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Wprowadzenie 

W związku z prognozowanym znaczącym pogorszeniem sytuacji demograficznej  

w Polsce w horyzoncie kilkudziesięciu lat, w 1999 r. została przeprowadzona reforma 

emerytalna. Głównym jej celem było powiązanie wysokości emerytury z wysokością 

kapitału zgromadzonego w okresie aktywności zawodowej. Wobec tego system  

zdefiniowanego świadczenia został zastąpiony systemem zdefiniowanej składki. Elementem 

reformy było także wprowadzenie do systemu emerytalnego – oprócz części niekapitałowej 

(NDC, tak zwanego I filara) – obowiązkowej części kapitałowej (FDC, tak zwanego II filara)1.  

Zmiany w systemie emerytalnym miały na celu między innymi: zrównoważenie 

dochodów i wydatków związanych z zabezpieczeniem emerytalnym w długim okresie, 

ograniczenie zniekształceń na rynku pracy poprzez zastąpienie obciążeń o charakterze 

podatkowym oszczędnościami emerytalnymi oraz dywersyfikację ryzyka poprzez 

wprowadzenie do systemu dwóch filarów. Funkcjonowanie nowego systemu emerytalnego 

miało się również przyczyniać – dzięki efektom zewnętrznym – do zwiększenia podaży 

pracy, zmniejszenia szarej strefy, rozwoju rynków finansowych oraz stworzenia warunków 

do wzrostu oszczędności i inwestycji.   

Krytycy reformy emerytalnej przewidywali jednak, że jej skutkiem będzie znaczne 

obniżenie wysokości emerytur, a wprowadzanie filara kapitałowego istotnie obciąży finanse 

publiczne państwa i pokolenie pracujące. Wskazywali także na koszty związane  

z funkcjonowaniem filara kapitałowego oraz na ryzyko związane z inwestowaniem środków 

przeznaczonych na emeryturę na rynkach finansowych.  

W 2011 i 2014 r. doszło do znacznego ograniczenia roli filara kapitałowego w Polsce. 

Wynikało ono przede wszystkim z kosztów dla finansów publicznych związanych z jego 

tworzeniem, szczególnie dotkliwych w warunkach obniżonego wzrostu gospodarczego  

w Polsce po globalnym kryzysie finansowym. W 2011 r. składka przekazywana do filara 

kapitałowego została zmniejszona (z obowiązujących od 1999 r. 7,3% wynagrodzenia 

 do 2,3% wynagrodzenia). W 2014 r. obligacje znajdujące się w filarze kapitałowym 

przekazano do części niekapitałowej, wprowadzono dobrowolność uczestniczenia w filarze 

kapitałowym i ustalono nową wysokość składki emerytalnej trafiającej do tego filara (2,92% 

wynagrodzenia). Główny element reformy, czyli zasada zdefiniowanej składki, został 

zachowany. Zmiany z 2011 i 2014 r. podzieliły środowisko ekonomistów. Część z nich 

krytycznie odnosiła się do dotychczasowego funkcjonowania filara kapitałowego w systemie 

emerytalnym i popierała te zmiany, wskazując, że przyczynią się one do poprawy sytuacji 

budżetu państwa, a zarazem zwiększą bezpieczeństwo przyszłych emerytur. Inni 

ekonomiści zajęli odmienne stanowisko. Argumentowali, że wpływ zmian na wysokość 

emerytur i stabilność finansową systemu emerytalnego w długim okresie będzie negatywny. 

Twierdzili, że zmiany te ograniczą także wzrost gospodarczy. Rozprawa poświęcona jest roli 

                                                      
1 NDC – notional defined contribution lub non-financial defined contribution; FDC – financial defined contribution.  
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filara kapitałowego w systemie emerytalnym w Polsce i pozwoli wyjaśnić część kontrowersji 

związanych z jego funkcjonowaniem.  

Cel rozprawy i hipotezy badawcze 

Celem rozprawy jest wskazanie, czy filar kapitałowy w systemie emerytalnym  

w Polsce może przyczynić się do wzrostu wysokości emerytury i czy może ograniczyć 

zmienność stopy zwrotu uczestnika systemu emerytalnego. Zostaną w niej ocenione 

dotychczasowe ramy instytucjonalne funkcjonowania filara kapitałowego z punktu widzenia 

możliwej do osiągnięcia stopy zwrotu oraz określony zostanie wpływ tworzenia tego filara 

na stan finansów publicznych i na obciążenie finansowe pokoleń.   

 

Autor postawił trzy hipotezy główne: 

I. Wprowadzenie filara kapitałowego do powszechnego systemu emerytalnego stwarza 

warunki do wzrostu wysokości emerytury w systemie emerytalnym; 
 

II. Wprowadzenie filara kapitałowego do powszechnego systemu emerytalnego 

ogranicza zmienność łącznej stopy zwrotu w systemie emerytalnym; 
   

III. Choć filar kapitałowy w okresie tworzenia stanowi obciążenie dla finansów 

publicznych i może wymagać obniżenia konsumpcji pokoleń finansujących jego 

powstanie, to w bardzo długim okresie jego funkcjonowanie zmniejszy skalę 

niezbilansowania filara  niekapitałowego.  

W celu zweryfikowania hipotez głównych w rozprawie będą dowodzone następujące 

hipotezy pomocnicze:  

1. Powszechność systemu emerytalnego sprzyja wygładzaniu konsumpcji w cyklu życia 

osób krótkowzrocznych i charakteryzujących się niespójnymi w czasie preferencjami. 

Pozwala też wyeliminować problem „pasażera na gapę” w systemie emerytalnym; 

2. Dotychczasowe instytucjonalne ramy funkcjonowania filara kapitałowego w Polsce  

nie sprzyjały konkurencji między funduszami emerytalnymi. Mimo braku konkurencji 

oraz wysokich opłat pobieranych przez fundusze emerytalne stopa zwrotu w filarze 

kapitałowym była w latach 2000-2013 wyższa niż waloryzacja konta emerytalnego  

w ZUS oraz nominalny wzrost PKB; 

3. Wprowadzenie systemu zdefiniowanej składki doprowadzi do znaczącego obniżenia 

wysokości stopy zastąpienia w powszechnym systemie emerytalnym w Polsce. Osoby 

opłacające niskie składki emerytalne (np. przedsiębiorcy) lub nieopłacające składek 

emerytalnych przez znaczną część kariery zawodowej mogą nie zgromadzić kapitału 

wystarczającego do wyznaczenia minimalnej emerytury; 
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4. Dane historyczne dla wielu krajów potwierdzają, że stopa zwrotu osiągana  

z inwestycji w akcje może być w dłuższym okresie wyższa od tempa wzrostu PKB. 

Utworzenie filara kapitałowego, w którym składki emerytalne są przeznaczane na 

zakup akcji, stwarza warunki do zwiększenia stopy zwrotu z oszczędności 

emerytalnych; 

5. Funkcjonowanie dwóch filarów pozwala zmniejszyć zmienność stóp zwrotu w 

systemie emerytalnym, co wynika ze słabego skorelowania sytuacji na rynku pracy  

i na rynku finansowym w cyklu koniunkturalnym;   

6. Tworzenie filara kapitałowego w Polsce przyczyniało się do wzrostu krajowych 

oszczędności; 

7. Mimo założeń reformy emerytalnej z 1999 r., filar niekapitałowy w dłuższym okresie 

pozostanie niezbilansowany. Zwiększenie składki przekazywanej do tego filara w 2011 

i 2014 r. pogłębi jego niezbilansowanie.  

Opis rozdziałów  

W rozdziale 1 zostały przedstawione dwa modele konsumpcji: model cyklu życia  

i model dochodu permanentnego. Konsumenci w tych modelach – biorąc pod uwagę nie 

tylko bieżący, ale i przyszły swój dochód – starają się wyrównywać konsumpcję  

w poszczególnych etapach swego życia. Spodziewając się spadku dochodu po zakończeniu 

aktywności zawodowej, zawczasu zwiększają oszczędności, żeby na starość mieć możliwość 

sfinansowania konsumpcji. W rzeczywistości jest inaczej niż w tych teoretycznych modelach: 

po przejściu na emeryturę obserwowany jest spadek konsumpcji. Badania behawioralne 

dowodzą, że decyzje konsumentów bywają obarczone pokłosiem ograniczonej racjonalności, 

niepełnego dostępu do informacji czy też braku samokontroli. Konsumenci często 

charakteryzują się hiperbolicznymi funkcjami dyskonta, co sprawia, że ich działania są 

krótkowzroczne, a oszczędności zbyt małe, by po przejściu na emeryturę mogli zachować 

dotychczasowy standard życia. Nawet w przypadku optymalnego określenia wysokości 

oszczędności emerytalnych decyzje osób oszczędzających – dotyczące budowy portfela 

inwestycyjnego, alokacji środków między dostępne aktywa czy też częstości dokonywania 

transakcji – mogą być błędne. Mogą również nie prowadzić do dywersyfikacji ryzyka i nie 

zapewnić maksymalnie możliwej stopy zwrotu. Nieoptymalne wybory ludzi dotyczące 

oszczędności i konsumpcji w cyklu życia mogą być przesłanką do wprowadzenia 

przymusowego uczestnictwa w systemie emerytalnym.  

W rozdziale 2 opisano dotychczas obserwowane i prognozowane zmiany 

demograficzne w Polsce i na świecie. Ukazano ich konsekwencje dla wzrostu gospodarczego 

i stabilności finansów publicznych w długim okresie. Następnie dokonano przeglądu 

najważniejszych zmian w systemach emerytalnych w wielu krajach w ostatnich latach. 

Wynikały one przede wszystkim ze starzenia się społeczeństw. Do najczęstszych modyfikacji 
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w systemach należą: podniesienie wieku emerytalnego, zmiana zasad waloryzacji 

przyznanych emerytur oraz zmiana zasad ustalania wysokości emerytur w ramach systemu 

zdefiniowanego świadczenia. Niektóre kraje, zwłaszcza w Europie Środkowowschodniej 

wprowadziły do systemu emerytalnego obowiązkową część kapitałową, choć w ostatnich 

latach jej rola była w wielu tych krajach ograniczana. Tylko nieliczne kraje, w tym Polska, 

zmieniły system zdefiniowanego świadczenie na system zdefiniowanej składki, co  

w praktyce ogranicza wzrost wydatków państwa na cele emerytalne w długim okresie.  

W rozdziale 3 omówiono założenia reformy emerytalnej wprowadzonej w Polsce  

w 1999 r. i późniejszą ewolucję systemu emerytalnego. Dokonano analizy dotychczasowego 

funkcjonowania filara kapitałowego. Przedstawiono problem braku konkurencji między 

funduszami, zarówno cenowej, jak i opartej na stopie zwrotu oraz argumenty przemawiające 

za znaczącą rolą funduszy emerytalnych w rozwoju polskiej giełdy. W rozdziale wyliczono 

stopy zwrotu OFE w latach 2000–2013. Zgodnie z nimi fundusze osiągnęły wyższą stopę 

zwrotu niż waloryzacja kapitału w ZUS (po uwzględnieniu wszystkich opłat pobieranych 

przez PTE2). Stopa zwrotu OFE w tym okresie była także wyższa niż nominalny wzrost PKB. 

Argumentowano również, że sposobem na zwiększenie rentowności inwestycji OFE  

w długim okresie mogłoby być wprowadzenie pasywnego zarządzania.  

W rozdziale 4 zawarta jest analiza relacji między wzrostem PKB, stopą zwrotu z akcji i 

stopą zwrotu z obligacji w długim okresie. Przedstawione są powody, dla których relacje  

te są istotne z punktu widzenia konstrukcji systemu emerytalnego: po pierwsze, w 

przypadku, gdy stopa zwrotu z akcji jest wyższa niż tempo wzrostu PKB, filar kapitałowy 

może przynieść wyższą stopę zwrotu niż filar niekapitałowy; po drugie, relacja między 

stopą zwrotu z akcji i obligacji pozwala ocenić koszt utworzenia filara kapitałowego, 

rozumiany jako różnica między kosztami finansowania długu publicznego powstałego 

wskutek tworzenia tego filara a stopą zwrotu osiąganą w tym filarze. 

Relacja między wzrostem PKB, stopą zwrotu z akcji i stopą zwrotu obligacji została 

zaprezentowana zarówno na gruncie teoretycznym, jak i empirycznym. Analiza empiryczna 

dotyczyła 17 krajów w latach 1900-2010. Relacja między stopą zwrotu z akcji, a tempem 

wzrostu PKB została zweryfikowana również przy wykorzystaniu danych dla 46 krajów  

w ostatnich kilkunastu latach. Analiza danych dotyczących długiego okresu (lata 1900-2010) 

ukazała, że średnia stopa zwrotu z akcji przewyższa stopę wolną od ryzyka średnio o 4,6 pkt 

proc. (w przypadku średnich geometrycznych) oraz 7,1 pkt proc. (w przypadku średnich 

arytmetycznych). Trudno jednak uzasadnić teoretycznie tak wysoką premię za ryzyko. Dane 

potwierdziły również, że średnia stopa zwrotu z akcji jest dodatnio skorelowana ze średnim 

tempem wzrostu PKB i przewyższa je o 1,9 pkt proc. (w przypadku średnich 

geometrycznych) oraz o 4,5 pkt proc. (w przypadku średnich arytmetycznych). Wysoka (w 

odniesieniu do wzrostu PKB) stopa zwrotu z akcji może stanowić argument za tworzeniem 

lub podnoszeniem składki emerytalnej, która trafia do kapitałowej części systemu 

emerytalnego. Wskazano także, że znacznie wyższa stopa zwrotu z akcji niż z obligacji 

                                                      
2 PTE – Powszechne Towarzystwa Emerytalne. 
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wskazuje, że tworzenie filara kapitałowego przy finansowaniu jego tworzenia emisją długu 

publicznego, może być korzystne. 

W rozdziale 5 oszacowano wysokość przyszłej emerytury oraz stopę zastąpienia  

w powszechnym systemie emerytalnym. Zaprezentowano przy tym model emerytury  

i ukazano, wpływ poszczególnych zmiennych na jej wysokość. Szacunki przyszłej emerytury 

zostały oparte na projekcji makroekonomicznej i demograficznej Komisji Europejskiej do 

2060 r., a także na wynikach badania z rozdziału 4. Wyliczenia wykazały istotny spadek 

stopy zastąpienia w systemie emerytalnym w Polsce. Dowiedziono, że szczególnie niska 

wysokość stopy zastąpienia może dotyczyć przedsiębiorców i osób o niskich zarobkach,  

oraz że obie te grupy prawdopodobnie nie zgromadzą kapitału wystarczającego do pokrycia 

kosztów emerytury minimalnej. Ukazana została też analiza wrażliwości wysokości 

emerytury w zależności od sześciu hipotetycznych wariantów aktywności zawodowej. 

Przedstawiony został wpływ opłat pobieranych przez PTE na wysokość emerytury. Pomimo 

występowania tych opłat uczestnik filara kapitałowego osiągnie nieco wyższą stopę zwrotu 

w systemie emerytalnym niż osoba odprowadzająca składki emerytalne jedynie do filara 

niekapitałowego (przy założeniu utrzymania relacji miedzy stopą zwrotu z akcji a tempem 

wzrostu PKB, przedstawionej w rozdziale 4).  

W rozdziale 6 została przedstawiona analiza skorelowania funduszu płac oraz stopy 

zwrotu na rynkach akcji. Dokonana analiza dotyczyła nie tylko Polski, ale również 24 innych 

krajów. Pozwoliła ocenić zasadność wprowadzenia dwóch filarów w polskim systemie 

emerytalnym Polsce z punktu widzenia zmniejszenia wahań stopy zwrotu. Wykorzystano 

dane Eurostatu dotyczące funduszu płac w gospodarce oraz stopy zwrotu osiągane  

na największej giełdzie w danym kraju. Po wyodrębnieniu wskaźników cyklicznych tych 

dwóch zmiennych w badaniu przedstawiono wskaźniki cross-korelacji, które wykazały, że 

cykl koniunkturalny na rynku akcji nieznacznie wyprzedza cykl koniunkturalny na rynku 

pracy. W rezultacie wprowadzenie do systemu emerytalnego dwóch części, z których jedna 

jest zależna od rynku akcji, a druga od rynku pracy, pozwala zmniejszyć wahania łącznej 

stopy zwrotu w systemie emerytalnym. Wynik ten potwierdził się dotychczasowym 

funkcjonowaniu systemu emerytalnego w Polsce.  

W rozdziale 7 badano wpływ utworzenia filara kapitałowego na finanse publiczne oraz 

na obciążenie finansowe pokoleń. Wskazano, że po wprowadzeniu filara kapitałowego w 

systemie emerytalnym powstał deficyt. Argumentowano, że dotychczas – zgodnie  

z założeniami reformy – potencjalnie istniała możliwość sfinansowania tego deficytu 

wpływami z prywatyzacji, jednak ze względu na potencjalnie jeszcze długi okres tworzenia 

filara kapitałowego oraz ograniczony zasób majątku skarbu państwa możliwy  

do sprywatyzowania finansowanie utworzenia filara kapitałowego w dłuższym okresie 

musiałoby w znacznej części pochodzić z innych źródeł. Ze względu na jeszcze długi okres 

tworzenia filara kapitałowego oraz konstytucyjny limit zadłużenia wprowadzenie filara 

kapitałowego nie mogłoby być w całości sfinansowane emisją długu publicznego. Musiałoby 

się wiązać ze wzrostem opodatkowania lub ograniczeniem innych wydatków sektora 

publicznego. W tej sytuacji wzrosłyby również zagregowane oszczędności w gospodarce,  
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co potencjalnie mogłoby wspierać wzrost gospodarczy. W rozdziale tym argumentowano 

także, że poziom deficytu sektora finansów publicznych nie zależał od poziomu składki 

przekazywanej do OFE. Sugeruje to, że tworzenie filara kapitałowego przyczyniało się 

prawdopodobnie do ograniczenia pozostałych wydatków z finansów publicznych lub też do 

wzrostu opodatkowania, a tym samym mogło prowadzić do wzrostu zagregowanych 

oszczędności w gospodarce.  

W rozdziale 7 dowodzono również, że wbrew założeniom reformy emertytalnej  

z 1999 r., filar niekapitałowy najprawdopodobniej pozostanie niezbilansowany, a wzrost 

składki przekazywanej do tego filara w 2011 i 2014 r. może pogłębić deficyt w tej części 

systemu emerytalnego. Niezbilansowanie filara niekapitałowego wynika z waloryzowania 

zapisanych w nim składek wskaźnikiem w praktyce wyższym niż tempo wzrostu funduszu 

płac, wprowadzenia zasad waloryzacji kwartalnej, stosowania przekrojowych tablic trwania 

życia przy wyliczaniu emerytury, zasad przyznawania rent rodzinnych czy też 

dziedziczenia składek zgromadzonych na subkoncie. Istotne ryzyka dla stabilności 

finansowej tego filara w długim okresie stwarza także waloryzacja subkonta zgodnie  

z tempem wzrostu PKB (które może być szybsze niż tempo wzrostu funduszu płac)  

oraz ryzyko znaczących dopłat do emerytur minimalnych. 
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1. Konsumpcja i oszczędności w cyklu życia – wnioski  

dla systemu emerytalnego 

Wprowadzenie 

Rozważając kwestie dotyczące systemu emerytalnego w Polsce, warto zastanowić się 

najpierw nad samą zasadnością tworzenia i utrzymywania takiego systemu emerytalnego, w 

którym uczestniczenie jest obowiązkowe, a także nad zakresem swobody jego uczestników 

choćby co do wyboru momentu rozpoczęcia oszczędzania na emeryturę, wysokości stopy 

oszczędności, sposobu alokacji środków w poszczególne aktywa finansowe oraz wieku 

przejścia na emeryturę i sposobu wypłaty środków zgromadzonych w okresie aktywności 

zawodowej.  

Głównym argumentem przemawiającym za obowiązkowym uczestniczeniem w 

systemie emerytalnym, a tym samym za obowiązkiem płacenia składek emertytalnych, jest 

konieczność finansowania konsumpcji obecnego pokolenia emerytów. Argument ten 

przestaje być jednak w pełni wiążący w sytuacji, gdy tworzony jest kapitałowy system 

emerytalny, a więc część składek emerytalnych pokolenia pracującego i tak nie trafia do 

pokolenia emerytów. 

Jest jeszcze drugi powód, dla którego ograniczenie swobody wyboru w zakresie decyzji 

emerytalnych, w tym przymusowego oszczędzania na emeryturę3, może być działaniem 

pożądanym. Okazuje się bowiem, że ludzie mają problemy związane zarówno z podjęciem 

optymalnych decyzji dotyczących wysokości swych oszczędności emerytalnych, jak i z 

samym wdrożeniem tych decyzji w życie, a przy tym nie dysponują wystarczającą wiedzą o 

funkcjonowaniu rynków finansowych i nie mogą więc dokonać optymalnych wyborów 

sposobu alokacji oszczędności emerytalnych.  

W rozdziale 1 zostanie przedstawiona analiza zmian konsumpcji. Zostaną 

przedstawione dwa modele konsumpcji: model cyklu życia oraz model dochodu 

permanentnego. Konsumenci w tych modelach – biorąc pod uwagę nie tylko bieżący, ale i 

przyszły swój dochód – starają się wyrównywać konsumpcję w poszczególnych etapach 

życia. Spodziewając się spadku dochodu po zakończeniu aktywności zawodowej, zawczasu 

zwiększają oszczędności, żeby na starość mieć możliwość sfinansowania konsumpcji. 

Zaprezentowane też będą ustalenia ekonomii behawioralnej, które wskazują, że konsumenci 

nie zawsze zachowają się tak, jak przewidują wspomniane modele. Ustalenia te pozwalają 

wysnuć wniosek, że wprowadzenie i utrzymanie obowiązku uczestniczenia w systemie 

                                                      
3 Zarówno w systemie finansowanym na zasadzie kapitałowej, jak i pay-as-you-go, wpłata składki emerytalnej 

uprawnia do otrzymywania emerytury po zakończeniu aktywności zawodowej. W obu systemach składka 

emerytalna może być traktowana jako oszczędności. Z indywidualnego punktu widzenia nie jest ważne, czy 

składka ta jest przeznaczona na sfinansowanie świadczeń bieżącego pokolenia emerytów, czy też przeznaczona 

na zakup aktywów na rynku finansowym. 
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emerytalnym ogranicza wahania konsumpcji po przejściu na emeryturę. Przymus płacenia 

składek emerytalnych ogranicza również ryzyko działań oportunistycznych, w których 

jednostki, nie oszczędzając wcześniej na emeryturę, po zakończeniu aktywności zawodowej 

wywierają presję na wzrost redystrybucji dochodu od pokolenia pracującego.  

1.1 Konsumpcja i oszczędności w cyklu życia – ujęcie modelowe 

W teorii ekonomii konsumpcję jednostek wyjaśniają głównie dwa modele powstałe w 

latach 50-tych XX w.: model cyklu życia (Ando i Modigliani 1957, Merton 1969, 1971) i model 

dochodu permanentnego (Friedman 1957). Mimo pewnych różnić między nimi, wnioski są 

zbliżone: racjonalni konsumenci, maksymalizując użyteczność, biorą pod uwagę nie tylko 

bieżący, ale i przyszły poziom konsumpcji. Ze względu na zakładaną wklęsłość funkcji 

użyteczności, dążą do wyrównywania konsumpcji w czasie. Oszczędności w tych modelach 

pojawiają się wskutek chęci wygładzenia zmian konsumpcji w czasie, które – w przypadku 

braku oszczędności – wynikałyby z fluktuacji dochodów. W modelu cyklu życia w okresie 

młodości i w okresie starości (tj. wtedy, gdy dochód jest niski) oszczędności są ujemne, a w 

okresie najwyższej aktywności zawodowej – dodatnie. Zasadnicza różnica między modelem 

cyklu życia a modelem dochodu permanentnego polega na przyjęciu innego horyzontu 

czasu. Model cyklu życia zakłada horyzont skończony, zaś model dochodu permanentnego – 

nieskończony.  

Rozpatrzmy model konsumpcji w cyklu życia. Załóżmy przy tym, że konsumenci 

dysponują informacją dotyczącą ścieżki swych przyszłych dochodów. W modelu 

konsumenci maksymalizują następującą funkcję (por. Blake 2006): 

 

(1)     (  )   
 

   
 (    )  (

 

   
)  (    )    (

 

   
)  (    )  

 ∑ (
 

   
)    (  )

 
   , 

przy ograniczeniu budżetowym: 

 

(2) ∑ (
 

   
)     

 
      ∑   (

 

   
)    

        , 

 

przy czym  (  ) to funkcja użyteczności z konsumpcji w okresie t;   – czynnik dyskontujący 

(im wyższy, tym konsument bardziej ceni konsumpcję bieżącą niż konsumpcję w 

przyszłości); D – długością życia konsumenta,   – wartością aktywów finansowych,    – 

dochodem w okresie t (przy czym    rośnie wraz z t, co odpowiada rosnącemu 

wynagrodzeniu wraz ze wzrostem stażu pracy);    wartością bieżącą majątku (kapitału 

ludzkiego) w całym życiu konsumenta; R – liczbą lat aktywności zawodowej.  
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Przy założeniu logarytmicznej funkcji użyteczności ( (  )    (  )), poziom konsumpcji 

maksymalizujący funkcję    wynosi (por. Blake 2006): 

 

(3)     (    )  

 

gdzie b stanowi krańcową skłonność do konsumpcji z majątku i jest równe    . Główny 

wniosek jaki wynika z tego równania, to że wzrost majątku o 1, prowadzi do wzrostu 

konsumpcji w każdym okresie jedynie o     (które jest mniejsze od 1). Oznacza to, że wzrost 

dochodu w jednym okresie przełoży się jedynie na nieznaczny wzrost konsumpcji w tym 

samym okresie. Pozostała część wzrostu dochodu zostanie zaoszczędzona w celu 

sfinansowania konsumpcji w późniejszych okresach. Jeśli konsument oczekuje zmiany 

dochodu w przyszłości (a w omawianym modelu konsument dysponuje pełną informacją 

dotyczącą przyszłego dochodu), to dzięki korzystaniu z rynków finansowych pożyczy 

określoną kwotę i w każdym okresie zwiększy konsumpcję o taką samą część 

antycypowanego wzrostu dochodu.  

W rezultacie konsumpcja w życiu konsumenta jest stała (wykres 1.1). Na początku 

aktywności zawodowej oczekuje on wzrostu wynagrodzeń w przyszłości, dlatego ustala 

swoją konsumpcję na wyższym poziomie niż bieżący dochód. Brakującą kwotę pożycza. W 

miarę wzrostu doświadczenia zawodowego wynagrodzenie konsumenta rośnie (w 

omawianym przypadku według stałej stopy), dzięki czemu może on wcześniej spłacić 

zaciągnięte zobowiązania i rozpocząć oszczędzanie. Po przejściu na emeryturę –   

korzystając ze zgromadzonych oszczędności – finansuje konsumpcję, która mimo spadku 

jego bieżącego dochodu wciąż pozostaje na tym samym poziomie.  

 

Wykres 1.1 Konsumpcja w modelu cyklu życia 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Blake (2006). 

 
 

 

wiek

konsumpcja
majątek
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Parametrem, który pozwala określić stopień wygładzania konsumpcji w czasie, jest tzw. 

międzyokresowa elastyczność substytucji. Wzór na nią ma postać: 

 

(4)  (  )   
  (  )

   (  )  
, 

 

  (  ) i    (  ) to odpowiednio pierwsza i druga pochodna funkcji użyteczności, gdzie 

  (  )   , (tzn. konsument zwiększa odczuwaną użyteczność wraz ze wzrostem 

konsumpcji) oraz    (  )    (tzn. wzrost odczuwanej użyteczności wraz ze wzrostem 

konsumpcji jest coraz mniejszy). Wyżej wymienione własności funkcji użyteczności 

sprawiają, że międzyokresowa elastyczność substytucji jest zawsze dodatnia. Im niższa 

wartość międzyokresowej elastyczności substytucji, tym konsument jest bardziej skłonny 

wygładzać konsumpcję w czasie. W szczególności, niższa wartość międzyokresowej 

elastyczności substytucji i wyższa skłonność do wygładzania konsumpcji w czasie może 

wynikać z większej krzywizny krzywej użyteczności (czemu odpowiada wyższa wartość 

   (  )) lub z niskiej użyteczności krańcowej (czemu odpowiada niższa wartość   (  )) bądź 

też – co równoważne – wysokiej konsumpcji (  ).  

W obydwu przypadkach, w okresie t przyrost użyteczności z dodatkowej konsumpcji 

jest niski, co zwiększa relatywną korzyść z przesunięcia konsumpcji na późniejsze okresy. 

Przechodząc do modelu dochodu permanentnego, do rozważań wprowadźmy niepewność 

dotyczącą przyszłego dochodu oraz nieskończony horyzont życia jednostki. W modelu 

dochodu permanentnego dochód konsumenta to suma dwóch czynników: dochodu o 

charakterze stałym (tzw. dochód permanentny) i dochodu o charakterze przejściowym. 

Dochód permanentny jest elementem trwałym i odzwierciedla charakterystykę konsumenta, 

m.in. poziom kapitału ludzkiego. W modelu tym konsumpcja w bieżącym okresie może być 

przedstawiona jako następująca funkcja dochodu permanentnego (Attanasio 1999) 

 

(5)       
 

. 

 

Przy założeniu, że rynkowa stopa procentowa jest równa indywidualnej stopie dyskonta 

konsumenta, k wynosi 1. Dochód permanentny (  
 

) jest definiowany jako:  

 

(6)   
 
   (∑

  [    ]

(   ) 
 
      ), 

 

gdzie λ =  
 

   
, r to rynkowa stopa procentowa,    – wartość bieżącego bogactwa,    – dochód 

rozporządzalny, a Et  odpowiada za oczekiwania w okresie t (Należy zauważyć, że wysokość 

dochodu w poszczególnych okresach jest jedynym czynnikiem niepewności; choć w 

pierwotnych wersjach teorii dochodu permanentnego niepewność nie była uwzględniana). 

Równania (5) i (6) wskazują na bezpośrednią zależność konsumpcji od procesu 
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stochastycznego generującego dochód. Z powyższego równania wynika, że wraz ze 

wzrostem dochodu w okresie k o   , dochód permanentny rośnie jedynie o λ
  

(   ) 
  O tyle 

samo rośnie konsumpcja (przy założeniu k = 1). Oznacza to, że wskutek wzrostu dochodu w 

jednym okresie konsumpcja– podobnie jak w modelu cyklu życia – w każdym okresie 

wzrasta jedynie o pewną część wzrostu dochodu.  

Zakładając, że oszczędności są równe bieżącemu dochodowi pomniejszonemu o 

konsumpcję (tj.          ), Campbell (1987) dowodzi, że równanie (6) jest równoważne 

równaniu: 

 

(7)      ∑
  [     ]

(   ) 
 
   . 

 

Równanie (7) wskazuje, że zgodnie z modelem dochodu permanentnego, oszczędności 

są równe zdyskontowanej wartości oczekiwanej przyszłych zmian dochodu: w przypadku 

spadku oczekiwanego dochodu, konsument zwiększy oszczędności. Warto podkreślić, że 

horyzont decyzyjny konsumenta jest nieskończony, co oznacza, że jego decyzje uwzględniają 

również przewidywany okres niższej aktywności zawodowej na starość. Racjonalny 

konsument, ustalając poziom swoich oszczędności, ma świadomość, że jego dochód będzie 

wówczas niższy; w związku z tym zwiększa oszczędności.  

Nieco inny model konsumpcji zaproponował R. Hall (1978). Zgodnie z jego modelem 

konsument maksymalizuje oczekiwaną użyteczność w cyklu życia: 

 

(8)   ∑ (   )    (    )
   
 , 

 

gdzie Et  odpowiada za oczekiwania w okresie t (formułowane na podstawie wszystkich 

dostępnych informacji), T oznacza długość życia,   – indywidualną stopę preferencji 

czasowych, U – ściśle wklęsłą funkcję użyteczności, a    – konsumpcję.  

Ograniczenie budżetowy ujęte jest w równaniu: 

 

(9) ∑ (   )   (          )    
   
 , 

 

gdzie r oznacza stałą stopę procentową (większą od  ),    – wynagrodzenie (które charakter 

stochastyczny i stanowi jedyne źródło niepewności w modelu; autor nie przyjął żadnych 

konkretnych własności stochastycznych dotyczących   ), zaś    – aktywa finansowe. 

Wynikiem powyższego problemu maksymalizacyjnego jest równanie: 

 

(10)   U’(    )  
   

   
  (  ) 
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Wynika z niego, że znajomość wysokości aktualnego poziomu konsumpcji wystarcza, aby 

określić ją w okresie przyszłym. Równocześnie – przy założeniu, ze stopa procentowa (r) jest 

równa stopie preferencji czasowych ( ) – konsument maksymalizując użyteczność dąży do 

wyrównania krańcowych użyteczności z konsumpcji w kolejnych okresach. Oznacza to, że w 

przypadku, gdy oczekuje spadku dochodu, a tym samym spadku konsumpcji w przyszłości 

(co prowadziłoby do wzrostu krańcowej użyteczności), już teraz obniży konsumpcję (co 

doprowadzi do wzrostu krańcowej użyteczności w bieżącym okresie). Co więcej, przy 

założeniu, że funkcja użyteczności jest np. logarytmiczna, można zauważyć, że 

 

(11)      =        , 

 

co oznacza, że konsumpcja jest błądzeniem losowym, a konsument dąży do wyrównywania 

nie tylko krańcowej użyteczności z konsumpcji, ale i samej konsumpcji w czasie (o ile nie 

występują ograniczenia płynności i konsument może swobodnie pożyczać lub oszczędzać 

środki). 

Kluczowym wnioskiem dla konstrukcji systemu emerytalnego z przedstawionych 

wcześniej modeli jest stwierdzenie, że wprowadzenie przymusu uczestniczenia w nim jest 

bezcelowe, bowiem konsumenci – na podstawie swoich preferencji oraz ograniczenia 

budżetowego – potrafią podjąć optymalną decyzje o konsumpcji i oszczędnościach. W 

ramach tych decyzji, spodziewając się spadku dochodu po zakończeniu aktywności 

zawodowej, tak zwiększają swoje oszczędności, aby utrzymywać konsumpcję na 

niezmienionym poziomie. Jakakolwiek odgórna zmiana ich decyzji doprowadziłaby do 

spadku użyteczności konsumentów. Co więcej, przymus oszczędzania w ramach części 

kapitałowej wydaje się szczególnie kontrowersyjny, bowiem przestaje być wiążący argument 

o konieczności sfinansowaniu konsumpcji pokolenia emerytów, gdyż składki płacone przez 

pokolenie pracujące i tak nie są przeznaczane bezpośrednio na ten cel, jak to ma miejsce w 

tradycyjnym systemie emerytalnym (pay as you go). Ustalenia empiryczne jednak nie 

potwierdzają w pełni wniosków z przedstawionych wcześniej modeli, dotyczących 

racjonalności decyzji o konsumpcji i oszczędnościach w cyklu życia. 

1.2 Konsumpcja i oszczędności w cyklu życia – badania empiryczne 

Badania empiryczne wskazują, że konsumpcja w cyklu życia znacząco się zmienia i jest 

silnie skorelowana z bieżącym dochodem. W okresie młodości jest niska, następnie – wraz ze 

wzrostem aktywności zawodowej – rośnie, po czym obniża się w okresie starości. 

Konsumpcja ma zatem tendencję do podążania za dochodem (Caroll i Summers 1991, 

Attanasio i Weber 1995, Attanasio 1999, Browning i Crosley 2001, Kolasa 2012). 

Istnieje wiele hipotez, które mogą częściowo wyjaśniać to zjawisko. Sam fakt zmiany 

poziomu konsumpcji w cyklu życia nie musi być sprzeczny z przedstawionymi wcześniej 
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modelami. Zgodnie bowiem z równaniem (10) konsument stara się wyrównywać nie tyle 

samą konsumpcję, ile krańcową użyteczności z niej. Oznacza to, że stałej krańcowej 

użyteczności z konsumpcji mogą towarzyszyć zmiany jej poziomu, co może wynikać choćby 

ze zmiany potrzeb konsumenta. Przykładowo Heckman (1974) zauważył, że konsumpcja i 

praca są wobec siebie komplementarne, tj. praca musi być związana z ponoszeniem 

pewnych wydatków, jako że stwarza konieczność substytuowania dóbr możliwych do 

wytworzenia na własną rękę (np. posiłki) dobrami kupowanymi na rynku. Oznacza to, że 

wyższym dochodom (które wynikają z pracy) może towarzyszyć wyższa konsumpcja. Tobin 

(1967) i Browning et al. (1985) wyjaśniali zmienność konsumpcji w cyklu życia zmianą liczby 

dzieci w gospodarstwie domowym. Równocześnie Banks et al. (1998) wskazywali, że zmiany 

konsumpcji mogą częściowo wynikać ze zmian ryzyka śmiertelności (im mniejsze ryzyko, 

tym konsumenci są bardziej skłonni zmniejszyć bieżącą konsumpcję i oszczędzać). 

Inne wyjaśnienie zmieniającej się konsumpcji postulował Thurow (1969), który 

twierdził, że gospodarstwa domowe wskutek ograniczeń płynności nie mogą zaciągać 

pożyczek w celu wygładzania konsumpcji. Z punktu widzenia konsumpcji w cyklu życia 

argument ten, o ile jest prawdziwy, może dotyczyć jedynie okresu młodości, kiedy dochód 

bieżący jest niższy niż pożądany poziom konsumpcji. Ograniczenie dostępu do rynku 

kredytowego nie wyjaśnia jednak niewystarczających oszczędności gromadzonych w okresie 

największej aktywności zawodowej w celu sfinansowania konsumpcji na emeryturze.  

Z kolei Nagatani (1972) fenomen zmian konsumpcji tłumaczył ostrożnością (prudence)4 

gospodarstw domowych, która wynika stąd, że nie znają one przyszłości i nie konsumują 

tyle, ile konsumowałyby, gdyby ich przyszły dochód był pewny (czyli nie występuje tzw. 

zasada ekwiwalencji pewności).  

Ze względu na temat niniejszej pracy analizie zostaną poddane jedynie zmiany 

konsumpcji po przejściu na emeryturę. Ponieważ po przejściu na emeryturę wraz ze 

spadającym dochodem konsumpcja się obniża, można się zastanawiać, czy spadek ten jest 

wynikiem racjonalnych decyzji jednostki dotyczących alokacji konsumpcji w cyklu życia, czy 

też jest on spowodowany innymi czynnikami, np. brakiem wystarczających oszczędności 

wskutek krótkowzroczności jednostek, niedoszacowaniem dochodów i potrzeb 

konsumpcyjnych po przejściu na emeryturę, bądź niedoszacowaniem długości życia na 

emeryturze. 

Interesujące badania problemu spadku konsumpcji po przejściu na emeryturę 

przeprowadzili Au et al. (2005). Autorzy ci dowiedli5, że 67% osób w wieku 56 lat nie 

posiadało wystarczających oszczędności, aby po przejściu na emeryturę w wieku 62 lat 

utrzymać dotychczasowy poziom konsumpcji. Analogiczny odsetek osób, które przeszłyby 

na emeryturę w wieku 65 lat, wynosił 58%. Równocześnie autorzy obliczyli, o ile badane 

                                                      
4 Formalnie „ostrożność” jest definiowana jako sytuacja, w której trzecia pochodna funkcji użyteczności jest 

dodatnia, tj. kiedy funkcja krańcowej użyteczności jest wypukła.  
5 Wykorzystując przy tym bazę danych HRS (Michigan Health and Retirement Study), obejmującą grupę 26 

tys. Amerykanów w wieku powyżej 50 lat. Badane były jednostki, które w 2002 r. osiągnęły wiek co najmniej 62 

lat w 2002 r. oraz te, które miały 65 lat w 2005 r. 
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jednostki musiałby zwiększyć stopę oszczędności, począwszy od 56 roku życia, aby 

przechodząc na emeryturę w wieku 62 lub 65 lat, utrzymać taki sam poziom konsumpcji jaki 

osiągnęli wcześniej. W przypadku gospodarstw domowych w związku małżeńskim stopa 

oszczędności powinna byłaby wzrosnąć o 17 pkt proc. (aby utrzymać dotychczasowy 

poziom konsumpcji po przejściu na emeryturę w wieku 62 lat) albo o 10 pkt proc. (aby 

utrzymać dotychczasowy poziom konsumpcji po przejściu na emeryturę w wieku 65 lat). 

Analogiczne wartości dla indywidualnych gospodarstw domowych wynosiły 24 i 12 pkt 

proc. W podziale na grupy majątkowe można było zauważyć, że im mniejszy majątek 

badanego, tym wzrost stopy oszczędności musiałby być większy, aby po przejściu na 

emeryturę badana jednostka nie musiała ograniczać konsumpcji. Równocześnie im dana 

osoba posiadała wyższy dochód, tym musiałaby znaczniej zwiększyć stopę oszczędności, tak 

aby móc pozostawić swoją konsumpcję po przejściu na emeryturę na niezmienionym 

poziomie. 

Część autorów uważało, że spadek konsumpcji po przejściu na emeryturę może być 

wyjaśniony, pozostając w konwencji modelu cyklu życia. Przykładowo Hamermesh (1984), 

uzupełniając model cyklu życia, stwierdził, że spadek konsumpcji po przejściu na emeryturę 

może wynikać z wyższych stóp preferencji czasowych od stopy procentowej w połączeniu z 

chęcią pozostawienia spadku lub niepewnością dotyczącą długości życia.  

Inne badania wskazują natomiast, że spadek konsumpcji po przejściu na emeryturę 

trudno w pełni wyjaśnić za pomocą hipotezy cyklu życia. Bernheim et al. (2001), badając 

amerykańskie gospodarstwa domowe, wskazywali, że spadek dynamiki konsumpcji po 

przejściu na emeryturę dotyczy zwłaszcza gospodarstw domowych z niską stopą zastąpienia 

oraz małym majątkiem zgromadzonymi w okresie jego aktywności zawodowej. Oznacza to, 

że gospodarstwa domowe nie zawsze zwiększają oszczędności w odpowiedzi na 

spodziewany spadek dochodu po przejściu na emeryturę, co pozwoliłoby wygładzić 

konsumpcję. Równocześnie analiza struktury konsumpcji nie wskazuje, żeby spadek 

konsumpcji wynikał ze zmniejszenia wydatków na dobra związane z pracą. Wymienienie 

autorzy są zdania, że zachowania konsumpcji po przejściu na emeryturę trudno 

interpretować w kontekście modelu cyklu życia. Bardziej odpowiednim wyjaśnieniem tego 

zjawiska jest wskazanie na trudności gospodarstw domowych w podejmowania 

racjonalnych decyzji w cyklu życia, prowadzące do ich niespójności w czasie.  

Również Banks et al. (1998) zauważyli spadek konsumpcji w okresie po przejściu na 

emeryturę i próbowali go wyjaśnić w ramach hipotezy cyklu życia. Stwierdzili, że część tego 

spadku można wyjaśnić zmianą potrzeb jednostki wraz z przejściem na emeryturę. Model 

cyklu życia nie wyjaśnia jednak pozostałej części spadku konsumpcji (wynosi on ok. 30%) po 

przejściu na emeryturę. Wspomniani autorzy uważają, że niewyjaśniona część obniżonej  

konsumpcji wraz z przejściem na emeryturę wynika z pojawienia się negatywnego szoku – 

informacji o niskiej emeryturze. Powołują się przy tym na wyniki Dilnota et al. (1994). 

Według tych autorów 40% osób otrzymało emeryturę niższą niż oczekiwały, a jedynie ok. 

