przyszłym 
emerytom, że podwyższona zmienność w okrojonym II filarze będzie zjawiskiem 
naturalnym i pozytywnym. Powinno być również jasno powiedziane, że 
ewentualne spadki wartości jednostek uczestnictwa spowodowane 
dekoniunkturą rynkową nigdy nie zostaną wykorzystane do napiętnowania 
OFE, jeżeli ich skala będzie uzasadniona ruchami cen na giełdach. Mechanizm 
przenoszenia przyszłych składek pomiędzy I i II filarem powinien utrudniać 
podejmowanie pochopnych decyzji opartych na emocjonalnej analizie wyników 
minionego okresu. Konieczne jest wprowadzenie nowych limitów (minimalnych 
i maksymalnych) zaangażowania w poszczególne klasy aktywów, np. akcje 66-
100%, papiery korporacyjne 0-34%, instrumenty płynnościowe umożliwiające 
aktywną alokację 0-10%. Dochodzenie do dolnego limitu akcji powinno być 
rozłożone na co najmniej kilka lat (tzn. w chwili przekazania obligacji do ZUS 
dolny limit akcji nie powinien być istotnie niższy od udziału akcji w portfelach 
OFE, czyli 80-90%). 
 
Niezwykle ważne jest stworzenie systemu motywującego PTE do jak 
najefektywniejszego zarządzania środkami OFE. System ten powinien 
koncentrować się bardziej na „marchewce” niż na „kiju”, czyli dokładnie 
odwrotnie niż do tej pory.  

 
Nie zgadzamy się z poglądem, że reforma II filara zaszkodzi rozwojowi 
polskiego rynku kapitałowego, w tym warszawskiej giełdzie. Realne zagrożenia 
dostrzegamy jedynie dla ofert pierwotnych. Bez wątpienia fundusze emerytalne 
były bardzo ważnym odbiorcą IPO i SPO, w tym prywatyzacyjnych. Trudno 
jednak nie zauważyć, że okres dynamicznego rozwoju rynku pierwotnego mamy 
już za sobą i to bez względu na zmiany w OFE. Warto również zwrócić uwagę na 
zaskakująco niskie znaczenie OFE dla płynności na GPW. Kontrolując ponad 
40% akcji w wolnym obrocie dokonują jedynie ok. 7% obrotów (jeśli odliczymy 
animatorów rynku, udział w obrotach wzrośnie do ok. 10%, czyli wciąż 
czterokrotnie mniej niż można by się spodziewać po wartości aktywów). OFE po 
prostu stały się tak duże, ze aktywny handel powoli tracił, z ich punktu 
widzenia, sens. Każdy inwestor wie doskonale, że zanik płynności jest dla rynku 
publicznego śmiertelnym zagrożeniem. Umożliwienie funduszom emerytalnym 
pożyczania akcji znajdujących się w ich portfelach nie rozwiąże problemu, może 
go jedynie odrobinę złagodzić. Zastanówmy się więc, jak wyglądałaby płynność 
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rynku za kilka, kilkanaście lat, gdyby OFE otrzymywały środki zgodnie z 
założeniami reformy z 1999 roku? 
 
Patrząc z taktycznego punktu widzenia, OFE nie powinny być istotnym źródłem 
podaży co najmniej do czasu podejmowania decyzji przez obecnych członków 
odnośnie pozostania w systemie lub jego opuszczenia, gdyż byłoby to 
przysłowiowe podcinanie gałęzi na której się siedzi. Brak podaży ze strony OFE 
nie uchroni jednak giełdy przez presją podażową ze strony innych inwestorów, 
jeśli będą się oni spodziewali sprzedaży akcji przez fundusze emerytalne po 
zakończeniu pierwszego okresu decyzyjnego dla członków. Dlatego tak ważne 
jest stworzenie systemowego rozwiązania przeciwdziałającemu wyprzedaży 
akcji nieuzasadnionej z punktu widzenia analizy fundamentalnej. 