10% emerytów miało emeryturę wyższą niż się spodziewały.  
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Wydaje się zatem, że zmiany konsumpcji po przejściu na emeryturę trudno wyjaśnić 

pozostając wyłącznie w obrębie modeli cyklu życia/dochodu permanentnego, w których 

zakłada się racjonalne i spójne w czasie decyzje konsumenta. Należy bowiem brać pod 

uwagę, że działania konsumentów – a przynajmniej ich znacznej części – charakteryzują się  

ograniczoną samokontrolą (Mullainathan i Thaler 2000), która objawia się w tym, że ludzie 

mają problemy z egzekwowaniem swoich planów, oraz ograniczoną racjonalnością (Simon 

1955), która powoduje, że niektóre problemy decyzyjne są dla konsumenta zbyt trudne do 

rozwiązania, co wynika choćby z braku wystarczającego zasobu informacji (por. Blake 2006). 

a) Ograniczona samokontrola a oszczędności emerytalne 

Jeśli wziąć pod uwagę pierwszy podany argument, tj. nieumiejętność egzekwowania 

swoich planów, to badania wykazały, że nawet w przypadku podjęcia decyzji o 

oszczędzaniu na emeryturę ludzie mogą nie być w stanie jej wdrożyć w życie (Thaler i 

Shefrin 1981). W badaniu przeprowadzonym przez Choi et al. (2001a) w grupie ok. 200 osób 

68% badanych stwierdziło, że ich stopa oszczędności emerytalnych jest za niska. Badani 

uważali, że powinni oszczędzać średnio ok. 14% swojego dochodu, podczas gdy ich 

faktyczna stopa oszczędności wynosiła 6%. Równocześnie wśród osób oceniających, że ich 

stopa oszczędności jest za niska, 35% zgłaszało zamiar jej podniesienia w kolejnych 

miesiącach. Jednakże wśród pracowników, którzy ocenili, że mają zbyt niską stopę 

oszczędności i zamierzali ją zwiększyć, w rzeczywistości jedynie 14% z nich faktycznie ją 

podnosiło w kolejnych miesiącach. Przedstawiając powyższe dane w nieco innej formie, 

można zauważyć, że na każde badane 100 osób 68 stwierdzało, że zbyt mało oszczędza, a 

mimo to jedynie trzy osoby po upływie kilku miesięcy zwiększało oszczędności. Oznacza to, 

że większość pracowników nie realizowała uprzednio podjętych decyzji.  

Na zbyt niski – w subiektywnej opinii badanych – poziom oszczędności emerytalnych 

wskazały również badania Farkas i Johnson (1997). Zgodnie z nimi w próbie 1200 osób 76% 

amerykańskich respondentów uznało, że powinno więcej oszczędzać na emeryturę. Mimo 

przekonania, że stopa oszczędności jest zbyt niska, konsumenci jej nie zwiększali. 

Podobne wnioski dostarczają badania CBOS (2010). Według nich 50% Polaków 

spodziewa się emerytury na poziomie nieprzekraczającym 80% ostatniego wynagrodzenia, a 

70% ankietowanych wskazało, że wysokość emerytury będzie dla nich niewystarczająca. 

Równocześnie 76% badanych osób stwierdziło, że nie oszczędza na emeryturę (w tym 21%, 

że nie oszczędza, ale planuje).  

Skąd może wynikać niedostosowanie czynów do decyzji. Jedno z powszechnych 

wyjaśnień dotyczy sposobu, w jaki konsument dyskontuje przyszłe wartości. W większości 

analiz ekonomicznych przyjmuje się, wraz z propozycją Samuelsona (1937), że konsumenci 

charakteryzują się wykładniczą funkcją dyskonta, tj. f(t) = δt (gdzie 0 < δ < 1). Uzasadnieniem 

dla stosowania takiej funkcji może być koszt alternatywny konsumpcji bieżącej, rozumiany 

jako dokonanie inwestycji z zaoszczędzonych środków. Inwestycje te przynoszą w każdym 
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kolejnym okresie pewną stopę zwrotu, a w rezultacie wykładniczo zwiększają 

zaoszczędzone środki oraz koszt alternatywny konsumpcji. 

Dla przedstawionej wyżej funkcji wykładniczej wyliczmy chwilową stopę dyskonta, 

zgodnie z którą konsument decyduje o alokacji konsumpcji między poszczególne okresy. 

Chwilowa stopa dyskonta definiowana jest jako  
  ( )

 ( )
. Im jest ona wyższa, tym konsument 

staje się bardziej niecierpliwy i chce więcej konsumować dzisiaj kosztem konsumpcji w 

przyszłości. Dla funkcji wykładniczej chwilowa funkcja dyskonta wynosi     (
 

 
). Niezwykle 

ważne jest to, że funkcja ta nie zależy od okresu (t), w którym jest podejmowana decyzja. 

Oznacza to, że konsument mając do wyboru na przykład konsumpcję w okresie t = 100 i 

konsumpcję w okresie t = 101 zawsze dokona takiego samego wyboru, niezależnie od tego, 

w jakim okresie to zrobi.  

Badania wskazują jednak, że stopa dyskonta konsumenta zmienia się w zależności od t.  

Konsument posiada wyższe stopy dyskonta w krótkim niż w długim okresie (Thaler 1981, 

Laibson et al. 1998). Tego typu preferencje są modelowane przez hiperboliczne funkcje 

dyskonta, która przyjmuje postać: 

 

(12)  ( )  (    )   , gdzie α, γ > 0. 

 

Chwilowa stopa dyskonta w przypadku funkcji hiperbolicznej wynosi: 

 

(13) 
 

    
 , 

 

co oznacza, że zmienia się ona w zależności od t. Przykładowo, z perspektywy okresu 0, 

stopa dyskonta dla międzyokresowego wyboru w okresie t wynosi 
 

     
, podczas gdy z 

perspektywy okresu t, ta sama stopa dyskonta jest wyższa i wynosi 
 

      
. Inaczej mówiąc, 

jeśli konsument podejmuje decyzję dotyczącą konsumpcji w przyszłości w okresie t = 0, 

konsument jest bardziej cierpliwy. Jest skłonny ograniczyć konsumpcję w okresie t = 100 w 

celu jej przesunięcia na późniejsze okresy. Jednakże ten sam konsument, gdy nadchodzi 

okres t = 100, staje się mniej cierpliwy i podejmując decyzje o konsumpcji w tym okresie, jest 

mniej skłonny, by ją ograniczać. Woli zwiększać konsumpcję dzisiaj kosztem konsumpcji w 

przyszłości. W rezultacie decyzje konsumenta są dynamicznie niespójne (w przeciwieństwie 

do decyzji konsumenta, który charakteryzuje się wykładniczą funkcją dyskonta). 

Przykładowo, konsument wybierający dzisiaj konsumpcję dwóch kawałków czekolady za 

101 dni kosztem konsumpcji jednego kawałka czekolady za 100 dni, może po upływie 100 

dni stać się mniej cierpliwy i skonsumować jedną tabliczkę czekolady już dzisiaj, rezygnując 

przy tym z dwóch tabliczek czekolady jutro.  

Zmieniające się stopy dyskonta potwierdzają liczne badania. Przykładowo: Dai i 

Fishbach (2013) przeprowadzają badanie, w którym ok. 30% badanych wybrało 55 dolarów 
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za 23 dni zamiast 50 dolarów za 3 dni. W tej samej grupie ok. 55% osób wybrało 55 dolarów 

za 50 dni zamiast 50 dolarów za 30 dni, co pokazuje na niespójność preferencji w czasie. Na 

zmieniające się stopy dyskonta wskazały także badania, przeprowadzane przy użyciu takich 

nagród, jak pieniądze, dobra trwałe, sok pomarańczowy, słodycze, dostęp do gier wideo czy 

też zaprzestanie puszczania irytującego dźwięku (Laibson et al. 1998).  

Laibson (1997) wskazał, że przy hiberpolicznych funkcjach dyskonta konsumpcja 

jednostek podąża za ich dochodem, co wydaje się zgodne z obserwacjami empirycznymi. 

Angeletos et al. (2001) dowiódł zaś, że hiperboliczne funkcje dyskonta pozwalają lepiej 

odwzorować faktyczne zmiany konsumpcji w cyklu życia niż funkcje eksponencjalne.  

Dyskontowanie hiperboliczne ilustruje i wyjaśnia zjawisko ciągłego odkładania podjęcia 

decyzji na jutro. Dotyczy to nie tylko decyzji o rozpoczęciu oszczędzania, by móc 

sfinansować swoją konsumpcję na starość, ale i problemów jak rzucenie palenia tytoniu czy 

rozpoczęcie odchudzania. 

Teza, że stopa dyskontowa zmienia się zależnie od tego, w którym okresie konsument 

podejmuje decyzję jest wspierana przez badania biologiczne dotyczące pracy mózgu. 

Badania te wskazały, że podczas podejmowania decyzji o otrzymaniu danej nagrody już w 

danym momencie zaangażowane były inne partie mózgu (układ limbiczny) niż podczas 

podjęcia decyzji o otrzymaniu nagrody w późniejszym terminie (kora przedczołowa) 

(McClure et al. 2004). 

 

Wykres 1.2 Wykładnicza i hiperboliczna funkcja dyskonta 

 
Źródło: Laibson et al. (1998). Funkcja wykładnicza z parametrem δ = 0,951 oraz funkcja hiperboliczna 

z parametrami α = 25 104 oraz γ = 104. 

 

b) Ograniczona racjonalność i niepełna informacja a oszczędności emerytalne 

W modelu dochodu permanentnego/cyklu życia w celu dokonania optymalizacji 

konsumpcji musi być znany poziom przyszłych dochodów, stóp zwrotu z aktywów, wieku 
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zakończenia aktywności zawodowej czy też długość życia na emeryturze. Konsument nie 

zna ścieżki kształtowania się tych zmiennych, toteż jego decyzje dotyczące alokacji w cyklu 

życia mogą okazać się nieoptymalne.  

Jednym z argumentów, świadczącym o tym, że oszczędzający na emeryturę mogą 

zachowywać się nie w pełni racjonalnie, jest fakt, że często decyzja o rozpoczęciu 

oszczędzania zależy od tego, czy uczestnictwo w danym programie emerytalnym stanowi 

opcję domyślną czy też jest nią pozostanie poza planem emerytalnym. Badania 

przeprowadzone w amerykańskich przedsiębiorstwach (Madrian i Shea 2001) ukazują, że w 

przypadku, gdy nowi pracownicy nie byli automatycznie zapisywani do planu 

emerytalnego, odsetek oszczędzających na emeryturę wynosił 37%, zaś w przypadku gdy 

przypisanie pracownika do planu emerytalnego stanowiło opcję domyślną, odsetek ten rósł 

do 86%. Również zmiany w systemie emerytalnym w Polsce wprowadzone w 2014 r. 

ukazują wagę opcji domyślnej. Zgodnie z tymi zmianami ubezpieczeni mieli wybór, czy chcą 

pozostać w OFE, czy nie, przy czym opcją domyślną było odejście z OFE. Mimo że w 

badaniu CBOS w 2014 r. 24% członków OFE zdecydowało się w nim pozostać (w momencie 

badania 58% respondentów nie podjęło decyzji), to faktycznie złożyło formularz pozostania 

w OFE ok. 15% ubezpieczonych6. 

Fenomen roli opcji domyślnych może być wyjaśniany – oprócz braku racjonalności – 

również poprzez inercje zachowania, awersję do strat oraz koszty transakcyjne (Bańbuła 

2006). Inercja zachowania (status quo bias, Samuelson i Zeckhauser 1988), która polega na 

trwaniu w obecnym stanie, może być rezultatem awersji do strat – tj. faktu, że potencjalne 

zyski mniej cieszą niż analogiczne straty bolą, co sprawia, że jednostki niechętnie 

wprowadzają zmiany (Kahneman et al. 1991). Wprowadzenie zmiany wiąże się 

równocześnie z kosztami transakcyjnymi, które również mogą powodować inercję w 

działaniu (Akerlof 1991). 

Podane wyniki ukazują jak istotną rolę w projektowaniu systemu emerytalnego 

odgrywają opcje domyślne. Należy jednak zwrócić uwagę, że w sytuacji, gdy nowi 

pracownicy automatycznie przypisywani są do planu emerytalnego, całkowity poziom 

oszczędności emerytalnych nie musi wzrosnąć. Jak wykazał Choi et al. (2001b), wskutek 

wprowadzenia opcji domyślnej niektóre osoby oszczędzają mniej. Wynika to stąd, że 

przyjmują oni opcję domyślną również w zakresie wysokości składki emerytalnej, która w 

ich przypadku byłaby wyższa, gdyby nie obowiązywało automatyczne przypisanie 

pracownika do planu emerytalnego. Ich zachowaniu towarzyszy zatem inercja, która może 

okazać się strategią nieoptymalną. 

Ograniczona racjonalność może dotyczyć nie tylko samej decyzji o oszczędzaniu na 

emeryturę, ale i decyzji o sposobie alokacji środków emerytalnych. Jak wskazał między 

innymi Blake (2000), przy założeniu racjonalności wyboru oszczędzających, inwestowanie 

powinno być zgodne z nowoczesną teorią portfelową (modern portfolio theory – MPT), która 

                                                      
6 Około 2,5 mln osób złożyło deklarację o pozostaniu w OFE (spośród około 16,7 mln rachunków w OFE). 

Należy jednak zwrócić uwagę, że część rachunków w OFE jest nieaktywnych (tj. nie są na nie przekazywane 

składki emerytalne ze względu na choćby brak aktywności zawodowej). 
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określa optymalny portfel inwestycyjny w zależności od oczekiwanej stopy zwrotu przy 

danej jego zmienności. MPT uzasadnia dywersyfikację portfela inwestycyjnego, jako że 

stanowi ona metodę ograniczenia ryzyka. W rzeczywistości jednak – na co wskazuje Blake 

(2006) – alokowanie środków przez oszczędzających często nie jest zgodne z teorią MPT, a 

oszczędzający nie dywersyfikują odpowiednio ryzyka. Przykładowo: medianowy inwestor 

w Stanach Zjednoczonych konstruował swój portfel jedynie z dwóch papierów 

wartościowych. Wśród najzamożniejszych inwestorów medianowy portfel zawierał 15 

papierów wartościowych, a więc wciąż znacznie mniej niż jest konieczne do 

wyeliminowania ryzyka możliwego do zdywersyfikowania (Polkovnichenko 2004).  

Z kolei w badaniach CBOS (2010) 31% ankietowanych uważało, że najlepszą metodą 

oszczędzania na emeryturę jest deponowanie środków w banku, a 29% respondentów nie 

potrafiło wskazać najlepszej metody. Badanie to pokazuje również nieumiejętność wybrania 

odpowiedniej metody alokacji oszczędności emerytalnych. 

Alternatywę dla teorii MPT stanowi teoria perspektywy, zaproponowana przez D. 

Kahnemana i A. Tversky’ego (1979). Zgodnie z nią ludzie koncentrują się raczej na tym, jak 

ich decyzje wpływają na wzrost lub spadek bogactwa, pozostawiając na boku sam jego 

poziom. Co więcej, inaczej traktują zyski, a inaczej straty: strata ma większy negatywny 

wpływ na dobrobyt aniżeli pozytywny wpływ zysk o analogicznej wartości. Teoria 

perspektywy ukazuje, że ludzie charakteryzują się awersją do strat. Zjawisko to wyjaśnia 

zbyt szybkie zamykanie inwestycji zyskownych, a także utrzymywanie – w oczekiwaniu na 

wzrost ich zyskowności – inwestycji przynoszących straty. Odean (1998) stwierdził, że 

inwestorzy, którzy nie rezygnują z inwestycji przynoszących straty, osiągają zwrot z 

inwestycji o 1 pkt proc. rocznie niższy, a ci którzy zbyt szybko zamykają pozycję – o 2 pkt 

proc. rocznie niższy niż średni na rynku. 

Innym typowym problemem pojawiającym się w sposobie inwestowania jest budowanie 

portfela inwestycyjnego zgodnie z tzw. zasadą 1/n. Benartzi i Thaler (2001) przeprowadzili 

eksperyment, w którym uczestnicy programu emerytalnego mieli do wyboru dwa fundusze 

inwestycyjne. Pierwsza badana grupa miała do wyboru fundusz akcyjny i fundusz 

obligacyjny, druga mogła alokować środki między fundusz akcyjny i zrównoważony, a 

trzecia między fundusz obligacyjny i zrównoważony. Najczęstszym wyborem w każdej z 

trzech badanych grup okazał się równy podział środków między dwa fundusze. Oznacza to, 

że inwestorzy naiwnie starają się zdywersyfikować ryzyko, dzieląc posiadane środki równo 

między dostępne opcje. 

Ci sami autorzy, tj. Benartzi i Thaler (2002), przeprowadzili kolejny eksperyment, w 

którym uczestnicy programu emerytalnego wybierali fundusze spośród czterech 

dostępnych: A, B, C, D, przy czym fundusz A charakteryzował się najniższym poziomem 

ryzyka, a fundusz D najwyższym. Pierwsza grupa miała do wyboru fundusze A, B i C, 

grupa druga: B i C, a trzecia: B, C i D. Przy wyborze między funduszem B i C w pierwszej 

grupie 29% osób wybrało fundusz C. W drugiej grupie odsetek ten wynosił 39%, zaś w 

trzeciej – 54%. Oznacza to, że fundusz C był częściej wybierany, gdy stanowił opcję 
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środkową, najrzadziej, gdy był funduszem skrajnym. Świadczy to o tym, że na decyzje 

inwestycyjne ma wpływ sposób przedstawienia różnych opcji. 

Inną cechą inwestorów jest zbytnia pewność siebie, czyli przypisywanie sobie zdolności 

do dokonywania trafnych inwestycji oraz zbytniego optymizmu co do przyszłych stóp 

zwrotu. Zbytnia pewność siebie prowadzi do negowania zalecenia wynikającego z teorii 

MPT, jakim jest dywersyfikacja ryzyka (De Bondt 1998). Równocześnie skutkuje ona zbyt 

częstym dokonywaniem transakcji. Barber i Odean (2001) wskazali, iż 5-letnia stopa zwrotu 

dla posiadaczy rachunków maklerskich, którzy dokonywali częstych transakcji, wynosiła 

11,4%, gdy na rynku osiągała ona 17,9%, a osoby, które rzadko dokonywały transakcji, na 

poziomie 18,5%. Badania te pokazują również, że mężczyźni dokonują o 45% więcej 

transakcji niż kobiety. 

Problemy dotyczące optymalności wyboru pojawiają się nie tylko w fazie oszczędzania. 

Są obecne również podczas wypłaty środków po przejściu na emeryturę. Mogą być one 

wypłacane na dwa sposoby: w formie jednorazowej wypłaty lub annuitetu. Mimo że 

pierwszy sposób nie chroni przed tzw. ryzykiem dożycia (tj. ryzyka wynikającego z 

niedoszacowania długości życia na emeryturze i wyczerpania środków zgromadzonych w 

okresie aktywności zawodowej), jest preferowana przez większość emerytów .  

Warner i Pleeter (2001) analizowali zachowanie 65 tys. żołnierzy, którzy po zakończeniu 

zimnej wojny przechodzili na emeryturę. Mogli wybierać albo jednorazową wypłatę albo 

annuitet. Oszacowana stopa zwrotu w przypadku wyboru annuitetu wynosiła od 17,5% do 

19,8% (przy oprocentowaniu obligacji na poziomie 7%). Mimo to 52% oficerów oraz 92% 

żołnierzy szeregowych zdecydowało się na jednorazową wypłatę środków; ich wybór – ze 

względu na krótkowzroczność – mógł być nieoptymalny. 

Jednorazowa wypłata może okazać się niekorzystna dla emeryta ze względu na to, że w 

przeciwieństwie do annuitetu nie eliminuje ona tzw. ryzyka dożycia. Badania firmy Metlife 

(2011) wskazują, że problem istotnego niedoszacowania prawdopodobieństwa dożycia 

wieku przewyższającego 85 lat dotyczy około dwóch trzecich populacji. Oznacza to, że 

emeryci mogą w sposób nieoptymalny zaplanować swoją konsumpcję w cyklu życia, 

wskutek czego  pozostać bez źródła dochodu w okresie starości. 

Preferowanie jednorazowej wypłaty środków może być spowodowane awersją do 

straty. Osoby przechodzące na emeryturę mogą się bowiem obawiać, że ich zgon nastąpi tuż 

po wykupie annuitetu, a zgromadzone w okresie aktywności zawodowej aktywa nie będą 

mogły stanowić spadku (Blake 2006). 

Podsumowanie  

Z modelu cyklu życia i modelu dochodu permanentnego wynika, że racjonalni 

konsumenci, maksymalizując użyteczność, starają się dążyć do wygładzenia konsumpcji w 
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czasie, biorąc pod uwagę nie tylko bieżący, ale i przyszły poziom swojego dochodu. 

Jakakolwiek interwencja państwa, polegająca na wprowadzeniu przymusu oszczędzania na 

emeryturę, zmniejszałaby dobrobyt w społeczeństwie, ze względu na to, że konsumenci 

sami podejmują optymalne decyzje dotyczące oszczędzania.  

Badania pokazują jednak, że w rzeczywistości konsumpcja znacząco zmienia się w 

czasie i w dużym stopniu jest skorelowana z poziomem bieżącego dochodu. W szczególności 

po przejściu na emeryturę ograniczeniu dochodu jednostki towarzyszy spadek konsumpcji. 

Dzieje się tak dlatego, że założenia przyjmowane w wymienionych modelach nie są 

spełnione. Decyzje bywają obarczone pokłosiem ograniczonej racjonalności, niepełnego 

dostępu do informacji czy też braku samokontroli. Konsumenci często charakteryzują się 

hiperbolicznymi funkcjami dyskonta, co sprawia, że ich decyzje są krótkowzroczne, a 

oszczędności są zbyt niskie, aby po przejściu na emeryturę móc zachować dotychczasowy 

standard życia. Decyzje przyszłych emerytów często wynikają z inercji zachowania czy też 

awersji do strat. 

Nawet w przypadku optymalnego określenia wysokości oszczędności emerytalnych 

decyzje osób oszczędzających dotyczące budowy portfela inwestycyjnego, alokacji środków 

między dostępne aktywa czy też częstości dokonywania transakcji mogą być błędne, nie 

prowadzić do dywersyfikacji ryzyka i nie zapewnić maksymalnie możliwej stopy zwrotu. 

Decyzje co do sposobu wykorzystania środków zgromadzonych w okresie aktywności 

zawodowej po przejściu na emeryturę mogą też zabezpieczyć odpowiedniego poziomu 

konsumpcji na emeryturze, choćby ze względu na niedoszacowanie długości życia na 

emeryturze.  

Osoby oszczędzające na okres życia na emeryturze nie zawsze podejmują racjonalne 

decyzje, co wynika z niewystarczającej wiedzy na temat funkcjonowania rynków 

finansowych oraz długości życia na emeryturze. Mają też problemy z egzekwowaniem 

podjętych decyzji. Wprowadzenie przez państwo powszechnego przymusowego systemu 

emerytalnego może okazać się działaniem uzasadnionym. Brak wystarczających 

oszczędności po przejściu na emeryturę – co należy podkreślić – jest nie tylko problemem 

danej jednostki, ale i całego społeczeństwa. Niewystarczający dochód po przejściu na 

emeryturę (wynikający zarówno ze zbyt niskiej stopy oszczędności w okresie aktywności 

zawodowej, jak i z nieoptymalnych decyzji inwestycyjnych) może przyczynić się do wzrostu 

presji na większą redystrybucję dochodu od pokolenia pracującego do pokolenia emerytów. 

Przymus uczestniczenia w systemie emerytalnym eliminuje problem „pasażera na gapę”, a 

więc otrzymywania świadczenia emerytalnego w okresie starości nawet w przypadku 

nieoszczędzania (niepłacenia składek) w okresie aktywności zawodowej. 
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2. Wpływ zmian demograficznych na gospodarkę 

i  konstrukcję systemów emerytalnych w Polsce  

i na świecie 

Wprowadzenie 

System emerytalny opiera się na transferze dochodu miedzy pokoleniami, toteż 

struktura demograficzna odgrywa kluczową rolę w jego funkcjonowaniu. Zmiany struktury 

demograficznej społeczeństwa mogą stanowić wyzwanie dla konstrukcji systemów 

emerytalnych. 

W Polsce – jak na całym świecie – obserwowane są zmiany demograficzne, polegające na 

wzroście udziału osób starszych i spadku udziału osób młodych w populacji (tzw. starzenie 

się społeczeństwa). Według dostępnych prognoz demograficznych proces ten w przyszłości 

się nasili. Bezpośrednim skutkiem starzenia się społeczeństwa jest konieczność 

sfinansowania emerytur coraz większej liczby osób przez coraz mniejszą liczbę pracujących, 

co w dłuższym okresie może zagrażać stabilności finansowej systemu. W odpowiedzi na to 

wyzwanie wiele państw przeprowadza zmiany w systemach emerytalnych, które mają 

służyć zapewnieniu długookresowej stabilności finansowej systemu. 

W poniższym rozdziale zostały przedstawione dotychczas obserwowane i 

prognozowane zmiany demograficzne w Polsce i na świecie. Wskazano na konsekwencje 

gospodarcze tych zmian, w szczególności dla wzrostu gospodarczego i stabilności finansów 

publicznych w długim okresie. Następnie dokonany został przegląd najważniejszych zmian 

w systemach emerytalnych w wielu krajach, wywołanych procesem starzenia się 

społeczeństw. 

2.1 Dotychczasowe i prognozowane zmiany demograficzne  

w Polsce i na świecie 

Od przełomu lat 80. i 90. XX w. stosunek liczby osób w wieku produkcyjnym do liczby 

osób w wieku poprodukcyjnym w Polsce stale maleje7. Według dostępnych prognoz 

demograficznych wielu instytucji, w tym Głównego Urzędu Statystycznego, Komisji 

Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, od ok. 2010 r. spadek tej relacji będzie się 

pogłębiać. W 1990 r. na jedną osobę w wieku powyżej 65 lat przypadało 5,7 osoby w wieku 

produkcyjnym, w 2010 r. – 4,8 osoby. Prognozuję się, że relacja ta w 2020 r. może wynosić – 

                                                      
7 Wiek produkcyjny definiowany jako 20-64 lat; wiek poprodukcyjny jako co najmniej 65 lat. 
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3,4, w 2030 r. – 2,6, a w 2060 r. – 1,58 (wykres 2.2). Wpływ na to będzie mieć zarówno spadek 

udziału osób w wieku produkcyjnym, jak i wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym. 

Obrazuje to „przesuwanie się w prawo”, wraz z upływem czasu, maksimów linii 

przedstawionych na wykresie 2.1. 

 

Wykres 2.1 Udział danej kategorii wiekowej  

w populacji ogółem w Polsce w roku 1990, 2010, 

2030 i 2050 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy 

ONZ. 

Wykres 2.2 Udział osób w wieku 20-64 i powyżej 

65 lat w populacji Polski (oś lewa) oraz stosunek 

liczby osób w wieku 20-64 do liczby osób w wieku 

powyżej 65 lat (oś prawa)  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy 

ONZ. 

 
Starzenie się społeczeństwa jest skutkiem zarówno spadku dzietności, jak i wzrostu 

oczekiwanego trwania życia (wykres 2.3). Zgodnie z danymi Banku Światowego od 1990 do 

2012 r. współczynnik dzietności9, w Polsce obniżył się z 2,04 do 1,3, podczas gdy poziom 

gwarantujący zastępowalność pokoleń określany jest na ok. 2,1–2,15. Zgodnie z tymi samymi 

danymi w 2011 r. jedynie w pięciu krajach na świecie współczynnik dzietności był niższy niż 

w Polsce (w tym w dwóch pozostałych nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej: w 

Rumunii i na Węgrzech). Obniżeniu się współczynnika dzietności w Polsce towarzyszył 

wzrost przeciętnego wieku wchodzenia w związek małżeński, a tym samym wyższy 

przeciętny wiek urodzenia pierwszego dziecka (Polska 2030, 2009). 

Od 1990 do 2012 r. oczekiwane w momencie narodzin dalsze trwanie życia kobiet 

wzrosło o 5,7 lat (z 75,2 do 81 lat), zaś mężczyzn o 6,5 lat (z 66,2 do 72,7 lat)10, czemu 

towarzyszyła poprawa stanu zdrowia osób starszych (Polska 2030, 2009). Przykładowo: 

odsetek osób w wieku powyżej 60 lat, oceniających swój stan zdrowia jako bardzo dobry lub 

dobry wzrósł z 10,2% w 1996 r. do 21,3% w 2009 r. W tym samym okresie odsetek osób 

powyżej 60. roku życia, oceniających swój stan zdrowia jako zły lub bardzo zły, obniżył się z 

                                                      
8 Podane liczby dotyczą prognozy ONZ. Prognozę tę wykorzystano ze względu na możliwość porównania 

Polski z innymi regionami świata (prognoza GUS dotyczy jedynie Polski, a prognoza Komisji Europejskiej – 

krajów Unii Europejskiej).  
9 Współczynnik dzietności (total fertility rate) – liczba dzieci urodzonych przez kobietę w przypadku dożycia 

końca wieku rozrodczego i rodzenia dzieci zgodnie z obecnym wzorcem płodności w poszczególnych grupach 

wiekowych. 
10 Dane GUS. 
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51,1% do 33,6%11. Zgodnie z dostępnymi prognozami demograficznymi (w tym GUS, KE i 

ONZ) w najbliższych dekadach można oczekiwać dalszego wydłużenia oczekiwanego 

trwania życia. 

 

Wykres 2.3 Dalsze trwanie życia w momencie 

narodzin oraz współczynnik dzietności w Polsce  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

GUS (trwanie życia) oraz Banku Światowego 

(współczynnik dzietności). 

Wykres 2.4 Dalsze trwanie życia w momencie 

narodzin oraz współczynnik dzietności na świecie 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

Banku Światowego. 

 

Prognozowany rosnący udział osób starszych w populacji oraz malejący udział osób w 

wieku produkcyjnym ma charakter globalny (wykres 2.5). Problem ten dotyczy w 

szczególności krajów Europy Wschodniej, gdzie stosunek liczby osób w wieku 

produkcyjnym do liczby osób w wieku poprodukcyjnym wynosił w 2010 r. 4,6, w 2030 r. 

wyniesie 3,1, a w 2060 r. – 2,1. Wskaźnik ten dla Europy Zachodniej w odpowiednich latach 

przyjmuje wartości: 3,2, 2,1, 1,8. Spadek liczby osób w wieku produkcyjnym w stosunku do 

osób w wieku poprodukcyjnym będzie najmniej dotkliwy w Afryce, gdzie wraz ze wzrostem 

udziału liczby osób w wieku powyżej 65 lat rośnie również (choć w nieco wolniejszym 

tempie od 2020 r.) liczba osób w wieku od 20 do 64 lat. 

Skala zmian demograficznych różni się zależnie od kraju (regionu). Zróżnicowana jest 

również skala wpływu poszczególnych czynników na zmiany demograficzne. Jednakże w 

większości krajów oraz ogółem na świecie starzenie się społeczeństwa wynika – podobnie 

jak w Polsce – zarówno ze spadającego współczynnika dzietności, jak i z rosnącego trwania 

życia (wykres 2.4).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Dane GUS.  
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Wykres 2.5 Udział osób w wieku 20–64 i powyżej 65 lat w populacji danego kraju/regionu 

oraz stosunek liczby osób w wieku 20–64 do liczby osób w wieku powyżej 65 lat w latach 

1990–2060  
Europa Wschodnia 

 

Europa Zachodnia 

 
 

Azja 

 

 

Afryka 

 
Ameryka Północna 

 

Ameryka Łacińska i region Karaibów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy ONZ 

 

Spadek dzietności na świecie nastąpił po jej znaczącym wzroście po II wojnie światowej. 

Wśród przyczyn spadającej dzietności w ostatnich dekadach wymienia się między innymi 

substytucję liczby dzieci ich „jakością”, niższą śmiertelność dzieci (która pozwala ograniczyć 

liczbę urodzonych dzieci przy pozostawieniu liczebności potomstwa na pożądanym przez 

rodziców poziomie), wzrost kosztów związanych z wychowywaniem dzieci (edukacja, koszt 

alternatywny związany z ograniczeniem aktywności zawodowej i konsumpcji); zmiany 
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kulturowe społeczeństw (w tym wzrost konsumpcjonizmu, zmiana wartości wyznawanych 

w życiu, wzrost roli kobiet w społeczeństwie), wzrost aktywności zawodowej kobiet czy też 

rozpowszechnienie metod kontroli urodzin (por. m.in. Becker (1960), Becker, Lewis (1973), 

Bloom et al. (2001), Morgan i Taylor (2006)). Należy podkreślić, że podane czynniki mogą 

odgrywać różną rolę w poszczególnych krajach. Mogą też występować specyficzne dla 

danego kraju/regionu czynniki mające wpływ na dzietność.  

Okres zauważalnego wydłużenia życia rozpoczął się w niektórych krajach obecnie 

wysoko rozwiniętych (m.in. w Anglii w Stanach Zjednoczonych) na przełomie XVIII i XIX 

w.; najszybszy wzrost nastąpił w XX w. Główne przyczyny wydłużenia życia były różne w 

zależności od okresu, w jakim proces ten następował. Do ok. 1930 r. za najważniejszą jego 

przyczynę uznaje się lepsze żywienie oraz politykę publiczną związaną z higieną (m.in. 

oczyszczanie wody, oczyszczanie miast, kanalizacja, pasteryzowanie mleka), zaś później – 

postęp medycyny (m.in. wprowadzenie szczepionek i antybiotyków) (Cutler et al. (2006)). 

2.2 Wpływ zmian demograficznych na gospodarkę 

Obserwowane na świecie procesy demograficzne mogą negatywnie oddziaływać na 

procesy gospodarcze, przy czym istotna może być nie tylko sama liczebność populacji, ale 

także jej struktura wiekowa i zmiany w niej zachodzące.  

Modele wzrostu gospodarczego ukazują, że wielkość populacji może mieć wpływ na 

długookresowy wzrost gospodarczy: 

 Solow (1956) wskazywał, że większa populacja prowadzi z jednej strony do większych 

nakładów pracy i tym samym większej produkcji, a z drugiej strony obniża stosunek 

kapitału do pracujących, przez to może obniżyć produktywność pracy, a tym samym 

poziom produkcji w stanie ustalonym (choć nie tempo wzrostu produkcji, które w długim 

okresie jest egzogeniczne);  

 Inny wniosek wynika z modeli, w których wzrost gospodarczy jest endogeniczny. 

Zarówno model, w którym wzrost gospodarczy wynika z wprowadzania na rynek 

nowych (choć niekoniecznie lepszych) produktów (Romer 1990), jak i model, w którym 

wzrost gospodarczy jest rezultatem wprowadzania lepszych produktów i zastępowania 

nimi produktów przestarzałych (Aghion i Howitt 1992, 1998), wskazują, że większa 

populacja wiąże się z wyższym wzrostem gospodarczym. Wiąże się to z tym, że większa 

populacja oznacza potencjalnie większy rynek zbytu, a tym samym potencjalnie większy 

zysk przedsiębiorcy z wprowadzenia nowego produktu na rynek. W konsekwencji, 

większa populacja zwiększa bodźce do innowacji, a dodatkowo może oznaczać, że w 

gospodarce jest więcej innowatorów;  

 Również Kremer (1993) stworzył model, w którym większa populacja wiąże się z 

większym prawdopodobieństwem powstania wynalazku, a tym samym wyższym 

wzrostem gospodarczym. Wskazuje przy tym, ze regiony o większej populacji w 
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ostatnich tysiącach lat osiągnęły wyższy poziom gospodarczy niż regiony, które 

zamieszkiwała mniejsza populacja.  

Badania panelowe Barro i Sala-i-Martina (2009) nie potwierdziły jednak tezy, że 

większej populacji towarzyszy wyższy wzrost gospodarczy. Badając w panelu krajów 

czynniki wzrostu gospodarczego, autorzy ci nie stwierdzili, aby liczebność populacji 

(zarówno całkowita, jak i w wieku produkcyjnym) wpłynęła na tempo wzrostu PKB w latach 

1960-2000. Badania te nie muszą jednak stać w sprzeczności z przedstawionymi wyżej 

wnioskami z modeli wzrostu, dotyczącymi wpływu liczebności populacji na wzrost 

gospodarczy. Przykładowo kraje Europy Zachodniej są wysoko rozwinięte, choć często 

charakteryzują się małą populacją. Ze względu na ich wysokie zintegrowanie gospodarcze 

można w zasadzie grupę tych krajów traktować jako jeden region gospodarczy zarówno o 

wysokim rozwoju gospodarczym, jak i dużą populacją. 

Znaczący wpływ na procesy gospodarcze ma nie tylko liczebność populacji, ale także 

zmiana jej wiekowej struktury. W szczególności prognozowane zmiany demograficzne na 

świecie, w tym i w Polsce, tj. spadek udziału osób młodych oraz wzrost udziału osób starych 

w populacji może potencjalnie można wiązać z następującymi czynnikami: 

 z wyższymi wydatkami na opiekę zdrowotną i emerytury dla osób w wieku 

poprodukcyjnym. Spadek udziału osób pracujących w populacji oddziaływać będzie – 

ceteris paribus – w kierunku obniżenia się PKB, co utrudni finansowanie emerytur i opieki 

zdrowotnej dla osób starszych. Wzrost wydatków na opiekę zdrowotną i emerytury 

doprowadzi zatem do wzrostu opodatkowania pokolenia pracującego, a tym samym 

może potencjalnie dodatkowo obniżyć tempo wzrostu PKB; 

 zmianą produktywności pracy na poziomie zagregowanym. Przy założeniu, że wraz z 

wiekem pracownika zmienia się jego produktywność, wzrost udziału osób starszych w 

populacji może przełożyć się również na zmiany zagregowanej produktywności pracy. 

Badania dotyczące zmian produktywności osób starszych nie dostarczają jednak 

jednoznacznych wniosków. Część badań wskazuje na spadek produktywności osób 

starszych, inne zaś wskazują, że spadek ten nie następuje. Podkreślane są przy tym 

różnice wpływu wieku na produktywność w zależności od rodzaju wykonywanej pracy 

(por. Skirbekk 2004, van Ours i Stoeldraijer 2010; Bloom i Sousa-Poza 2013);  

 zmianą stopy oszczędności w gospodarce. Zgodnie z teorią cyklu życia (Ando i 

Modigliani 1963, por. rozdz. Konsumpcja i oszczędności w cyklu życia) spadek liczby osób w 

wieku produkcyjnym, charakteryzujących się wyższą stopą oszczędności niż osoby młode 

i w wieku emerytalnym, powinien przyczynić się do spadku oszczędności w gospodarce. 

Z drugiej strony nowsze wersje modelu cyklu życia wskazują, że osoby w wieku starszym 

– ze względu na niepewność dotyczącą długości ich życia – oszczędzają więcej niż wynika 

to z ich oczekiwanej długości życia (por. Carone et al. (2005)). Równocześnie w literaturze 

(Carone et al. (2005)) wskazuje się, że wzrost udziału osób starszych w populacji może 

prowadzić do pojawienia się presji na wzrost wydatków publicznych na ochronę zdrowia 

czy też na emerytury, co – w przypadku finansowania tych wydatków wzrostem deficytu 

– może ograniczyć poziom zagregowanych oszczędności w gospodarce.  
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Onder i Pestieau (2014) argumentują, że wpływ starzenia się społeczeństwa na 

wysokość kapitału przypadającego na pracowników (i tym samym na ich 

produktywność) może zależeć od tego, czy starzenie się społeczeństwa wynika ze spadku 

dzietności czy wydłużania się trwania życia. W przypadku gdy starzenie się 

społeczeństwa jest rezultatem spadku dzietności, oszczędności mogą wzrosnąć, 

zwłaszcza w przypadku, gdy system emerytalny jest systemem zdefiniowanej składki. 

Gdy starzenie się jest wynikiem wydłużenia się trwania życia, wpływ tego procesu na 

oszczędności w gospodarce jest niejednoznaczny12 (Onder i Pestieau 2014). 

Jak wskazano wcześniej, starzenie się społeczeństw na świecie (a także w Polsce) jest 

wynikiem dwóch procesów: wzrostu trwania życia i spadku dzietności. Badania 

empiryczne wskazują, że dotychczas starzenie się społeczeństwa prowadziło do 

obniżenia stopy oszczędności w gospodarce. McMorrow i Roger (2003), dokonując 

przeglądu tych badań, stwierdzili, że stopa oszczędności w gospodarce spada o 0,75 

punktu procentowego w wyniku wzrostu współczynnika obciążenia demograficznego 

(definiowanego jako liczba osób w wieku poprodukcyjnym w relacji do liczby osób w 

wieku produkcyjnym) o 1 punkt procentowy. 

Wpływ zmian demograficznych w Polsce i na świecie w kolejnych dziesięcioleciach (tj. 

spadek populacji i jej starzenie) na wzrost gospodarczy jest niejednoznaczny. Na to, że jest 

on negatywny, wskazują modele endogenicznego wzrostu gospodarczego, możliwy spadek 

stopy oszczędności w gospodarce, a także oczekiwany wzrost presji na wydatki publiczne 

związane z opieką zdrowia i wypłatą emerytur. Negatywny wpływ na wzrost gospodarczy 

może być jednak łagodzony przez wzrost wartości kapitału na pracownika, oddziałujący w 

kierunku wzrostu produktywności pracy. 

2.3 Zmiany w systemach emerytalnych związane  

ze starzeniem się społeczeństw 

W ostatnich kilkunastu latach ze względu na opisane zmiany demograficzne oraz ich 

wpływ na długookresową stabilność finansową systemów emerytalnych w wielu krajach na 

świecie, wprowadzano zmiany w systemach emerytalnych. Zmiany te miały na celu przede 

                                                      
12 Autorzy argumentują, że w przypadku systemu zdefiniowanej składki obniżenie dzietności prowadzi do 

spadku liczby pracujących i wysokości emerytur. W celu skompensowania spadku emerytur rosną oszczędności 

prywatne. Przy spadku liczby pracujących i wzroście oszczędności, oszczędności na pracownika rosną. Jednak 

gdy rośnie trwanie życia, pracownicy mogą zwiększyć swoje oszczędności (w celu sfinansowania wydatków na 

starość) lub wydłużyć okres aktywności zawodowej. W tym drugim przypadku oszczędności na pracownika nie 

musiałyby ulec zwiększeniu. Natomiast w przypadku systemu zdefiniowanego świadczenia po spadku 

dzietności wysokość emerytur pozostaje taka sama, a liczba pracujących się obniża. W rezultacie składka 

emerytalna musi wzrosnąć. Prowadzi do obniżenia dochodu pracujących i tym samym do spadku ich 

oszczędności. Przy spadku oszczędności oraz liczby pracujących wpływ na wielkość oszczędności na pracownika 

jest niejednoznaczny. W przypadku zaś, gdy rośnie trwanie życia, obowiązują takie same mechanizmy jak w 

przypadku systemu zdefiniowanej składki: pracownicy mogą zwiększyć swoje oszczędności lub wydłużyć okres 

aktywności zawodowej (przy niezmienionych oszczędnościach lub ich spadku).   
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wszystkim ograniczenie niekorzystnego wpływu starzenia się społeczeństwa na finanse 

publiczne, w szczególności na wzrost wydatków emerytalnych. 

W 2010 r. Komisja Europejska w corocznym Raporcie o starzeniu się społeczeństwa (The 

2009 Ageing Report) przedstawiła projekcję wydatków emerytalnych poszczególnych krajów 

Unii Europejskiej do 2060 r. (wykres 2.6) Wynikało z niej, że w wielu krajach – przy braku 

zmian – wydatki emerytalne wzrosną do poziomu niemożliwego w praktyce do 

sfinansowania (w przypadku niektórych krajów między 15% a 20% PKB). Przykładowo w 

Grecji prognozowany wcześniej (w 2009 r.) przez Komisję Europejską wzrost wydatków 

emerytalnych do 2060 r. miał wynieść 12,4 pkt proc., a w Hiszpanii – 6,7 pkt proc. (w relacji 

do PKB; w Grecji wydatki emerytalne w 2060 r. miały wynieść 24,1% PKB). Reformy 

przeprowadzane w ostatnich latach w tych krajach znalazły odzwierciedlenie w obniżeniu 

prognozowanego w kolejnym raporcie Komisji (The 2012 Ageing Report) wzrostu wydatków 

emerytalnych do 1 pkt proc. (Grecja) i 3,6 pkt proc. (Hiszpania). 

 

Wykres 2.6 Wydatki emerytalne poszczególnych krajów w 2010 r. oraz ich prognozowany 

wzrost do 2060 r. (w % PKB) 

 
Źródło: OECD 2012 na podstawie m.in. The 2012 Ageing Report (2012). 

W przypadku Polski, prognozuje się spadek wydatków sektora finansów 

publicznych na emerytury o 2,2 pkt proc. (z 11,8% do 9,6% PKB). Jest to największy spadek 

w krajach Unii Europejskiej. Należy go wiązać przede wszystkim z reformą emerytalną 

przeprowadzoną w 1999 r., w tym z przejściem na system zdefiniowanej składki oraz 

utworzeniem filara kapitałowego (wydatki emerytalne z tego filara nie są uwzględnione w 

powyższych danych13). 

Przy obserwowanych zmianach demograficznych w celu zapewnienia 

długookresowej stabilności finansowej systemów emerytalnych możliwe są dwa 

                                                      
13 Ze względu na zmiany w systemie emerytalnym, dokonane w Polsce w 2011 i 2014 r. i polegające na 

ograniczeniu roli filara kapitałowego w systemie emerytalnym, wzrost wydatków emerytalnych z filara 

niekapitałowego w latach 2010–2060 będzie większy niż przedstawia Wykres 2.6.  
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rozwiązania: zwiększenie opodatkowania pokolenia pracującego lub zmniejszenie 

wydatków na emerytury. Większe opodatkowanie pokolenia pracującego może powodować 

obniżenie się bodźców do pracy i innowacji. Równocześnie w niektórych krajach 

prognozowany poziom wydatków emerytalnych – w scenariuszu braku zmian – byłby na 

tyle duży (blisko 20% PKB), że trudno byłoby go w praktyce sfinansować wzrostem 

opodatkowania. Z kolei obniżenie wydatków emerytalnych może działać w przeciwną 

stronę tj. ograniczenia zachęt do przechodzenia na emeryturę. Obniżenie wydatków 

emerytalnych poprzez podniesienie wieku emerytalnego może być również uzasadniane 

wzrostem trwania życia, w tym wzrostem trwania życia w zdrowiu (por. punkt Podnoszenie 

wieku emerytalnego).  

Kraje decydujące się na przeprowadzanie reform emerytalnych zazwyczaj ukierunkowują 

swoje działania na ograniczenie wydatków emerytalnych. Przyszłe wydatki emerytalne są 

obniżane na kilka sposobów: Po pierwsze, możliwe jest przejście z systemu zdefiniowanego 

świadczenia na systemu zdefiniowanej składki, które w praktyce obniża emerytury (ze 

względu na zazwyczaj zbyt hojne reguły ustalania emerytur w systemie zdefiniowanego 

świadczenia). Po drugie, możliwa jest zmiana formuły ustalania emerytury w ramach 

systemu zdefiniowanego świadczenia. Po trzecie, możliwe jest podniesienie wieku 

emerytalnego14. Po czwarte, możliwe jest wprowadzenie do systemów emerytalnych części 

kapitałowej, co – pomimo wzrostu obciążenia finansów publicznych w początkowej fazie – 

w dłuższej perspektywie prowadzi do spadku wydatków emerytalnych sektora finansów 

publicznych15. 

a) Wprowadzenie zasady zdefiniowanej składki do systemu pay-as-you-go 

W systemie o charakterze zdefiniowanej składki finansowanym na zasadzie pay-as-you-go, 

składki płacone przez ubezpieczonego – choć faktycznie służą sfinansowaniu bieżących 

wydatków emerytalnych – są również zapisywane na indywidualnym koncie emerytalnym. 

W kolejnych okresach kapitał gromadzony na indywidualnym koncie jest waloryzowany 

określonym wskaźnikiem. Emerytura jest wyliczana na podstawie wysokości kapitału 

zgromadzonego na koncie emerytalnym w okresie aktywności zawodowej oraz tablic 

trwania życia.  

Zaletą zasady zdefiniowanej składki w ramach systemu pay-as-you-go (zasada 

zdefiniowanej składki w ramach systemu pay-as-you-go będzie dalej nazywana systemem 

NDC – notional defined contribution) jest – przy odpowiednim dobraniu wskaźnika 

                                                      
14 W przypadku systemu o zdefiniowanej składce podniesienie wieku emerytalnego nie musi prowadzić do 

spadku wydatków na emerytury, a jedynie do ich przesunięcia w czasie (emerytury są wypłacane przez krótszy 

czas, ale są wyższe). Wpływ podniesienie wieku emerytalnego na wydatki emerytalne zależy od sposobu 

waloryzacji składek. W przypadku, gdy waloryzacja jest niższa od tempa wzrostu PKB, podniesienie wieku 

emerytalnego przyczyni się do spadku wydatków na emerytury w relacji do PKB i odwrotnie. Pewien spadek 

wydatków na emerytury po podniesieniu wieku emerytalnego może wynikać z faktu, że większa część osób nie 

dożyje wieku emerytalnego. 
15 Wpływ utworzenia części kapitałowych na finanse publiczne przedstawiony został w Rozdziale 7. 
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waloryzacji – możliwość automatycznego (tj. dostosowującego się do zmian 

demograficznych) zbilansowania finansowego systemu emerytalnego w długim okresie.  

Wprowadzenie systemu NDC jest – biorąc pod uwagę historię systemów 

emerytalnych na świecie – relatywnie nowym pomysłem. Jak dotąd, niewiele krajów 

zdecydowało się go wprowadzić. Pierwszym krajem, który uchwalił system NDC, była 

Szwecja (było to w 1994 r., choć system ten został wprowadzony ostatecznie w 1999 r.). Inne 

kraje, w których wdrożono system NDC to: Włochy (1995 r.), Łotwa (1996 r.), Kirgistan (1996 

r.) oraz Polska (1999 r.) (Bank Światowy 2012). W większości tych krajów stopą waloryzacji 

składek jest tempo wzrostu funduszu płac (w przypadku Polski i Łotwy jest to wzrost 

funduszu płac ubezpieczonych, zaś w przypadku Szwecji – wzrost funduszu płac per capita), 

zaś w niektórych krajach (np. we Włoszech) stopą zwrotu jest tempo wzrostu PKB (Bank 

Światowy 2012). Teoretycznie jedynie waloryzacja składek wzrostem funduszu płac 

ubezpieczonych zapewnia bilansowanie się systemu emertytalnego w długim okresie (gdyż 

zobowiązania sytemu rosną w takim samym tempie, co jego wpływy). Waloryzacja składek 

tempem wzrostu PKB może prowadzić do szybszego wzrostu zobowiązań systemu 

emerytalnego niż jego wpływy, a tym samym do jego niezbilansowania w długim okresie (co 

w szczególności może wynikać ze spadku udziału wynagrodzenia pracy w PKB, który był 

obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach, por. rozdział 5).  

Jak wskazuje raport Banku Światowego (2012), zaletą systemu NDC – oprócz możliwego 

zbilansowania finansowego systemu w długim okresie – jest tworzenie bodźców do 

wydłużania aktywności zawodowej (jej wzrost bezpośrednio przyczynia się do wzrostu 

wysokości emerytury), elastyczność w podejmowaniu decyzji o przejściu na emeryturę 

(wcześniejsze przejście na emeryturę nie tworzy ryzyka dla stabilności finansowej sytemu), a 

także klarowna redystrybucja dochodu między pokolenia. System NDC ma też swoje 

ograniczenia. W szczególności, na co wskazują Barr i Diamond (2008, s. 44), uniemożliwia 

redystrybucję dochodu między osobami z tego samego pokolenia (tzn. emerytura jest ściśle 

związana z wysokością wpłaconych składek). Warto również podkreślić, że w systemie 

zdefiniowanej składki ryzyko związane z wysokością świadczenia emerytalnego (a związane 

np. z sytuacją makroekonomiczną czy też demograficzną) jest w całości przerzucane na 

emeryta. Nawet znaczący spadek PKB (np. wynikający z kryzysu gospodarczego czy też 

gwałtownych zmian demograficznych) przyczyni się do spadku kapitału emerytalnego 

ubezpieczonych (a tym samym emerytur), a system emerytalny pozostanie zbilansowany.  

b) Zmiany w formule wyliczania emerytury w systemu zdefiniowanego 

świadczenia  

Większość krajów pozostało przy systemie zdefiniowanego świadczenia, w którym 

wysokość emerytury jest naliczana według przyjętej formuły, uwzględniającej zazwyczaj 

między innymi wysokość wynagrodzenia w okresie aktywności zawodowej oraz liczbę 

przepracowanych lat. Oznacza to, że ubezpieczony nie ponosi ryzyka (demograficznego, 

makroekonomicznego), a jest ono po stronie systemu emerytalnego. O ile w przypadku 
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systemu zdefiniowanej składki wysokość emerytury dostosowuje się do możliwości 

finansowych systemu emerytalnego, o tyle w systemie zdefiniowanego świadczenia 

wysokość emerytur determinuje stan finansowy systemu. W rezultacie przy negatywnych 

zmianach demograficznych system zdefiniowanego świadczenia – w przeciwieństwie do 

systemu zdefiniowanej składki – nie zapewnia zbilansowania się systemu emerytalnego w 

długim okresie.  

Niemniej część krajów, pozostając w ramach systemu zdefiniowanego świadczenia, 

ustaliło formułę wyliczania emerytury, tak aby powiązać jej wysokość z trwaniem życia lub 

też z możliwościami finansowymi systemu emerytalnego. Przykładowo w Finlandii i w 

Portugalii formuła na wysokość emerytury zmienia się w zależności od zmiany 

oczekiwanego trwania życia. Z kolei w Niemczech formuła wyliczania emerytury zależy od 

stosunku liczby emerytów do liczby pracujących (por. OECD 2011). Krajem, który znacząco 

zmienił parametry w formule wyznaczania, była również Grecja, co także przyczyniło się do 

zmniejszenia wysokości przyznawanych emerytur (OECD 2013). 

c) Podnoszenie wieku emerytalnego 

Jedną z ważniejszych zmian przeprowadzanych w systemach emerytalnych na świecie 

jest podnoszenie wieku emerytalnego (wykres 2.7). Warto zauważyć, że do początku lat 

90. XX w. średni wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w krajach OECD był obniżany. W 1949 

r. średni wiek emerytalny dla mężczyzn wynosił 64,5 lat, a dla kobiet 63,1. Analogiczny wiek 

emerytalny w 1989 wynosił 63 i 60,9 (OECD 2012). Spadkowi wieku emerytalnego w tych 

latach sprzyjała tzw. renta demograficzna, tj. sytuacja, w której wskutek wysokiego 

przyrostu naturalnego kolejne pokolenia pracujących były liczniejsze od pokoleń emerytów.  

Na początku obecnego stulecia wiele krajów zaczęło jednak podnosić wiek emerytalny. 

Wśród państw, w których wiek emerytalny w ostatnich latach został podniesiony lub też 

przyjęto jego podniesienie w najbliższych latach, znajdują się zarówno kraje wysoko 

rozwinięte (w tym Australia, Austria, Dania, Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone), 

jak i kraje regionu Europy Środkowowschodniej (Polska, Czechy, Węgry, Estonia, Litwa, 

Łotwa, Słowacja). Zgodnie z planami poszczególnych państw (według stanu na 2012 r.) 

przeciętny wiek emerytalny dla mężczyzn w krajach OECD ma wynieść 64,1 lat w 2020 r.,  

64,8 w 2030 r. oraz 65,6 lat w 2050 r. wobec 63,3 w 2010 r. W przypadku kobiet wiek 

emerytalny ma być podnoszony szybciej, choć wciąż ma pozostać przeciętnie niższy od 

wieku emerytalnego mężczyzn. Ma wynieść: 63,2 w 2020 r., 64,1 lat w 2030 r. i 65,0 lat w 2050 

r. wobec 61,9 lat w 2010 r. Pomimo planowanego podnoszenia wieku emerytalnego dopiero 

w 2030 r. w przypadku mężczyzn, a w 2020 r. w przypadku kobiet wiek emerytalny będzie 

zbliżony do obserwowanego w 1949 r. (OECD 2012). Niektóre państwa (w tym Dania, 

Włochy i Grecja) zdecydowały się przy tym dokonywać zmian wieku emerytalnego co kilka 

lat, automatycznie dostosowując go do zmiany trwania życia (OECD 2012). 

W wielu krajach – mimo prognozowanego znacznego wzrostu wydatków 

emerytalnych – wiek emerytalny dotychczas nie został podniesiony (np. w Belgii). Ze 
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względu na procesy demograficzne można jednak oczekiwać podniesienia wieku 

emerytalnego również w wielu z tych krajów, w których dotychczas nie był on podnoszony, 

lub też szybszego niż się obecnie planuje jego podwyższenia. Z tego względu wiek 

emerytalny w krajach OECD w 2050 r. będzie prawdopodobnie wyższy, niż wskazuje na to 

średnia z 2012 r. 

 

Wykres 2.7 Wiek emerytalny w krajach OECD  

i w Polsce w latach 1949-2050  

 

 

 
Źródło: OECD (2012), zgodnie ze stanem w 2012 r.  

Na osi czasu zmienna skala.  

 

Wykres 2.8 Dalsze trwanie życia po przejściu na 

emeryturę w krajach OECD oraz w Polsce 

(zgodnie z nowym wiekiem emerytalnym oraz  

w wieku 65 lat (mężczyźni) i 60 lat (kobiety)) 

 
Źródło: OECD 2012, w przypadku Polski – The 2012 

Ageing Report (2012). 

Pomimo podwyższania wieku emerytalnego w krajach OECD przeciętne dalsze 

trwanie życia po przejściu na emeryturę (według planów z 2012 r.) będzie rosło (wykres 2.8). 

Świadczy to o tym, że w tych krajach wciąż występuje przestrzeń do dalszego podnoszenia 

wieku emerytalnego (o ile wzrost trwania życia przełoży się na wzrost liczby lat życia w 

zdrowiu16).  

Przyjęte w Polsce w 2012 r. stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego do 2040 r. 

doprowadzi do obniżenia się dalszego trwania życia kobiet w momencie osiągnięcia wieku 

emerytalnego, choć pozostanie ono wyższe niż w latach 90. XX w. W przypadku mężczyzn, 

ze względu na relatywnie niewielkie podniesienie ich wieku emerytalnego, trwanie życia w 

momencie osiągnięcia tego wieku będzie cały czas rosło. Równocześnie trwanie życia kobiet 

w wieku emerytalnym pozostanie do 2050 r. istotnie wyższe od trwania życia mężczyzn w 

wieku emerytalnym. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku pozostawienia wieku 

emerytalnego kobiet i mężczyzn na obecnym poziomie (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) 

dalsze trwanie życia w wieku emerytalnym znacząco by wzrosło, osiągając w 2050 r. w 

                                                      
16 W literaturze występują trzy hipotezy dotyczące zmian liczby lat życia w zdrowiu, które towarzyszą 

wzrostowi trwania życia. Pierwsza z nich, tzw. ekspansja zachorowalności, zakłada, że wzrost trwania życia 

przełoży się na wzrost liczby lat spędzonych w chorobie. Hipoteza druga – równowaga dynamiczna, zakłada, że 

wydłużeniu się trwania życia towarzyszy również wzrost długości życia w zdrowiu, zaś hipoteza trzecia – 

kompresja zachorowalności, zakłada, że wydłużanie się liczby lat w zdrowiu będzie następować szybciej aniżeli 

wzrost trwania życia (por. Polska 2030, 2009). 
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przypadku mężczyzn 19,8 lat (wobec 14,4 w 2010 r.), zaś w przypadku kobiet 27,9 (wobec 

23,1 lat w 2010 r.). 

d) Zmiana zasad indeksacji emerytur 

Kolejnym sposobem na obniżenie wydatków emerytalnych jest zmiana sposobu 

indeksacji emerytur już przyznanych. W przypadku indeksacji emerytur wskaźnikiem 

inflacji siła nabywcza emerytur pozostaje na niezmienionym poziomie, natomiast wysokość 

emerytury spada w relacji do wynagrodzeń (przy założeniu dodatniego realnego wzrostu 

wynagrodzeń). W przypadku indeksacji emerytur wzrostem wynagrodzeń w gospodarce 

emeryci mają możliwość partycypacji we wzroście dobrobytu w gospodarce, a wysokość 

emerytury nie zmienia się w relacji do wynagrodzeń w gospodarce.  

Ze względu na własności procentu składanego niewielkie roczne zmiany procentowe 

wysokości emerytur mogą w perspektywie kilkunastu lub kilkudziesięciu lat (tj. okresu 

pobierania emerytury) prowadzić do ich znacznego wzrostu. Wpływ indeksacji na realną 

wysokość emerytury w siedmiu gospodarkach przedstawia Wykres 2.917. Zgodnie z danymi 

od lat 90. XX w. w większości tych gospodarek waloryzacja przyznanych emerytur była 

ukierunkowana głównie na utrzymanie ich wartości na niezmienionym realnie poziomie, a 

nie na ich realny wzrost.  

Również inne kraje zmieniały mechanizm waloryzacji przyznanych świadczeń. 

Przykładowo Węgry pod koniec lat 90. XX w. zmieniły indeksację emerytur z indeksacji 

wzrostem wynagrodzeń na indeksację wynagrodzeniami (z wagą 50%) oraz inflacji (również 

z wagą 50%) (OECD 2011). W 2010 r. po raz kolejny zmieniono zasady indeksacji, 

wprowadzając wskaźnik indeksacji równy wskaźnikowi inflacji (Simonovits 2011). We 

Francji, w 2003 r. zmieniono indeksację emerytur z indeksacji wzrostem wynagrodzeń na 

indeksacje inflacją18 (Whitehouse et al. 2009). W Finlandii emerytury są indeksowane w 80% 

wzrostem inflacji, zaś w 20% wzrostem wynagrodzeń (wobec proporcji po 50% wcześniej) 

(OECD 2012). Jak wskazuje OECD (2012) jedynie w niektórych krajach (w Kanadzie,  

Niemczech, Japonii i Szwecji) indeksacja emerytur jest bezpośrednio powiązana z 

możliwościami finansowymi systemu emerytalnego w dłuższym okresie (np. w Niemczech 

związana jest ona ze wskaźnikiem obciążenia demograficznego).  

 

 

 

 

 

                                                      
17 Należy podkreślić, że wykres ten nie przedstawia przeciętnej emerytury, a jedynie wpływ samej indeksacji 

na jej wysokość. W szczególności zmiany wysokości emerytury zostały oczyszczone z wpływu takich czynników, 

jak bieżąca sytuacja gospodarcza czy reformy emerytalne.  
18 Dotyczyło to pracowników sektora publicznego; w przypadku pracowników sektora prywatnego 

indeksację wskaźnikiem inflacji wprowadzono w 1993 r. 
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Wykres 2.9 Wpływ indeksacji na wysokość emerytury (2006 = 100) 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Whitehouse et al. (2009). 

e) Podniesienie wysokości składki emerytalnej  

Tylko nieliczne kraje zdecydowały się podnieść składki emerytalne w celu zachowania 

stabilności finansowej systemów emerytalnych. Japonia zdecydowała się na coroczne 

podnoszenie wysokości składek emerytalnych w latach 2004–2017 o z góry ustaloną 

wartość19 (Kashiwase et al. 2012). W Kanadzie wysokość składki emerytalnej może być 

podniesiona w przypadku, gdy aktuarialne prognozy będą wykazywać niezbilansowanie 

systemu emerytalnego w długim okresie, a politycy nie osiągną porozumienia dotyczącego 

alternatywnego rozwiązania problemu niezbilansowania (OECD 2012). Wraz z 

pogarszaniem się sytuacji finansowej systemu emerytalnego składki emerytalne były 

zwiększane również w Niemczech, choć nieznaczne. Wprowadzono tam jednak zasadę 

ustalającą utrzymanie składki emerytalnej na poziomie poniżej 20% wynagrodzenia w 2020 

r. i 22% wynagrodzenia w 2030 r. (OECD 2012). W ostatnich latach pewny wzrost składki 

emerytalnej nastąpił w Czechach, Finlandii i na Węgrzech. W Australii wzrost składki ma 

nastąpić w latach 2013–2020 (OECD 2013). 

f) Wprowadzenie filara kapitałowego do publicznego system emerytalnego 

Część krajów do systemu emerytalnego – obok filara niekapitałowego – wprowadziło 

obowiązkowy filar kapitałowy. Pierwszym krajem, który wprowadził filar kapitałowy do 

publicznego systemu emerytalnego, było w 1981 r. Chile. Filar kapitałowy jest główną 

częścią systemu emerytalnego w tym kraju. Kierowana do tego filara składka emerytalna 

wynosi 10% wynagrodzenia. Oprócz filara kapitałowego istnieje również część systemu 

emerytalnego finansowana podatkami. Część ta jest przeznaczona dla osób o niskich 

                                                      
19 W przypadku samozatrudnionych (którzy w Japonii płacą składki emerytalne kwotowo) jest to wzrost 

łącznie o 27% (w cenach stałych), zaś w przypadku pracowników (płacących składki procentowo od 

wynagrodzenia) jest to wzrost o 4,72 pkt proc. (z 13,58% do 18,3% wynagrodzenia). 
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dochodach, które nie zgromadziły wystarczającego kapitału. Dostają one dofinansowanie z 

budżetu państwa, tak aby ich emerytura nie była niższa od ustalonej emerytury minimalnej. 

Z części finansowanej podatkami są wypłacane również świadczenia w wysokości połowy 

emerytury minimalnej dla osób starszych zagrożonych ubóstwem (np. ze względu na 

nieuczestniczenie w systemie emerytalnym). System emerytalny w Chile wzbudza liczne 

kontrowersje. Z jednej strony stopa zastąpienia jest – biorąc pod uwagę wysokość składki 

emerytalnej, tj. 10% wynagrodzenia – relatywnie wysoka (dla osoby o przeciętnym 

dochodzie wynosi ona 41,9% wynagrodzenia, przy czym z części kapitałowej – 37,2%20; 

OECD 2013). Wysoka stopa zastąpienia świadczy o wysokich stopach zwrotu osiąganych 

przez fundusze emerytalne w Chile21. Z drugiej strony koszty funkcjonowania części 

kapitałowej są wysokie. Według Soto (2005) wskutek pobierania opłat przez fundusze 

emerytalne kapitał zgromadzony przez ubezpieczonego w latach 1982-2004 był na koniec 

tego okresu o ok. 20% niższy niż w przypadku całkowitego braku opłat. Problemem 

związanym z funkcjonowaniem chilijskiego systemu emertytalnego był także niski udział 

ubezpieczonych wśród pracujących. Wynosił on ok. 62% liczby osób aktywnych zawodowo 

(Soto 2005), co wynikało z braku obowiązku odprowadzania składek emerytalnych przez 

osoby samozatrudnione. Po wprowadzeniu w 2008 r. obowiązku uczestniczenia w systemie 

emerytalnym przez osoby samozatrudnione, odsetek ten wzrósł do 75,6% (OECD 2013). 

Po koniec lat 90. XX w. kilka innych krajów wprowadziło do systemu emerytalnego 

obowiązkowy filar kapitałowy. Na wzrost popularności tego rozwiązania wpłynęły 

rekomendacje Banku Światowego przedstawione w raporcie Averting the Old Age Crisis 

(1994). W odróżnieniu od Chile filar kapitałowy w wielu innych krajach stanowił jedynie 

dodatek do filara niekapitałowego. W Szwecji składka kierowana do części kapitałowej 

wynosi 2,5%, a 16% wynagrodzenia jest przekazywana do filara niekapitałowego, 

funkcjonującego na zasadzie zdefiniowanej składki22 (Barr, Diamond 2008). Obowiązkowy 

filar niekapitałowy na przełomie XX i XXI w. został również wprowadzony w wielu krajach 

Europy Środkowowschodniej, przy czym wysokość składki różniła się w zależności od kraju 

(od 4% w Estonii do 10% na Łotwie). W związku z kryzysem gospodarczym, negatywnie 

wpływającym na stan finansów publicznych, w wielu krajach regionu czasowo zawieszono 

przekazywanie składek do części kapitałowej lub też przejęto aktywa zgromadzone w tym 

filarze. Ograniczanie roli filara kapitałowego wynikało częściowo z niekorzystnych regulacji 

Eurostatu, w których przyjęto, że część kapitałowa powszechnego systemu emerytalnego nie 

stanowi elementu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Tym samym 

przekazywanie składek do tej części wiązało się ze wzrostem deficytu, a także długu 

                                                      
20 Dla osoby zarabiającej połowę przeciętnego wynagrodzenia stopa zastąpienia wynosi 57,3%, przy czym 

stopa zastąpienia z części kapitałowej – 36,9%; zaś pozostała część emerytury pochodzi z części finansowanej 

podatkami (OECD 2013).  
21 Zgodnie z wyliczeniami Wieprzowskiego (2012) stopa zwrotu funduszy emerytalnych w latach 1981–2010 

była wyższa niż tempo wzrostu PKB. 
22 Poziom składek kierowanych do poszczególnych części systemu emerytalnego w Szwecji, jak również 

zasada funkcjonowania filara niekapitałowego (tj. zasada zdefiniowanej składki), czyni ten system emerytalny 

podobnym do systemu emerytalnego w Polsce. 
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publicznego, liczonego według metodologii Eurostatu. Najbardziej radykalna zmiana 

dotycząca filara kapitałowego nastąpiła na Węgrzech, gdzie w 2011 r. filar kapitałowy został 

w praktyce zlikwidowany, a rząd znacjonalizował aktywa dotychczas zgromadzone w tym 

filarze23. W niektórych krajach (Słowacja) umożliwiono ubezpieczonym wystąpienie z filara 

kapitałowego, co skutkowało przeniesieniem aktywów do sektora finansów publicznych. W 

innych krajach Europy Środkowowschodniej wysokość składki przekazywanej do filara 

kapitałowego została znacząco ograniczona (w Polsce 7,3% do 2,92%, na Litwie z 5,5% do 

2,5%, na Łotwie z 8% do 4%, na Słowacji z 9% do 4%) lub tymczasowo zawieszona (w 

Estonii, po tymczasowym zawieszeniu składka przekazywana na filara kapitałowego 

wróciła do poziomu 6,0%) (OECD 2012, Clements et al. 2014).  

Podsumowanie 

W 1990 r. w Polsce na jedną osobę w wieku powyżej 65 lat przypadało 5,7 osoby w 

wieku produkcyjnym, a w 2010 r. – 4,8 osoby. Prognozy wskazują, że spadek tej relacji 

będzie się pogłębiać. W 2020 r. wyniesie ona 3,4; w 2030 r. – 2,6; a w 2060 r. – 1,5. Starzenie 

się społeczeństwa ma charakter globalny. Jest wynikiem zarówno spadku dzietności, jak i 

wzrostu oczekiwanego trwania życia.  

Zmiany demograficzne na świecie mogą mieć negatywny wpływ na wzrost 

gospodarczy. Jednym z potencjalnych kanałów, przez który starzenie się społeczeństwa 

może prowadzić do obniżenia się wzrostu gospodarczego, jest konieczność wyższego 

opodatkowania pokolenia pracującego w celu sfinansowania konsumpcji pokolenia 

emerytów. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi wydatków emerytalnych, wiele krajów w 

swoich systemach emerytalnych wprowadza zmiany. Jednym ze sposobów prowadzących w 

praktyce do ograniczenia wzrostu wydatków jest przejście z systemu zdefiniowanego 

świadczenia na system zdefiniowanej składki (finansowanego na zasadzie pay-as-you-go), 

które w praktyce obniża emerytury. Dotychczas niewiele krajów (m.in. Szwecja, Włochy i 

Polska) wprowadziło tego typu rozwiązanie. 

Część krajów dąży do obniżenia emerytur bez przechodzenia na system zdefiniowanej 

składki. Przykładowo w Finlandii i w Portugalii formuła na wysokość emerytury zmienia się 

w zależności od zmiany oczekiwanego trwania życia. W Niemczech formuła wyliczania 

emerytury zależy od stosunku liczby emerytów do liczby pracujących.  

Inną zmianą wprowadzaną przez poszczególne państwa jest podnoszenie wieku 

emerytalnego. Zgodnie z planami poszczególnych państw przeciętny wiek emerytalny dla 

mężczyzn w krajach OECD ma zostać podniesiony z 63,3 lat w 2010 r. do 65,6 lat w 2050 r., 

zaś dla kobiet z 61,9 lat w 2010 r. do 65,0 lat w 2050 r. Niektóre państwa (w tym Dania, 

Włochy i Grecja) zdecydowały się dokonywać zmian wieku emerytalnego co kilka lat, 

automatycznie dostosowując go do zmiany trwania życia. Pomimo podwyższania wieku 

                                                      
23 W teorii ubezpieczeni mieli prawo pozostania w filarze kapitałowym, jednak za cenę utraty prawa do 

emerytury z filara niekapitałowego (pomimo opłacania składek). 
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emerytalnego w krajach OECD przeciętne dalsze trwanie życia po przejściu na emeryturę 

(według planów z 2012 r.) będzie rosła, co świadczy o tym, że w tych krajach wciąż może 

występować przestrzeń do dalszego podnoszenia wieku emerytalnego. 

Kolejną zmianą ograniczającą wydatki emerytalne, wprowadzaną przez wiele państw, 

jest zmiana mechanizmu waloryzacji już przyznanych emerytur. Wiele krajów tak zmienia 

sposób waloryzacji emerytur, aby zapewniał on przede wszystkim utrzymanie realnej 

wartości świadczenia na niezmienionym poziomie, a w mniejszym stopniu był 

ukierunkowany na realny wzrost emerytury. 

Są kraje, które do systemów emerytalnych wprowadziło części kapitałowe. Pomimo 

wzrostu obciążenia finansów publicznych w początkowej fazie – w dłuższej perspektywie 

kraje te ograniczą wydatki emerytalne sektora finansów publicznych. W ostatnich latach 

części kapitałowe wprowadzały przede wszystkim kraje regionu Europy 

Środkowowschodniej. Ze względu jednak na duże koszty dla sektora finansów publicznych, 

w warunkach światowego kryzysu gospodarczego, większość z nich zdecydowało się 

ograniczyć lub zawiesić składkę przekazywaną do części kapitałowej. W związku z 

niekorzystną sytuacją sektora finansów publicznych niektóre z tych krajów postanowiły 

znacjonalizować aktywa zgromadzone dotychczas w filarze kapitałowym. 
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3. Reforma emerytalna w Polsce z 1999 r. i późniejsze 

funkcjonowanie systemu emerytalnego 

Przed wprowadzeniem w 1999 r. reformy emerytalnej w Polsce, prognozy wskazywały, 

że przy ówczesnych uwarunkowaniach demograficznych i systemowych w horyzoncie 

kilkudziesięciu lat znacząco wzrośnie obciążenie pokolenia pracującego finansowaniem 

emerytur (Chłoń et al. 1999). Jeśli jeszcze w 1998 r. wydatki na emerytury były zbliżone do 

przychodów ze składek emerytalnych (tj. wynosiły ok. 6% PKB), to ok. 2010 r. – według 

ówczesnych prognoz – w systemie emerytalnym miał się pojawić deficyt, który, jak 

przewidywano, do 2050 r. mógł się pogłębić do ok. 4% PKB24 (przy wydatkach emerytalnych 

na poziomie ok. 8% PKB i przychodach systemu, wynoszących ok. 4% PKB). Aby 

sfinansować powstały deficyt, składka emerytalna musiałaby zostać podniesiona z 24% 

(przed reformą z 1999 r.) do 42% wynagrodzenia (w 2050 r.). Głęboka nierównowaga 

finansowa w systemie emerytalnym miała być pokłosiem zmian demograficznych. 

Ówczesne prognozy wskazywały bowiem, że do 2050 r. podwoi się liczba osób powyżej 

wieku emerytalnego, zaś liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie o ok. 25% (Chłoń et al. 

1999). 

W rozdziale 3 omówiono założenia reformy emerytalnej wprowadzonej w Polsce  

w 1999 r. i późniejszą ewolucję systemu emerytalnego. W dalszej części rozdziału dokonano 

analizy dotychczasowego funkcjonowania filara kapitałowego oraz zostały przedstawione 

wyniki inwestycyjne OFE na tle waloryzacji kapitału w ZUS i wzrostu PKB. 

3.1 Zakładane bezpośrednie i zewnętrzne efekty reformy emerytalnej  

W odpowiedzi na przewidywane wyzwania w 1999 r. została przeprowadzona reforma 

emerytalna. Nowy system emerytalny miał być systemem wielofilarowym, co było zgodne z 

rekomendacjami zmian w systemach emerytalnych na świecie, przedstawionymi w raporcie 

Banku Światowego Averting the Old Age Crisis (1994). Raport ten odbił się głośnym echem w 

debacie nad kształtem systemów emerytalnych w wielu krajach.  

Zakładano, że powszechny system emerytalny w Polsce będzie składał z dwóch filarów: 

pierwszy (zarządzany publicznie), finansowany na zasadzie pay-as-you-go, drugi 

(zarządzany prywatnie), finansowany na zasadzie kapitałowej. Nowy system emerytalny 

miał ograniczyć wzrost wydatków emerytalnych w długim okresie i zapewnić stabilność 

finansową systemu poprzez25:  

                                                      
24 Prognozy dotyczyły emerytur finansowych z ZUS. Nie uwzględniały wydatków na renty z tytułu 

niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych. 
25 Wpływ reformy emerytalnej na finanse publiczne został przedstawiony szczegółowo w Rozdziale 7. 
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 Wprowadzenie zasady zdefiniowanej składki w ramach części finansowanej na 

zasadzie pay as you go (tj. części NDC). Zastąpienie systemu zdefiniowanego 

świadczenia systemem zdefiniowanej składki w praktyce obniżało przyszłe 

emerytury i wspierało stabilność finansową systemu. Kapitał zapisywany na 

indywidualnym koncie emerytalnym w części NDC miał być waloryzowany 

wzrostem funduszu płac, co dodatkowo miało zapewnić, że wzrost zobowiązań 

systemu będzie równoważony przez wzrost wpływów systemu (determinowanych 

przez funduszu płac w gospodarce). Równocześnie mechanizm ten miał zapewnić, że 

w długim okresie kolejne pokolenia emerytów będą otrzymywały stałą część PKB, 

niezależnie od liczebności pokolenia; 

 Wprowadzenie – obok filara NDC – filara kapitałowego (FDC). W bardzo długim 

okresie (kilkudziesięciu lat) miało ono zmniejszyć wydatki na emerytury z części 

NDC (czemu miały towarzyszyć jednak niższe wpływy składkowe).  

Reforma emerytalna objęła wszystkie osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. Osoby 

urodzone przed 1 stycznia 1968 r. miały prawo wyboru, czy chcą należeć do dwóch filarów 

(NDC i FDC), czy tylko do jednego (NDC). Prawie wszystkie osoby urodzone tuż po 1948 r. 

wybierały uczestnictwo w jednym filarze, a prawie wszystkie osoby urodzone tuż przed 

1969 wybierały uczestnictwo w dwóch filarach (Góra 2003, s. 193). Finansowanie utworzenia 

filara kapitałowego miało się odbyć przy wykorzystaniu środków z prywatyzacji oraz dzięki 

oszczędnościom w finansach publicznych. Po przejściu na emeryturę środki emeryta 

zgromadzone w OFE miały być przekazywane do zakładów emerytalnych, które 

oferowałyby ubezpieczonym dożywotnią emeryturę kapitałową. 

Oprócz zapewnienia długookresowej stabilności finansowej systemu emerytalnego, 

celem reformy było (Chłoń et al. 1999, Góra 2003):  

 zastąpienie systemu finansowanego podatkami systemem finansowanym 

oszczędnościami. Ze względu na przyjęcie zasady zdefiniowanej składki z punktu 

widzenia ubezpieczonego składka emerytalna miała mieć charakter oszczędności (a 

nie podatku). Zmiana ta miała zmniejszyć zniekształcenia w gospodarce wynikające z 

opodatkowania pracy; 

 wzrost dywersyfikacji ryzyka poprzez wprowadzenie do systemu dwóch filarów, 

jeden z nich jest zależny od sytuacji na rynku pracy, a drugi – od sytuacji na rynku 

kapitału (por. Rozdział  6). 

System emerytalny miał również pozytywnie oddziaływać na gospodarkę poprzez 

efekty zewnętrzne (Góra 2003, s. 151): 

 wydłużenie aktywności zawodowej poprzez bezpośrednie powiązanie 

gromadzonego kapitału emerytalnego z wysokością świadczenia; 

 zmniejszenie skali szarej strefy, wynikające z traktowania przez ubezpieczonych 

składki emerytalnej jako oszczędności, a nie jako opodatkowania; 

 sprzyjanie rozwojowi rynków finansowych poprzez wprowadzenie do systemu filara 

kapitałowego; 
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 zwiększenie strumienia środków kierowanych na inwestycje, czemu miało sprzyjać 

wprowadzenie do systemu filara kapitałowego.  

Oczekiwane pozytywne efekty reformy emerytalnej były głównie skutkiem przejścia z 

systemu zdefiniowanego świadczenia do systemu zdefiniowanej składki. Dotyczyło to 

zwłaszcza zmniejszenia zniekształceń w gospodarce, wynikających z opodatkowania pracy, 

oczekiwanego wydłużenia aktywności zawodowej i zmniejszenia szarej strefy. Możliwość 

pojawienia się części takich efektów była jednak przez niektórych uznawana za wątpliwą 

(Garbicz 2006). Ci, którzy sceptycznie odnosili się do pozytywnych skutków przejścia z 

systemu zdefiniowanego świadczenia do zdefiniowanej składki, twierdzili, że nawet w tym 

drugim systemie składki emerytalne – ze względu na obowiązek ich płacenia – są 

traktowane przez płacących jak podatek. Z tego względu składki emerytalne w systemie 

zdefiniowanej składki – podobnie jak podatki, finansujące emerytury w systemie 

zdefiniowanego świadczenia – mogą hamować wzrost produkcji i zatrudnienia. Ze względu 

na traktowanie składek emerytalnych w systemie zdefiniowanej składki jako podatków 

trudno również oczekiwać zmniejszenia szarej strefy po zmianie systemu emerytalnego.  

Część oczekiwanych pozytywnych efektów reformy zależała jednak ściśle od 

wprowadzenia do systemu emerytalnego filara kapitałowego. Efekty te dotyczyły wzrostu 

dywersyfikacji ryzyka w systemie emerytalnym (por. rozdział 6), zwiększenia inwestycji w 

gospodarce (por. rozdział 7), a także sprzyjania rozwojowi krajowego rynku finansowego (co 

zostanie omówione w niniejszy rozdziale). 

Przeciwnicy reformy emerytalnej (por. Oręziak 2014) wskazywali jednak, że jej skutkiem 

będzie znaczne obniżenie wysokości emerytur (por. rozdział 5), a wprowadzanie filara 

kapitałowego istotnie obciąży finanse publiczne państwa i pokolenie pracujące, zwłaszcza że 

– jak wskazywali – środki z prywatyzacji nie wystarczają na sfinansowanie wprowadzenia 

filara kapitałowego (por. rozdział 7). Wskazywali także na koszty związane z jego 

funkcjonowaniem26, a także na ryzyko związane z inwestowaniem środków przeznaczonych 

na emeryturę na rynkach finansowych.  

Niektórzy autorzy (Garbicz 2006) wskazywali również, że zakładany przez twórców 

reformy stały udział emerytur w PKB może nie zostać zachowany. W ich opinii istniało 

ryzyko polityczne, że wraz ze znacznym spadkiem wysokości emerytur pojawi się presja 

społeczna na wzrost świadczeń.  

3.2 Ewolucja systemu emerytalnego po 1999 roku 

Po 1999 r. system emerytalny był zmieniany w innych kierunkach niż zakładano, 

przeprowadzając reformę  z tego roku. W szczególności (MPiPS i MF 2013, FOR 2010): 

 w 2003 r. z powszechnego systemu emerytalnego wyłączono służby mundurowe; 

                                                      
26 Ten temat zostanie omówiony w tym rozdziale, zaś wpływ opłat na wysokość emerytury w rozdziale 5. 
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 w 2004 r. zmieniono zasady waloryzacji kont emerytalnych w ZUS. Pierwotny 

wskaźnikiem waloryzacji miała być średnia ważona wskaźnika inflacji (z wagą 25%) i 

wskaźnika nominalnego wzrostu sumy składek (z wagą 75%). Po zmianie kapitał był 

waloryzowany nominalnym wzrostem sumy składek (choć wskaźnik waloryzacji nie 

może być niższy od inflacji i od zera); 

 w 2005 i 2007 r. przedłużono prawo do wcześniejszego nabywania emerytury. Prawo 

to obowiązywało do końca 2008 r.; 

 w 2005 r. wprowadzono system emerytur górniczych; 

 w 2008 r. Sejm uchwalił Ustawę o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych, która 

regulowała sposób wypłat emerytur ze środków gromadzonych w OFE. Ustawa 

jednak została zawetowana przez Prezydenta;  

 od 2009 r. 40% przychodów z prywatyzacji kierowano do Funduszu Rezerwy 

Demograficznej, a następnie przekazywano je do Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (FUS) w celu pokrycia deficytu niezwiązanego z utworzeniem filara 

kapitałowego (w 2010 r. było to 7,5 mld zł, w 2011 r. – 4,0 mld zł, w 2012 r. – 2,9 mld 

zł, w 2013 r. – 2,5 mld zł27);  

 w 2011 i 2014 r. znacząco ograniczono rolę filara kapitałowego w systemie 

emerytalnym; 

 Dopiero w 2012 r. stopniowo podniesiono wiek emerytalny, który ma obowiązywać 

w kolejnych latach/dziesięcioleciach (por. Rozdział 2). 

Odejście od założeń reformy emerytalnej z 1999 r. przyczyniło się do utrzymania 

deficytu w filarze NDC systemu emerytalnego. W 2014 r., zgodnie z Ustawą budżetową, 

wpływy ze składki emerytalnej miały wynieść 77,7 mld zł, przy wydatkach na emerytury 

124,2 mld zł28, co oznacza deficyt na poziomie 46,5 mld zł (a więc 2,7% prognozowanego w 

Ustawie na 2014 r. PKB). Ubytek składki emerytalnej z tytułu jej przekazania do filara 

kapitałowego miał w 2014 r. wynieść 8,2 mld zł (tj. 0,48% prognozowanego w Ustawie na 

2014 r. PKB). 

Ze względu na koszt dla finansów publicznych związany z tworzeniem filara 

kapitałowego, a także na konieczność ograniczenia deficytu sektora finansów publicznych 

(który wskutek silnego spowolnienia gospodarczego znacząco wzrósł w 2009 i 2010 r.), w 

2011 i w 2014 r. doszło do istotnego ograniczenia roli filara kapitałowego. 

W maju 2011 r. składka przekazywana do filara FDC została zmniejszona z 7,3% do 2,3% 

wynagrodzenia (formalnie: podstawy wymiaru)29. Część składki (5% wynagrodzenia), która 

wcześniej była przekazywana do filara FDC, była od tego momentu zapisywana na 

wydzielonym subkoncie w filarze NDC. Corocznie jest na nim waloryzowana przeciętnym 

tempem wzrostu PKB z ostatnich pięciu lat. Składki zapisane na subkoncie miały być 

                                                      
27 Dane MF ze sprawozdań z wykonania budżetu państwa (za rok 2013 – z Ustawy budżetowej na rok 2013). 
28 Bez dodatków do emerytur (np. pielęgnacyjnych). Dane dotyczą jedynie emerytur finansowanych z ZUS (tj. 

nie uwzględniają emerytur służb mundurowych i rolników). 
29 Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych z dnia 25 

marca 2011 r. 
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dziedziczone na zasadach analogicznych do dziedziczenia środków z OFE (por. rozdział 7). 

Ustawa wprowadzająca te zmiany w 2011 r. zakładała, że docelowo wysokość składki 

przekazywanej do filara FDC wzrośnie do 3,5% wynagrodzenia, a na subkonto będzie 

trafiało 3,8% wynagrodzenia. Równocześnie ustawa zakładała stopniowe podwyższanie 

limitu udziału akcji w portfelu OFE. Stopniowe podwyższenia limitu udziału akcji w 

portfelu OFE, z 40% do docelowo 90%, miało umożliwić utrzymanie wartość akcji w 

portfelach OFE na takim samym poziomie, jak w przypadku niezmniejszania składki 

przekazywanej do części FDC. W praktyce trudno było jednak oczekiwać, aby portfele OFE 

składały się z akcji w 90%, bowiem oznaczałoby to znaczący wzrost zmienności wyceny 

portfela inwestycyjnego OFE. Zmniejszenie składki przekazywanej do OFE miało docelowo 

ograniczyć potrzeby pożyczkowe państwa o 1,0% PKB30.  

W 2014 r. zostały wprowadzone kolejne zmiany, jeszcze bardziej ograniczające rolę 

filara kapitałowego w systemie emerytalnym31:  

 Po pierwsze, zadecydowano o obligatoryjnym przekazania obligacji skarbu 

państwa oraz obligacji infrastrukturalnych emitowanych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego z OFE do FUS, a następnie o ich umorzeniu. Umorzenie tych obligacji 

miało obniżyć dług publiczny o 8,5% (według metodologii krajowej) i 9,2% PKB 

(według metodologii UE32); 

 Po drugie, składka przekazywana do OFE została ustalona na poziomie 2,92% 

wynagrodzenia (wobec wcześniej przyjętego 3,5%  wynagrodzenia). 2,92% 

wynagrodzenia odpowiadało 40% limitowi akcyjnemu przy składce kierowanej do 

OFE na poziomie 7,3% wynagrodzenia; 

 Po trzecie, zabronione zostało inwestowanie środków OFE w obligacje państwowe. 

Jednocześnie (od 2018 r.) zniesiono limit dotyczący inwestowania aktywów OFE w 

akcje krajowe33, a zwiększono limit inwestowania w zagraniczne aktywa do 10%, a 

docelowo (w 2016 r.) – do 30% portfela OFE; 

 po czwarte, zlikwidowano minimalną stopę zwrotu, którą OFE miały osiągać bez 

konieczności pokrywania strat z kapitału PTE;  

 po piąte, zmniejszono maksymalną opłatę pobieraną przez OFE od składki do 

wysokości 1,75% składki (wobec wcześniej 3,5%), a także opłatę pobieraną od OFE 

przez ZUS za przekazanie składki do 0,4% (z 0,8%);  

 po szóste, wprowadzona została dobrowolność filara kapitałowego i około 15% 

ubezpieczonych zdecydowało się złożyć deklarację o pozostaniu w OFE. Niski 

odsetek pozostających w OFE wynikał prawdopodobnie z tego, że opcją domyślną 

                                                      
30 Ocena Skutków Regulacji Ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń 

społecznych z dnia 25 marca 2011 r. 
31 Ustawa o zmianie  niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłat emerytur ze środków zgromadzonych 

w otwartych funduszach emerytalnych z dnia 6 grudnia 2013 r. 
32 Dług publiczny według metodologii krajowej nie uwzględnia zadłużenia wynikającego z emisji obligacji 

infrastrukturalnych przez BGK. 
33 W 2014 r. OFE muszą inwestować w akcje co najmniej 75% swoich aktywów, w 2015 r. – 55%, w 2016 r. – 

35%, zaś w 2017 r. – 15%.  
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(tj. opcją obowiązującą w przypadku niepodjęcia żadnego kroku przez 

ubezpieczonego) była rezygnacja z odprowadzania składek do OFE (rola opcji 

domyślnych została przedstawiona w rozdziale 1);  

 po siódme, postanowiono, że wypłatą emerytur ze środków gromadzonych w OFE 

będzie zajmować się ZUS. W tym celu, na 10 lat przed osiągnięciem wieku 

emerytalnego, środki gromadzone w OFE mają być stopniowe przenoszone na 

subkonto w ZUS. Stopniowe przenoszenie środków z OFE na subkonto ma 

ograniczyć ich zmienność tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego (rozwiązanie 

to jest określane jako „suwak bezpieczeństwa”). 

Łączny wpływ przyjętych zmian na sektora finansów publicznych w latach 2014–2023 

ma wynieść od 1,0% do 1,2% PKB w zależności od roku (nie wliczając jednorazowej 

nadwyżki w finansach publicznych, wynikającej z przejęcia obligacji posiadanych przez 

OFE)34. W tym okresie oszczędności mają pochodzić ze zmniejszenia kosztów obsługi długu 

publicznego (wskutek przejęcia obligacji) oraz zwiększenia wpływów funduszu 

emerytalnego po zmniejszeniu sumy składek przekazywanych do OFE ze względu na 

dobrowolność uczestniczenia w filarze kapitałowym.  Szacunki były wykonane przy 

założeniu, że połowa ubezpieczonych zdecyduje się na pozostanie w OFE. W długim okresie 

(w latach 2050-2060) dodatkowe wydatki funduszu emerytalnego i rentowego (por. rozdział 

7) mają jednak przewyższać wzrost przychodów składkowych FUS (o ok. 0,2%), a 

oszczędność sektora finansów publicznych (rzędu 0,8%) ma wynikać jedynie ze spadku 

kosztów obsługi długu publicznego po przejęciu obligacji będących wcześniej w portfelach 

OFE. 

3.3 Funkcjonowanie OFE w latach 1999-2013 

Przed przekazaniem części obligacyjnej portfela OFE do ZUS aktywa OFE wynosiły 

299,2 mld zł (stan na koniec 2013 r.), co stanowiło 18,3% PKB z tego roku35. Po przekazaniu 

części obligacyjnej do ZUS aktywa pod zarządzaniem OFE spadły o około połowę i na 

koniec maja 2014 r. wyniosły 152,7 mld zł. Porównując z innymi krajami OECD udział 

aktywów funduszy emerytalnych w PKB jest obecnie niski (OECD 2013)36. Znaczące 

ograniczenie roli filara kapitałowego w polskim systemie emerytalnym w 2011 i 2014 r. 

sprawia, że ich udział w PKB w kolejnych latach nie będzie się znacząco zmieniał. Przed 

tymi zmianami stosunek aktywów zarządzanych przez fundusze emerytalne do PKB rósł w 

Polsce najszybciej spośród wszystkich krajów OECD (OECD 2013). 

Na rynku OFE działa 13 funduszy emerytalnych (w 2000 r. było ich 21). Dwa największe 

z nich (ING i Aviva) w 2014 r. zarządzały aktywami stanowiącymi 46,4% łącznych aktywów 

                                                      
34 Ocena Skutków Regulacji Ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń 

społecznych z dnia 25 marca 2011 r. 
35 Na podstawie danych GUS i KNF. 
36 Średnia dla krajów OECD wynosi 35,5% PKB, zaś średnia ważona 77,0% PKB (dane OECD 2013).  
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OFE. W ramach poszczególnych OFE nie funkcjonują subfundusze uwzględniające wiek 

ubezpieczonego (tj. obowiązuje jeden portfel aktywów dla osób w każdym wieku). 

Ze względu na istotną rolę w publicznym systemie emerytalnym funkcjonowanie OFE 

podlegało regulacjom i nadzorowi państwowemu. Najważniejsze regulacje determinujące 

działalność OFE to: 

 mechanizm minimalnej wymaganej stopy zwrotu (tzw. benchamarku), tj. stopy 

zwrotu, którą OFE musiały osiągnąć w danym okresie. W przypadku nieosiągnięcia 

tej stopy zwrotu konieczne jest pokrycie niedoboru z kapitałów własnych PTE; 

 limity inwestycyjne określające maksymalne udziały w portfelach OFE 

poszczególnych klas aktywów; 

 opłaty i prowizje pobierane przez nadzorujące OFE Powszechne Towarzystwa 

Emerytalne (PTE). 

 

a) Minimalna wymagana stopa zwrotu OFE 

Poszczególne OFE tylko w niewielkim stopniu konkurowały między sobą na podstawie 

wyników inwestycyjnych. Wynikało to stąd, że do 2014 r. benchmark, za którego pomocą 

dokonywano oceny wyników inwestycyjnych OFE, był ustalany na podstawie średnich 

wyników na całym rynku OFE37. W rezultacie optymalną strategią inwestowania – 

zwłaszcza z perspektywy małego funduszu – było naśladowanie pozostałych (większych) 

funduszy. W praktyce małe fundusze – biorąc pod uwagę ryzyko dopłaty z własnych 

kapitałów w sytuacji, gdyby nie osiągnęły one minimalnej wymaganej stopy zwrotu – 

replikowały inwestycje dwóch funduszy o największym udziale w rynku: ING i Aviva38. 

Zlikwidowanie minimalnej wymaganej stopy zwrotu w 2014 r. może zmniejszyć skalę 

naśladowania portfeli inwestycyjnych na rynku OFE.  

Niska konkurencja, oparta na wynikach inwestycyjnych jest także wynikiem systemu 

wynagradzania PTE. Jest ono w bardzo niewielkim stopniu uzależnione od wyników 

inwestycyjnych (opłata z rachunku premiowego stanowi niewielką część łącznych opłat 

pobieranych przez PTE – patrz: podpunkt „d” poniżej), co nie zwiększa motywacji do 

osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu.  

b) Struktura portfela OFE 

Struktura portfela OFE w znacznym stopniu jest determinowana przez regulacje, 

wskazujące, jaki procent aktywów może być inwestowany w poszczególne klasy aktywów. 

Najważniejszym limitem do 2011 r. był limit inwestycji w akcje, który był ustalony w 

                                                      
37 Co pół roku KNF publikuje średnią ważoną stopę zwrotu na rynku OFE. Na podstawie tej średniej jest 

ustalana minimalna wymagana stopa zwrotu. Była ona obliczana przez pomniejszenie średniej ważonej stopy 

zwrotu o 50% lub o 4 punkty procentowe (w zależności, która wartość była niższa). W przypadku, gdy stopa 

zwrotu danego funduszu byłą niższa od minimalnej wymaganej stopy zwrotu, towarzystwo emerytalne musiało 

pokryć powstały niedobór z własnych kapitałów.  
38 Informacja od analityka z zespołu zarządzającego aktywami jednego z mniejszych OFE. 
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rozporządzeniu Rady Ministrów na poziomie 40% aktywów OFE. Wykorzystanie tego 

limitu rosło w czasie hossy giełdowej (maksymalnie wyniosło 38,3% w II kw. 2007 r.), a 

malało w czasie bessy (minimalnie wyniosło 20,5% w I kw. 2009 r.; wykres 3.1)39. Po 

zmniejszeniu składki przekazywanej do OFE limit akcyjny od  2011 r. był stopniowo 

podwyższany (docelowo do 90%). Wraz z podwyższeniem limitu rosło również 

zaangażowanie OFE w akcje. Po zmianach z 2014 r. nie istnieje maksymalny limit 

inwestowania przez OFE w akcje.  

Ze względu na brak rozwiniętych rynków innych klas aktywów w Polsce (np. obligacji 

korporacyjnych) część portfela OFE nieinwestowana w akcje była lokowana na rynku 

obligacji, głównie skarbowych.  

 

Wykres 3.1 Udział akcji i obligacji w portfelach OFE w latach 2000–2013. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNF. 

 

Z makroekonomicznego punktu widzenia sens zakupu obligacji skarbowych przez OFE 

był jednak wątpliwy. Cała operacja polegała bowiem na emisji przez skarb państwa obligacji 

w celu pozyskania środków na przekazanie składek emerytalnych do OFE. Za otrzymane 

środki OFE kupowały obligacje wyemitowane przez skarb państwa. Istnieje kilka 

argumentów za tym, aby udział obligacji skarbowych w portfelu filara kapitałowego był 

minimalizowany: po pierwsze, w bardzo długim okresie obligacje przynoszą znacznie niższą 

stopę zwrotu niż akcje (por. rozdział 4); po drugie, zakup obligacji rządowych przez OFE 

zmniejszał środki, które mogły być przeznaczone na inwestycje przedsiębiorstw; po trzecie, 

operacja emisji długu publicznego, przekazania środków do OFE i zakupu przez nie 

obligacji wiązała się z kosztami transakcyjnymi, a także ze wzrostem jawnego długu 

publicznego, a tym samym z potencjalnym wzrostem oprocentowania obligacji; po czwarte, 

                                                      
39 Dane KNF. 
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operacja ta nie zmieniała znacząco poziomu ryzyka w systemie emerytalnym (gwarantem 

filara niefinansowego oraz części obligacyjnej filara kapitałowego jest państwo)40.  

Inwestowanie aktywów przez OFE w obligacje rządowe należy jednak traktować jako 

sposób dywersyfikacji ryzyka w portfelach OFE, umożliwiające im ograniczenie spadku 

wyceny portfela w okresach bessy na giełdzie. Z tego też względu obligacje stanowią istotną 

część portfela funduszy emertytalnych na świecie (OECD 2013). W ponad połowie krajów 

OECD udział obligacji w portfelach funduszy emerytalnych wynosi co najmniej 50%. 

Równocześnie udział akcji w portfelach funduszy emertytalnych nie przekraczał 50%, przy 

czym najwyższy był w Stanach Zjednoczonych. W 2012 r. wynosił 48,9%.  

Co istotne z perspektywy Ministerstwa Finansów zakup przez OFE obligacji zwiększał 

popyt na obligacje rządowe i tym samym ułatwiał finansowanie tworzenia filara 

kapitałowego. 

Niewielką część portfela OFE stanowiły akcje notowane na giełdach zagranicznych. Na 

koniec 2013 r. było to 1,4% aktywów OFE (ówczesny limit wynosił 5,0% aktywów). 

 

Wykres 3.2 Struktura portfela OFE (stan na 31 

grudnia 2013 r.) 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

KNF. 

Wykres 3.3 Struktura portfela OFE (stan na 31 

marca 2014 r.) 
 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

danych KNF. 

 

W 2014 r., po przejęciu obligacji skarbu państwa i gwarantowanych przez państwo oraz 

po wprowadzeniu zakazu inwestowania w nie ze środków gromadzonych w OFE znacząco 

zmieniła się struktura portfela OFE (wykres 3.2, wykres 3.3). W szczególności na koniec 

pierwszego kwartału 2014 r. akcje stanowiły 82,4% aktywów OFE. Wzrósł również udział 

obligacji korporacyjnych oraz akcji zagranicznych w portfelach OFE. Istnieje kilka hipotez 

tłumaczących istotny wzrost udziału akcji zagranicznych w portfelach OFE: po pierwsze, 

wzrost ten można tłumaczyć chęcią zwiększenia dywersyfikacji ryzyka w portfelach 

inwestycyjnych po wprowadzeniu zakazu inwestycji w obligacje: po drugie, OFE poprzez 

inwestowanie w duże spółki zagraniczne, charakteryzujące się wyższą płynnością niż spółki 

z GPW, starały się zwiększyć płynność portfela inwestycyjnego. Większa płynność portfela 

                                                      
40 Jak pokazał przykład z 2014 r., państwo w każdej chwili może przejąć obligacje gromadzone w filarze 

kapitałowym i dokonać ich umorzenia. 
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mogła być korzystna ze względu na oczekiwane przenoszenie aktywów do filara NDC w 

ramach tzw. suwaka; po trzecie, zarządzający OFE mogli uznać, że krajowy rynek akcyjny, 

ze względu na ograniczanie roli OFE, może w krótkim czasie przynosić niższe stopy zwrotu 

niż akcje na rynkach zagranicznych. 

Pomimo wzrostu udziału akcji zagranicznych w portfelach OFE w 2014 r. wciąż 

stanowią one jedynie niewielką – w porównaniu z funduszami emerytalnymi na świecie41 – 

część portfela inwestycyjnego. Wciąż niski udział akcji zagranicznych w portfelach OFE 

może wynikać z braku możliwości zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym (ze 

względu na uwarunkowania prawne) i z oczekiwania wyższych stóp zwrotu z aktywów 

polskich. Równocześnie przy inwestycjach w aktywa zagraniczne mogą występować wyższe 

koszty transakcyjne, które są ponoszone przez PTE. Jednak w długim okresie, w warunkach 

pogarszającej się sytuacji demograficznej (i związanych z nią prawdopodobnie niskich stóp 

zwrotu z inwestycji w polskie aktywa) inwestycje OFE w aktywa zagraniczne potencjalnie 

pomogą w pewnym stopniu uniezależnić system emerytalny w Polsce od zmian 

demograficznych. 

Trzeba również odnotować niewielkie zaangażowanie OFE na rynku obligacji 

korporacyjnych. KNF (2013) wskazuje, że wiązało się ono z niskim stopniem rozwoju tego 

rynku. W szczególności tylko niewielka część tych instrumentów podlegała notowaniom na 

rynku, wartości emisji obligacji były niewielkie, a obrót nimi znajdował się często poza 

rynkiem regulowanym. Z tego względu obligacje korporacyjne nie są klasą aktywów, które 

mogą istotnie zwiększyć dywersyfikację portfela OFE. 

c) Wpływ OFE na rozwój giełdy 

Choć do 2014 r. OFE inwestowały mniej niż połowę aktywów na giełdzie, ich wpływ na 

kapitalizację giełdy był znaczący. Na koniec 2013 r. wartość akcji notowanych na rynku 

giełdowym w Polsce w portfelach OFE wynosiła blisko 120 mld zł, co stanowiło 14,2% 

kapitalizacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (wykres 3.4)42 oraz ok. 27% 

wartości tzw. free float43 (to jest akcji znajdujących się w swobodnym obrocie, a nie w 

posiadaniu inwestorów strategicznych). Biorąc pod uwagę jedynie przedsiębiorstwa 

krajowe, udział OFE w ich kapitalizacji wynosił 18,4%, zaś udział we free float – 38,8%44. 

Udział OFE w akcjonariacie niektórych spółek jest na tyle duży, że mogą one aktywnie 

uczestniczyć w ich nadzorze korporacyjnym. W niektórych spółkach udział OFE w 

akcjonariacie znacząco przekracza 50% (Capital Strategy 2013). OFE odgrywały również 

istotną rolę w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych przez giełdę. Jak 

                                                      
41 Przykładowo w Estonii udział inwestycji w aktywa zagraniczne wynosił w 2012 r. 75,4% łącznych aktywów 

funduszy emertytalnych, w Luksemburgu – 64,6%, w Portugalii – 52,3%, na Słowacji – 47,6%, w Słowenii – 44,3%, 

w Holandii – 41,4%, w Chile – 38,3%, w Szwajcarii – 38,0%, w Kanadzie – 31,5%, w Danii – 31,1%, w Norwegii – 

28,5%, w Wielkiej Brytanii – 27,2%, w Islandii – 20,9%, w Japonii – 20,9% (OECD 2013). 
42 Na podstawie danych KNF i GPW. 
43 Stan na koniec marca 2013 r. (dane z Opinii UKNF do projektu Ustawy (2013)). 
44 Tamże. 
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wskazuje KNF (2013), udział akcji nabytych przez OFE w całej wartości akcji oferowanych 

przez Skarb Państwa wynosił 42%.  

 

Wykres 3.4 Wartość akcji notowanych na GPW w portfelach OFE w relacji do kapitalizacji 

GPW w latach 2000-2013 

  
Źródło: obliczenia na podstawie danych KNF i GPW. 

 

Na istotną pozytywną rolę OFE w rozwoju polskiej giełdy papierów wartościowych 

wskazywał również – skądinąd niekorzystny dla OFE w swojej ogólnej wymowie – raport 

MF i MPiPS (2013):  

„Powszechna świadomość, że OFE gwarantują stały dopływ finansowania na GPW, 

miała ogromne znaczenie dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego. OFE brały udział w 

obejmowaniu większości nowych emisji na giełdzie. Wejście funduszy emerytalnych na 

rynek kapitałowy spowodowało wzrost konkurencji w systemie finansowym. Pojawienie się 

nowego źródła finansowania zmusiło innych uczestników do obniżki kosztów i oferowania 

szerszego zakresu usług. OFE wymusiły także spadek opłat pobieranych przez biura 

maklerskie, na czym skorzystali wszyscy klienci giełdy. W przypadku niektórych spółek 

udział OFE był na tyle wysoki, że nie były one wyłącznie pasywnym inwestorem. Udziały 

OFE w akcjonariacie polskich spółek, uczących się dopiero międzynarodowych standardów, 

mobilizowały do przyspieszonej poprawy jakości „corporate governance”, czyli ładu 

korporacyjnego. Duża atrakcyjność polskiej giełdy przyciągała także spółki zagraniczne. Na 

koniec 2012 r. kapitalizacja zagranicznych spółek na GPW stanowiła 43% kapitalizacji spółek 

polskich. Wszystkie te czynniki spowodowały, że firmy, których działalność związana była z 

giełdą, a także same PTE, bardzo zyskały na istnieniu OFE. Zyskały także średniej wielkości 

firmy, dostatecznie duże, by wejść na polską giełdę, lecz nie tak duże, by mieć swobodny 

dostęp do finansowania na rynkach zagranicznych.” 

W dokumencie KNF (2013) wskazywano na istotną rolę OFE w rozwoju spółek 

giełdowych wyrażaną przez poszczególne spółki giełdowe:  

„OFE odgrywają bardzo ważną rolę na polskim rynku kapitałowym. Zjawisko należy 

oceniać nie tylko poprzez pryzmat samego zaangażowania funduszy w kapitale akcyjnym 
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znacznej części spółek z GPW, ale może nawet bardziej poprzez opinie na temat OFE jako 

akcjonariuszy, formułowane przez te spółki. Głosy płynące ze spółek, w których 

akcjonariacie istotną rolę odgrywają OFE jednoznacznie wskazują, że fundusze pozwalają na 

pozyskanie kapitału na rozwój i innowacje, podnosząc konkurencyjność tych spółek, a przez 

to także całej gospodarki. Obecność OFE na GPW poprawia wizerunek giełdy, dzięki czemu 

na rynek napływają nowi inwestorzy. Poprawia to płynność rynku, a przez to rośnie 

wiarygodność wyceny spółek. Długoterminowy horyzont inwestycyjny OFE pokrywa się 

często z perspektywą biznesową spółek, planujących swoje działania i ich finansowanie na 

wiele lat do przodu. Szefowie wielu spółek z GPW wyraźnie wskazują, że znaczna część 

inwestycji ich firm możliwa była tylko dlatego, że znaleźli stabilne i długoterminowe 

finansowanie dla swoich projektów. OFE dysponują odpowiednim zapleczem analitycznym, 

które pozwala im na świadome angażowanie się w złożone przedsięwzięcia inwestycyjne, 

aktywnie uczestnicząc w całym procesie.” 

d) Koszty funkcjonowania OFE 

Funkcjonowanie systemu emerytalnego wiąże się z kosztami, wygenerowanymi między 

innymi przez ewidencję uczestników systemu, pobór składek, zarządzanie bazą danych itp. 

(por. Góra 2003. s. 174). Fundusze emerytalne tworzą dodatkowe koszty wynikające z 

zarządzania portfelem inwestycyjnym, akwizycji, reklamy i marketingu czy też zysku PTE.  

W 2013 r. odpis na działalność ZUS wyniósł 3,42 mld zł. W tym samym czasie PTE 

pobrały opłaty na poziomie 1,6 mld zł. Jeśli wziąć pod uwagę skalę działalności ZUS (tj. 

obsługiwanie nie tylko funduszu emerytalnego, ale także innych funduszy: rentowego, 

wypadkowego i chorobowego), to można uznać, że funkcjonowanie ZUS generuje niższe 

koszty niż funkcjonowanie OFE. 

Instytucje zarządzające OFE, tj. PTE, pobierają trzy rodzaje opłat: od składki, za 

zarządzanie aktywami, z tytułu premii (której wysokość zależy od miejsca funduszu w 

rankingu stóp zwrotu)45. 

Opłaty pobierane przez poszczególne fundusze są praktycznie takie same, co wskazuje 

na brak konkurencji cenowej na tym rynku.  

Wysokość opłaty od składki w kolejnych latach znacząco się obniżyła, co wynikało ze 

zmiany uwarunkowań prawnych. Początkowo maksymalna opłata od składki nie była 

ograniczona ustawowo. W 2004 r. maksymalna opłata od składki została ustalona na 7,0%, 

od 2010 r. – na 3,5%, a od 2014 r. na 1,75%. W rezultacie przeciętna opłata od składki 

pobierana przez fundusze spadła z 9,1% w 2000 r. do 1,75% w lutym 2014 r.46 PTE ponoszą 

opłatę na rzecz ZUS za przekazanie składki. Od 2014 r. wynosiła ona 0,4% przekazanych 

składek (wcześniej było 0,8%). W 2013 r. opłata od składki stanowiła 24,4% wszystkich opłat 

pobranych przez PTE. 

                                                      
45 Wpływ opłat na wysokość emerytury został przedstawiony w rozdziale nr 5. 
46 Dane KNF. 
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Opłata za zarządzanie tworzy wyższy koszt funkcjonowania towarzystw emerytalnych 

niż opłata od składki (w 2013 r. udział tej opłaty w sumie wszystkich opłat wyniósł 70%). 

Opłata za zarządzanie jest ustalana w zależności od wartości aktywów znajdujących się pod 

zarządzaniem danego OFE.  

 

Tabela 3.1 Opłaty za zarządzanie pobierane przez PTE 

Wysokość aktywów netto 

(w mln zł) 

Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem 

od aktywów netto: 

ponad do  

 8 mld zł 0,045 % wartości aktywów netto w skali miesiąca 

8 mld zł 20 mld zł 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł wartości 

aktywów netto w skali miesiąca 

20 mld zł 35 mld zł 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł wartości 

aktywów netto w skali miesiąca 

35 mld zł 45 mld zł 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35 mld zł wartości 

aktywów netto w skali miesiąca 

45 mld zł  15,5 mln zł 

Źródło: Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 

 

Ten sposób ustalenia opłat za zarządzenie sprawia, że im więcej aktywów znajduje się 

pod zarządzaniem danego OFE, tym mniejsza opłata w stosunku do wartości zarządzanych 

aktywów. Równocześnie maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 186 mln rocznie. 

Dotyczy ona funduszy zarządzających aktywami o wartości ponad 45 mld zł (po 

przekazaniu obligacji do ZUS w 2014 r. żaden fundusz nie zarządzał aktywami o wartości 

wyższej od tej kwoty47).   

Opłata z tytułu rachunku premiowego jest niższa od opłaty od składki i za zarządzanie. 

Wynosi ona maksymalnie 0,06% aktywów netto rocznie (w przypadku towarzystwa, którego 

fundusz osiągnął najwyższą stopę zwrotu). 

Wraz z obniżaniem prowizji od pobranej składki oraz wzrostem aktywów pod 

zarządzaniem w kolejnych latach stosunek pobranych opłat do aktywów zarządzanych 

przez fundusze malała. Na początku funkcjonowania OFE (w 2000 r.) wynosiła 12,43%, 

podczas gdy w 2013 r. – 0,53%. W latach 2000–2013 suma opłat pobranych przez PTE 

wyniosła ok. 17,4 mld zł, z czego 4,6 mld zł stanowiło zysk PTE (po uwzględnieniu straty 

PTE z 1999 r. na poziomie 1,2 mld zł). Stosunek zysku netto PTE do ich przychodów (na 

poziomie 37% w 2011 r. i 48% w 2012 r.) wskazuje na bardzo wysoką rentowność osiąganą 

przez PTE.  

 

 

 

                                                      
47 Dane KNF. 
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Tabela 3.2 Wszystkie opłaty pobierane przez PTE oraz ich wynik finansowy (w mln zł). 

 

opłata od 

składki 

opłata za 

zarządzanie 

rachunek 

premiowy 

opłaty 

łącznie 

opłaty łącznie 

w relacji do 

aktywów (w 

%) 

wynik 

finansowy 

PTE 

2000 701 35 - 736 12,43 -  478     

2001 727 83 - 811 5,78 -  162     

2002 625 151 - 775 3,10    56     

2003 633 228 - 861 2,34    449     

2004 699 283 7 989 1,85    385     

2005 819 381 25 1 225 1,67    461     

2006 960 491 34 1 485 1,47    605     

2007 1 057 587 42 1 686 1,27    702     

2008 1 226 586 40 1 852 1,38    740     

2009 1 304 640 35 1 979 1,28    762     

2010 806 894 61 1 761 0,89    598     

2011 554 981 62 1 597 0,70    619     

2012 290 1 032 110 1 432 0,59    715     

2013 389 1 119 90 1 598 0,53    361     

Źródło: Dane KNF. 

 

Znaczną część kosztów stanowiły wydatki na działalność akwizycyjną. W latach 2000-

2013 wyniosły one ok. 4,3 mld zł48. Ze względu na zbliżone stopy zwrotu funduszy 

emerytalnych oraz poziom pobieranych przez nie opłat, zmiany członkostwa w OFE nie 

wiązały się z korzyścią dla przeciętnego ubezpieczonego zmieniającego fundusz. Z tego 

względu, działalność akwizycyjna PTE została w 2011 r. zakazana49. Przyczyniło się to do 

znaczącego spadku liczby osób zmieniających fundusz50.  

Opłaty pobierane przez OFE są niższe od opłat pobieranych przez fundusze 

inwestycyjne zrównoważonego wzrostu działające w Polsce (których strategia inwestycyjna 

przypominała strategię inwestycyjną OFE). W tych drugich opłaty za zarządzanie wynoszą 

przeważnie ok. 2,5–3,0% rocznie, zaś opłata od składki ok. 3,0%. Fundusze akcyjne (których 

strategia inwestycyjna przypomina strategię inwestycyjną OFE po wprowadzeniu zakazu 

inwestowania przez OFE w obligacje skarbowe) pobierają jeszcze wyższe opłaty niż 

fundusze zrównoważonego wzrostu51. Należy jednak podkreślić różnicę między 

dobrowolnymi funduszami, a obowiązkowymi OFE – te drugie na przykład nie muszą (i nie 

mogą) ponosić kosztów reklamy. 

                                                      
48 Tamże. 
49 Największa liczba odejść dotyczyła największych z funduszy. Ze względu na pobieranie przez nie już 

maksymalnej opłaty za zarządzanie korzyści z przejęcia ubezpieczonego (i jego aktywów) były ograniczone 

(mogły się jedynie wiązać z dodatkowymi przychodami z tytułu opłaty od składki). W rezultacie największe 

fundusze – w odróżnieniu od mniejszych – nie prowadziły agresywnej działalności akwizycyjnej. 
50 W latach 2010–2011 liczba osób zmieniających fundusz wynosiła ponad 160 tys. w każdej sesji transferowej 

(odbywającej się raz na kwartał), zaś po koniec 2012 r. – 1,5 tys. osób (dane KNF). 
51 Na podstawie danych z portalu analizy.pl.  
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Opłaty pobierane przez fundusze emerytalne w Polsce są niższe niż średnio w 

pozostałych krajach, na co wskazują obliczenia Międzynarodowej Organizacji Nadzorców 

Emerytalnych (por. IOPS 2014). Tzw. charge ratio (suma opłat w relacji do finalnie – tj. po 40 

latach oszczędzania – zgromadzonego kapitału emerytalnego) w Polsce w 2013 r. wynosiła 

18,74%, przy średniej dla analizowanych 37 krajów na poziomie 22,35%52. W 15 krajach 

charge ratio było niższe niż w Polsce (przy czym najniższy wskaźnik wynosił 5,32%), co 

mogło wskazywać na przestrzeń do dalszego obniżania opłat pobieranych przez PTE.  

e) Możliwość inwestowania pasywnego przez OFE 

Sławiński i Tymoczko (2013) twierdzą, że czynnikiem znacząco obniżającym koszty 

funkcjonowania OFE mogłaby być zmiana polityki inwestycyjnej z aktywnej na pasywną. 

Inwestując pasywnie, OFE dążyłoby do odzwierciedlenia indeksów akcyjnych i indeksów 

obligacji, dokonując transakcji jedynie wtedy, gdy zmieniałby się udział danego aktywa w 

indeksie. Badania empiryczne wskazują bowiem, że zarządzając aktywnie trudno jest 

osiągnąć w długim okresie – a więc horyzoncie oszczędzania na emeryturę – stopę zwrotu 

wyższą niż rynek, a biorąc pod uwagę koszty zarządzania, inwestowanie pasywne przynosi 

wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż inwestowanie aktywne (Sharpe 1991, Gruber 1996, 

Wermers 2000, French 2008, French i Fama 2010). Analizując okres 2000–2012, Sławiński i 

Tymoczko wskazują, że jeśli OFE inwestowałoby pasywnie w indeksy akcji i obligacji (ze 

stałymi wagami wynoszącymi odpowiednio 31,5 i 68,5%), to dzięki niższym kosztom kapitał 

zgromadzony przez osobę z przeciętnym wynagrodzeniem byłby na koniec 2012 r. o 12,5% 

wyższy niż był faktycznie. 

Argumentem przeciwko pasywnemu zarządzaniu mogłoby być ograniczenie roli OFE 

jako podmiotu kształtującego wycenę spółek na rynku. Wydaje się jednak, że choć OFE mają 

duży udział w tzw. free float (27,4% we wszystkich i 38,8% w polskich spółkach notowanych 

na GPW53), to ich rola w kształtowaniu ceny na rynku nie jest znacząca. OFE są 

odpowiedzialne za jedynie 6,8% obrotów na GPW54. Przy inwestowaniu pasywnym przez 

OFE w określony indeks powstawałby również problem, w jaki sposób OFE mogłyby zostać 

włączone w oferty pierwotne (IPO initial public offering), poprzez które następował 

bezpośredni transfer kapitału z OFE do przedsiębiorstw.  

Niektórzy (Capital Strategy 2013) jako wadę inwestowania pasywnego wskazują, że w 

przypadku gdyby wszystkie OFE miały taki sam portfel i konkurowały między sobą jedynie 

poziomem opłat (a nie stopą zwrotu), żadne z OFE nie miałoby bodźców do ponoszenia 

kosztów związanych z nadzorem korporacyjnym.  

                                                      
52 Obliczenia wykonane dla 2013 r., a więc nie uwzględniają one obniżenia opłaty od składki. 
53 Dane na 28 marca 2013 r., za: KNF (2013). 
54 Dane GPW za I półrocze 2013 r. 
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3.4 Wyniki inwestycyjne OFE na tle waloryzacji kapitału w ZUS  

i wzrostu PKB 

Porównanie stóp zwrotu osiąganych w OFE oraz na kontach w ZUS stanowiło istotny 

element debaty nad zmianami w systemie emerytalnym, wprowadzonymi w 2014 r. W 

szczególności rządowy Raport (MPiPS, MF 2013) wskazywał, że „Uwzględniając rzeczywiste 

opłaty od składek, średnia stopa zwrotu w OFE wyniosła 6,6%” (w latach 2000-2012), przy 

wskaźniku waloryzacji na koncie w ZUS wynoszącym 6,8% i waloryzacji na subkoncie na 

poziomie 8,5%. Wniosek z raportu rządowego był zatem taki, że z punktu widzenia emeryta, 

bardziej opłacałoby się gromadzić cały swój kapitał emerytalny w ZUS. Wyliczenia 

dotyczące OFE i subkonta wzbudzają jednak kontrowersje. Miernik dotyczący stopy zwrotu 

OFE został bowiem błędnie zdefiniowany, na co wskazali eksperci KOBE (2013). 

Równocześnie stopa zwrotu dla subkonta (a więc średnie tempo wzrostu PKB z ostatnich 

pięciu lat) w latach 2000–2012 była wyliczana przy wykorzystaniu danych o PKB z okresu 

1996–1999, kiedy to wskutek wysokiej inflacji również nominalne tempo wzrostu PKB było 

wysokie. Trudno jednak liczyć stopę zwrotu dla powstałego w 2011 r. subkonta na 

podstawie danych z okresu, w którym ono nie istniało, a tym bardziej nie istniał nawet 

zreformowany system emerytalny. Równocześnie wyższe stopy zwrotu osiągane na 

subkoncie niż na indywidualnym koncie w ZUS (równe w przybliżeniu wzrostowi 

wpływów składkowych ZUS) trudno uznać za pożądane. W takiej sytuacji zobowiązania 

subkonta rosłyby szybciej niż możliwości spłaty tych zobowiązań. W efekcie, aby pokryć 

emerytury wypłacane z subkonta, państwo musiałoby w przyszłości podnieść podatki (lub 

też nie wywiązać się z tych zobowiązań).  

Wyniki inwestycyjne OFE można porównywać z waloryzacją kapitału w ZUS na 

podstawie wielu wskaźników i używając różnych metodologii. Wśród wskaźników można 

wymienić średnią arytmetyczną, średnią geometryczną, relację zgromadzonego kapitału do 

łącznej wartości wpłaconych składek czy też wewnętrzną stopę zwrotu. Każdy z tych 

wskaźników oraz każda metodologia liczenia ma inną interpretację. Innego wskaźnika 

należy użyć przy obliczeniach faktycznej stopy zwrotu osiągniętej przez wpłacającego 

składki w określonych latach, a innego, chcąc wykorzystać dany wskaźnik do prognoz. 

Różnice w sposobach liczenia mogą wynikać z przyjęcia różnej częstotliwości danych 

(roczna, kwartalna, miesięczna) czy różnych poziomów odprowadzanych składek (stałych 

bądź rosnących wraz ze wzrostem wynagrodzeń w czasie). Równocześnie powstaje 

problem, w jaki sposób obliczyć średnią stopę zwrotu OFE (zwykła średnia dla wszystkich 

funduszy, średnia (ważona aktywami) stopa zwrotu poszczególnych funduszy, stopa 

zwrotu ze średniej (ważonej aktywami) wartości jednostki rozrachunkowej OFE55). 

                                                      
55 Dwa ostatnie mierniki różnią się momentem agregacji danych. Pierwsze podejście zakłada policzenie stóp 

zwrotu poszczególnych funduszy, a następnie obliczenie średniej ważonej aktywami. Drugie podejście zakłada 

policzenie średniej (ważonej aktywami) wartości jednostki rozrachunkowej OFE, a następnie policzenie stopy 

zwrotu dla tej średniej. Te dwa podejścia dają nieznacznie inne rezultaty. 
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Poniżej zostaną użyte wskaźniki – w opinii autora – najbardziej użyteczne w 

porównaniu opłacalności (z punktu widzenia ubezpieczonego) uczestniczenia w każdej z 

części systemu emerytalnego: 

 średnia arytmetyczna stopa zwrotu. Średnia arytmetyczna z historycznych stóp 

zwrotu jest wskaźnikiem, który może mieć funkcję prognostyczną, o ile stopy zwrotu 

są ze sobą nieskorelowane w czasie (por. Mehra i Prescott 2008);  

 średnia geometryczna stopa zwrotu. Średnia geometryczna z historycznych stóp 

zwrotu jest wskaźnikiem, który może mieć funkcję prognostyczną, o ile stopy zwrotu 

są ze sobą skorelowane w czasie (por. Mehra i Prescott 2008)56; 

 skumulowana wartość zgromadzonego kapitału w relacji do skumulowanej wartości 

kapitału wpłaconego. Wskaźnik ten ukazuje stopę zwrotu, którą osiągnęła osoba 

regularnie odprowadzająca składki. 

Ze względu na znaczną niestabilność wewnętrznej stopy zwrotu w krótkiej próbie 

(dodanie jednej obserwacji może w dużo większym stopniu zaburzyć wynik niż w 

przypadku wymienionych mierników) nie będzie ona uwzględniana w analizie. W długim 

okresie wewnętrzna stopa zwrotu jest jednak bardzo bliska średniej geometrycznej57. 

Obliczeń dokonano na podstawie danych ZUS o rocznych wskaźnikach waloryzacji 

kont, danych KNF o średniej wartości jednostki rozrachunkowej OFE ważonej aktywami 

poszczególnych OFE (uwzględniającej opłatę za zarządzenie, nieuwzględniającej opłaty od 

składki) oraz Eurostatu o PKB w ujęciu nominalnym. Analizę przedstawiono dla okresu 2000 

–2013 r. w ujęciu kwartalnym (rok 2000 był pierwszym całym rokiem funkcjonowania 

zreformowanego systemu emerytalnego). Założono, że co kwartał na każde z kont (OFE i 

ZUS) wpływa stała kwota (w scenariuszu alternatywnym kwota ta rosła zgodnie ze 

wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce58). Przyjęto, że jednostka uczestnictwa 

w OFE jest kupowana w połowie kwartału po cenie równej średniej wartości jednostki 

uczestnictwa na początku i na końcu danego kwartału. Założono, że waloryzacja stanu konta 

w ZUS za dany rok jest przeprowadzana w bieżącym roku59. Pominięto aspekt waloryzacji 

kwartalnych, które dotyczą części osób i odbywają się w momencie przejścia na emeryturę60. 

Przedstawiono również, jakie byłyby waloryzacje na sukboncie, zakładając, że wskaźnik 

waloryzacji jest równy tempu wzrostu PKB (a nie jak jest faktycznie – średniemu tempu 

wzrostu PKB z ostatnich pięciu lat). Takie podejście pozwala uniknąć kontrowersji 

                                                      
56 Test Ljunga-Boxa wskazuje, że stopy zwrotu OFE są ze sobą nieskorelowane. Test ten wskazuje jednak na 

możliwość autokorelacji wskaźników waloryzacji w ZUS. 
57 Na ten fakt wskazują Otto i Wiśniewski (2013). Autorzy ukazują, że w latach 2000-2012 wewnętrzna stopa 

zwrotu dla OFE wynosiła 6,11%, zaś dla ZUS 5,79%. Zakładając jednak, że w kolejnych 26-u latach stopy zwrotu 

kształtowałyby się identycznie jak w okresie 2000–2012, wewnętrzna stopa zwrotu w 2036 r. wyniosłaby dla OFE 

8,21% (przy średniej geometrycznej 8,66%), a dla ZUS – 6,46% (przy średniej geometrycznej 6,75%). 
58 Zgodnie z danymi GUS. 
59 Faktycznie jest ona przeprowadzana z rocznym opóźnieniem, tj. w 2013 r. jest przeprowadzana waloryzacja 

za 2012 r. Po przejściu na emeryturę, aby emeryt „nie tracił” ostatniej waloryzacji, dokonywana jest waloryzacja 

według wskaźników kwartalnych, por. rozdział 7. 
60 Zasady waloryzacji kwartalnych są przedstawione w rozdziale 7. Zasady waloryzacji kwartalnych  są 

jednak prawdopodobnie wynikiem nieuwagi na etapie wprowadzania legislacji.   
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związanych z uwzględnianiem w analizie danych o PKB sprzed istnienia zreformowanego 

systemu emerytalnego (tj. przed 1999 r.). Ponieważ subkonto istnieje dopiero od 2011 r., 

wyliczenia te są jedynie hipotetyczne.  
 

Tabela 3.3 Mierniki stóp zwrotu OFE i waloryzacji kapitału na koncie w ZUS i subkoncie w 

latach 2000-2013 

 
OFE ZUS 

PKB 

(subkonto) 

średnia arytmetyczna (OFE – tylko opłata za 

zarządzanie) 
9,0% 6,7% 6,7% 

średnia geometryczna brutto (OFE – tylko 

opłata za zarządzanie) 
8,7% 6,6% 6,6% 

średnia geometryczna netto (OFE – opłata za 

zarządzanie i opłata od składki w 2000 r. 

(9,1%)) 

7,9% 6,6% 6,6% 

Stosunek kapitału  zgromadzonego na koniec 

okresu do kapitału wpłaconego (OFE – opłata 

za zarządzanie i opłata od składki w latach 

2000–2013); stała składka 

164,6% 156,1% 152,7% 

kapitał zgromadzony/kapitał wpłacony na 

koniec okresu (OFE – opłata za zarządzanie i 

opłata od składki w latach 2000–2013); składka 

od przeciętnego wynagrodzenia 

154,0% 147,4% 144,2% 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych KNF, ZUS, GUS. 

W latach 2000–2013 średnia arytmetyczna rocznej stopy zwroty OFE wyniosła 9,0% 

(tabela 3.3; wykres 3.5). W tym samym okresie średnia arytmetyczna waloryzacji kapitału na 

koncie w ZUS wyniosła 6,7% – tyle samo, co średnie nominalne tempo wzrostu PKB w tym 

okresie (stanowiące stopę zwrotu na subkoncie). Miara ta nie uwzględnia opłaty od składki 

pobieranej przez OFE, natomiast uwzględnia opłatę za zarządzanie. Średnia arytmetyczna 

stopa zwrotu jest stała bez względu na przyjętą kolejność zdarzeń. Kolejność zdarzeń jest 

jednak istotna z punktu widzenia faktycznie osiągniętej stopy zwrotu.  

Stopę zwrotu z inwestycji osiągnięta przy zainwestowaniu danej kwoty na początku 

2000 r. może zostać obliczona na podstawie średniej geometrycznej. W latach 2000–2013 w 

przypadku OFE wyniosła ona 7,9% (jest to stopa netto, uwzględniając wszystkie opłaty, w 

tym opłatę od składki pobraną w 2000 r., tj. 9,1% składki), zaś w przypadku waloryzacji w 

ZUS i tempa wzrostu PKB – 6,6%. W przypadku, gdyby prowizja od odprowadzonej składki 

od początku wynosiła 1,75% (tak jak to ma miejsce od 2014 r.), stopa zwrotu w OFE w 

badanym okresie wyniosłaby 8,5%. Zakładając jednorazową wpłatę 100 zł na początku 2000 

r., w 2013 r. kapitał zgromadzony w OFE wyniósłby 291 zł (przy prowizji od składki 9,1%), a 

w ZUS 246 zł.  

Jak wskazano wyżej, średnia arytmetyczna i średnia geometryczna mogą być 

miernikami, które można wykorzystać do prognozowania przyszłej wartości gromadzonego 

kapitału. ukazują jednak, o ile faktycznie wzrósł kapitał osoby regularnie wpłacającej 

składkę.  
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Przy założeniu kwartalnych wpłat dokonywanych regularnie i w tej samej wysokości w 

okresie 2000–2013 kapitał zgromadzony na koncie w OFE wyniósłby ok. 165% łącznej sumy 

składek wpłaconych (po uwzględnieniu wszystkich opłat, w tym opłaty od pobranej składki 

malejącej z 9,1% w 2000 r. do 3,5% w 2013 r.), na koncie w ZUS ok. 156%, zaś na subkoncie w 

ZUS ok. 153% łącznej sumy wpłaconych składek (wykres 3.7). 

Faktycznie jednak kwartalne wpłaty nie były tej samej wysokości. Przeciętna wpłata 

rosła bowiem zgodnie ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Przy 

założeniu, że wpłacona składka rosła tak jak przeciętne wynagrodzenie w gospodarce, 

kapitał  zgromadzony na koncie w OFE wyniósłby ok. 154% łącznej sumy składek 

wpłaconych (po uwzględnieniu wszystkich opłat), na koncie w ZUS – ok. 147%, zaś na 

subkoncie w ZUS – ok. 144% łącznej sumy wpłaconych składek (wykres 3.8).  

Ciekawe wyniki dostarcza analiza wykonana przy założeniu, że sekwencja danych z 

okresu 2000–2013 zostanie utrzymana do 2039 r. (tj. dane z okresu 2000–2013 zostały 

dwukrotnie powtórzone: zmienne w 2014 r. były takie same jak w 2000 r., zmienne w 2015 r. 

takie same jak w 2011 r. itd.; por. Otto i Wiśniewski 2013). Przy tym założeniu kapitał 

zgromadzony w OFE byłby 6,7 razy wyższy niż kapitał wpłacony, zgromadzony w ZUS – 

4,2 razy, zaś na subkoncie  – 4,7 razy (wykres 3.9, wykres 3.10). Zakładając, że 

wynagrodzenia od 2014 r. rosłyby w tempie 5% (a więc w tempie zbliżonym do 

obserwowanego w latach 2000–2013), kapitał zgromadzony w OFE byłby 4,1 razy wyższy 

niż kapitał wpłacony, zgromadzony w ZUS – 3,1 razy, zaś na subkoncie  – 2,8 razy. Tej 

analizy nie należy traktować jako prognozy, ale jako przykład, w jaki sposób niewielkie 

różnice w średnich stopach zwrotu mogą się w długim okresie kumulować. Równocześnie 

warto zwrócić uwagę, że o ile w latach 2000–2013 relacja wartości kapitału zgromadzonego 

do kapitału wpłaconego w OFE była w pewnych latach niższa niż w przypadku konta w 

ZUS i (hipotetycznie) subkonta, o tyle powtórzenie sekwencji zdarzeń do 2039 r. sprawia, że 

taka sytuacja już się nie powtarza (z wyjątkiem jednego kwartału w 2022 r. w scenariuszu 

rosnącej składki).  
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Wykres 3.5 Roczna stopa zwrotu OFE, waloryzacja 

kapitału na koncie w ZUS oraz tempo wzrostu PKB  

w latach 2000–2013 (w %) 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych KNF, 

ZUS, GUS. 

Wykres 3.6 Skumulowany zwrot OFE, waloryzacja 

kapitału na koncie w ZUS oraz tempo wzrostu PKB  

w latach 2000–2013 (2000=100) 

 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych KNF, 

ZUS, GUS. 
 

Wykres 3.7 Relacja kapitału zgromadzonego do 

kapitału wpłaconego do OFE, ZUS oraz na subkonto  

w latach 2000–2013 (kapitał wpłacony = 100; stałe 

wpłaty co kwartał)  
 

 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych KNF, 

ZUS, GUS. 

Wykres 3.8 Relacja kapitału zgromadzonego do 

kapitału wpłaconego w OFE, w ZUS oraz na subkonto 

w latach 2000–2013 (kapitał wpłacony = 100; wpłaty co 

kwartał od przeciętnego wynagrodzenia)  

 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych KNF, 

ZUS, GUS. 
 

Wykres 3.9 Kapitału zgromadzony w OFE, ZUS oraz 

na subkoncie w latach 2000–2039 (kapitał wpłacony = 

100; stałe wpłaty co kwartał; lata 2014–2039 – s 

powtórzenie sekwencji zmiennych z lat 2000-2013)  

 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych KNF, ZUS, 

GUS. 

Wykres 3.10 Kapitał zgromadzony w OFE, ZUS oraz na 

subkoncie w latach 2000–2039 (kapitał wpłacony = 100; 

wpłaty rosnące w tempie 5% rocznie*; lata 2014-2039 – 

powtórzenie sekwencji zmiennych z lat 2000–2013)  

 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych KNF, ZUS, 

GUS. * W latach 2000-2013 wzrost wynagrodzeń zgodny ze 

wzrostem przeciętnego wynagrodzenia; od 2014 r. opłata od 

składki na poziomie 1,75% 
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Podsumowanie 

W odpowiedzi na wyzwania związane z długookresową stabilnością finansów 

publicznych, w warunkach oczekiwanego pogarszania się sytuacji demograficznej, w 1999 r. 

została przeprowadzona reforma emerytalna. Głównym założeniem reformy było przejście z 

systemu zdefiniowanego świadczenia do systemu zdefiniowanej składki. Zmiana ta w 

praktyce obniżała przyszłe emerytury, co wspierało stabilność finansową systemu. Nowy 

system emerytalny miał również zmniejszyć zniekształcenia podatkowe w gospodarce 

poprzez zastąpienie systemu finansowanego podatkami systemem finansowanym 

oszczędnościami. Nowy system emerytalny miał pozytywnie oddziaływać na gospodarkę 

poprzez efekty zewnętrzne, w tym między innymi poprzez sprzyjanie rozwojowi rynków 

finansowych po wprowadzeniu do systemu filara kapitałowego. 

Po 1999 r. system emerytalny był zmieniany w innych kierunkach niż zakładano 

przeprowadzając reformę z tego roku. Przede wszystkim z powszechnego systemu 

emerytalnego wyłączono niektóre grupy zawodowe, a także, później niż zakładano, 

podniesiono wiek emerytalny. Równocześnie dochody z prywatyzacji w ograniczonym 

stopniu były przeznaczane na finansowanie powstania filara kapitałowego. 

W 2011 i 2014 r., ze względu na koszt dla finansów publicznych związany z tworzeniem 

filara kapitałowego, istotnie ograniczono jego rolę. Zmniejszono składkę przekazywaną do 

tego filara oraz wprowadzono dobrowolność uczestniczenia w nim. Poprzez zakaz 

lokowania środków w obligacje skarbowe, w obliczu braku alternatywnych inwestycji, w 

2014 r. OFE stały się w praktyce agresywnymi funduszami akcyjnymi, lokującymi ponad 

80% aktywów w akcje. 

Dotychczasowe funkcjonowanie funduszy emerytalnych charakteryzował brak 

konkurencji między funduszami, w tym zarówno konkurencji cenowej, jak i opartej na stopie 

zwrotu. PTE pobierały maksymalnie dozwolone przez prawo opłaty, uzyskując wysoką 

rentowność swojej działalności. Równocześnie konstrukcja tzw. benchmarku inwestycyjnego 

skłaniała mniejsze fundusze do naśladowania portfeli inwestycyjnych największych 

funduszy.  

Chociaż udział akcji w portfelach OFE kształtował się w latach 2000–2013 między ok. 

20% a 40%, to rola OFE w rozwoju polskiej giełdy była znacząca. Na rolę OFE w rozwoju 

rynku kapitałowego wskazuje wysoki udział w kapitalizacji giełdy (a zwłaszcza udział w 

tzw. free float), w poszczególnych spółkach oraz znacząca rola OFE w ofertach pierwotnych 

(IPO), w tym związanych z prywatyzacją. W rezultacie działalność OFE ułatwiała 

kierowanie kapitału w stronę produktywnych przedsięwzięć gospodarczych. 

W latach 2000–2013 fundusze osiągnęły wyższą stopę zwrotu niż waloryzacja kapitału w 

ZUS (po uwzględnieniu wszystkich opłat pobieranych przez PTE). Stopa zwrotu OFE w tym 

okresie była także wyższa niż nominalny wzrost PKB. Sposobem na zwiększenie 

rentowności inwestycji OFE w długim okresie mogłoby być wprowadzenie pasywnego 

zarządzania. Doprowadziłoby to do spadku kosztów zarządzania i stopy zwrotu netto (tj. po 

odjęciu kosztów). 
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4. Stopa wolna od ryzyka, stopa zwrotu z akcji i wzrost PKB  

w długim okresie 

W rozdziale 4 zostanie przedstawiona analiza relacji między wzrostem PKB, stopą 

zwrotu z akcji, obligacji i bonów skarbowych na gruncie teoretycznym i empirycznym. 

Relacje te są ważne z kilku powodów.  

Po pierwsze, relacja między wzrostem PKB a stopą zwrotu osiąganą na rynkach 

finansowych może stanowić argument za tworzeniem filara kapitałowego. W przypadku, 

gdy stopa zwrotu z akcji przewyższa tempo wzrostu PKB, indywidualne oszczędności 

przyszłych emerytów w części FDC mogą przynieść wyższą stopę zwrotu niż w części NDC. 

Wtedy też przyszłe pokolenia emerytów otrzymywałyby daną wartość świadczenia przy 

niższej składce płaconej w okresie aktywności zawodowej. Należy jednak podkreślić, że 

niezależnie od sposobu alokacji składki pomiędzy część NDC i FDC, wypłata emerytur 

zawsze będzie stanowiła obciążenie dla pokolenia pracującego.   

Po drugie, znajomość relacji między omawianymi zmiennymi stanowi warunek 

konieczny do oszacowania wysokości przyszłej emerytury w nowym systemie emerytalnym 

w Polsce61.  

Po trzecie, relacja między stopą zwrotu z akcji i oprocentowaniem obligacji pozwala 

ocenić koszt utworzenia części FDC systemu emerytalnego, rozumiany jako różnica między 

kosztami finansowania długu publicznego powstałego wskutek utworzenia części NDC a 

stopą zwrotu osiąganą w części FDC. Po czwarte, znajomość relacji między stopą zwrotu z 

akcji oraz obligacji pozwala na ustalenie najkorzystniejszej dla przyszłego emeryta alokacji w 

portfelu emerytalnym OFE. 

Rozdział składa się z dwóch głównych części. W pierwszej zostanie przedstawiona 

analiza relacji między stopą zwrotu z akcji i obligacji, w drugiej zaś relacji między stopą 

zwrotu z akcji i tempem wzrostu PKB. Tematyka zostanie zaprezentowana zarówno na 

gruncie teoretycznym, jak i empirycznym. Analiza empiryczna dotyczyć będzie 17 

gospodarek w latach 1900-2010. Relacja między stopą zwrotu z akcji, a tempem wzrostu PKB 

zostanie zweryfikowana przy wykorzystaniu danych dla 46 krajów w ostatnich kilkunastu 

latach.  

4.1  Stopa zwrotu z akcji, obligacji i bonów skarbowych 

W artykule opublikowanym 1985 r. R. Mehra i E. Prescott (Mehra i Prescott 1985), 

postawili pytanie dotyczące teoretycznego uzasadnienia wysokości premii za ryzyko, którą 

mogą uzyskać osoby inwestujące w akcje notowane na giełdzie. Dysponując danymi za lata 

                                                      
61 Oszacowanie wysokości emerytury będzie tematem rozdziału 5. 
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1889-1978, autorzy ci dowiedli, że średnia62 realna stopa zwrotu z akcji osiągnęła poziom 

6,98%, podczas gdy średnia realna stopa zwrotu z aktywów pozbawionych ryzyka (bonów 

skarbowych USA) wynosiła 0,8%. Oznacza to, że w omawianym okresie premia za ryzyko w 

gospodarce amerykańskiej kształtowała się na poziomie 6,18 pkt proc. i była zdecydowanie 

wyższa niż przewidywana w modelu teoretycznym. Jej wysokość ustalili oni na poziomie 

0,35 pkt proc.63 

Aby uzasadnić wysokość premii za ryzyko rozpatrzmy następujący model (por. Mehra i 

Prescott 2008). Zgodnie z tym modelem, w gospodarce występuje reprezentatywne 

gospodarstwo domowe, maksymalizujące funkcję: 

 

(1)   ∑    (  )
 

   
; 0 <    < 1 

 

gdzie ct stanowi konsumpcję w okresie t, a   jest czynnikiem dyskontującym (im niższa jej 

wysokość, tym gospodarstwo domowe bardziej niecierpliwe). E0 jest operatorem oczekiwań, 

który zależy od informacji dostępnych w okresie t = 0. Funkcja użyteczności gospodarstwa 

domowego charakteryzuje się stałą relatywną awersją do ryzyka i ma postać: 

 

(2) U(c, α) = 
       

    
    0 <   < 1 

 

W gospodarce występuje jedno aktywo produkcyjne, którego produkcja wynosi yt w 

okresie t (podąża ona procesem stochastycznym {yt}). Występuje również akcja (jej cena to 

pt), która może być handlowana na rynku konkurencyjnym i daje prawo do konsumpcji 

wyprodukowanego dobra yt. 

Analizując wybór, przed jakim staje gospodarstwo domowe, można zauważyć, że jeśli 

gospodarstwo domowe w okresie t kupi akcję, to jego użyteczność spadnie o ptU’(ct). 

Natomiast sprzedając akcję w kolejnym okresie gospodarstwo domowe zyska pt+yt+1, a więc 

w kategoriach użyteczności    {(pt+1+yt+1)U’(ct+1)}. W optimum obie wartości muszą być sobie 

równe (por. m.in. Rubinstein 1976, Lucas 1978, Breeden 1979, Cochrane 2005). Zachodzi 

więc: 

 

(3) pt ’( t) =    {(pt+1 + yt+1) ’( t+1)}  

 

Przekształcając to równanie oraz przyjmując, że stopa zwrotu z akcji wynosi: 

 

(4) Re,t+1 = 
          

  
 , 

 

                                                      
62 Chodzi o średnią arytmetyczną. 
63 Był to wariant modelu wyceny aktywów finansowych zaproponowany przez R. Lucasa (1978). 
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otrzymujemy: 

 

(5) 1 =     
 ’(    )

 ’(  )
 Re,t+1}. 

Analogiczne równanie można uzyskać dla stopy zwrotu z obligacji (stopy wolnej od 

ryzyka): 

 

(6) 1 =     
 ’(    )

 ’(  )
 }Rf,t+1 , 

gdzie 

 

(7) Rf,t+1= 
 

  
 ,  dla ceny obligacji wynoszącej     

Po przekształceniach algebraicznych (Mehra i Prescott 2008), uzyska się wzór: 

 

(8)    (Re,t+1) = Rf,t+1 + Covt{
  ’(    )       

    ’(  ) 
}. 

Oznacza to, że zgodnie z podanym modelem, stopa zwrotu z akcji równa się stopie 

zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka, powiększonej o premię za ponoszone ryzyko, która 

zależy od kowariancji stopy zwrotu z akcji z krańcową użytecznością z konsumpcji. Zgodnie  

z tym wzorem premia za ryzyko powinna być wysoka w przypadku, gdy występuje 

dodatnia korelacja między zwrotem z aktywa a poziomem konsumpcji. Inaczej mówiąc, 

wysoka premia za ryzyko występuje w przypadku aktywów dających wysoką stopę zwrotu, 

gdy konsumpcja jest wysoka (a więc krańcowa użyteczność z konsumpcji jest niska) lub  

w przypadku aktywów charakteryzujących się niską stopą zwrotu w okresie niskiej 

konsumpcji.  

Przekształcając dalej równanie numer 8, Mehra i Prescott (2008) ukazują, że jeśli 

przyjmie się pewne założenia64 wysokości premii za ryzyko w przypadku inwestowania w 

akcje wynosi α  
   tzn. zależy ona jedynie od współczynnika awersji do ryzyka (α) oraz 

wariancji stopy wzrostu konsumpcji (  
 ). Ustalając współczynnik awersji do ryzyka na 

poziomie 10 (co stanowi relatywnie wysoki poziom, por. Kocherlakota (1996)) oraz 

przyjmując – zgodnie z danymi historycznymi użytymi przez Mehra i Prescott (1984) w 

swoim pierwotnym artykule dotyczącej tematyki premii za ryzyko65 – wariancję stopy 

wzrostu konsumpcji na poziomie 0,001369, wymodelowana premia za ryzyko osiąga poziom 

1,4 punktu procentowego. Jest więc znacznie niższa niż obserwowana rzeczywiście w 

gospodarce (tabela 4.1 i tabela 4.2), mimo – jak się wydaje – zawyżonej wartości 

współczynnika awersji do ryzyka. 

 

                                                      
64 Założenia, że tempo wzrostu dywidendy jest równe tempu wzrostu konsumpcji, oraz założenia dotyczące 

między innymi rozkładów tempa wzrostu konsumpcji i wielkości dywidendy. Założenia te nie mają charakteru 

zasadniczego; co więcej nie występowały w pierwotnym artykule Mehra i Prescott (1985).  
65 Dane dotyczyły lat 1889-1978. 



70 

 

Tabela 4.1 Premia za ryzyko w Stanach Zjednoczonych dla różnych zbiorów danych. 

zbiór danych: średni66 realny 

zwrot z akcji 

(indeksu) (%) 

średni realny zwrot  

z aktywów wolnych od 

ryzyka (%) 

premia za ryzyko 

(equity premium) 

Siegel (badany okres: 

1802-2004) 

8,38 3,02 5,36 

Shiller (badany okres: 

1871-2005) 

8,32 2,68 5,64 

Mehra i Prescott 

(badany okres:  

1889-2005) 

7,67 1,31 6,36 

Ibbotson (badany 

okres: 1926-2004) 

9,27 0,64 8,63 

Źródło: Mehra i Prescott (2008). 

 

Tabela 4.2 przedstawia premię za ryzyko w 17 krajach świata w latach 1900-2010. Udział 

kapitalizacji giełd w tych państwach w łącznej światowej kapitalizacji wynosił  

w 1900 r. ok. 90%67, a w 2009 r. nieco ponad 80% (Credit Suisse Global 2011). Wybór 1900 r. 

jako punktu startowego jest umotywowany jakością danych. Choć dane dotyczące okresu 

przed 1900 r. są również dostępne, to jednak – jak wskazuje Dimson et al. (2006) – dla wielu 

państwa nie są one w pełni wiarygodne. Dane dotyczące stóp zwrotu z akcji uwzględniają 

również reinwestowane dywidendy. Z uwagi na dostępność danych przedstawione wartości 

stanowią średnie geometryczne. Szczegółowy opis konstrukcji bazy danych jest dostępny  

w na przykład w Dimson et al. (2006).  

Użycie średnich geometrycznych pozwala określić skumulowaną stopę zwrotu w 

omawianym okresie i jest pomocne w analizie historycznych stóp zwrotu. W celu określenia 

wartości oczekiwanej przyszłych stóp zwrotu zasadne może być stosowanie arytmetycznej 

stopy zwrotu (średnia geometryczna miałaby uzasadnienie w przypadku, gdyby stopy 

zwrotu były skorelowane ze sobą w czasie, a średnia arytmetyczna,  gdy stopy zwrotu są ze 

sobą nieskorelowane w czasie)68. Ze względu na to, że stosowanie obydwu średnich może 

być zasadne w analizie odrębnego problemu, będą prezentowane zarówno średnie 

geometryczne, jak i arytmetyczne. 

Relatywnie wysoka premia za ryzyko, jak można zauważyć, nie jest charakterystyczna 

jedynie dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. W każdym z przedstawionych wcześniej 

krajów średnia stopa zwrotu z akcji przewyższała stopę zwrotu z obligacji o od 2,1 do 6,0 pkt 

proc., a stopę zwrotu z bonów skarbowych o od 2,8 do 6,7 pkt proc. Inwestowaniu w akcje 

towarzyszył jednak zdecydowanie wyższy poziom ryzyka, mierzony odchyleniem 

standardowym stóp zwrotu. Warto zwrócić uwagę na to, że ze względu na dużo wyższą 

                                                      
66 Chodzi o średnią arytmetyczną. 
67 Wysoki udział kapitalizacji giełd w badanych krajach w łącznej światowej kapitalizacji sprawia, że dane są 

tylko w zaniedbywalnie niewielkim  stopniu zafałszowane wskutek tego, że badane są jedynie te giełdy, które w 

dalszym ciągu funkcjonują (tzw. surivorship bias). 
68 Mehra i Prescott (2008). 
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wariancję stóp zwrotu z akcji niż z obligacji premia za ryzyko mierzona różnicą między 

średnimi arytmetycznymi ze stóp zwrotu z akcji i ze stóp zwrotu z obligacji jest wyższa niż 

mierzona różnicą średnich geometrycznych. Przy założeniu, że stopy zwrotów mają rozkład 

log-normalny, średnia arytmetyczna jest wyższa od średniej geometrycznej o około połowę 

wariancji stopy zwrotu z danego aktywa. W omawianym przypadku, przy odpowiednim 

przeliczeniu danych, średnia arytmetyczna stopy zwrotu z akcji w latach 1900-2010 wyniosła 

średnio w analizowanych gospodarkach 7,5%, z obligacji – 1,7%, zaś z bonów 0,4%. Premia 

za ryzyko wyniosła więc średnio nawet 7,1 pkt proc. 

 

Tabela 4.2 Średnie geometryczne realne stopy zwrotu (przed opodatkowaniem) i odchylenia 

standardowe w przypadku akcji (wraz z reinwestowanymi zyskami z dywidendy) i obligacji 

oraz premia za ryzyko w poszczególnych krajach w latach 1900-2010. 

 akcje obligacje bony premia za 

ryzyko (akcje 

względem 

obligacji) 

premia za 

ryzyko 

(akcje 

względem 

bonów) 
 Stopa 

zwrotu 

Odchyl. 

stand. 

Stopa 

zwrotu 

Odchyl. 

stand. 

Stopa 

zwrotu 

Odchyl. 

stand. 

Australia 7,4 18,2 1,4 13,2 0,7 5,4 6,0 6,7 

Belgia 2,5 23,6 -0,1 12,0 -0,3 8,0 2,6 2,8 

Kanada 5,9 17,2 2,1 10,4 1,6 4,9 3,8 4,3 

Dania 5,1 20,9 3,0 11,7 2,3 6,0 2,1 2,8 

Finlandia 5,4 30,3 -0,2 13,7 -0,5 11,9 5,6 5,9 

Francja 3,1 23,5 -0,1 13,0 -2,8 9,6 3,2 5,9 

Niemcy 3,1 32,2 -1,9 15,5 -2,4 13,2 5,0 5,5 

Włochy 2,0 29,0 -1,7 14,1 -3,6 11,5 3,7 5,6 

Japonia 3,8 29,8 -1,1 20,1 -1,9 13,9 4,9 5,7 

Holandia 5,0 21,8 1,4 9,4 0,7 5,0 3,6 4,3 

Nowa 

Zelandia 
5,8 19,7 2,0 9,0 1,7 4,7 3,8 4,1 

Norwegia 4,7 27,4 1,7 12,2 1,2 7,2 3,0 3,5 

Hiszpania 3,6 22,3 1,3 11,8 0,3 5,9 2,3 3,3 

Szwecja 6,3 22,9 2,4 12,4 1,9 6,8 3,9 4,4 

Szwajcaria 4,2 19,8 2,1 9,3 0,8 5,0 2,1 3,4 

Wielka 

Brytania 
5,3 20,0 1,4 13,7 1,0 6,4 3,9 4,3 

USA 6,3 20,3 1,8 10,2 1,0 4,7 4,5 5,3 

Średnia 

(nieważona) 
4,7 23,5 0,9 12,5 0,1 7,7 3,8 4,6 

Źródło: Credit Suisse Global (2011). Dane pochodzą z bazy danych Dimson-Marsh-Staunton. W opinii autorów są 

to najbardziej wiarygodne zbiory danych dostępne w literaturze. 

 

Problematyka wysokich, nieuzasadnionych teoretycznie różnic między stopą zwrotu z 

akcji a stopą zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka znana jest w literaturze jako equity 
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premium puzzle (EPP). Zagadkowość EPP wiąże się nie tyle z faktem, że akcje charakteryzują 

się wyższą średnią stopą zwrotu niż aktywa pozbawione ryzyka, ile wynika z wysokości 

różnicy. Zagadkowość jest tym większa, że cały teoretyczny model opiera się jedynie na 

trzech założeniach: kształcie funkcji użyteczności i występowaniu reprezentatywnego 

konsumenta, kompletności rynków oraz braku kosztów związanych z handlem aktywami 

(Kocherlakota 1996). 

Od pierwszego artykułu Mehry i Prescotta z 1985 r. na temat EPP powstało wiele 

artykułów, w których dokonywano próby teoretycznego wyjaśnienia obserwowanego w 

rzeczywistości poziomu premii za ryzyko. Badania koncentrowały się głównie na 

(Donaldson i Mehra 2008): 

 zmianach założeń dotyczących preferencji, w tym założeń o homogeniczności 

konsumentów69. 

 uwzględnieniu rzadkich zdarzeń o charakterze „katastroficznym”70. 

 uwzględnieniu ograniczeń w zdolności do zabezpieczania kredytu oraz 

niekompletności rynków, zarówno wskutek braku dostępu do rynków finansowych 

dla niektórych konsumentów, jak i ograniczeń w handlu do tylko niektórych klas 

aktywów71. 

 wprowadzeniu dodatkowej niepewności wśród konsumentów, wynikającej z braku 

znajomości rozkładu zmiennych (m.in. dywidend i wynagrodzeń), co prowadzi do 

wzrostu premii za ryzyko72. 

Jak wskazuje Mehra i Prescott (2008)73, wprowadzanie do modeli wcześniej 

przedstawionych zmian pozwalało na nieco bardziej trafne modelowe odwzorowanie 

faktycznej wysokości premii za ryzyko. Pomimo powstania obszernej literatury dotyczącej 

problematyki EPP, nie powstało jednak, jak dotąd, pełne uzasadnienie teoretyczne, które w 

całości wyjaśniałoby tak dużą różnicę między stopą zwrotu z akcji a stopą zwrotu z obligacji. 

4.2 Stopa zwrotu z akcji a tempo wzrostu PKB 

Relacja między długookresowym wzrostem gospodarczym a stopą zwrotu z akcji jest 

istotna z punktu widzenia konstrukcji kapitałowej części systemu emerytalnego. Im różnica 

między stopą zwrotu z akcji a tempem wzrostu PKB jest wyższa, tym bardziej opłacalne 

może być tworzenie kapitałowej części w systemie emerytalnym. Celem niniejszego 

                                                      
69 Z najnowszej literatury m.in.: Bansal i Yaron (2004), Boldrin, Christiano i Fisher (2001), Campbell i Cochrane 

(1999). 
70 Rietz (1988), Barro (2006). 
71 Z najnowszej literatury m.in.: Brav, Constantinides i Geczy (2002), Lustigi i van Nieuwerburgh (2005), 

Storesletten, Telmer i Yaron (2007), Constantinides, Donaldson i Mehra (2002), McGrattani Prescott (2001), 

Storesletten, Telmer i Yaron (2004), Attanasio, Banks i Tanner (2002), Brav, Vissing-Jorgensen (2002). 
72Barrillas et al. (2006) i Weitzman (2007). 
73 Przegląd literatury dotyczący EPP – oprócz podręcznika Mehra i Prescott (2008) – można znaleźć w pracach 

Kocherlakota (1996), Cochrane (1997) i Campbell (1999, 2001). 
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podrozdziału jest zbadanie relacji między tymi dwiema zmiennymi w latach 1900-2010 na 

przykładzie 17 krajów. 

Analizę relacji między wzrostem PKB a stopą zwrotu z akcji (kapitału) rozpoczniemy od 

przedstawienia pewnych wniosków wynikających z modelu Solowa. Rozważmy następującą 

funkcję produkcji (Solow 1956), zakładając, że postęp technologiczny oddziałuje na pracę 

(por. również Baker et al. 2005): 

 

1) Y =   (  )   . 

 

Przyjmijmy za stałe: tempo wzrostu ludności (
 ̇

 
    n), tempo wzrostu postępu 

technologicznego (
 ̇

 
    ), stopę deprecjacji kapitału (δ) oraz stopę oszczędności (s). Stopę 

zwrotu z kapitału można zapisać jako 

 

2)   
  

 
 . 

 

W gospodarce zamkniętej, w której wszystkie oszczędności są przeznaczane na przyrost 

kapitału fizycznego, na ścieżce wzrostu można określić następującą zależność: 

 

3) 
 

 
 

 

     
 . 

 

Łącząc równanie (2) i równanie (3), można uzyskać 

 

4)    (
     

 
) . 

 

Oznacza to, że stopa zwrotu z kapitału jest zależna od postępu technologicznego g, 

które w modelu Solowa stanowi w długim okresie również tempo wzrostu gospodarczego 

per capita. Trzeba również podkreślić, że stopa zwrotu z kapitału zależy od tempa wzrostu 

liczby ludności n. Istotnym wnioskiem, który wynika z równania (4), jest to, że stopa zwrotu 

z kapitału jest większa w przypadku, gdy gospodarka nie jest dynamicznie nieefektywna (to 

jest gdy α ≥ s). Co więcej, w wyniku obniżenia się tempa wzrostu gospodarczego (na 

przykład wskutek zmian demograficznych) musi dojść do równoczesnego spadku zwrotu z 

kapitału. 

Baker et al. (2005) ukazują dodatkowo, że stopa zwrotu z kapitału zależy od tempa 

wzrostu gospodarczego również w modelu Ramseya74 oraz w modelu nakładających się 

pokoleń Diamonda.  

                                                      
74 Mankiw (2005) sugeruje, że wniosek ten autorzy mogli wyciągnąć jedynie dzięki pewnej modyfikacji 

pierwotnego modelu Ramseya.  
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Stopa zwrotu z akcji nie musi być równa stopie zwrotu z kapitału w gospodarce, 

bowiem charakterystyka przedsiębiorstw notowanych na giełdzie może być inna niż 

przedsiębiorstw w całej gospodarce. Różnice mogą dotyczyć między innymi efektywności 

przedsiębiorstw, stopy deprecjacji kapitału, marż czy też różnego poziomu ryzyka w 

działalności przedsiębiorstw. Innym argumentem (Arnott i Bernstein (2003)) jest, że spółki 

notowane na giełdzie odpowiadają jedynie za część wzrostu gospodarczego. Dzieje się tak 

dlatego, iż zyski i dywidendy płacone przez nowe, innowacyjne przedsiębiorstwa, które nie 

są jeszcze notowane na giełdzie, przyczyniają się jedynie do wzrostu PKB, ale nie mają 

wpływu na poziom cen akcji (tzw. dilution effect – efekt rozcieńczania). 

Siegel (1998) analizując dane dotyczące 17 krajów rozwiniętych i 18 krajów 

rozwijających się w latach 1970-1997, wskazał, że korelacja między wzrostem PKB a stopą 

zwrotu z akcji jest ujemna (odpowiednio – 0,32 oraz – 0,03). Wytłumaczeniem tego zjawiska 

jest fakt, że firmy notowane na giełdzie w danym kraju działają w wielu krajach, a więc ich 

zyski zależą raczej od światowego, a nie od krajowego wzrostu PKB. Ponadto w bieżących 

cenach akcji zawarte są również oczekiwania co do przyszłego wzrostu PKB. Mogą być one 

nadmiernie optymistyczne (tak jak oczekiwania dotyczące perspektyw gospodarki 

japońskiej pod koniec lat 80. XX w.). 

Również Ritter (2005) i Dimson et al. (2014) wskazują na ujemną korelację między 

wzrostem PKB a stopą zwrotu z akcji w poszczególnych krajach w bardzo długim okresie 

(od 1900). Ritter argumentuje, że wzrost gospodarczy często wynika ze wzrostu podaży 

pracy, połączonej z poprawą poziomu edukacji czy zdrowia wśród pracowników (np. 

wzrost gospodarczy we wschodniej Azji; por. Krugman (1994), Young (1995)), co nie musi 

prowadzić do wzrostu wynagrodzenia kapitału. Równocześnie, powołując się na Siegel 

(1999, 2000), stwierdza, że w gospodarce konkurencyjnej postęp technologiczny bardziej 

oddziałuje na poprawę standardu życia konsumentów niż właścicieli kapitału (co jest 

niezgodne z ustaleniami Piketty’ego, 2014).  

Aby odpowiedzieć na pytanie dotyczące długookresowej relacji między tempem 

wzrostu PKB a wysokością stopy zwrotu z akcji, wykorzystano dane dla okresu 1900-2010: 

 w zakresie zwrotu z akcji w latach 1900-2010 wykorzystano dane Dimson-Marsh-

Staunton (Credit Suisse Global 2011); 

 w zakresie wzrostu PKB per capita wykorzystano dane Barro-Ursua (Barro i Ursua 

2008). Ponieważ dotyczą one jedynie okresu 1900-2006, zostały zaktualizowane 

danymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW); 

 w celu przeliczenia wzrostu PKB per capita na wzrost PKB wykorzystano dane o 

populacji poszczególnych krajów z bazy danych A. Maddison75. 

 

 
 

                                                      
75

 www.ggdc.net 
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Tabela 4.3 Średnia geometryczne tempa wzrostu PKB, tempa wzrostu PKB per capita  

oraz stopy zwrotu z akcji w poszczególnych krajach w latach 1900-2010. 

  tempo wzrostu 

PKB per capita 

(w %) 

tempo wzrostu 

PKB (w %)76 

stopa zwrotu  

z akcji (w %) 

różnica między stopą 

zwrotu z akcji  

a tempem wzrostu PKB 

(pkt proc.) 

Australia 1,7 3,3 7,4 4,1 

Belgia 1,8 2,2 2,5 0,3 

Kanada 1,9 3,6 5,9 2,3 

Dania 1,8 2,5 5,1 2,6 

Finlandia 2,4 3,1 5,4 2,3 

Francja 1,9 2,3 3,1 0,8 

Niemcy 1,7 2,1 3,1 1,0 

Włochy 2,3 2,8 2,0 -0,8 

Japonia 2,7 3,7 3,8 0,1 

Holandia 1,8 2,9 5,0 2,1 

Nowa Zelandia 1,3 2,8 5,8 3,0 

Norwegia 2,5 3,2 4,7 1,5 

Hiszpania 1,9 2,6 3,6 1,0 

Szwecja 2,2 2,7 6,3 3,6 

Szwajcaria 1,4 2,2 4,2 2,0 

Wielka Brytania 1,5 1,9 5,3 3,4 

USA 2,0 3,3 6,3 3,0 

Średnia 1,9 2,8 4,7 1,9 

Źródło: bazy danych A. Maddison, Barro-Ursua i MFW oraz Dimson-Marsh-Staunton. 

Przedstawione wyżej dane wskazują, że w długim okresie stopa zwrotu z akcji 

przewyższa tempo wzrostu PKB w 16 (z 17) analizowanych gospodarek średnio o 1,9 pkt 

proc., co wydaje się bardzo dużą wartością. Wykorzystując średnie wartości wzrostu PKB i 

stopy zwrotu z akcji w ciągu 40 lat (hipotetyczny okres oszczędzania na emeryturę) 

skumulowany wzrost PKB wynosi 200%, zaś stopa zwrotu z akcji aż 530%. Co więcej, należy 

podkreślić, że podane wartości odnoszą się do średnich geometrycznych (co wynika z 

dostępności danych), które można zastosować do wyliczenia skumulowanych stóp zwrotu 

od wartości zainwestowanej na początku okresu. Po przeliczeniu danych77 można wykazać, 

że różnica między średnimi arytmetycznymi tych dwóch zmiennych staje się jeszcze większa 

i wynosi 4,5 pkt proc., przy średnim wzroście PKB wynoszącym 3,0% oraz średniej stopie 

zwrotu z akcji 7,5%. Analiza ta skłania do wniosku, że spółki notowane na giełdzie z 

pewnych powodów charakteryzują się większą efektywnością i przynoszą w długim okresie 

wyższą stopę zwrotu niż cała gospodarka, co może stanowić pewien argument za 

tworzeniem kapitałowej części systemu emerytalnego. 

                                                      
76 Średnia geometryczna tempa wzrostu PKB plus średnia geometryczna stopa przyrostu populacji. 
77 Przy założeniu, że stopy zwrotów z akcji mają rozkład log-normalny, średnia arytmetyczna jest wyższa od 

średniej geometrycznej o około połowę wariancji stopy zwrotu z danego aktywa. 
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Przeanalizowano, czy przedstawiony wniosek o tym, że stopa zwrotu z akcji w długim 

okresie przewyższa tempo wzrostu PKB był również prawdziwy dla innego okresu, a 

zwłaszcza, czy relacja tych dwóch zmiennych była zachowana w ostatnich latach. Do tego 

celu wykorzystano następujące dane z okresu 1997-2013: 

 indeksy FTSE Total Return, ukazujące stopę zwrotu z akcji (włączając dywidendy) 

dla 46 krajów, zarówno rozwiniętych, jak i wschodzących. Indeksy dla 

poszczególnych krajów obejmują ok. 90-95% kapitalizacji giełd78. Wykorzystano dane 

miesięczne, z których wyliczono średnią dla każdego roku z okresu 1997-201379; 

 dane dotyczące nominalnego wzrostu PKB z bazy MFW80. 

Następnie wyliczono średnie (geometryczną i arytmetyczną) rocznych stóp zwrotu z 

akcji oraz średni nominalny wzrost PKB. Dane te zamieszczono w dwóch tabelach 4.4 i 4.5. 

Analizują dane, należy zwrócić uwagę, że: 

 ze względu na znaczne zmiany wyników w przypadku zmiany „punktu startowego” 

analizowanego okresu w tabelach przedstawiono wyniki dla czterech okresów: 1997-

2013, 1998-2013, 1999-2013 i 2000-2013; 

 analizowany okres obejmuje 16 lat, tj. tylko jedną trzecią okresu oszczędzania na 

emeryturę. Wnioski z przedstawionych wyników należy zatem traktować jako 

uzupełnienie wniosków z analizy stóp zwrotu z akcji i tempa wzrostu PKB w latach 

1900-2010; 

 Końcowe lata analizowanego okresu (tj. początek drugiej dekady XXI w.) przypadają 

na przedłużający się i największy od końca lat 20. ubiegłego wieku kryzys 

gospodarczy, występujący zwłaszcza w niektórych krajach strefy euro (przede 

wszystkim w Irlandii, Hiszpanii, Grecji, Włoszech i Portugalii). Kryzys ten przyczynił 

się do znaczącego spadku cen aktywów finansowych, które pod koniec 2013 r. wciąż 

były o wiele niższe niż ich wieloletnia średnia. Spadek wyceny cen akcji przewyższał 

w tych krajach spadek PKB, co należy wiązać z większą zmiennością cen akcji niż ze 

zmiennością aktywności w realnej gospodarce. Z tego względu w obu tabelach 

podano oprócz średnich stóp zwrotu dla wszystkich analizowanych krajów, średnie 

stopy zwrotu dla wszystkich krajów z wyjątkiem Irlandii, Hiszpanii, Grecji, Włoch i 

Portugalii (tzw. krajów PIIGS). Umożliwi to ograniczenie wpływu na wyniki analizy 

ostatniego, znacznie głębszego niż poprzednie, kryzysu gospodarczego (tj. czynnika, 

który w takiej skali występował dotychczas raz na kilkadziesiąt lat).  

                                                      
78 Dane zostały pobrane z serwisu Bloomberg. 
79 Dla roku 2013 średnia obejmuje okres od stycznia do października. 
80 Dane o PKB w 2013 r. są prognozą MFW z października tego roku.  
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Tabela 4.4 Średnia geometryczna nominalnego wzrostu PKB oraz stopy zwrotu z inwestycji w akcje 

(dane dla okresów: 1997-2013; 1998-2013; 1999-2013 i 2000-2013). 

  PKB giełda różnica (giełda - PKB) 

  1997- 1998- 1999- 2000- 1997- 1998- 1999- 2000- 1997- 1998- 1999- 2000- 

Australia 6,4 6,5 6,5 6,5 9,0 9,0 8,8 8,5 2,5 2,6 2,2 2,1 

Austria 3,4 3,4 3,3 3,2 4,9 4,5 5,5 6,1 1,5 1,2 2,2 2,9 

Belgia 3,5 3,5 3,4 3,2 6,0 3,7 3,4 4,0 2,5 0,3 -0,1 0,8 

Brazylia 10,7 11,2 11,3 11,4 14,6 16,9 16,8 14,9 3,9 5,8 5,4 3,5 

Kanada 4,7 4,7 4,6 4,2 7,3 7,0 6,8 4,5 2,6 2,3 2,2 0,3 

Chile 8,9 9,1 9,6 9,6 9,2 11,8 11,7 12,3 0,4 2,7 2,1 2,7 

Chiny 13,2 13,6 14,1 14,4 14,6 19,9 21,3 20,4 1,4 6,3 7,1 5,9 

Kolumbia 10,4 10,1 10,3 9,9 18,3 21,3 24,3 27,5 7,9 11,2 14,1 17,6 

Czechy  4,7 4,4 4,4 4,3 7,7 10,2 11,1 10,2 3,0 5,8 6,7 5,9 

Dania 3,1 3,1 3,0 2,7 10,0 8,9 9,6 7,9 6,8 5,9 6,6 5,2 

Egipt 12,5 12,6 13,0 13,2 10,8 13,8 15,8 18,2 -1,7 1,2 2,8 5,0 

Finlandia 3,8 3,5 3,4 3,1 5,8 3,1 -1,8 -6,8 2,0 -0,4 -5,2 -9,9 

Francja 3,1 3,0 3,0 2,8 6,2 4,5 3,1 0,9 3,1 1,4 0,1 -1,9 

Niemcy 2,2 2,2 2,2 2,2 5,2 3,7 3,7 2,0 3,0 1,6 1,5 -0,2 

Grecja 3,3 3,0 2,7 2,3 b.d. -7,3 -11,4 -11,4 b.d. -10,3 -14,1 -13,7 

Hong Kong  2,8 3,4 3,8 3,8 6,9 10,6 9,0 8,3 4,1 7,2 5,2 4,5 

Węgry 7,8 7,1 6,8 6,3 6,2 6,5 7,0 6,0 -1,6 -0,6 0,1 -0,3 

Indie 13,1 13,0 13,1 13,5 11,4 13,0 12,5 12,9 -1,7 0,1 -0,5 -0,6 

Indonezja 18,2 16,2 16,3 15,6 17,3 20,4 19,0 23,0 -0,9 4,2 2,7 7,4 

Irlandia 5,8 5,1 4,4 3,6 -0,6 -3,2 -4,0 -4,0 -6,3 -8,4 -8,4 -7,6 

Izrael 6,4 6,0 5,8 5,4 10,0 10,2 9,1 6,7 3,7 4,1 3,3 1,2 

Włochy 2,5 2,4 2,3 2,0 2,5 -0,6 -1,4 -3,4 0,0 -3,0 -3,7 -5,4 

Japonia -0,5 -0,4 -0,3 -0,4 0,1 1,1 -0,2 -0,9 0,6 1,5 0,2 -0,5 

Korea 6,2 6,7 6,5 6,3 14,2 16,5 11,4 11,4 8,0 9,8 4,9 5,2 

Malezja 8,2 8,7 8,9 8,2 7,0 12,5 10,6 9,7 -1,2 3,8 1,7 1,5 

Meksyk 9,6 8,9 8,1 7,4 17,3 18,7 18,0 17,4 7,8 9,8 9,9 9,9 

Maroko 6,6 5,7 6,1 6,5 5,5 4,0 4,2 5,0 -1,1 -1,8 -1,9 -1,4 

Holandia 3,6 3,5 3,2 2,9 2,9 1,3 0,5 -0,8 -0,7 -2,1 -2,8 -3,7 

Nowa 

Zelandia 

5,0 5,2 5,2 5,1 4,3 5,2 5,0 5,7 -0,7 0,0 -0,2 0,6 

Norwegia 6,4 6,7 6,6 5,6 7,8 8,8 9,5 8,3 1,4 2,1 2,9 2,7 

Pakistan 13,1 13,3 13,6 14,1 16,0 20,9 23,5 22,2 2,9 7,5 9,9 8,1 

Peru 8,4 8,6 8,9 9,0 9,5 11,5 12,9 13,7 1,1 2,9 4,1 4,7 

Filipiny 9,5 9,5 9,5 9,4 8,8 11,2 10,9 15,1 -0,7 1,7 1,4 5,7 

Polska 7,5 6,9 6,7 6,3 7,7 8,4 8,2 7,3 0,2 1,5 1,5 1,0 

Portugalia 3,1 2,7 2,4 2,0 b.d -1,7 -1,1 -2,1 b.d. -4,4 -3,5 -4,2 

Rosja 23,4 24,2 20,8 18,7 5,0 12,0 16,7 12,3 -18,4 -12,2 -4,1 -6,4 

Singapur 5,8 6,4 6,8 6,3 4,9 8,8 6,0 6,4 -0,9 2,4 -0,8 0,1 

RPA 10,6 10,7 10,8 10,6 16,9 19,1 18,9 17,8 6,3 8,4 8,0 7,2 

Hiszpania 4,5 4,4 4,1 3,8 5,8 3,3 2,7 1,9 1,3 -1,1 -1,4 -1,9 

Szwecja 4,0 3,9 3,8 3,6 8,2 7,4 6,2 3,1 4,2 3,5 2,4 -0,6 

Szwajcaria 2,7 2,7 2,8 2,6 5,0 3,2 3,2 2,7 2,3 0,5 0,4 0,1 

Tajwan  3,3 3,1 2,9 2,7 1,1 2,5 1,8 1,4 -2,2 -0,5 -1,1 -1,3 

Tajlandia 6,0 6,6 7,0 7,1 9,0 14,2 12,5 16,1 3,0 7,6 5,5 9,1 

Turcja 26,0 23,0 21,4 18,8 29,9 28,1 23,2 17,2 3,9 5,1 1,8 -1,7 

Wielka 

Brytania 

4,1 4,0 4,0 3,9 5,7 4,6 4,0 4,0 1,6 0,6 0,0 0,2 

USA 4,2 4,1 4,0 3,8 6,0 4,7 3,4 3,1 1,8 0,6 -0,5 -0,7 

średnia 7,2 7,1 7,0 6,7 8,7 9,0 8,5 8,0 1,3 1,9 1,5 1,3 

średnia (bez 

PIIGS) 

7,6 7,5 7,4 7,2 9,1 10,2 9,8 9,4 1,4 2,7 2,4 2,2 

Źródło: Dane Bloomberg i MFW.  
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Tabela 4.5 Średnia arytmetyczna nominalnego wzrostu PKB oraz stopy zwrotu z inwestycji w akcje 

(dane dla okresów: 1997-2013; 1998-2013; 1999-2013 i 2000-2013. 

  PKB giełda różnica (giełda - PKB) 

  1997- 1998- 1999- 2000- 1997- 1998- 1999- 2000- 1997- 1998- 1999- 2000- 

Australia 6,4 6,5 6,6 6,5 9,7 9,9 9,7 9,5 3,3 3,4 3,1 3,0 

Austria 3,4 3,4 3,3 3,2 7,7 7,5 8,6 9,4 4,3 4,1 5,3 6,2 

Belgia 3,5 3,5 3,4 3,3 8,5 6,0 5,8 6,6 5,0 2,5 2,3 3,3 

Brazylia 10,8 11,2 11,4 11,4 16,5 18,6 18,6 16,6 5,8 7,4 7,2 5,2 

Kanada 4,7 4,8 4,6 4,2 8,4 8,2 8,1 5,5 3,6 3,4 3,4 1,2 

Chile 9,0 9,2 9,7 9,7 10,5 12,7 12,7 13,3 1,5 3,5 3,0 3,6 

Chiny 13,3 13,7 14,2 14,5 18,9 22,9 24,4 23,7 5,6 9,2 10,2 9,2 

Kolumbia 10,5 10,1 10,3 9,9 22,4 25,1 27,9 30,8 11,9 15,0 17,6 20,9 

Czechy  4,7 4,4 4,4 4,3 10,9 13,2 14,2 13,6 6,2 8,8 9,8 9,2 

Dania 3,1 3,1 3,0 2,8 11,7 10,7 11,5 9,7 8,5 7,6 8,5 7,0 

Egipt 12,6 12,7 13,1 13,3 19,7 22,7 25,1 27,9 7,1 10,1 12,0 14,6 

Finlandia 3,9 3,6 3,5 3,1 12,9 10,0 3,2 -3,7 9,0 6,4 -0,2 -6,9 

Francja 3,1 3,0 3,0 2,8 8,2 6,3 4,9 2,5 5,0 3,3 1,9 -0,3 

Niemcy 2,2 2,2 2,2 2,2 7,2 5,6 5,7 4,0 5,0 3,4 3,5 1,8 

Grecja 3,5 3,1 2,9 2,5 -1,4 -1,4 -6,7 -6,4 -4,9 -4,5 -9,6 -8,9 

Hong Kong  3,0 3,5 3,9 3,9 9,3 12,3 10,6 10,0 6,3 8,8 6,7 6,1 

Węgry 7,9 7,2 7,0 6,4 9,2 9,8 10,4 9,7 1,3 2,5 3,5 3,3 

Indie 13,1 13,0 13,1 13,5 13,5 15,1 14,8 15,3 0,4 2,1 1,7 1,8 

Indonezja 18,6 16,3 16,4 15,6 20,4 23,2 21,8 25,2 1,8 6,9 5,4 9,6 

Irlandia 6,0 5,4 4,7 3,8 2,8 -0,3 -0,9 -0,7 -3,2 -5,7 -5,6 -4,5 

Izrael 6,4 6,1 5,8 5,5 11,2 11,3 10,3 7,5 4,8 5,3 4,5 2,1 

Włochy 2,5 2,4 2,3 2,1 4,8 1,0 0,3 -1,8 2,3 -1,4 -2,1 -3,9 

Japonia -0,5 -0,4 -0,3 -0,4 2,1 3,1 2,0 1,3 2,6 3,5 2,2 1,7 

Korea 6,3 6,8 6,6 6,3 17,7 19,9 12,8 12,9 11,4 13,1 6,2 6,6 

Malezja 8,4 8,9 9,1 8,4 9,9 13,9 11,8 10,9 1,5 5,0 2,7 2,5 

Meksyk 9,7 9,0 8,1 7,5 19,0 20,4 19,7 19,3 9,3 11,4 11,6 11,8 

Maroko 6,7 5,8 6,1 6,5 8,4 6,9 7,3 8,4 1,7 1,1 1,2 1,9 

Holandia 3,7 3,5 3,3 2,9 4,8 3,2 2,4 1,1 1,2 -0,3 -0,9 -1,8 

Nowa 

Zelandia 

5,0 5,2 5,2 5,1 5,0 5,8 5,7 6,4 0,0 0,6 0,5 1,3 

Norwegia 6,6 6,9 6,7 5,8 9,9 11,0 11,8 10,7 3,3 4,1 5,0 4,9 

Pakistan 13,2 13,4 13,7 14,2 20,2 24,0 26,5 25,4 7,0 10,6 12,8 11,2 

Peru 8,5 8,7 8,9 9,1 11,3 13,2 14,6 15,4 2,8 4,5 5,7 6,3 

Filipiny 9,5 9,5 9,5 9,4 11,6 13,7 13,6 17,1 2,1 4,2 4,2 7,7 

Polska 7,6 7,0 6,7 6,3 9,6 10,4 10,4 9,5 2,0 3,5 3,7 3,2 

Portugalia 3,2 2,8 2,4 2,1 0,1 0,1 0,8 -0,2 -3,1 -2,7 -1,6 -2,2 

Rosja 24,7 25,5 21,4 19,1 13,8 18,7 22,7 17,4 -10,9 -6,8 1,3 -1,7 

Singapur 5,9 6,6 7,0 6,5 7,8 10,9 7,5 8,1 1,8 4,4 0,6 1,6 

RPA 10,6 10,8 10,9 10,7 18,0 20,1 19,8 18,8 7,4 9,3 9,0 8,2 

Hiszpania 4,6 4,4 4,2 3,9 7,6 4,6 4,1 3,4 3,0 0,2 -0,1 -0,5 

Szwecja 4,0 3,9 3,8 3,7 11,2 10,7 9,6 5,9 7,2 6,7 5,8 2,3 

Szwajcaria 2,7 2,7 2,8 2,6 6,3 4,4 4,5 4,1 3,6 1,7 1,7 1,4 

Tajwan  3,4 3,1 3,0 2,8 2,5 3,9 3,2 2,9 -0,9 0,8 0,2 0,1 

Tajlandia 6,1 6,6 7,1 7,1 12,3 16,2 14,5 17,6 6,3 9,6 7,4 10,4 

Turcja 27,7 24,1 22,3 19,5 36,1 34,5 28,2 20,0 8,4 10,3 5,9 0,5 

Wielka 

Brytania 

4,2 4,1 4,0 3,9 6,5 5,4 4,8 4,9 2,4 1,4 0,8 1,0 

USA 4,3 4,2 4,0 3,8 7,2 5,9 4,5 4,2 2,9 1,7 0,5 0,4 

średnia 7,3 7,2 7,1 6,8 10,9 11,5 11,0 10,3 3,6 4,3 3,9 3,5 

średnia (bez 

PIIGS) 

7,8 7,7 7,5 7,2 11,8 12,7 12,2 11,6 4,0 5,1 4,7 4,4 

Źródło: Dane Bloomberg i MFW. 
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Dane wskazują, że również w ostatnich latach stopa zwrotu z akcji przewyższała tempo 

wzrostu PKB. Różnica między stopą zwrotu z akcji a tempem wzrostu PKB była w tych 

latach nieco niższa niż obserwowana w bardzo długim okresie (tj. w latach 1900-2010), co 

jednak może wynikać z faktu, że stopy zwrotu z akcji w niektórych krajach (w tym w krajach 

PIIGS) są mierzone w momencie, gdy wycena akcji jest historycznie niska. Warto również 

zauważyć, że w 30 spośród analizowanych 46 krajów stopa zwrotu z akcji w latach 1997-

2013 przewyższała tempo wzrostu PKB. Do wniosków z przedstawionych wyników należy 

jednak podchodzić ostrożnie ze względu na to, że analizowany okres jest relatywnie krótki. 

W niektórych krajach stopa zwrotu z giełdy była istotnie niższa niż nominalne tempo 

wzrostu PKB. Powodem tego był globalny kryzys finansowy (w Grecji, Hiszpanii, Irlandii i 

Włoszech) albo czynniki specyficzne dla danego kraju (np. spadek wartości Nokii, mającej 

znaczny udział w PKB i w giełdzie w Finlandii). 

Wydaje się, że dotychczas obserwowana długookresowa relacja miedzy tempem 

wzrostu PKB a stopą zwrotu z akcji w przyszłości może zostać utrzymana. Analizując ten 

problem, można rozważyć dwie kwestie: 1) czy rentowność spółek notowanych na giełdzie 

może być trwale wyższa niż średnia rentowność wszystkich przedsięwzięć w gospodarce? 2) 

czy stopa zwrotu z kapitału (którego podzbiorem jest kapitał zgromadzony na giełdzie) 

może być wyższa niż tempo wzrostu PKB? 

Odpowiedź na pierwsze pytanie wydaje się twierdząca. Zaprezentowane w tym 

rozdziale dane sugerują, że rentowność spółek notowanych na giełdzie może być wyższa od 

średniej rentowności wszystkich przedsięwzięć w gospodarce. Hipotezą wyjaśniającą to 

zjawisko może być odmienna specyfika działalności przedsiębiorstw giełdowych i 

pozostałych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa giełdowe są często większe, charakteryzują 

się wyższą kapitałochłonnością, mogą należeć do innowacyjnych branż. Ze względu na skalę 

swojej działalności mogą mieć także ułatwiony dostęp do rynków zagranicznych, co 

pozwala w większym stopniu dywersyfikować działalność. Wśród spółek giełdowych raczej 

nie znajdują się przedsiębiorstwa z sektorów mniej wydajnych, takich jak rolnictwo, drobne 

usługi prywatne, czy też usługi publiczne. Trudno również oczekiwać, aby w przyszłości 

cały kapitał w gospodarce był kontrolowany przez spółki giełdowe81.  

Odpowiedź na drugie pytanie jest niejednoznaczna: choć dotychczasowe doświadczenie 

pokazuje, że stopa zwrotu z kapitału może być trwale wyższa niż tempo wzrostu PKB, to 

istnieją wątpliwości natury teoretycznej co do takiej relacji między tymi dwoma zmiennymi.  

Piketty (2014) twierdzi, że zwrot z kapitału systematycznie przewyższa tempo wzrostu 

PKB (autor badał największe gospodarki w okresie nawet 2 tysięcy lat). Autor pokazał, że 

stopa zwrotu z kapitału nie zmienia się wraz ze zmianami tempa wzrostu PKB: zwrot z 

kapitału jest względnie stały i wynosi ok. 4-5%, podczas gdy w ostatnich stu latach tempo 

wzrostu PKB pozostawało w granicach ok. 2-4%. W okresach bardzo niskiego wzrostu 

gospodarczego (tj. aż do rewolucji przemysłowej, kiedy to tempo wzrostu PKB nie 

                                                      
81 Bukowski i Bittner (2013) wskazują, że udział spółek notowane na giełdzie w światowym kapitale wynosi ok. 

20%. 
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przekraczało 1%) zwrot z kapitału jeszcze bardziej przewyższał tempo wzrostu 

gospodarczego. Co więcej, zwrot z kapitału – zgodnie z danymi przedstawionymi przez 

Piketty’ego – nie zmieniał się znacząco wraz z akumulacją kapitału (co może wskazywać, że 

prawo malejących przychodów działało jedynie w ograniczonym stopniu). Autor wskazuje, 

że względna stabilność stopy zwrotu z kapitału może wynikać z wysokiej elastyczności 

substytucji między kapitałem i pracą (tj. praca może być łatwo zastępowalna przez kapitał; 

taka sytuacja jest możliwa zwłaszcza przy dużym postępie technologicznym). Piketty 

argumentuje, że ze względu na stabilność stopy zwrotu z kapitału oraz oczekiwane 

spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w najbliższych kilkudziesięciu latach 

(wynikające ze zmian demograficznych) różnica między tymi dwoma zmiennymi może się 

powiększyć. Sprzyjałoby to utrzymaniu dodatniej różnicy między stopą zwrotu z akcji 

(będącą podzbiorem stopy zwrotu z kapitału w gospodarce) a tempem wzrostu PKB. 

Tezy stawiane przez Piketty’ego wywołały jednak znaczne kontrowersje wśród 

ekonomistów. Acemoglu i Robinson (2014) uważają, że wraz z ewentualnym spadkiem 

tempa wzrostu gospodarczego, spadnie również zwrot z kapitału (choć autorzy nie odnoszą 

się do problemu, czy różnica między tymi zmiennymi pozostanie dodatnia). Ma to wynikać 

ze zmian w konsumpcji i oszczędnościach gospodarstw domowych, których konsekwencją 

będzie spadek stopy procentowej82. Autorzy argumentują również, że elastyczności 

substytucji kapitału pracą nie jest tak wysoka jak ocenia Piketty. Z tego względu, wraz ze 

wzrostem relacji kapitału do pracy, spadnie również produktywność kapitału i stopa 

procentowa. Rognlie (2014) zwraca natomiast uwagę, że wraz ze wzrostem akumulacji 

kapitału, stopa zwrotu z niego obniży się83, przy czym stopa zwrotu netto (tj. po 

uwzględnieniu deprecjacji kapitału) obniży się proporcjonalnie silniej niż stopa procentowa 

brutto84.  

Wydaje się zatem, że odpowiedź na główne postawione pytanie (czy stopa zwrotu z 

akcji może przewyższać tempo wzrostu PKB również w przyszłości?) jest twierdząca. Po 

pierwsze, stopa zwrotu z akcji może przewyższać średnią stopę zwrotu ze wszystkich 

przedsięwzięć w gospodarce. Po drugie, możliwe jest (choć dla części ekonomistów jest to 

kontrowersyjne), że także stopa zwrotu z całego kapitału w gospodarce będzie wyższa niż 

tempo wzrostu PKB.  

Z punktu widzenia konstrukcji systemu emerytalnego, ważna jest jednak nie tylko 

wartość oczekiwana poszczególnych stóp zwrotu, ale także ich zmienność. Stopa zwrotu z 

akcji charakteryzuje się dużo większą zmiennością85 niż tempo wzrostu PKB. Tabela 4.6 

przedstawia dane o okresach i zdarzeniach, podczas których stopy zwrotu z akcji w 

wybranych krajach osiągały wartości ekstremalne (na przykład w czasie wojen czy też 

                                                      
82 Powiązanie dynamiki wzrostu gospodarczego (de facto dynamiki konsumpcji) ze stopą procentową wynika 

z równania Eulera w międzyokresowym problemie maksymalizacji użyteczności gospodarstw domowych. 
83 Spadek ma wynikać malejącego krańcowego zwrotu z kapitału. Autor również podkreśla, że w badaniach 

empirycznych elastyczność substytucji kapitału i pracy nie jest tak wysoka jak ocenia to Piketty. 
84 Stopa zwrotu netto równa się stopie zwrotu brutto pomniejszonej o stopę deprecjacji; przy stałej stopie 

deprecjacji stopa zwrotu netto zmienia się bardziej niż stopa zwrotu brutto. 
85 Analiza ryzyka w systemie emerytalnym, w tym w części kapitałowej znajduje się w rozdziale 6. 
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wielkiego kryzysu z początku lat 30. XX w.). Interesujące są dane, że straty inwestorów w 

okresie wojen nie zawsze były większe niż w czasie załamań na giełdzie, takich jak na 

przykład krach na Wall Street w 1929 r. czy pęknięcie bańki internetowej na początku XXI w. 

Komentarza wymaga ostatnia część tabeli, obejmująca „najdłuższe okresy z ujemną 

skumulowaną stopą zwrotu”. Jak wynika z danych, okresy, w których stopa zwrotu z 

zainwestowanej kwoty była ujemna, trwały nawet ponad 50 lat. Nie musi to jednak być 

argumentem przeciwko tworzeniu kapitałowych części systemu emerytalnego. Okres 

oszczędzania na emeryturę trwa kilkadziesiąt lat więc straty ze składki emerytalnej 

wpłaconej w danym okresie mogą zostać skompensowane zyskami ze składek wpłaconych 

w innych okresach. 

Choć w niniejszym rozdziale analizowana jest raczej różnica między tempem wzrostu 

PKB i stopą zwrotu z akcji, a nie wpływ jednej zmiennej na drugą, warto odnieść się do 

argumentów o ujemnej korelacji między wzrostem PKB a stopą zwrotu z akcji w badanej 

grupie 17 państw. Należy podkreślić, że korelacja między średnim tempem wzrostu PKB per 

capita a średnią stopą zwrotu z akcji86 w analizowanych krajach pozostaje ujemna (choć nie 

jest ona istotna statystycznie nawet przy poziomie istotności α = 0,1) i wynosi -0,16 (wykres 

4.1). Wydaje się jednak, że analiza tego typu, spotykana również w literaturze (por. Ritter 

2005), zawiera pewien błąd metodologiczny87, bowiem PKB – w przeciwieństwie do stóp 

zwrotu z akcji – używany jest w ujęciu per capita. Dokonując korekty ze względu na ten 

mankament, można wykazać, że korelacja między średnią stopą zwrotu z akcji a wzrostem 

PKB w latach 1900-2010 była dodatnia i wynosiła 0,42 (wartość istotna statystycznie przy 

poziomie istotności α = 0,1; Zob. wykres 4.2). 

 

Wykres 4.1 Stopa zwrotu z akcji i tempo wzrostu 

PKB per capita w latach 1900-2010 w 17 krajach 

 

 

Wykres 4.2 Stopa zwrotu z akcji i tempo wzrostu 

PKB w latach 1900-2010 w 17 krajach 

 

 

Źródło: własne. dane por. z tabelą 4.3. 

                                                      
86 Chodzi o średnie geometryczne. 
87 Pewne wątpliwości może budzić również analiza korelacji w ujęciu przekrojowym ze względu na to, że w 

poszczególnych krajach z powodu innych uwarunkowań instytucjonalnych zależność między  stopą zwrotu z 

akcji a tempem wzrostu PKB może się różnić (Goldman Sachs 2011). 
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Tabela 4.6 Realne stopy zwrotu z akcji w wybranych krajach i okresach (w %). 

 USA Wielka 

Brytania 

Francja Niemcy Japonia świat świat 

bez USA 

Wybrane okresy 

1914-1918 (I wojna 

światowa 

-18 -36 -50 -66 -66 -20 -21 

1919-1928 372 234 171 18 30 209 107 

1929-1931 (krach na 

Wall Street)  

-60 -31 -44 -59 11 -54 -47 

1939-1948 (II wojna 

światowa) 

24 34 -41 -88 -96 -13 -47 

1949-1959 426 212 269 4094 1565 517 670 

1973-1974 (kryzys 

naftowy) 

-52 -71 -35 -26 -49 -47 -37 

1980-1989 184 319 318 272 431 255 326 

1990-1999 (boom 

technologiczny) 

279 188 226 157 -42 113 40 

2000-2002 (pęknięcie 

bańki internetowej) 

-42 -40 -46 -57 -49 -44 -46 

2008-2009 (kryzys 

finansowy)88 

-32 -22 -37 -35 -47 -35 -39 

Okresy z najwyższą stopą zwrotu 

1-roczną Stopa 

zwrotu 

57 97 66 155 121 70 79 

 Okres 1933 1975 1954 1949 1952 1933 1933 

2-letnią Stopa 

zwrotu 

90 107 123 186 245 92 134 

 Okres 1927-28 1958-59 1927-29 1958-59 1951-52 1932-33 1985-86 

5-letnią Stopa 

zwrotu 

233 176 310 652 576 174 268 

 okres 1924-28 1921-25 1982-86 1949-53 1948-52 1985-89 1985-89 

Okresy z najniższą stopą zwrotu 

1-roczną Stopa 

zwrotu 

-38 -57 -40 -91 -86 -35 -41 

 Okres 1931 1974 1945 1948 1946 1931 1946 

2-letnią Stopa 

zwrotu 

-53 -71 -54 -90 -95 -47 -52 

 Okres 1930-31 1973-74 1944-45 1947-48 1045-46 1973-74 1946-46 

5-letnią Stopa 

zwrotu 

-45 -63 -78 -93 -98 -50 -56 

 okres 1916-20 1970-74 1943-47 1944-48 1943-47 1916-20 1944-48 

Najdłuższe okresy z ujemną skumulowaną stopą zwrotu 

Stopa zwrotu -7 -4 -8 -8 -1 -9 -11 

Okres 1905-20 1900-21 1900-54 1900-50 1901-50 1901-20 1928-50 

Liczba lat 16 22 53 55 51 20 23 

Źródło: Dimson et al. (2006) i obliczenia własne.  

 

                                                      
88 Obliczenia własne na podstawie indeksu total return FTSE. Przedstawiono spadek wartości średniej wartości 

indeksu w 2009 r. względem średniej z 2007 r. Światowa stopa zwrotu wyliczona na podstawie średniej (ważonej 

PKB) dla pięciu krajów uwzględnionych w tabeli. 
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Podsumowanie 

W rozdziale 4 dokonano próby odpowiedzi na pytanie o relacje między wzrostem PKB a 

stopą zwrotu z akcji i aktywów wolnych od ryzyka. Analiza danych dotyczących długiego 

okresu (lata 1900-2010) w przypadku 17 krajów wskazuje, że średnia stopa zwrotu z akcji 

przewyższa stopę wolną od ryzyka średnio o 4,6 pkt proc. (w przypadku średnich 

geometrycznych) oraz 7,1 pkt proc. (w przypadku średnich arytmetycznych). Wysokie stopy 

zwrotu z akcji wiążą się z ich wyższą wariancją. Trudno jednak uzasadnić teoretycznie tak 

wysoką premię za ryzyko. Równocześnie dane wskazują, że średnia stopa zwrotu z akcji jest 

dodatnio skorelowana ze średnim tempem wzrostu PKB. Przewyższa je o 1,9 pkt proc. w 

przypadku średnich geometrycznych a o 4,5 pkt proc. w przypadku średnich 

arytmetycznych. Wyższa od tempa wzrostu PKB stopa zwrotu z akcji sugeruje, że spółki 

notowane na giełdach charakteryzują się większą zyskownością niż średnio 

przedsiębiorstwa w całej gospodarce. Stopa zwrotu z akcji nie musi w długim okresie dążyć 

do tempa wzrostu PKB. Po pierwsze, część przedsięwzięć gospodarczych, na przykład ze 

względu na niewielką skalę działalności, nie jest finansowana przez rynki finansowe. Po 

drugie, jak wskazuje T. Piketty, kapitał (którego podzbiorem jest kapitał zgromadzony na 

giełdzie) może przynosić trwale wyższą stopę zwrotu niż cała gospodarka.  

 Wysoka (w odniesieniu do wzrostu PKB) stopa zwrotu z akcji może stanowić argument 

za tworzeniem/podnoszeniem składki emerytalnej trafiającej do części FDC systemu 

emerytalnego, jak również za zwiększeniem udziału akcji w oszczędnościach emerytalnych, 

zwłaszcza osób młodych, w celu zmaksymalizowania oczekiwanej stopy zwrotu w 

początkowym okresie oszczędzania na emeryturę.  

Analiza dokonana w rozdziale 4 dowodzi, że utworzenie filara FDC – przy 

finansowaniu jego tworzenia emisją długu publicznego – może okazać się korzystne. Koszt 

obsługi długu zaciągniętego w tym celu, może być bowiem niższy od stopy zwrotu osiąganej 

w tym filarze. Jednak w przypadku, gdy jego tworzenie wymusza obniżenie konsumpcji i 

wzrost oszczędności (ze względu na ograniczenia w możliwości zaciągania długu), 

pokolenia, które tworzą ten filar mogą (choć nie muszą) ponieść stratę w swym dobrobycie 

(zagadnienie to przedstawione zostało w rozdziale 7).  
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5. Oczekiwana wysokość emerytury w systemie emerytalnym 

w Polsce 

W niniejszym rozdziale zostanie oszacowana wysokości przyszłej emerytury w 

powszechnym systemie emerytalnym. Zagadnienie to jest szczególnie istotne z punktu 

widzenia systemu ubezpieczeń społecznych oraz wyzwań dla polityki społecznej i fiskalnej 

w długim okresie. Wysokość przyszłej emerytury oraz stopy zastąpienia (tj. relacji między 

emeryturą a ostatnim wynagrodzeniem) w zreformowanym systemie emerytalnym w Polsce 

były już przedmiotem analiz (zob. m.in. Chłoń et al. (1999), OECD (2011), Bukowski i 

Lewandowski (2011), KPRM (2011), OECD (2013), MPiPS (2013)). Zazwyczaj analizy te 

wykazywały, że w przyszłości należy oczekiwać spadku stopy zastąpienia. Czynnikiem 

silnie determinującym ich wysokość są przyjęte założenia dotyczące kształtowania się 

zmiennych, w tym przede wszystkim makroekonomicznych. Jednak długookresowe 

założenia makroekonomiczne (często poparte jedynie pobieżną analizą) przyjęte w 

niektórych publikacjach należy uznać za kontrowersyjne89. Równocześnie tylko niektóre 

(MPiPS 2013) uwzględniały zmiany w systemie emerytalnym w 2014 r. 

Szacunki wysokości przyszłej emerytury i stopy zastąpienia zostaną oparte przede 

wszystkim na projekcji makroekonomicznej i demograficznej Komisji Europejskiej do 2060 r. 

W rozdziale przedstawiona zostanie analiza wrażliwości wysokości emerytury w zależności 

od wariantów aktywności zawodowej. Zostanie również przedstawiony wpływ opłat 

pobieranych przez zarządzające OFE Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) na 

wysokość emerytury. Wyniki przedstawionych szacunków pozwolą ocenić – z perspektywy 

przyszłego emeryta – zasadność utrzymywania kapitałowej części systemu emerytalnego, a 

także potencjalne korzyści emeryta z pozostawania w kapitałowej części systemy 

emerytalnego. 

 

5.1 Wzór na wysokość emerytury  

Wysokość emerytury w powszechnym systemie emerytalnym w Polsce obliczana jest 

poprzez podzielenie wartości kapitału zgromadzonego w okresie aktywności zawodowej 

przez dalsze trwanie życia po przejściu na emeryturę, tj. 

 

                                                      
89 Przykładowo OECD (2010) zakłada jednakowe parametry makroekonomiczne dla wszystkich krajów 

OECD, a KPRM (2011), że w portfelach OFE ponad 80% aktywów stanowić będą akcje. W najnowszych 

oszacowaniach, uwzględniających zmiany w systemie emerytalnym z 2014 r., MPiPS (2013) zakłada, że stopa 

zwrotu OFE (de facto stopa zwrotu z akcji) jest równa tempu wzrostu PKB, co jest sprzeczne z wnioskami 

przedstawionymi w rozdziale 4. 
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(1) E =  
  

   
, 

 

gdzie E jest wysokością emerytury, KE – kapitałem emerytalnym, zaś TZ – dalszym 

trwaniem życia po przejściu na emeryturę. 

Pierwszym krokiem jest oszacowanie kapitału emerytalnego akumulowanego w okresie 

aktywności zawodowej. Przyjmijmy następujące oznaczenia: 

 W – roczne wynagrodzenie w okresie t = 0;  

 w – roczne tempo wzrostu wynagrodzeń w gospodarce (tj. tempo wzrostu wysokości 

składki); 

 Ω – składka emerytalna, określona jako procent wynagrodzenia (w tym ωZUS stanowi 

składkę emerytalną trafiającą na indywidualne konto emerytalne w ZUS, ωsubkonto – 

składkę emerytalną trafiającą na subkonto w ZUS, ωOFE – składkę emerytalną 

trafiającą do OFE; gdzie Ω = ωZUS + ωsubkonto + ωOFE ); 

 r – stopa zwrotu osiągana w systemie emerytalnym; 

 n – liczba okresów (lat), w których wpłacana jest składka. 

Wykorzystując wzór na wartość końcową renty geometrycznej (por. np. Piasecki i Ronka-

Chmielowiec 2011) oraz zakładając, że wpłaty kapitału odbywają się raz w roku, nominalna 

wartość końcowa zakumulowanego kapitału emerytalnego (KE) wynosi: 

 

(2) KE   W∙Ω∙ 
(   )   (   ) 

    (   )
 , 

W rzeczywistości składka emerytalna w polskim systemie emerytalnym może trafiać na 3 

konta, które charakteryzują się różną stopą zwrotu. Rozpisując równanie (1), można zapisać 

kapitał emerytalny jako sumę kapitału gromadzonego na 3 kontach emerytalnych: 

 

(3) KE = ωZUS∙W∙ 
(     )    (   ) 

         (   )
 + ωsubkonto∙W 

(   )   (   ) 

    (   )
 + ωOFE∙W∙ (   ) ∙

 
(      )   (   ) 

       (   )
, 

gdzie: 

 l – roczne tempo wzrostu liczby pracujących w gospodarce; 

 g – roczne tempo wzrostu PKB; 

      – roczna stopa zwrotu osiągana przez OFE (po odliczeniu opłaty za zarządzanie 

pobieranej przez PTE); 

 m – prowizja od składki przekazywanej do OFE. 

Tabela 5.1 przedstawia parametry, od których zależy wysokość emerytury, wraz ze 

wskazaniem kierunku oddziaływania danego parametru (gdzie + oznacza wpływ dodatni,  

a - wpływ ujemny) oraz wyjaśnieniem ich wpływu na wysokość emerytury. 
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Tabela 5.1 Parametry, od których zależy wysokość emerytury  

w powszechnym systemie emerytalnym w Polsce 

Parametr 
Kierunek 

oddziaływania 
Uwagi 

Wysokość składki 

emerytalnej 

+ Im wyższa składka emerytalna, tym wyższa wartość kapitału 

emerytalnego gromadzonego w ZUS i OFE. 

Udział składki 

emerytalnej 

przekazywanej  

do filara FDC  

+ Wpływ ten zależy od stopy zwrotu w poszczególnych częściach 

systemu emerytalnego. Zgodnie z analizą przedstawioną w 

rozdziale 4 wyższa część składki przekazywana do części 

kapitałowej może przyczyniać się do wzrostu stopy zwrotu 

osiąganej w systemie emerytalnym. 

Wzrost 

wynagrodzeń  

+ Wzrost wynagrodzeń powoduje, że składka emerytalna jest 

wyższa, a tym samym szybciej rośnie kapitał emerytalny  

Wzrost 

gospodarczy 

+ Tempo wzrostu gospodarczego ma bezpośredni wpływ na stopę 

zwrotu na subkoncie w ZUS. Równocześnie można oczekiwać, że 

wyższemu wzrostowi gospodarczemu będzie towarzyszyć 

wyższy wzrost wynagrodzeń oraz wyższa stopa zwrotu z 

aktywów.  

Wzrost funduszu 

płac  

w gospodarce 

+ Wzrost funduszu płac w gospodarce stanowi stopę zwrotu na 

indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS. 

Stopa zwrotu  

z akcji 

+ Stopa zwrotu z akcji wpływa bezpośrednio na stopę zwrotu OFE. 

Stopa zwrotu  

z obligacji 

+ Stopa zwrotu z obligacji wpływa bezpośrednio na stopę zwrotu 

OFE (nie dotyczy to w przypadku zakazu inwestowania OFE w 

obligacje). 

Udział akcji  

w portfelu OFE 

+ Im wyższy udział akcji w portfelu OFE, tym w długim okresie – 

co do wartości oczekiwanej – wyższa stopa zwrotu OFE (por. 

rozdział 4) 

Długość 

aktywności 

zawodowej 

(okresu 

składkowego)  

+ Im większa długość aktywności zawodowej, tym dłuższy okres 

akumulowania składek emerytalnych. Równocześnie im wyższy 

wiek przejścia na emeryturę tym krótszy okres korzystania z 

kapitału emerytalnego zgromadzonego w okresie aktywności 

zawodowej. 

Oczekiwana 

długość życia na 

emeryturze 

– Im dłuższa oczekiwana długość życia na emeryturze, tym 

dłuższy okres pobierania emerytury, finansowanej z kapitału 

emerytalnego zgromadzonego w okresie aktywności zawodowej. 

Koszty 

operacyjne w 

systemie 

emerytalnym 

– Koszty operacyjne funkcjonowania systemu emerytalnego 

zmniejszają wysokość składki przekazywanej do OFE (prowizja 

od wpłaty) lub bezpośrednio zmniejszają akumulowany kapitał 

(opłata za zarządzanie, pobierana przez PTE). Koszty 

funkcjonowania ZUS prowadzą do wzrostu opodatkowania, co 

może wpływać ujemnie na wzrost PKB. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Wykorzystując wzór (2), można obliczyć kapitał emerytalny zgromadzony na koniec 

aktywności zawodowej. Przyjmijmy następujące wartości parametrów (zgodne z 

wartościami obserwowanymi w Polsce średnio w latach 2000-2013; ceny stałe)90: 

 stopa zwrotu na indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS (w+l): 3,3%; 

 stopa zwrotu OFE po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie aktywami (rofe): 5,4% ; 

 tempo wzrostu wynagrodzeń: 2,3%; 

 tempo wzrostu PKB (stopa zwrotu na subkoncie w ZUS): 3,3%91; 

 prowizja od składki przekazywanej do OFE: 1,75%92. 

Przy przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce w 2013 r. na poziomie 3,65 tys. zł 

kapitał emerytalny zgromadzony po 40 latach aktywności zawodowej wyniósłby: 

 1 152 tys. zł. dla osoby pozostającej w OFE; 

 1 064 tys. zł dla osoby rezygnującej z OFE. 

Przyjmując, że przejście na emeryturę nastąpi w wieku 65 lat, dalsze trwanie życia w 

momencie przejścia na emeryturę wyniosłoby ok. 22 lat (przybliżona wartość dla 2054 r. w 

projekcji AWG), a emerytura wyniosłaby: 

 4 346 zł, co stanowiłoby 47,9% przeciętnego wynagrodzenia (dla osoby pozostającej w 

OFE); 

  4 013 zł, co stanowiłoby 44,3% przeciętnego wynagrodzenia (dla osoby rezygnującej 

z OFE).  

Oznacza to, że relacja przeciętnej emerytury do przeciętnej płacy byłaby tylko nieco 

niższa niż w 2013 r. (tj. 54%, choć w 2013 r. przeciętny wiek przejścia na emeryturę był 

niższy niż 65 lat; wynosił ok. 60 lat93). 

Dotychczasowe kształtowanie się wyżej wymienionych zmiennych 

makroekonomicznych oraz relacje między nimi najprawdopodobniej zauważalnie się 

zmienią, co będzie wynikało przede wszystkim z oczekiwanego pogorszenia się sytuacji 

demograficznej. W szczególności należy oczekiwać spowolnienia tempa wzrostu PKB, co 

prawdopodobnie przyczyni się do zmniejszenia dynamiki wynagrodzenia pracy (tj. 

funduszu płac) oraz kapitału (tj. stopy zwrotu stopy zwrotu osiąganej na rynkach 

finansowych) w gospodarce. Zakładając, że udział funduszu płac w PKB nie zmieni się 

(zgodnie z tzw. „stylizowanymi” faktami Kaldora (Kaldor (1957)), wraz ze spadkiem liczby 

pracujących wskutek zmian demograficznych należałoby oczekiwać relatywnie wysokiego 

tempa wzrostu wynagrodzeń. Przy obniżeniu dynamiki wzrostu PKB, relatywnie szybki 

                                                      
90 Chodzi o średnią arytmetyczną.  
91 Wskaźnik nominalnego wzrostu PKB został zdeflowany inflacją CPI, a nie deflatorem PKB (w celu 

zachowania porównywalności ze stopami zwrotu OFE i ZUS, które również deflowano przy użyciu wskaźnika 

CPI). W rezultacie realne tempo wzrostu PKB jest nieco niższe niż było faktycznie (tj. 3,7%). Alternatywą dla tego 

podejścia byłoby zdeflowanie wszystkich stóp zwrotu deflatorem PKB. W obu przypadkach relacje między 

poszczególnymi stopami zwrotu (OFE, ZUS, subkonto) pozostają takie same. 
92 Zgodnie z obecną maksymalnie prawnie dozwoloną wartością. 
93 Na podstawie danych ZUS i GUS. Przeciętny wiek przejścia w 2012 r. na emeryturę wypłacaną z ZUS 

wyniósł 59,5 lat.  
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wzrost wynagrodzeń, będzie oddziaływał w kierunku obniżenia stosunku przeciętnej 

emerytury do przeciętnego wynagrodzenia. 

Szczegółowe wyliczenia dotyczące przyszłej emerytury podane są w dalszej części 

rozdziału. Do obliczeń wykorzystano długookresowy scenariusz makroekonomiczny grupy 

roboczej działającej przy Komisji Europejskiej (Working Group on Ageing Populations and 

Sustainability (AWG))94. 

Założenia makroekonomiczne do 2060 roku 

Ze względu na znaczną niepewność co do przyszłości (zwłaszcza w perspektywie 

kilkudziesięcioletniej) wszelkie założenia makroekonomiczne mogą zostać uznane za 

kontrowersyjne. Przyjęcie pewnych założeń dotyczących kształtowania się parametrów 

makroekonomicznych w długim okresie jest jednak konieczne dla oszacowania wysokości  

przyszłej emerytury oraz stopy zastąpienia w zreformowanym w 1999 r. powszechnym 

systemie emerytalnym.  

Do oszacowania wysokości przyszłej emerytury zostanie wykorzystana długookresowa 

(do 2060 r.) projekcja makroekonomiczna AWG z 2012 r. Jest ona używana przez Komisję 

Europejską do badania między innymi długookresowej stabilności finansów publicznych. 

Zgodnie z wiedzą autora, projekcja AWG jest jedną z dwóch (obok projekcji OECD) 

ogólnodostępnych, szczegółowo opisanych i szeroko wykorzystywanych projekcji o tak 

odległym horyzoncie prognozy. 

Projekcja AWG została przygotowana na podstawie funkcji produkcji Cobba-Douglasa 

(European Commision 2012). Oznacza to, że poziom PKB w gospodarce wynika z przyjętych 

założeń dotyczących kształtowania się zmiennych egzogenicznych, a więc nakładów 

czynników produkcji (pracy i kapitału) oraz postępu technicznego. W horyzoncie projekcji 

negatywnie na wzrost PKB będzie oddziaływał spadek liczby pracujących w gospodarce, 

wskutek zmniejszenia liczby osób w wieku produkcyjnym. Przygotowując projekcję AWG, 

założono, że:  

 stopa bezrobocia w Polsce obniża się stopniowo do średniego poziomu NAWRU 

w krajach UE27 (7,3%); 

 stopa aktywności zawodowej kształtuje się zgodnie z trendami obserwowanymi 

w poszczególnych kohortach w latach 2001-2010 (faktycznie stopa aktywności 

zawodowej nie zmienia się istotnie w większości grup wiekowych, z wyjątkiem 

osób powyżej 55. roku życia, w przypadku których aktywność zawodowa 

znacząco rośnie); 

 produkcyjność czynników produkcji (total factor productivity) stopniowo obniża 

się do poziomu obserwowanego w krajach UE15 w latach 1971-2010 (tj. do 

                                                      
94 Dokładny opis prognozy znajduje się na stronach internetowych Komisji Europejskiej 

(http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-4_en.pdf). 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-4_en.pdf
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poziomu 1,0%). Postęp technologiczny ma charakter neutralny w sensie 

Harroda. 

 tempo wzrostu kapitału stanowi sumę tempa wzrostu nakładów pracy i postępu 

technologicznego (co sprawia, że nakład kapitału w relacji do efektywnego 

nakładu pracy jest w horyzoncie projekcji stały; czyni to projekcję AWG spójną z 

twierdzeniem Uzawy (Uzawa 1961)); 

 stopa procentowa (oprocentowanie obligacji skarbowych) jest od 2015 r. stała i 

wynosi 3% (jest to średnia dla większości krajów UE15 w latach 1969-2009).  

 

Wykres 5.1 Główne zmienne makroekonomiczne w projekcji AWG  

(w ujęciu realnym) w latach 2012-2060. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych AWG. 

 

Zgodnie z projekcją AWG tempo wzrostu PKB obniża się w horyzoncie prognozy 

istotnie poniżej 1,0%, co wynika przede wszystkim z niekorzystnych tendencji 

demograficznych, prowadzących do spadku podaży pracy. Warto zauważyć, że wzrost 

wynagrodzeń jest relatywnie wysoki, tak aby kompensować malejącą podaż pracy i 

utrzymać stałą relację wynagrodzenia pracy w PKB. 

Prognoza AWG zakłada również, że stopa zwrotu funduszy emerytalnych do 2060 r. 

będzie stała i równa w każdym kraju. Wyniesie 3,0% (netto). Tyle – zgodnie z obliczeniami 

autorów – wynosiła przeciętnie rentowność obligacji rządowych największych gospodarek 

w ostatnich 40 latach. Przyjęcie tego założenia wydaje się jednak kontrowersyjne. Po 

pierwsze, poziom stopy procentowej w poszczególnych gospodarkach powinien się różnić 

(m.in. ze względu na inne poziomy ryzyka, skłonności do oszczędzania, produktywności 

kapitału), a kraje słabiej rozwinięte powinny się charakteryzować wyższą stopą procentową. 

Po drugie, wydaje się, że stopa procentowa powinna być w jakiś sposób związana z 
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pozostałymi zmiennymi makroekonomicznymi (w tym zwłaszcza z dynamiką PKB), które w 

prognozie AWG się zmieniają w czasie95. Po trzecie, przyjęcie że stopa zwrotu funduszy 

emerytalnych jest równa rentowności obligacji oznaczałoby, że portfel funduszu składa się z 

samych obligacji lub że nie ma premii za ryzyko przy inwestowaniu w akcje.  

Z tych powodów założenie AWG o stopie zwrotu osiąganej przez fundusze emerytalne 

zostało w obliczeniach autora zmienione. Wykorzystując wnioski sformułowane w rozdziale 

4, w analizie przyjęto, że stopa zwrotu OFE (która po wprowadzeniu zakazu inwestowania 

przez OFE w obligacje będzie równa stopie zwrotu z akcji96) w długim okresie przekroczy 

dynamikę PKB o 2,0 pkt proc.  

Komentarza wymaga również założenie w projekcji AWG, które ma charakter 

fundamentalny. Przyjęcie, że zagregowana funkcja produkcji ma postać Cobba-Douglasa, 

implikuje, że udział wynagrodzenia pracy w PKB jest stały (co zresztą jest zgodne z tzw. 

„stylizowanymi” faktami Kaldora (Kaldor 1957)). Obserwacje empiryczne dotyczące końca 

XX i początku XXI w. raczej nie potwierdzają tezy o stałym udziale wynagrodzenia 

czynników produkcji w PKB. Karabarbounis i Neiman (2013) wskazują, że udział 

wynagrodzenia pracy w PKB w ostatnich 35 latach obniżył się na świecie o 5 pkt proc., przy 

czym spośród badanych 59 krajów malejący trend udziału wynagrodzenia pracy w PKB 

dotyczył 53 krajów. Autorzy ci dowodzą przy tym, że spadek ten wiąże się przede 

wszystkim z obniżającymi się cenami dóbr inwestycyjnych, które skłaniają przedsiębiorstwa 

do zastępowania pracy kapitałem. Natomiast zgodnie z badaniami Arpaia et al. (2009) w 

wielu krajach Europy udział wynagrodzenia pracy w PKB w latach 1975-2005 spadł jeszcze 

bardziej, bo o kilkanaście punktów procentowych (za Growiec 2012). Spadkową tendencją 

udziału wynagrodzenia pracy w PKB (zwłaszcza jeśli chodzi o sektor usług) można było 

zauważyć w przypadku Polski w latach 1995-2008 (Growiec 2012).  

Mimo tych kontrowersji funkcja produkcji Cobba-Douglasa, przede wszystkim ze 

względu na swoją przejrzystość i prostotę, stanowi pewien szeroko akceptowany 

paradygmat w ekonomii (Growiec 2012).  

Zmiany udziału wynagrodzenia kapitału i pracy w PKB mogą przyczyniać się do 

zmiany wysokości stóp zwrotu w części NDC – gdzie stopy zwrotu zależą od 

wynagrodzenia czynnika pracy i w części FDC – gdzie stopy zwrotu zależą od 

wynagrodzenia kapitału. Oznacza to, że wzrost udziału wynagrodzenia pracy w PKB 

zwiększa stopę zwrotu dla składek wpłacanych do ZUS, zaś wzrost udziału wynagrodzenia 

kapitału w PKB zwiększa stopę zwrotu dla składek wpłacanych do OFE. 

Poza projekcją AWG do oszacowania wysokości przyszłej emerytury konieczne było 

przyjęcie innych założeń. W szczególności, że: 

                                                      
95 Z drugiej strony, jak wskazuje Piketty (2014), stopa zwrotu z kapitału w długim okresie może być 

względnie stabilna mimo znacznych zmian w dynamice PKB. 
96 Po wprowadzeniu zakazu inwestowania w obligacje aktywa OFE składają się w ok. 90% z akcji i w ok. 5% z 

obligacji korporacyjnych (ze względu na fakt, że zarówno przez emisję obligacji korporacyjnych, jak i emisję akcji 

przedsiębiorstwa pozyskują kapitał, obydwa te rodzaje aktywów finansowych można uznać za równoważne). 
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 wysokość składki przekazywanej na indywidualne konto w ZUS wynosi 12,22% 

wynagrodzenia, na subkonto w ZUS – 7,3% (dla osoby nieodprowadzającej składek 

do OFE) lub 4,38 (dla osoby odprowadzającej składki do OFE). W przypadku, gdy 

osoba odprowadza składkę do OFE, wynosi ona 2,92% wynagrodzenia;  

 zwrot z akcji jest o 2 pkt proc. wyższy od tempa wzrostu PKB, co jest zgodne z 

ustaleniami zawartymi w rozdziale 4. 

 wysokość prowizji od pobieranej przez PTE składki emerytalnej wynosi 1,75% 

(zgodnie z maksymalną możliwą wartością97), zaś wysokość rocznej opłaty za 

zarządzanie pobieranej przez PTE – 0,54% aktywów (co stanowi opłatę pobieraną 

przez PTE, zarządzające aktywami m niejszymi niż 8 mld zł). Wraz ze wzrostem 

aktywów OFE lub też z możliwym wzrostem koncentracji na rynku PTE (poprzez 

fuzje lub przejęcia) można oczekiwać pewnego spadku opłaty za zarządzanie. PTE, 

zarządzające wyższymi aktywami, pobierają bowiem niższą (procentowo) opłatę za 

zarządzanie. 

 oczekiwane dalsze trwanie życia kształtuje się zgodnie z prognozą AWG do 2060 r. 

 10 lat przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (67 lat) kapitał 

zgromadzony w OFE zaczyna być stopniowo przenoszony na subkonto w ZUS (co 

roku przenoszone jest 1/n kapitału, gdzie n to liczba lat do emerytury). W ten sposób 

stan konta w OFE w wieku 67 lat każdej osoby wynosi 0 zł (w przypadku 

scenariuszów z niższym lub wyższym wiekiem emerytalnym rozpoczęcie 

przenoszenia kapitału na subkonto w ZUS rozpoczyna się odpowiednio 

wcześniej/później). 

5.2 Oczekiwana wysokość emerytury w systemie emerytalnym  

w Polsce 

a) Bazowy scenariusz aktywności zawodowej 

W wyliczeniu wysokości emerytury przyjęto, że aktywność zawodowa rozpoczyna się 

w 2014 r. w wieku 24 lat. Osoba ta jest w całości objęta nowymi uregulowaniami prawnymi 

dotyczącymi między innymi wysokości składek przekazywanych do OFE. Obowiązywać ją 

będzie także wiek emerytalny, wynoszący 67 lat (zarówno mężczyzn, jak i kobiet). Założono, 

że przez cały okres aktywności zawodowej dana osoba otrzymuje wynagrodzenie równe 

przeciętnemu wynagrodzeniu w gospodarce. Stopa zastąpienia (a więc relacja emerytury do 

wynagrodzenia pobieranego przed przejściem na emeryturę) jest tożsama z relacją 

emerytury do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.   

  

                                                      
97 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 
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W tabeli 5.2 przedstawiono wysokość emerytury oraz stopę zastąpienia w zależności od 

wieku przejścia na emeryturę. 

 

Tabela 5.2 Oczekiwana wysokość emerytury brutto oraz stopy zastąpienia brutto w 

scenariuszu bazowym 

wiek przejścia 

na emeryturę 

pierwsza emerytura 

(w zł, ceny 2013) 

stopa zastąpienia brutto98 

bez OFE z OFE bez OFE z OFE 

60 1 984 2 032 24,0% 24,5% 

61 2 119 2 172 25,1% 25,8% 

62 2 264 2 322 26,4% 27,1% 

63 2 419 2 483 27,7% 28,4% 

64 2 585 2 656 29,1% 29,9% 

65 2 764 2 843 30,6% 31,5% 

66 2 957 3 046 32,2% 33,2% 

67 3 166 3 265 33,9% 35,0% 

68 3 393 3 503 35,8% 36,9% 

69 3 640 3 762 37,8% 39,1% 

70 3 910 4 046 40,0% 41,4% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zgodnie z powyższymi danymi jeśli osoba przeszła na emeryturę w wieku 67 lat (a więc 

jej staż pracy wynosił 43 lata99), wysokość pierwszego świadczenia emerytalnego to 3116 zł 

(dla osoby niebędącej w OFE) albo 3276 zł (dla osoby pozostającej w OFE; ceny z 2012 r.). 

Oznacza to, że siła nabywcza przyszłych pokoleń emerytów będzie wyższa niż obecnie. 

Wyższa wysokość emerytury obliczonej dla osoby pozostającej w OFE wynika z przyjęcia 

wyższej stopy zwrotu osiąganej przez OFE niż waloryzacja kapitału na subkoncie w ZUS. 

Pozostanie w OFE zwiększa oczekiwaną stopę zastąpienia do 1,2 pkt proc. (przy przejściu na 

emeryturę w wieku 67 lat).  

Mimo wzrostu siły nabywczej emerytura wyrażona w relacji do ostatniego 

wynagrodzenia (stopa zastąpienia) znacząco spadnie: w przypadku przejścia na emeryturę 

w wieku 67 lat do 33,9% (dla osoby pozostającej poza OFE) oraz 35,1% (dla członka OFE). W 

2012 r. przeciętna emerytura wynosiła 1889 zł, co stanowiło 53,5% przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce, przy przeciętnym wieku przechodzenia na emeryturę 

                                                      
98 Stopa zastąpienia liczona od wynagrodzenia brutto i emerytury brutto. W ujęciu netto stopa zastąpienia 

byłaby wyższa ze względu na niższe opodatkowanie (oskładkowanie) emerytów niż osób pracujących. 
99 Obecnie staż pracy jest znacznie krótszy. W 2012 r.  wynosił on dla osoby przechodzącej na emeryturę 

przeciętnie 34,4 lat, przy przeciętnym wieku przejścia na emeryturę 59,9 (por. Emerytury i renty przyznane w 2012 

r.; www.zus.pl). Należy oczekiwać, że wraz z przechodzeniem na emeryturę osób, których emerytura będzie 

obliczana w całości w ramach systemu zdefiniowanej składki długość stażu pracy będzie się prawdopodobnie 

stopniowo wydłużała. W latach 2009-2013 osoby, które przechodziły na emeryturę otrzymywały świadczenia 

obliczane częściowo na starych zasadach (tj. w systemie zdefiniowanego świadczenia), a częściowo na nowych (tj. 

w systemie zdefiniowanej składki). Por. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dnia 

17 grudnia 1998 r.). Wzrost przeciętnego wieku przejścia na emeryturę będzie również wynikiem podniesienia 

wieku emerytalnego. 

http://www.zus.pl/
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wynoszącym 59,9 lat100. Istotny spadek stopy zastąpienia doprowadzi do wzrostu 

nierówności dochodowych w gospodarce (tj. między pokoleniem emerytów a pokoleniem 

pracującym), co może prowadzić do takich zjawisk, jak np. wzrost presji na redystrybucję 

dochodu, niestabilność polityczna i makroekonomiczna czy też spadek inwestycji w 

gospodarce (por. m.in. Alesina i Perotti (1993), Rodrik (1998), Singh i Cericola (2006). 

Stopa zastąpienia wraz z wydłużeniem okresu aktywności zawodowej rośnie, co 

wynika, po pierwsze, ze zgromadzenia wyższego kapitału emerytalnego wskutek jego 

dłuższej akumulacji, a po drugie, z krótszego dalszego trwania życia wskutek przechodzenia 

na emeryturę w późniejszym wieku (zob. tabela 5.2). W przypadku przejścia na emeryturę w 

wieku 70 lat stopa zastąpienia wzrasta do 40,0% (dla osoby pozostającej poza OFE) lub 41,5% 

(dla członka OFE), a więc w dalszym ciągu jest istotnie niższa od stopy zastąpienia w 2012 r. 

Warto zauważyć, że świadczenie – w ujęciu złotowym – przy przejściu na emeryturę w 

wieku 67 lat jest o ok. 60% wyższe niż przy przejściu na emeryturę siedem lat wcześniej. 

Wzrost wysokości emerytury wskutek dłuższej aktywności zawodowej stanowi jeden z 

kluczowych argumentów za podniesieniem wieku emerytalnego. 

Należy również zauważyć, że wzrost stopy zastąpienia wraz z opóźnianiem wieku 

przejścia na emeryturę jest nieliniowy: na przykład o ile opóźnienie wieku przejścia na 

emeryturę z 60 do 61 lat zwiększa stopą zastąpienia o 1,2 pkt proc., to opóźnienie wieku 

przejścia na emeryturę z 69 do 70 lat zwiększa stopę zastąpienia już o 2,3 pkt proc. 

Przy przyjętych założeniach co do relacji między stopą zwrotu z akcji a tempem wzrostu 

PKB, stopa zwrotu osiągana przez OFE przekracza waloryzację kapitału w ZUS. W 

rezultacie jednym ze sposobów na zwiększenie oczekiwanej wysokości emerytury i stopy 

zastąpienia mogłoby być zwiększenie części składki emerytalnej trafiającej do OFE. Przy 

większej składce trudno jednak byłoby zakładać możliwość lokowania całego portfela OFE 

w akcje – chyba że w przypadku osób młodych, co byłoby możliwe po wprowadzeniu do 

systemu subfunduszy o różnym profilu ryzyka w zależności od wieku ubezpieczonego – ze 

względu na znaczną zmienność rynków akcji w krótkim i średnim okresie (por. rozdział 6). 

Równocześnie wyższa składka trafiająca do OFE wiązałaby się ze wzrostem kosztów dla 

sektora finansów publicznych, związanych z ograniczeniem wpływów składkowych 

służących do finansowania bieżących wypłat emerytur lub też z ograniczeniem konsumpcji 

(a więc i zwiększenia oszczędności) pokolenia obecnie pracującego (por. rozdział 7). 

b) Alternatywne scenariusze aktywności zawodowej 

Przedstawiony scenariusz bazowy zakładający wejście na rynek pracy w wieku 23 lat 

oraz brak przerw w pracy aż do osiągnięcia wieku emerytalnego, może w części 

przypadków okazać się nierealistyczny. W związku z tym rozważono sześć alternatywnych 

hipotetycznych scenariuszy aktywności zawodowej: 

                                                      
100 Dane ZUS i GUS.  



95 

 

 scenariusz „wieczny student”, zakładający wejście na rynek pracy w wieku 29 lat 

(scenariusz ten jest tożsamy ze scenariuszem pracy w szarej strefie lub też pracy w 

ramach tzw. „umowy śmieciowej” przez pierwsze pięć lat aktywności zawodowej); 

 scenariusz „matka”, zakładający przerwę w aktywności zawodowej między 30 a 34 

rokiem życia ze względu na macierzyństwo; 

 scenariusz „bezrobotny”, zakładający roczne przerwy w opłacaniu składki 

emerytalnej w wieku 25, 30, 35, 40 i 45 lat; 

 scenariusz „pracownik fizyczny”, zakładający zakończenie aktywności zawodowej 

w wieku 62 lat oraz przejście na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego; 

 scenariusz „przedsiębiorca”, zakładający, że składka emerytalna jest odprowadzana 

od kwoty równej 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce101; 

 scenariusz „płaca minimalna”, zakładający że składka emerytalna jest 

odprowadzana od minimalnego wynagrodzenia za pracę (do 2060 r. będzie ono 

stanowić 45% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce102). 

Pozostałe założenia, w tym założenie dotyczące roku, rozpoczęcia aktywności 

zawodowej, są analogiczne do założeń zawartych w scenariuszu bazowym. W przypadku 

scenariuszy „przedsiębiorca” i „płaca minimalna” stopa zastąpienia nie jest tożsama z relacją 

emerytury do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. 
  

Tabela 5.3 Oczekiwana wysokość emerytury brutto i stopy zastąpienia brutto  

w scenariuszach alternatywnych 

Scenariusz Wysokość emerytury 

 (w zł, ceny z 2013 r.) 

Stopa zastąpienia 

bez OFE z OFE bez OFE z OFE 

bazowy 3 166 3 265 33,9% 35,0% 

wieczny 

student 
2 846 2 924 30,5% 31,3% 

matka 2 844 2 926 30,5% 31,4% 

bezrobotny 2 799 2 873 30,0% 30,8% 

pracownik 

fizyczny 
2 737 2 842 29,3% 30,4% 

przedsiębiorca 1 900 1 963 

20,4% 

przeciętnego 

wynagrodzenia 

21,0% 

przeciętnego 

wynagrodzenia 

płaca 

minimalna 
1 425 1 472 

33,9% 

(15,3% 

przeciętnego 

wynagrodzenia) 

35,2% 

(15,8% 

przeciętnego 

wynagrodzenia) 

Źródło: opracowanie własne.  

                                                      
101 Zgodnie z obowiązującymi przepisami składka emerytalna płacona przez przedsiębiorców nie jest 

uzależniona od uzyskiwanych dochodów. Przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacenia składki emerytalnej od 

kwoty równej przynajmniej 60% przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z danymi ZUS takich osób w pierwszym 

kwartale 2014 r. było blisko 1,1 mln (7,5% wszystkich ubezpieczonych).  
102 Wartość zbliżona do obserwowanej w 2013 r. 
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Zgodnie z zaprezentowanym wyliczeniami, pięcioletnia przerwa w odprowadzaniu 

składek może obniżyć stopę zastąpienia nawet o ok. 4,5 pkt proc. Im później następuje 

przerwa w opłacaniu składki emerytalnej, tym wpływ przerwy na wysokość emerytury jest 

większy. Wynika to z przyjętych założeń makroekonomicznych, w których tempo wzrostu 

wynagrodzeń jest wyższe niż stopy zwrotu osiągane przez ubezpieczonego w systemie 

emerytalnym. W rezultacie składka wpłacona na początku okresu aktywności zawodowej, 

powiększona o stopę zwrotu, jest niższa niż składka wpłacona pod koniec okresu 

aktywności zawodowej. W przypadku, gdy tempo wzrostu wynagrodzeń byłoby niższe niż 

stopa zwrotu w systemie emerytalnym, składki wpłacone na początku okresu aktywności 

zawodowej miałyby większy wpływ na wysokość emerytury niż składki wpłacone pod 

koniec tego okresu.  

Z  tabeli 5.3 wynika istotny wniosek, że także poziom relacji emerytury przedsiębiorcy 

lub osoby pobierającej płacę minimalną do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

będzie niski. Relacja ta wyniesie ok 20-21% (w przypadku przedsiębiorcy) i ok. 15-16% (w 

przypadku osoby otrzymującej płacę minimalną). Należy zauważyć, że relacje te są niższe 

niż obecna relacja emerytury minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (w 

2013 r. wyniosła ona 22,8%). Jeśli w przyszłości wysokość emerytury minimalnej w relacji do 

przeciętnego wynagrodzenia zostanie zachowana, budżet państwa będzie obciążony 

dodatkowymi kosztami związanymi z dopłatami do minimalnych emerytur 

przedsiębiorców i osób pobierających przez znaczną część okresów swej aktywności 

zawodowej płacę minimalną (por. rozdział 7). Osoby odprowadzające niskie składki 

emerytalne nie będą miały bodźców do wydłużania swej aktywności zawodowej, bowiem 

dłuższy czas pracy nie przyczyni się do wzrostu wysokości ich emerytury. Będzie ona i tak 

równa kwocie emerytury minimalnej.   

Zarówno scenariusz bazowy, jak i przedstawione scenariusze zakładające przerwy w 

aktywności zawodowej (które można uznać za bardzo prawdopodobne w przypadku wielu 

pracowników) potwierdzają tezę o przyszłym znacznym spadku stopy zastąpienia w 

powszechnym systemie emerytalnym w Polsce. Spadek stopy zastąpienia stanowi wyzwanie 

dla polityki państwa w zakresie ubezpieczeń społecznych, a także dla finansów publicznych. 

Można bowiem oczekiwać, że z przyczyn o charakterze politycznym istotny spadek 

emerytur w relacji do wynagrodzeń będzie stwarzał presję na dodatkowe wsparcie 

pokolenia emerytów ze strony sektora finansów publicznych103. Istnieje także ryzyko, że w 

przyszłości budżet państwa zostanie obciążony znacznymi kosztami dopłat do emerytur 

minimalnych, którego konsekwencją będzie wzrost obciążenia podatkowego pokolenia 

wówczas pracującego.  

 

 

                                                      
103 Scenariusz wzrostu redystrybucji jest prawdopodobny ze względu na rosnący udział emerytów w 

populacji osób uprawnionych do głosowania w wyborach. Zgodnie z prognozą demograficzną AWG udział osób 

w wieku 67+ wśród osób 18+ wyniesie w 2060 r. 38,8% (wobec 14,9% w 2011 r.).  
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5.3 Wpływ opłat pobieranych przez PTE na wysokość emerytury  

Przedstawione wyliczenia dotyczące oczekiwanej wysokości emerytury i stopy 

zastąpienia dokonano przy uwzględnieniu kosztów funkcjonowania kapitałowej części 

systemu emerytalnego.  

Tabela 5.4 przedstawia wpływ tych opłat pobieranych przez PTE na wysokość kapitału 

emerytalnego oraz na wysokość emerytury (w bazowym scenariuszu aktywności 

zawodowej). Policzono przy tym, w jakim stopniu opłaty pobierane przez PTE zmniejszają 

kapitał zgromadzony na subkoncie przez członka OFE, przechodzącego na emeryturę. 

Faktycznie bowiem w wieku 67 lat na koncie w OFE ubezpieczony nie będzie dysponował 

żadnymi środkami, ponieważ wcześniej stopniowo przenoszone będę na subkonto w ZUS. 

Wynikało to z działania „suwaka” (por. rozdział 3).   
 

Tabela 5.4 Część kapitału zgromadzonego na subkoncie w ZUS, wynikająca z działania 

„suwaka” w wieku 67 lat, oraz wysokość emerytury w zależności od opłat i prowizji 

pobieranych przez PTE (100 = status quo) 

 Kapitał na subkoncie 

(przeniesiony z OFE wskutek 

działania „suwaka”)  

w wieku 67 lat 

Wysokość emerytury 

opłaty status quo 100 100 

bez prowizji od 

pobieranej 

składki 

101,8 

 

100,2 

 

bez opłaty za 

zarządzanie 

113,6 

 

101,8 

 

bez prowizji i 

opłaty za 

zarządzanie 

115,6 

 

102,1 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Zgodnie z podanymi danymi przy długookresowym oszczędzaniu kluczowym typem 

opłat są opłaty za zarządzanie, przy dużo mniejszej roli prowizji od pobieranej składki 

emerytalnej. W przypadku, gdyby OFE nie pobierały prowizji od składki, ta część kapitału 

zgromadzonego na subkoncie w ZUS, która wynika z działania „suwaka”, byłaby o ok. 1,8% 

wyższa, zaś w przypadku braku opłaty za zarządzanie wysokość kapitału wzrosłaby o ok. 

13,6%. Całkowity brak opłat pobieranych przez PTE prowadziłby do wzrostu wysokości 

kapitału o ok. 15,6% (por. charge ratio w rozdziale 3), co z kolei przełożyłoby się na wzrost 

emerytury o 2,1%.   

Zgodnie z danymi przedstawionymi na wykresie 5.2, po sześciu latach oszczędzania 

wpływ opłat za zarządzanie na wysokość kapitału zgromadzonego w OFE przewyższa 

wpływ opłaty od pobranej składki. Potwierdza to tezę, że w finansowej części systemu 
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emerytalnego w Polsce, z punktu widzenia emeryta, ważne jest przede wszystkim 

zmniejszanie opłaty za zarządzanie. 
 

Wykres 5.2 Udział opłaty za zarządzanie w zmniejszeniu kapitału z tytułu wszystkich opłat 

pobieranych przez PTE w zależności od liczby lat oszczędzania  

  
Źródło: Opracowanie własne. 

Podsumowanie  

W rozdziale 5 zaprezentowano szacunki wysokości przyszłej emerytury oraz stopy 

zastąpienia w systemie emerytalnym w Polsce. Wykorzystano przy tym zmodyfikowaną 

przez autora projekcję makroekonomiczną Ageing Working Group (AWG). Wykazano, że dla 

osób wchodzących obecnie (tj. w 2014 r.) na rynek pracy wysokość emerytury, mimo 

wzrostu w ujęciu złotowym, znacznie spadnie w odniesieniu do przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce, co będzie prowadziło do pogłębienia się nierówności 

dochodowych między pokoleniem pracującym i pokoleniem emerytów. Spadek wysokości 

emerytury w odniesieniu do aktualnej wartości pojawi się nawet w przypadku osoby, która 

nie miała przerw w aktywności zawodowej i przejdzie na emeryturę w wieku 67 lat. W 

przypadku takiej osoby stopa zastąpienia – przy przyjętych założeniach – wyniesie 33,9%. 

Stopa zastąpienia osoby będącej członkiem OFE może być wyższa i wynieść – przy tych 

samych założeniach, a także po uwzględnieniu wszystkich opłat pobieranych przez PTE – 

35%. Szczególnie niska emerytura może dotyczyć przedsiębiorców oraz osób z niskimi 

zarobkami. Prawdopodobnie te dwie grupy społeczne nie zgromadzą kapitału 

wystarczającego na pokrycie kosztów minimalnej emerytury. Osoby, które spodziewają się 

dopłaty do emerytury minimalnej, będą miały słabe bodźce, by wydłużyć swą aktywność 

zawodową, bowiem dłuższy czas pracy nie przyczyni się do wzrostu wysokości emerytury.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 1  6  11  16  21  26  31  36  41
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6. Dywersyfikacja ryzyka związanego z cyklem 

koniunkturalnym  przez wprowadzenie do systemu 

emerytalnego filara kapitałowego  

 

Ważnym uzasadnieniem podziału składki emerytalnej na dwie części: kapitałową i 

niekapitałową, był oczekiwany wzrost bezpieczeństwa przyszłych emerytur, które miały 

pochodzić z dwóch bezpośrednio niezależnych od siebie źródeł (por. Chłoń et al. 1999). 

Znamienne, że dokument, który opisywał przesłanki dla wprowadzenia nowego systemu 

emerytalnego oraz jego kształt, nosił tytuł Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Tytuł ten 

podkreślał znaczenie dywersyfikacji ryzyka w systemie emerytalnym przez wprowadzenie 

dwóch niezależnych od siebie filarów.  

Należy podkreślić, że ze względu na długookresowy charakter systemu emerytalnego, 

jego funkcjonowanie jest obarczone znacznym ryzykiem104. W długim okresie niektóre 

czynniki ryzyka wypłaty emerytury dotyczą zarówno kapitałowej, jak i niekapitałowej części 

systemu emerytalnego. Przykładowo, zmniejszenie populacji pracującej doprowadzi do 

zmniejszania wysokości emerytury zarówno z kapitałowej części systemu emerytalnego 

(wskutek negatywnego wpływu na PKB i na zyski przedsiębiorstw), jak i części 

niekapitałowej (wskutek negatywnego wpływu na fundusz płac). Również ryzyko o 

charakterze politycznym dotyczy obydwu części systemu emerytalnego105.  

Jednym z czynników ryzyka w systemie emerytalnym jest cykl koniunkturalny, który 

może prowadzić do znacznego wahania wysokości gromadzonego kapitału. Zagrożenie to 

jest szczególnie istotne z punktu widzenia osób w wieku przedemerytalnym. W ich 

przypadku, przejściowo niekorzystna sytuacja gospodarcza tuż przed zakończeniem 

aktywności zawodowej może spowodować znaczne obniżenie jej wysokości. 

Autorzy reformy (por. Chłoń et al. 1999) wskazywali, że ze względu na niepełne 

skorelowanie sytuacji na rynku pracy i rynkach finansowych w cyklu koniunkturalnym 

można oczekiwać, że wprowadzenie podziału składki zmniejszy wahania łącznej stopy 

zwrotu w systemie emerytalnym w porównaniu z sytuacją, w której składka emerytalna jest 

przekazywana jedynie na jedno z kont (należy podkreślić, że autorzy nie sugerowali, iż 

wprowadzenie dwóch części w systemie emerytalnym wyeliminuje w całości ryzyko 

związane z wahaniem stóp zwrotu). 

                                                      
104 Opis ryzyk występujących w systemie emerytalnym można znaleźć m.in. w Góra (2003), s. 83. 
105 Decyzje polityczne mogą doprowadzić zarówno do zmiany stanu indywidualnego konta emerytalnego w 

części niekapitałowej (np. przez zmianę sposobu waloryzacji kapitału emerytalnego), jak i części kapitałowej (np. 

wskutek przejęcia przez państwo środków zgromadzonych w tej części, jak to miało miejsce na Węgrzech w 

2010 r. lub w Polsce w 2014 r.).  
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Autorzy dokumentu Bezpieczeństwo dzięki różnorodności powołali się na dwa badania 

dotyczące niepełnego skorelowania rynku pracy i rynku finansowego: dotyczące 

skorelowania dochodów osiąganych na rynku pracy i dochodów osiąganych na rynkach 

finansowych w USA (Jagannathan i Kocherlakota (1996) oraz dotyczące skorelowania tempa 

wzrostu płac i stopy zwrotu z akcji w czterech krajach OECD Palacios (1998). Badania te 

potwierdziły, że wprowadzenie dwóch filarów w systemie emerytalnym może zwiększyć 

bezpieczeństwo w systemie emerytalnym. Badanie te dotyczyły jednak Stanów 

Zjednoczonych. Nie badano w nich bezpośrednio powiązania stopy zwrotu osiąganej na 

rynkach finansowych z samym funduszem płac w gospodarce, a jedynie z innymi 

zmiennymi dotyczącymi rynku pracy.  

W rozdziale tym zostanie przedstawiona analiza skorelowania funduszu płac oraz stopy 

zwrotu na rynkach akcji, co będzie uzupełnieniem dotychczasowej literatury. Analiza 

pozwoli pełniej ocenić zasadność wprowadzenia dwóch filarów w systemie emerytalnym w 

Polsce w celu zmniejszenia wahań stopy zwrotu osiąganej przez ubezpieczonego. Analiza 

będzie dotyczyć nie tylko Polski, ale również 24 innych krajów. W analizie zostaną 

wykorzystane dane Eurostatu dotyczące funduszu płac w gospodarce (compensation of 

employees) oraz stopy zwrotu osiągane na największej giełdzie w danym kraju106. 

Analizowano różne okresy zależnie od dostępności danych w badanym kraju. Najdłuższym 

analizowanym okresem był I kw. 1990 r. – IV kw. 2011 r., zaś najkrótszym I kw. 2000 r. – IV 

kw. 2011 r.107 Równocześnie dotychczasowe lata funkcjonowania zreformowanego w 1999 r. 

systemu emerytalnego pozwolą ocenić, czy wprowadzenie dwóch filarów rzeczywiście 

zwiększyło bezpieczeństwo, rozumiane jako zmniejszenie wahania łącznej stopy zwrotu w 

systemie emerytalnym.  

6.1 Wahania stóp zwrotu w systemie emerytalnym w Polsce  

w latach 2000-2013 

Analizując stopy zwrotu OFE i waloryzacje kapitału na koncie w ZUS (tabela 6.1) można 

zauważyć, że w latach korzystnej sytuacji na rynkach finansowych (2002-2006) stopa zwrotu 

OFE była wysoka, a waloryzacja na indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS (tj. w 

uproszczeniu tempo wzrostu funduszu płac) – relatywnie niska. Natomiast w okresie 

niskich stóp zwrotu na rynkach finansowych (szczególnie w 2008 i 2011 r.), wskutek 

poprawy sytuacji na krajowym rynku pracy, waloryzacja konta emerytalnego w ZUS była 

relatywnie wysoka. Wartości stóp zwrotu osiąganych przez ubezpieczonego w OFE, ZUS 

oraz łącznie w obowiązkowym systemie emerytalnym przedstawia tabela 6.1. 

                                                      
106 Lista giełd wybranych dla poszczególnych krajów znajduje się w załączniku 2. 
107 Badane dla poszczególnych krajów okresy przedstawiono w załączniku 1.  
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Tabela 6.1 Stopa zwrotu OFE108, waloryzacja indywidualnego konta emerytalnego w ZUS 

oraz łączna stopa zwrotu w systemie emerytalnym w latach 2000-2011 (w %). 

  waloryzacja na 

indywidualnym 

koncie emerytalnym 

w ZUS 

średnia stopa 

zwrotu OFE 

łączona stopa zwrotu 

(ZUS – 63% składki, 

OFE – 37% składki)109 

łączona stopa 

zwrotu (ZUS – 

85% składki, OFE 

– 15% składki)110 

2000 12,7 13,0 12,8 12,7 

2001 6,7 5,7 6,3 6,6 

2002 1,9 15,3 6,9 3,9 

2003 2,0 10,9 5,3 3,3 

2004 3,6 14,2 7,6 5,2 

2005 5,6 15,0 9,1 7,0 

2006 6,9 16,4 10,5 8,3 

2007 12,9 6,2 10,4 11,9 

2008 16,3 - 14,2 4,9 11,7 

2009 7,2 13,7 9,7 8,2 

2010 4,0 11,2 6,7 5,1 

2011 5,2 - 4,7 1,5 3,7 

2012 4,7 16,3 9,0 6,4 

2013 4,5 7,2 5,5 4,9 

odchylenie 

standardowe 
4,2 8,5 2,8 3,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNF oraz ZUS. 

 

W tabeli 6.1 przedstawiono również odchylenie standardowe średniej stopy zwrotu 

OFE, stopy waloryzacji na indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS oraz łącznej stopy 

zwrotu w systemie emerytalnym. Z analizy tabeli wynika, że funkcjonowanie systemu 

emerytalnego do 2013 r. było zgodne z założeniami reformy dotyczącymi dywersyfikacji 

ryzyka w systemie emerytalnym. Łączna  stopa zwrotu w systemie emerytalnym (a więc na 

koncie w ZUS oraz w OFE, po uwzględnieniu proporcji składek trafiających na dane konto) 

charakteryzowała się mniejszą zmiennością (liczoną odchyleniem standardowym) niż stopa 

zwrotu, liczona oddzielnie dla indywidualnego konta emerytalnego w ZUS oraz w OFE. 

Przedstawione dane są zgodne z tezą, że wprowadzenie dwóch części systemu 

emerytalnego przyczyniło się do wzrostu bezpieczeństwa w systemie emerytalnym, 

rozumianego jako zmniejszenie wahań stopy zwrotu. W dalszej części pracy zostanie 

przedstawiona formalna analiza oraz próba oceny tezy o niepełnym skorelowaniu wahań 

cyklicznych na rynku pracy i rynku finansowym, zarówno dla polskiej gospodarki, jak 

gospodarek innych krajów. 

                                                      
108 Z uwzględnieniem opłaty za zarządzanie, bez uwzględnienia prowizji od pobieranej składki.  
109 Zgodnie z podziałem składki obowiązującym do maja 2011 r. 
110 Zgodnie z podziałem składki obowiązującym od 2014 r. dla osoby decydującej się na pozostanie w OFE. 

Należy podkreślić, że w 2014 r. istotnie zmieniła się struktura portfela inwestycyjnego OFE (zakaz inwestowania 

w obligacje), co doprowadzi do wzrostu zmienności stóp zwrotu osiąganych w OFE. 
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6.2 Skorelowanie cyklu koniunkturalnego na rynku pracy  

i rynku akcji w Polsce oraz w wybranych krajach 

Przegląd literatury 

 

Zachowanie się zmiennych makroekonomicznych w cyklu koniunkturalnym jest dość 

dobrze znane. Można wskazać, które zmienne mają własności procykliczne (tj. są dodatnio 

skorelowane z aktywnością gospodarczą, mierzoną na przykład tempem wzrostu PKB), a 

które są antycykliczne (ujemnie skorelowane z aktywnością gospodarczą) czy też acykliczne 

(nieskorelowane z aktywnością gospodarczą) – por. Burda i Wypłosz 2000, s. 437; 

Skrzypczyński 2010. Równocześnie można wyodrębnić zmienne, które mają charakter 

wyprzedzający i opóźniony względem cyklu koniunkturalnego. Zmienne wyprzedzające 

charakteryzują się tą własnością, że odnotowują daną fazę cyklu z pewnym wyprzedzeniem 

względem ogólnej aktywności gospodarczej (mierzonej np. PKB), zaś zmienne opóźnione 

odnotowują daną fazę cyklu później niż ogólna aktywność gospodarcza (por. Skrzypczyński 

2010). 

Wśród zmiennych, które mają charakter wyprzedzający względem cyklu, wymienia się 

sytuację na rynkach finansowych, w tym wskaźniki giełdowe (Burda i Wypłosz 2000, s. 439). 

Jest tak ze względu na fakt, że wartość przedsiębiorstw zależy nie tylko od bieżących, ale 

również od perspektyw dotyczących ich przyszłych zysków. Oznacza to, że wraz z 

pogorszeniem się perspektyw wzrostu gospodarczego, któremu towarzyszy pogorszenie się 

perspektyw dotyczących zysków przedsiębiorstw, obniża się wycena firm.  

Część zmiennych z rynku pracy (np. stopa bezrobocia czy wynagrodzenia) uznaje się w 

literaturze za opóźnione względem cyklu koniunkturalnego (Burda i Wypłosz 2000, s. 439), 

co może wynikać ze sztywności występujących na rynku pracy. Można zatem przypuszczać, 

że zmiany cykliczne na rynkach finansowych wyprzedzają zmiany cykliczne na rynku 

pracy. Może to oznaczać, że zbieżność cyklów na tych dwóch rynkach jest niepełna. 

Tematyka dotycząca synchronizacji sytuacji cyklicznej na rynku pracy i na rynku 

finansowym oraz zależności między tymi dwoma rynkami w cyklu koniunkturalnym była 

już częściowo w literaturze podejmowana. Przykładowo Heaton i Lucas (1996) dowiedli, że 

korelacja między dochodem z pracy z stopą zwrotu z aktywów finansowych w grupie 

badanych gospodarstw domowych jest niska. Jej wartość dla medianowego gospodarstwa 

domowego wynosi 0,02. Równocześnie Chłoń et al. (1999) powoływali się na badania 

Palaciosa (1998), w których korelacja między tempem wzrostu wynagrodzeń, a zwrotem z 

akcji dla 4 krajów OECD jest również zbliżona do zera. Natomiast Kydland i Prescott (1990) 

w artykule o właściwościach cyklu koniunkturalnego w Stanach Zjednoczonych wskazali, że 

zarówno dochód z pracy, jak i dochód z kapitału są mocniej skorelowane z tym cyklem, co 

wskazuje również na silną korelację tych dwóch typów dochodów między sobą. Badanie to 

jednak niekoniecznie jest sprzeczne z wcześniej omówionymi, bowiem wycena aktywów na 
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rynkach finansowych, w tym akcji, nie musi być ściśle zsynchronizowana z bieżącym  

dochodem z kapitału, gdyż wycena ta zależy także od strumienia przyszłych zysków 

przedsiębiorstw.  

Opis danych i metodologia badania 

 

Poniżej zostanie przeprowadzona formalna analiza, która pozwoli ocenić skalę 

skorelowania cyklu na rynku pracy i rynku finansowym, a także pozwoli stwierdzić, czy 

wprowadzenie dwóch części systemu emerytalnego, z których jedna jest powiązana z 

rynkiem pracy, a druga z rynkiem finansowym, zmniejsza wahania łącznej stopy zwrotu w 

systemie emerytalnym.  

Do badania zmienności rynków finansowych w poszczególnych krajach były główne 

indeksy giełdowe (indeks jednopodstawowy, 2005=100), według danych Eurostatu. 

Zmienną, którą wykorzystano przy badaniu wahań koniunktury na rynku pracy, był 

fundusz płac w gospodarce (compensation of employees liczony w milionach waluty krajowej). 

Zmienna ta obejmuje wszelkiego rodzaju wynagrodzenia płacone pracownikom przez 

pracodawców. W celu zachowania porównywalności między poszczególnymi krajami, 

zmienna ta została wykorzystana również w przypadku analizy dotyczącej gospodarki 

Polski. W przypadku Polski podejściem alternatywnym było wykorzystanie zmiennej 

bezpośrednio powiązanej ze stopą zwrotu w systemem emerytalnym w Polsce, tj. wskaźnika 

waloryzacji indywidualnego konta emerytalnego w ZUS.  

Warto wspomnieć o pewnych różnicach między tempem wzrostu funduszu płac w 

gospodarce a wskaźnikiem waloryzacji indywidualnego konta emerytalnego w ZUS. Mogą 

one wynikać choćby stąd, że waloryzacja konta w ZUS wynika ze wzrostu przypisu składki 

emerytalnej ZUS, nie uwzględnia choćby wpływów składkowych z dochodu z pracy, 

przekraczającego 2,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia (dochód ten nie podlega 

oskładkowaniu111) czy też dochodów osób nieopłacających składek emerytalnych (np. służb 

mundurowych). Mimo to, korelacja tempa wzrostu funduszu płac w gospodarce i wskaźnika 

waloryzacji indywidualnego konta emerytalnego w ZUS jest wysoka, co ukazuje wykres 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
111 Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. 



104 

 

Wykres 6.1 Tempo wzrostu funduszu płac i wskaźnik waloryzacji indywidualnego konta 

emerytalnego w ZUS (w %). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS i Eurostatu. 

 

Analizowane szeregi czasowe (fundusz płac oraz indeksy giełdowe) zostały urealnione 

przy wykorzystaniu wskaźnika CPI dla poszczególnych krajów. Następnie szeregi czasowe 

zostały poddane procedurze ARIMA-X-12. W ten sposób zostały oczyszczone z wahań o 

charakterze sezonowym (dotyczyło to szczególnie funduszu płac w gospodarce) oraz 

wahnięć o charakterze jednorazowym. Otrzymano zatem szeregi czasowe składające się 

jedynie z komponentu trendu i komponentu cyklicznego.  

Następny krok polegał na wyodrębnieniu komponentu cyklicznego z poszczególnych 

szeregów czasowych. W tym celu wykorzystano filtr Hodricka-Prescotta, który jest 

najczęściej wykorzystywanym narzędziem do przeprowadzania dekompozycji szeregu 

czasowego na dwie addytywne względem siebie składowe: składową związaną z trendem i 

składową związaną z cyklem (por. Hodrick i Prescott 1997, Skrzypczyński 2010): 

 

yt = gt + ct  dla t =   2… T  

 

gdzie yt to wyjściowy szereg czasowy (pozbawiony wahań o charakterze sezonowym), gt –  

komponent trendu szeregu czasowego, zaś ct – komponent cykliczny szeregu czasowego. 

Komponent gt w filtrze Hodricka-Prescotta jest estymowany przez minimalizację problemu:  
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gdzie   jest tzw. parametrem wygładzającym. W przypadku gdy      , składowa trendu gt  

staje się wyjściowym szeregiem czasowym yt, a gdy  →∞, trend gt jest funkcja liniową, 

analogiczną jak w przypadku zastosowania deterministycznego trendu liniowego 

dopasowanego do yt metodą najmniejszych kwadratów. W badaniu, przyjęto że      6  , co 

jest zgodne z propozycją Hodricka i Prescotta (1997).  

Filtr Hodricka-Prescotta pozwolił wyodrębnić komponenty cykliczne szeregów 

czasowych. Umożliwiło to zbadanie korelacji między komponentem cyklicznym indeksu 

giełdowego a komponentem cyklicznym funduszu płac w danej gospodarce. Równocześnie 

policzono korelacje komponentu cyklicznego indeksu giełdowego z opóźnionymi i 

wyprzedzającymi komponentami cyklicznymi funduszu płac. Dzięki temu można było 

określić nie tylko stopień zbieżności cykli na rynku pracy i rynku finansowym, ale również 

to, na ile cykl na rynku pracy jest opóźniony (lub na ile wyprzedza) cykl na rynku 

finansowym. 

Wyniki badań – Polska  

 

Analizę rozpoczęto od określenia stopnia skorelowania wahań cyklicznych funduszu 

płac w gospodarce oraz cen akcji na giełdzie papierów wartościowych w Polsce. Na 

wykresie 6.2 przedstawiono wartość funduszu płac w latach 1999-2011, wraz z jego 

dekompozycją na trend oraz składową cykliczną. Analogiczny podział dla indeksu 

giełdowego przedstawia wykres 6.3. 

Za kluczowy dla analizy skorelowania składników o charakterze cyklicznym na rynku 

pracy i rynku finansowym za kluczowy należy uznać wykres 6.4. Zawarte w nim dane 

potwierdzają – choć tylko do pewnego stopnia – tezę o niskim skorelowania cyklu na 

omawianych dwóch rynkach. Przykładowo, korzystnej koniunkturze na rynku akcji w 2000 

r. towarzyszyło pewne pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Odwrotna sytuacja miała 

miejsce w 2001 r. Równocześnie analizując kolejne lata, można zauważyć (jest to szczególnie 

widoczne od 2005 r.), że wzrost (spadek) cen na rynku akcji wyprzedza wzrost (spadek) 

składnika cyklicznego funduszu płac.  

Obserwacje te zostały potwierdzone wynikami obliczeń współczynnika korelacji. Są one 

przedstawione w tabeli 6.2. Współczynnik korelacji między składową cykliczna indeksu 

giełdowego a składową cykliczną wartości funduszu płac w gospodarce wynosi 0,01; nie jest 

istotny statystycznie. Należy zaznaczyć, że cykl na rynku finansowym wyprzedza cykl na 

rynku pracy, na co wskazuje dodatnia, istotna statystycznie korelacja między bieżącą 

składową cykliczną cen akcji a składową cykliczną funduszu płac w kolejnych kwartałach. 

Równocześnie wskaźnik korelacji między składową cykliczną funduszu płac w poprzednich 

kwartałach a bieżącym cyklem na rynku akcji jest ujemny. Oznacza to, że korzystna 

koniunktura na rynku pracy może sugerować cykliczny spadek cen akcji w kolejnych 

kwartałach.  
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Opóźnienia cyklu na rynku pracy względem cyklu na rynkach finansowych nie są 

szczególnie wysokie. Współczynniki korelacji wskazują, że podczas hossy na rynku akcji 

sytuacja cykliczna na rynku pracy poprawia się już po dwóch kwartałach, a największa 

poprawa następuje po ok. 4-5 kwartałach. Równocześnie można oczekiwać, że korzystnej 

sytuacji na rynku pracy będzie towarzyszyło pogorszenie sytuacji na rynku akcji, również 

już za ok. 2 kwartały, przy najsilniejszym spadku cen po 6-7 kwartałach. 
 

Wykres 6.2 Fundusz płac w gospodarce Polski w mld zł (comp_tc) w podziale na składową 

trendu (prawa oś) i składową cykliczną (lewa oś) 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Wykres 6.3 Indeks giełdowy w Polsce (stock_tc) w podziale na składową trendu (prawa oś)  

i składową cykliczną (lewa oś). 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 6.4 Składowa cykliczna funduszu płac w gospodarce (lewa oś, mld zł) oraz indeksu 

giełdowego (prawa oś) w Polsce. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Tabela 6.2 Współczynnik cross-korelacji między składową cykliczną indeksu giełdowego 

funduszem płac w gospodarce  

Składowa cykliczna funduszu płac  

w gospodarce w okresie: 

Współczynnik korelacji składowej cyklicznej 

funduszu płac ze składową cykliczna  

indeksu giełdowego w okresie t 

t-8 -0.60** 

t-7 -0.66** 

t-6 -0.66** 

t-5 -0.63** 

t-4 -0.59** 

t-3 -0.53** 

t-2 -0.42* 

t-1 -0.23aa 

t 0.01aa 

t+1 0.25aa 

t+2 0.46** 

t+3 0.60** 

t+4 0.67** 

t+5 0.67** 

t+6 0.63** 

t+7 0.56** 

t+8 0.49** 

Źródło: obliczenia własne. Jedna gwiazdka oznacza istotność statystyczną na poziomie α = 0,05, dwie gwiazdki – 

istotność statystyczną na poziomie α = 0,01.  

 

Analiza sytuacji cyklicznej na rynku pracy i na rynku finansowym w Polsce w pewnym 

stopniu potwierdza tezę o niepełnym skorelowaniu cyklu koniunkturalnego na obydwu 
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rynkach. Oznacza to, że wprowadzenie dwóch filarów w systemie emerytalnym faktycznie 

zwiększa dywersyfikację ryzyka w systemie emerytalnym i prowadzi do wzrostu 

bezpieczeństwa wysokości przyszłych emerytur. Należy jednak podkreślić, że ze względu 

na stosunkowe krótkie opóźnienia między cyklami na rynku pracy i rynku finansowym 

spadek wahań stopy zwrotu w systemie emerytalnym jest tylko częściowy i nie zabezpiecza 

w pełni emerytów przed wahaniami kapitału związanymi z cyklem koniunkturalnym w 

gospodarce. 

Wyniki badania – pozostałe kraje  

Analizowano również skalę skorelowania cykli na rynku pracy i rynku akcji w innych 

24 krajach, dla których były dostępne dane. Analiza ta pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, 

czy obserwowane w Polsce niepełne skorelowanie cykli na tych dwóch rynkach jest pewną 

prawidłowością ekonomiczną. Odpowiedź na to pytanie jest ważna również z punktu 

widzenia konstrukcji polskiego systemu emerytalnego, pozwoli bowiem ocenić, czy przy 

innych parametrach gospodarki (np. warunkach instytucjonalnych) – a zmian tych 

parametrów w perspektywie długookresowej, a więc istotnej z punktu widzenia systemu 

emerytalnego, należy oczekiwać – sytuacja cykliczna na rynku pracy wciąż będzie słabo 

skorelowana z sytuacją cykliczną na rynku akcji. 



 

 

Tabela 6.3 Współczynnik korelacji między składową cykliczna indeksu giełdowego a składową cykliczną funduszu płac w poszczególnych 

kwartałach 

 Współczynnik korelacji między składową cykliczną funduszu płac z danego okresu  

a składową cykliczna indeksu giełdowego w okresie t 

Składowa 

cykliczna 

funduszu płac 

w gospodarce 

w okresie: 

Austria Belgia Bułgaria Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia 

t-8 -0.49** -0.69** -0.37* -0.25 -0.39** -0.74** 0.17 -0.63** -0.07 -0.36** -0.59** -0.44** 

t-7 -0.50** -0.78** -0.52** -0.29* -0.40** -0.75** 0.16 -0.56** -0.20 -0.30** -0.56** -0.31 

t-6 -0.48** -0.78** -0.56** -0.26 -0.41** -0.73** 0.13 -0.44** -0.27 -0.23* -0.52** -0.18 

t-5 -0.44** -0.70** -0.55** -0.17 -0.37** -0.68** 0.10 -0.28* -0.35* -0.15 -0.45** -0.05 

t-4 -0.37** -0.58** -0.48** -0.05 -0.30* -0.58** 0.08 -0.11 -0.42** -0.05 -0.34** 0.06 

t-3 -0.28* -0.44** -0.42* 0.10 -0.20 -0.41** 0.08 0.06 -0.44** 0.08 -0.19 0.16 

t-2 -0.18 -0.29* -0.40* 0.25 -0.08 -0.17 0.11 0.23* -0.34 0.22 -0.02 0.26 

t-1 -0.05 -0.11 -0.36 0.41** 0.08 0.11 0.16 0.39** -0.18 0.36** 0.14 0.37* 

t 0.09 0.06 -0.28 0.55** 0.28* 0.38* 0.21 0.52** -0.09 0.47** 0.29* 0.51** 

t+1 0.24* 0.21 -0.16 0.66** 0.48** 0.59** 0.27* 0.62** -0.07 0.55** 0.43** 0.64** 

t+2 0.39** 0.34** 0.01 0.73** 0.64** 0.75** 0.32** 0.68** -0.08 0.60** 0.55** 0.75** 

t+3 0.51** 0.48** 0.22 0.72** 0.75** 0.84** 0.32** 0.71** -0.04 0.63** 0.65** 0.80** 

t+4 0.57** 0.60** 0.43* 0.63** 0.78** 0.87** 0.28* 0.71** 0.10 0.65** 0.72** 0.78** 

t+5 0.58** 0.67** 0.62** 0.50** 0.74** 0.83** 0.21 0.69** 0.31 0.64** 0.76** 0.72** 

t+6 0.55** 0.67** 0.77** 0.35* 0.65** 0.73** 0.11 0.62** 0.52** 0.61** 0.77** 0.62** 

t+7 0.50** 0.61** 0.83** 0.20 0.53** 0.58** 0.00 0.52** 0.67** 0.55** 0.75** 0.49** 

t+8 0.44** 0.55** 0.79** 0.07 0.39** 0.39* -0.12 0.38** 0.70** 0.44** 0.69** 0.31** 

Źródło: opracowanie własne. Jedna gwiazdka oznacza istotność statystyczną na poziomie α = 0,05, dwie gwiazdki – istotność statystyczną na poziomie  

α = 0,01. Wartości pogrubione są istotne statystyczne na poziomie α = 0,05 lub α = 0,01. 
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Tabela 6.4 Współczynnik korelacji między składową cykliczna indeksu giełdowego a składową cykliczną funduszu płac w poszczególnych 

kwartałach. 

 Współczynnik korelacji między składową cykliczną funduszu płac z danego okresu a składową cykliczna indeksu 

giełdowego w okresie t 

Składowa 

cykliczna 

funduszu płac 

w gospodarce w 

okresie: 

Litwa Luksemburg Łotwa Niemcy Norwegia Portugalia Słowacja Szwajcaria Szwecja Wielka 

Brytania 

Węgry Włochy 

t-8 -0.70** -0.69** -0.82** -0.52** -0.61** -0.48** -0.43** -0.59** -0.60** -0.50** 0.20 -0.36* 

t-7 -0.66** -0.71** -0.82** -0.46** -0.64** -0.46** -0.50** -0.64** -0.61** -0.51** 0.16 -0.34* 

t-6 -0.61** -0.66** -0.79** -0.40** -0.60** -0.42** -0.54** -0.65** -0.61** -0.49** 0.10 -0.30 

t-5 -0.54** -0.55** -0.72** -0.36** -0.52** -0.35* -0.52** -0.61** -0.56** -0.39* 0.03 -0.24 

t-4 -0.46** -0.45** -0.61** -0.32** -0.42** -0.22 -0.43** -0.55** -0.45** -0.21 -0.07 -0.17 

t-3 -0.32 -0.33 -0.43* -0.26* -0.30* -0.06 -0.27 -0.47** -0.24 0.03 -0.14 -0.09 

t-2 -0.10 -0.16 -0.19 -0.18 -0.12 0.09 -0.05 -0.37** 0.02 0.32* -0.16 0.03 

t-1 0.16 0.04 0.10 -0.07 0.10 0.21 0.16 -0.26* 0.30* 0.59** -0.07 0.19 

t 0.43* 0.24 0.37* 0.06 0.34* 0.29* 0.33* -0.11 0.53** 0.78** 0.07 0.37* 

t+1 0.65** 0.41* 0.60** 0.19 0.55** 0.32* 0.44** 0.06 0.71** 0.84** 0.23 0.53** 

t+2 0.80** 0.56** 0.77** 0.28* 0.69** 0.33* 0.50** 0.23* 0.80** 0.76** 0.38** 0.62** 

t+3 0.86** 0.68** 0.87** 0.34** 0.77** 0.35* 0.53** 0.39** 0.80** 0.59** 0.47** 0.66** 

t+4 0.84** 0.75** 0.90** 0.36** 0.82** 0.40** 0.53** 0.53** 0.71** 0.38* 0.48** 0.67** 

t+5 0.75** 0.75** 0.86** 0.37** 0.81** 0.48** 0.52** 0.63** 0.57** 0.20 0.41** 0.64** 

t+6 0.62** 0.67** 0.75** 0.36** 0.73** 0.58** 0.50** 0.68** 0.41** 0.09 0.25 0.55** 

t+7 0.48** 0.57** 0.59** 0.35** 0.59** 0.63** 0.49** 0.68** 0.26* 0.05 0.04 0.41* 

t+8 0.33 0.49** 0.40* 0.34** 0.41** 0.60** 0.48** 0.62** 0.12 0.04 -0.14 0.24 

Źródło: opracowanie własne. Jedna gwiazdka oznacza istotność statystyczną na poziomie α = 0,05, dwie gwiazdki – istotność statystyczną na poziomie  

α = 0,01. Wartości pogrubione są istotne statystyczne na poziomie α = 0,05 lub α = 0,01. 
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Dane zawarte w tabelach wskazują, że w części analizowanych gospodarek wskaźnik 

korelacji między bieżącą wartością składowej cyklicznej funduszu pracy a składową 

cykliczną indeksu giełdowego jest nieistotny statystycznie. W pozostałych krajach korelacja – 

choć istotna statystycznie – jest niewielka. Potwierdza to tezę, że wprowadzenie do systemu 

emerytalnego dwóch części, z których jedna jest zależna od rynku pracy, a druga od rynku 

kapitału zmniejsza wahania łącznej stopy zwrotu. W większości krajów bieżący cykl na 

giełdzie jest dodatnio skorelowany ze zmianami cyklicznymi na rynku pracy już za 1-2 

kwartały, a więc opóźnienie cyklu na rynku pracy względem cyklu na giełdzie jest 

niewielkie. Wprowadzenie do systemu emerytalnego części powiązanej z rynkiem pracy i 

części powiązanej z rynkiem finansowym może zatem tylko nieznacznie zmniejszyć ryzyko 

związane z wahaniem stopy zwrotu w systemie emerytalnym w cyklu koniunkturalnym. Z 

tego punktu widzenia wprowadzenie w 2014 r. do systemu emerytalnego mechanizmu 

„suwaka” ogranicza ryzyko znaczących zmian wartości kapitału gromadzonego w filarze 

FDC.  

Podsumowanie 

Funkcjonowanie w systemie emerytalnym w Polsce dwóch części zmniejsza wahania 

łącznej stopy zwrotu. Obrazuje to wartość odchylenia standardowego stopy zwrotu w 

systemie emerytalnym, która łącznie dla całego systemu emerytalnego jest mniejsza zarówno 

od stopy zwrotu osiągana przez OFE, jak i od stopy zwrotu na indywidualnym koncie 

emerytalnym w ZUS. Równocześnie badania dla Polski dla pozostałych krajów wskazują, że 

korelacja zmian na giełdzie oraz zmian funduszu płac w gospodarce jest niska, co umożliwia 

dywersyfikację ryzyka w systemie emerytalnym poprzez wprowadzenie do niego dwóch 

filarów, spośród których jeden jest uzależniony od rynku pracy, a drugi od sytuacji na 

rynkach finansowych. Należy jednak podkreślić, że wprowadzenie dwóch filarów zmniejsza 

ryzyko dla stopy zwrotu jedynie do pewnego stopnia, gdyż opóźnienie cyklu na rynku 

pracy względem cyklu na giełdzie jest nieznaczne. 
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7. System emerytalny w Polsce z perspektywy  

finansów publicznych  

System emerytalny polega na dystrybucji dochodu od pokolenia pracującego 

(wytwarzającego dochód) do pokolenia emerytów (Góra 2003, s. 167). Dystrybucja ta może 

być dokonywana przez sektor finansów publicznych (w przypadku systemu emerytalnego 

finansowanego na zasadzie pay-as-you-go) lub też przez rynki finansowe (w przypadku 

systemu emerytalnego finansowanego na zasadzie kapitałowej). Reforma emerytalna z 1999 

r. zmieniła skalę i zasady tej dystrybucji, pośrednio wpływając przy tym na finanse 

publiczne. 

Po pierwsze, wprowadzenie systemu zdefiniowanej składki prowadziło do zmniejszenia 

wysokości emerytur (por. rozdział 5). Tym samym spadło – w porównaniu ze scenariuszem 

braku zmian w systemie emerytalnym – obciążenie przyszłych pokoleń pracujących i 

finansów publicznych finansowaniem emerytur.  

Po drugie, zastąpienie systemu zdefiniowanej składki systemem zdefiniowanego 

świadczenia zmieniło podział ryzyka (m.in. makroekonomicznego, demograficznego) 

między pokolenia. Jak wskazuje Barr i Diamond (2008, s. 122), w systemie zdefiniowanej 

składki ryzyko związane ze stopą zwrotu od płaconej składki ponosi całkowicie pokolenie 

emerytów. W przypadku wystąpienia negatywnego szoku makroekonomicznego czy 

demograficznego stopa zwrotu w systemie emerytalnym obniża się, co prowadzi do spadku 

wysokości emerytur. Stan finansów publicznych nie musi się w tej sytuacji pogorszyć. 

Natomiast system zdefiniowanego świadczenia przenosi ryzyko w kierunku finansów 

publicznych i pokolenia pracującego. Choć skutki negatywnego szoku może ponosić 

częściowo także pokolenie emerytów (poprzez obniżenie wysokości świadczeń), to głównie 

spadają one na pokolenia pracujące (w formie wyższej składki emerytalnej/podatków lub 

emisji długu publicznego; por. również Lindbeck i Persson 2003).  

Po trzecie, wpływ na finanse publiczne i potencjalnie również na obciążenie finansowe 

niektórych pokoleń miało wprowadzenie do systemu emerytalnego filara kapitałowego. 

Wpływ ten wzbudza największe kontrowersje wśród ekonomistów i w debacie publicznej. 

W rozdziale 7 przeprowadzono analizę systemu emerytalnego w Polsce z perspektywy 

finansów publicznych. Dokonano analizy wpływu utworzenia filara kapitałowego na 

obciążenie pokolenia pracującego oraz na stan finansów publicznych. Przedstawiono 

problematykę dotyczącą długookresowej stabilności finansowej systemu NDC. Omówiono 

też te mechanizmy w systemie emerytalnym w Polsce, które powodują, że równowaga 

finansowa systemu emerytalnego w długim okresie – wbrew oczekiwaniom – 

prawdopodobnie nie zostanie zachowana. 
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7.1 Wpływ wprowadzenia filara kapitałowego do systemu 

emerytalnego na finanse publiczne i obciążenie finansowe 

pokoleń 

Część ekonomistów (np. Barr i Diamond 2008, s. 108) uważa, że wprowadzeniu filara 

kapitałowego do systemu emerytalnego zawsze towarzyszy koszt, który musi zostać 

poniesiony przez któreś pokolenie. Koszt ten powstaje w związku z tym, że w momencie 

tworzenia części kapitałowej pokolenie pracujące musi nie tylko finansować emerytury 

obecnego pokolenia emerytów, ale także odprowadzać składki na własną emeryturę. Koszt 

ten może być poniesiony przez bieżące i przyszłe pokolenia (w przypadku finansowania 

tworzenia filara kapitałowego emisją długu publicznego), wyłącznie przez bieżące pokolenie 

pracujące (w przypadku finansowania tworzenia filara kapitałowego wyższym 

opodatkowaniem pracy) albo przez bieżące pokolenie pracujące i emerytów (w przypadku 

wyższego opodatkowania konsumpcji). Jednocześnie, jak twierdzi Oręziak (2014, s. 86), „By 

pokryć ten deficyt [powstały w sektorze finansów publicznych po skierowaniu części składki 

emerytalnej do filara kapitałowego – P.Ż.] i być w stanie wypłacać bieżące emerytury […] 

państwo może podnieść podatki, zredukować inne wydatki albo zaciągnąć dług. Te dwa 

pierwsze sposoby oznaczają podwójny ciężar dla pokoleń aktywnych zawodowo w okresie 

przejściowym. Z kolei finansowanie za pomocą długu przesuwa częściowo ten ciężar na 

przyszłe pokolenia, które będą musiały zapłacić wyższe podatki.” 

Nieco inaczej do tego problemu podchodzi M. Góra. Wskazuje on (2003, s. 167), że 

„Niezależnie od typu systemu wypłaty emerytur są zawsze transferem od pokolenia 

pracującego do pokolenia emerytów. (…) W obu systemach [tj. w systemie emerytalnym z 

filarem kapitałowym i bez niego – P.Ż.] określona część PKB jest konsumowana przez 

pokolenia emerytów. Nie ma tu miejsca na podwójne obciążenie jakiegoś pokolenia, 

ponieważ musiałoby to oznaczać inny podział PKB”. Autor uważa, że dopóki nie wzrośnie 

część PKB przekazywana pokoleniu emerytów, trudno mówić o dodatkowym obciążeniu 

pokolenia pracującego. Wskazuje, że koszt utworzenia filara kapitałowego wynika jedynie z 

zamiany długu ukrytego na dług jawny po wprowadzeniu tego filara. Łączny poziom długu 

(tj. suma długu jawnego i ukrytego) pozostaje niezmieniona. Uważa przy tym, że koszt 

utworzenia filara kapitałowego może wynikać jedynie z różnic między oprocentowaniem 

tych dwóch rodzajów długu publicznego. Koszt ten pojawia się zatem jedynie w przypadku, 

gdy oprocentowanie długu jawnego (tj. oprocentowanie obligacji państwowych) jest wyższe 

niż oprocentowanie długu ukrytego (które jest tempem wzrostu zobowiązań emerytalnych 

w części niekapitałowej, a więc w przybliżeniu tempem wzrostu PKB). 

Próbując odpowiedzieć na pytanie o koszt utworzenia filara kapitałowego, załóżmy, że 

w danym okresie zostaje on wprowadzony do systemu emerytalnego. Składki płacone przez 

pokolenie pracujące (odtąd: pokolenie B) nie są już przeznaczone na finansowanie emerytur 

pokolenia emerytów (odtąd: pokolenie A), lecz są inwestowane na rynkach finansowych, 
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przynosząc stopę zwrotu rfdc. Oznacza to, że emerytury dla pokolenia A muszą być 

sfinansowanie inaczej aniżeli przez składki emerytalne pokolenia B. Istnieją cztery 

możliwości jego sfinansowania (por. Oręziak 2014, s. 252): 

 przez emisję długu publicznego; 

 przez wzrost obciążeń podatkowych pokolenia C; 

 ograniczenie wydatków budżetowych; 

 przez prywatyzację.  

Załóżmy, że emerytury dla pokolenia A są finansowane emisją długu publicznego. 

Wtedy, jak wskazują Orszag i Stiglitz (1999) (a za nim Barr i Diamond (2008, s. 107)), 

pokolenie B płaci odsetki od zaciągniętego długu w wysokości rf. Wspomniani autorzy 

zakładają, że odsetki od wyemitowanego długu publicznego równoważą stopę zwrotu 

osiąganą przez pokolenie B w filarze kapitałowym (rfdc). W takim przypadku pokolenie B nic 

nie zyskuje na wprowadzeniu filara kapitałowego.  

W rzeczywistości – inaczej niż zakładają Barr i Diamond – równość wymienionych stóp 

procentowych w długim okresie nie występuje. Równość rfdc i rf pojawiłaby się jedynie w 

przypadku, gdyby w filarze kapitałowym były akumulowane tylko obligacje rządowe. W 

przypadku, gdy portfel w filarze kapitałowym składa się częściowo z akcji, a częściowo z 

obligacji, rfdc w długim okresie przewyższy rf. Jest tak ze względu na fakt, że w długim 

okresie stopa zwrotu z akcji znacząco przewyższa stopę zwrotu z obligacji (por. rozdział 4). 

Aby zilustrować sytuację pokolenia B po wprowadzeniu filara kapitałowego, 

rozpatrzmy jego sytuację w ujęciu bilansowym. Rysunek 7.1 przedstawia sytuację przed 

wprowadzeniem części kapitałowej. 

 

Rysunek 7.1 Składniki bilansu pokolenia B związane z systemem emerytalnym przed 

wprowadzeniem części kapitałowej 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Po wprowadzeniu części kapitałowej w bilansie pokolenia B pojawiają się po stronie 

aktywów akcje i obligacje, a po stronie pasywów – dług publiczny (rysunek 7.2). W ujęciu 

netto nic się nie zmienia, bowiem dwie nowe pozycje bilansowe się równoważą. 

Wprowadzenie części kapitałowej nie ma również wpływu na zagregowane oszczędności 

krajowe. Środki na zakup aktywów w filarze kapitałowym nie pochodzą bowiem z 

obniżonej konsumpcji pokolenia B, ale z emisji długu publicznego, która równoważy 

przyrost aktywów filara kapitałowego.  

 

Aktywa Pasywa 

zobowiązania  
z tytułu wypłat 
emerytur dla 
pokolenia A 
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Rysunek 7.2 Składniki bilansu pokolenia B dotyczące systemu emerytalnego po 

wprowadzeniu części kapitałowej (finansowanej emisją długu publicznego) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dług publiczny nie musi być spłacony przez pokolenie B – jego spłata może zostać 

rozłożona na przyszłe pokolenia. Koszt długu dla pokolenia B jest związany jedynie z 

płatnościami odsetkowymi, które mogą być spłacane również emisją nowego długu. W 

przypadku, gdy portfel obligacji i akcji przyniesie wyższą stopę zwrotu niż zobowiązania z 

tytułu odsetek od emisji długu publicznego, wprowadzenie filara kapitałowego może okazać 

się korzystne dla pokolenia pracującego. Feldstein (1995) wskazał trzy warunki, które muszą 

być spełnione, aby wprowadzenie filara kapitałowego finansowanego emisją długu 

publicznego poprawiło dobrobyt w gospodarce: krańcową produktywność kapitału wyższą 

niż tempo wzrostu PKB, kapitałową intensywność gospodarki niższą od poziomu 

maksymalizującego dobrobyt oraz tempo wzrostu PKB wyższe od zera. 

Sfinansowanie wprowadzenia filara kapitałowego w całości emisją długu publicznego 

może jednak być w praktyce niemożliwe, bowiem wzrost relacji długu do PKB może 

prowadzić do znacznego wzrostu kosztów obsługi zadłużenia, uniemożliwiając w praktyce 

dalszą emisję długu. Wiele badań wskazuje, że relacja długu do PKB stanowi istotny 

czynnik, który wpływa na wysokość oprocentowania obligacji (Conway i Orr 2002, Chinn i 

Frankel 2005, Kinoshita 2006, Ardagna et al. 2007, Laubach 2009, Baldacci i Kumar 2010, 

Poghosyan 2012). 

Finansowanie wprowadzenia filara kapitałowego może się zatem wiązać ze wzrostem 

opodatkowania (w zależności od rodzaju podatku rośnie opodatkowanie pokolenia B lub też 

zarówno pokolenia B, jak i pokolenia A). Zakładając, że opodatkowane zostanie jedynie 

pokolenie B, wzrost obciążeń podatkowych tego pokolenia może być finansowany: 

 częściowo przez ograniczenie bieżącej konsumpcji pokolenia B (Barr i Diamond 2008, 

s. 94). Ograniczenie konsumpcji pokolenia B prowadzi, ceteris paribus, do wzrostu 

oszczędności krajowych, a tym samym – w przypadku, gdy gospodarka jest 

dynamicznie efektywna (Solow 1956) – do przyspieszenia wzrostu gospodarczego i 

wyższej konsumpcji w dłuższym okresie; 

 częściowo przez obniżenie dobrowolnych oszczędności pokolenia B (Barr i Diamond 

2008, s. 94; Orszag i Stiglitz 1999, s. 9), tj. oszczędności poza filarem kapitałowym. 
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Spadek dobrowolnych oszczędności może wynikać ze spadku dochodu 

rozporządzalnego gospodarstw domowych lub też traktowania przez gospodarstwa 

domowe oszczędności w filarze kapitałowym jako substytutu oszczędności 

dobrowolnych. Wydaje się jednak, że ze względu na niską świadomość dotyczącą 

funkcjonowania systemu emerytalnego (por. rozdział 1), gospodarstwa domowe nie 

traktują w pełni oszczędności w filarze kapitałowym jako substytutu oszczędności 

dobrowolnych (zwłaszcza że oszczędności w filarze kapitałowym są całkowicie 

niepłynne w odróżnieniu od oszczędności dobrowolnych). W takim przypadku 

substytucja oszczędności dobrowolnych oszczędnościami w filarze kapitałowym 

byłaby znikoma. 

Przy finansowaniu utworzenia filara kapitałowego przez ograniczenie wydatków 

finansowanych publicznie oddziałują mechanizmy analogiczne jak w przypadku 

finansowania przez wzrost opodatkowania (pomijając efekty dynamiczne, tj. związane z 

wpływem wyższego opodatkowania albo wyższych wydatków publicznych na wzrost 

gospodarczy). Deficyt finansów publicznych w obu tych przypadkach jest taki sam. Jedyne, 

co różni oba przypadki, to udział wydatków finansowanych publicznie w całkowitej sumie 

wydatków w gospodarce i relacja opodatkowania do PKB. Inna może być zatem skala 

zniekształceń w gospodarce, związana z opodatkowaniem (skala zniekształceń może się 

również różnić w zależności od tego, czy opodatkowana jest praca, konsumpcja czy kapitał).  

Sposobem finansowania utworzenia filara kapitałowego jest też jego finansowanie 

dochodami z prywatyzacji. Finansowanie utworzenia filara kapitałowego prywatyzacją 

można interpretować jako sprzedaż majątku zarządzanego publicznie przez pokolenie B, a 

następnie zakup tego majątku przez to samo pokolenie. Wskutek takiej operacji kapitał 

publiczny zamienia się w kapitał prywatny. Jak wskazuje Góra (2003, s. 196), „W przypadku 

niedzielenia składki emerytalnej [tj. niewprowadzania filara kapitałowego – P.Ż.] znaczna 

część dochodów z prywatyzacji zostałaby przeznaczona na finansowanie bieżącej 

konsumpcji. Oznaczałoby to, że w procesie prywatyzacji konsumpcja pochłonęłaby część 

oszczędności publicznych. W ten sposób obniżyłby się więc ogólny poziom oszczędności w 

gospodarce, a przez to obniżyłoby się tempo wzrostu gospodarczego [zakładając 

dynamiczną efektywność polskiej gospodarki]. W przypadku gdy prywatyzacja odbywa się 

równolegle z zastępowaniem starego systemu emerytalnego nowym, oszczędności publiczne 

są przekształcane w oszczędności prywatne. W ten sposób ogólny poziom oszczędności w 

gospodarce pozostaje niezmieniony”. Ponieważ cała operacja polega jedynie na zamianie 

kapitału publicznego w kapitał prywatny, konsumpcja pokolenia B się nie zmienia.  

Powyższa analiza nie uwzględnia elementów dynamicznych, tj. wpływu utworzenia 

filara kapitałowego na wzrost gospodarczy, który potencjalnie może wystąpić. Pozytywny 

wpływ może być związany na przykład z rozwojem rynków finansowych, z 

przyspieszeniem prywatyzacji czy też potencjalnym wzrostem oszczędności i inwestycji w 

gospodarce, a wpływ negatywny z ewentualnym wzrostem opodatkowania czy też 

ewentualnym ograniczeniem produktywnych wydatków publicznych (np. na infrastrukturę 

czy badania i rozwój). Przy założeniu, że utworzenie filara kapitałowego przyczyniłoby się 
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do wyższego wzrostu PKB, ewentualny koszt w postaci konieczności ograniczenia 

konsumpcji dla pokolenia pracującego byłby niższy. 

Jedyne badania wpływu reformy emerytalnej z 1999 r. (tj. przejście z systemu DB do DC 

oraz utworzenie filara kapitałowego) na dobrobyt pokoleń przeprowadzili Hagemajer et al. 

(2013). Rozważyli oni pięć sposobów finansowania utworzenia filara kapitałowego: 1) przez 

podatek PIT (który jest płacony przez wszystkie pokolenia); 2) przez wzrost długu 

publicznego do 70% PKB, a następnie stopniowe jego spłacanie podatkiem PIT, aż dług 

zmniejszy się do 45% PKB; 3) przez podatek na konsumpcję; 4) poprzez wzrost długu do 

70% PKB, a następnie stopniowe jego spłacanie podatkiem nałożonym na konsumpcję; 5) 

przez podatek pogłówny. Wykorzystując model równowagi ogólnej OLG (nakładających się 

pokoleń), autorzy dowiedli, że we wszystkich scenariuszach utworzenie filara kapitałowego 

ma w długim okresie pozytywny wpływ na konsumpcję (przez szybszą akumulację kapitału 

w gospodarce i wyższy wzrost gospodarczy). Wzrost dobrobytu (rozumianego jako poziom 

konsumpcji) pojawia się jednak w bardzo długim okresie: dotyczy kohort urodzonych 

najwcześniej kilkanaście lat po reformie. Największy wzrost dobrobytu w długim okresie 

pojawia się w przypadku finansowania tworzenia filara kapitałowego wzrostem 

opodatkowania112. Jednak w „krótkim” okresie wzrost opodatkowania istotnie obniża 

dobrobyt obecnie żyjących pokoleń113. Finansowanie reformy przez emisję długu częściowo 

rozkłada krótkookresowe koszty i długookresowe korzyści z wprowadzenia filara 

kapitałowego między pokolenia. Ze względu na niewielką przestrzeń do wzrostu długu 

publicznego (jedynie do 70% PKB) całkowite rozłożenie kosztów i korzyści między 

pokolenia jest niemożliwe.   

Choć wprowadzenie filara kapitałowego do powszechnego systemu emerytalnego nie 

musi odbywać się kosztem pokolenia pracującego, to zawsze stanowi wyzwanie dla sektora 

finansów publicznych. Wiąże się ono z koniecznością sfinansowania ubytku we wpływach 

ze składek emerytalnych. Część składki nie jest już bowiem przeznaczana na finansowanie 

emerytur, ale inwestuje się ją na rynkach finansowych. W sektorze finansów publicznych 

powstaje zatem deficyt. 

Zgodnie z założeniami reformy emerytalnej z 1999 r. deficyt ten miał być finansowany 

dochodami z prywatyzacji oraz oszczędnościami w sektorze finansów publicznych, 

powstałych na przykład z ograniczenia możliwości wcześniejszego przechodzenia na 

emeryturę czy też niższej waloryzacji przyznanych już emerytur. Dzięki tym 

oszczędnościom – zgodnie z wyliczeniami przy przeprowadzaniu reformy w 1999 r. – już ok. 

2010 r. system emerytalny (I filar) miał notować nadwyżkę (Chłoń et al. 1999). Jednak po 

przeprowadzeniu reformy emerytalnej, nastąpiło kilka odstępstw od założeń reformy (por. 

rozdział 3). 

Deficyt powstały w filarze NDC po wprowadzeniu filara FDC stanowił jedynie 

niewielką część deficytu filara NDC (por. rozdział 3), ale okazał się zbyt wysoki, aby móc go 

                                                      
112 Prawdopodobnie wynika to ze wzrostu oszczędności w gospodarce. 
113 W zależności od formy finansowania tworzenia filara kapitałowego konsumpcja jest niższa dla kohort 

urodzonych od kilkunastu do nawet 100 lat po reformie.  
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w całości sfinansować przychodami z prywatyzacji (wykres 7.1). W latach 1999-2010 (tj. gdy 

składka przekazywana do FDC stanowiła 7,3% wynagrodzenia) łączna suma składek 

przekazanych do FDC wynosiła średnio 1,2% PKB rocznie, podczas gdy wpływy z 

prywatyzacji – średnio 0,93% PKB. W latach 2011-2013 suma składek przekazanych do filara 

FDC wyniosła 0,7% PKB, a wpływy z prywatyzacji – średnio 0,57% PKB114.  

Dodatkowo jedynie część przychodów z prywatyzacji mogła być w praktyce 

przeznaczona na finansowanie ubytku składki emerytalnej w I filarze z tytułu jej 

przekazania do OFE. Blisko 40% przychodów z prywatyzacji kieruje się do Funduszu 

Rezerwy Demograficznej115. Równocześnie 15% przychodów z prywatyzacji przeznacza się 

na Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, 5% – na Fundusz Reprywatyzacji, 2% – na 

Fundusz Skarbu Państwa, a 2% – na Fundusz Nauki i Technologii Polskiej116. 

 

Wykres 7.1 Przychody z prywatyzacji i składki przekazane do OFE w latach 1999-2013 

   

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MF. 

 

Przedstawione dane wskazują, że istniała możliwość sfinansowania w znacznym 

stopniu ubytku składki przekazanej do filara kapitałowego poprzez wpływy z prywatyzacji. 

Jednak ze względu na potencjalnie jeszcze długi okres tworzenia filara kapitałowego –  

prognozy (MF i MPiPS 2013) wskazują, że nawet w perspektywie 2060 r. filar kapitałowy nie 

osiągnie pełnej dojrzałości117 – oraz ograniczony możliwy do sprywatyzowania majątek 

skarbu państwa118 w dłuższym okresie finansowanie utworzenia filara kapitałowego 

musiałoby w znacznej części pochodzić z innych źródeł. 

                                                      
114 Na podstawie danych MF i GUS.  
115 Ściśle, do FRD kierowanych jest 40% przychodów z prywatyzacji, pomniejszonych o środki przekazane do 

Funduszu Reprywatyzacji. 
116 Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji z 30 sierpnia 1996 r. 
117 Tzn. wciąż będą żyli emeryci pobierający emeryturę jedynie z filara niekapitałowego.  
118 Zgodnie z danymi GUS, w 2011 r. aktywa przedsiębiorstw państwowych (trwałe i obrotowe) stanowiły 

34,1% PKB. Kowalski et al. (2013) wskazuje, że wartość rynkowa przedsiębiorstw państwowych wynosi 14,8% 

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

mld zł

składka OFE przychody z prywatyzacji



120 

 

Dotychczas ubytek składki z tytułu jej przekazania do filara kapitałowego był 

finansowany formalnie – oprócz dochodów z prywatyzacji – emisją długu publicznego. Z 

tego względu niektórzy badacze twierdzą, że wzrost długu publicznego w ostatnich 

kilkunastu latach był głównie skutkiem tworzenia filara kapitałowego. Przykładowo  

L. Oręziak (2014, s. 254) twierdziła, że „Połowa przyrostu państwowego długu publicznego 

w latach 1999-2012 powstała z powodu OFE”. Jednocześnie MPiPS i MF (2013) wskazuje, że 

w przypadku niewprowadzania filara kapitałowego dług publiczny w Polsce w 2012 r. 

wyniósłby 38,1% PKB, podczas gdy faktycznie wyniósł 55,6% PKB. W rezultacie – bez OFE – 

dług ten w 2012 r. byłby według tego raportu niższy niż w 1999 r.; wynosił wtedy 39,6% 

PKB.  

Kempa (2010) szacuje, że przy założeniu składki trafiającej do OFE na poziomie 7,3% 

wynagrodzenia skumulowana wartość długu publicznego z tytułu wprowadzenia filara 

kapitałowego wyniosłaby w 2060 r. 35% PKB z tego roku (lub – wliczając koszty związane z 

finansowaniem tego długu – 94% PKB). Ze względu na przyjęcie założenia, że 

oprocentowanie obligacji przewyższa tempo wzrostu PKB, wyliczenia te są kontrowersyjne. 

Założenie takie  powoduje „eksplozję” relacji długu publicznego do PKB. Podobne 

wyliczenia były zawarte w raporcie MPiPS i MF (2013). Wskazywały one, że skumulowany 

koszt tworzenia filara kapitałowego w 2060 r. – przy założeniu składki trafiającej do OFE na 

poziomie 7,3% – wyniósłby nawet 111,9% PKB. Wydaje się, że tak wysoki koszt utworzenia 

filara kapitałowego wynika również z przyjęcia założenia, że stopa procentowa przewyższa 

tempo wzrostu PKB119. Powyższe wyliczenia stanowiły istotny argument w dyskusji na 

temat ograniczenia roli filara kapitałowego w systemie emerytalnym w Polsce, które 

nastąpiło w 2011 i 2014 r.  

Podane szacunki należy jednak interpretować ostrożnie. Trudno bowiem twierdzić, że 

jeden wydatek sektora finansów publicznych – stanowiący w 2010 r.120 3,5% wszystkich 

wydatków (wykres 7.2) – może być przyczyną narastania długu publicznego. 

Przeprowadzając analogiczne szacunki, można wykazać, że dowolny wydatek publiczny w 

długim okresie spowoduje narastanie długu publicznego do bardzo wysokich poziomów. 

Tak znaczący przyrost długu publicznego w praktyce nie byłby w Polsce możliwy ze 

względu na konstytucyjny limit zadłużenia sektora finansów publicznych na poziomie 60% 

PKB. W polskich warunkach sfinansowanie utworzenia filara kapitałowego musiałoby 

zatem pochodzić także z innych źródeł niż emisja długu publicznego. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
dochodu narodowego brutto, przy wartości ich aktywów 27,2% dochodu narodowego brutto. Są to jedne z 

wyższych wartości w krajach OECD. 
119 W raporcie nie zostały podane założenia dotyczące kształtowania się stopy procentowej w długim okresie. 
120 W roku 2010 składka przekazywana do OFE wynosiła 7,3% wynagrodzenia.  
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Wykres 7.2 Składki przekazane do OFE w relacji do łącznych wydatków sektora finansów 

publiczny w latach 1999-2013 (w %) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MF i Eurostatu. 

 

Część ekonomistów wskazują także (KOBE 2013), że polityka gospodarcza w Polsce jest 

prowadzona w taki sposób, aby utrzymać deficyt sektora finansów publicznych średnio na 

poziomie nieco powyżej 4,0% PKB (wykres 7.3). Dowodzą przy tym, że zarówno przed 

wprowadzeniem filara kapitałowego (lata 1995-1998), jak i po jego wprowadzeniu (1999-

2013) średnia wielkość deficytu wynosiła 4,6% PKB. Warto zauważyć, że po znaczącym 

obniżeniu składki kierowanej do OFE w 2011 r. (tj. w latach 2011-2013), co miało przynieść 

oszczędności na poziomie ok. 1,0% PKB rocznie121, deficyt sektora finansów publicznych 

wynosił średnio 4,4% PKB. Sugeruje to, że „rozmiar deficytu jest na ogół celem, a nie 

wynikiem polskiej polityki fiskalnej” (KOBE 2013). 

Zakładając, iż faktycznie deficyt jest celem polityki gospodarczej, oznaczałoby to, że 

„gdyby reforma emerytalna przybrała inny kształt — np. państwowego systemu 

zdefiniowanej składki bez filara kapitałowego — to oficjalny dług publiczny byłby mniej 

więcej taki sam jak dzisiaj, wyższy za to byłby dług ukryty (emerytalny)” (KOBE 2013). Ze 

względu na ograniczenie wydatków sektora finansów publicznych/wzrostu opodatkowania 

w celu utrzymania deficytu na niezmienionym poziomie, wprowadzenie filara kapitałowego 

prowadziłoby do spadku  konsumpcji obecnych pokoleń i wzrostu zagregowanych 

oszczędności w gospodarce.  Mogłoby zatem potencjalnie wspierać wzrost gospodarczy. 

 

 

 

 

                                                      
121 Ocena skutków regulacji Ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń 

społecznych z 2011 r.  
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Wykres 7.3 Deficyt sektora finansów publicznych i wysokość składki przekazanej do OFE (w 

% PKB) w latach 1995-2013 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MF i Eurostatu. 

7.2 Stabilność finansowa filara niekapitałowego w długim okresie 

W 2011 i w 2014 r. doszło do znaczącego ograniczenia roli filara kapitałowego w 

polskim systemie emerytalnym (por. rozdział 3). 

Zmiany, które nastąpiły, w krótkim i średnim okresie poprawiają sytuację sektora 

finansów publicznych, natomiast okresie w bardzo długim (kilkudziesięciu lat) prowadzą do 

wzrostu obciążenia sektora finansów publicznych dodatkowymi wydatkami z tytułu 

emerytur i rent. Wzrost tych obciążeń będzie mógł w znacznym stopniu być finansowany 

zwiększonymi – wskutek tych zmian – wpływami składkowymi filara NDC. W obecnym 

systemie emerytalnym w Polsce występuje jednakże kilka mechanizmów, które sprawiają, że 

wpływy składkowe prawdopodobnie nie będą równoważyć wzrostu zobowiązań z tytułu 

wypłat emerytur. W rezultacie pojawia się ryzyko, że w długim okresie filar NDC pozostanie 

niezbilansowany. Obciążanie tego filara dodatkowymi zobowiązaniami, po ograniczeniu roli 

filara kapitałowego może tę nierównowagę pogłębić. Niezbilansowanie filara NDC będzie 

wymagało dodatkowego obciążenia pokolenia pracującego wzrostem opodatkowania. 
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Dług w części niekapitałowej i możliwość jego spłaty 

Schemat funkcjonowania systemu emerytalnego ilustruje tabela 7.1 (za: Orszag i Stiglitz 

1999). 

  

Tabela 7.1. Uproszczony schemat funkcjonowania systemu emerytalnego 

 Pokolenie 

Okres A B C D 

1 + 1 – 1   

2  + 1 – 1  

3   + 1 – 1 

4    + 1 

Źródło: Orszag i Stiglitz 1999. 

 

W okresie pierwszym, pokolenie emerytów A otrzymuje transfer środków od pokolenia 

pracującego B. Pokolenie A jest pierwszym pokoleniem, które otrzymuje emerytury. 

Otrzymuje je, mimo że samo wcześniej nie finansowało emerytur poprzedniego pokolenia 

emerytów. Ponieważ emerytury finansuje pokolenie B, w stosunku do niego powstaje dług, 

który jest spłacany w okresie drugim. Wtedy pokolenie B otrzymuje emeryturę finansowaną 

przez pokolenie pracujące – pokolenie C. Kiedy pokolenie C przechodzi na emeryturę – w 

okresie trzecim – spłatę długu wobec niego finansuje pokolenie pracujące w tym okresie, 

czyli pokolenie D.  

Schemat umieszczony w tabeli 7.1 ukazuje, że funkcjonowanie systemu emerytalnego 

polega na rolowaniu długu (powstałego wobec pokolenia B, które sfinansowało emerytury 

pokoleniu A w pierwszym okresie) przez kolejne pokolenia. Spłata długu wobec pokolenia 

poprzedniego jest finansowana zaciągnięciem długu wobec pokolenia następnego. 

W tym kontekście zarówno przekazanie składki emerytalnej do filara FDC, jak i do 

części NDC wiąże się powstaniem długu. Przekazanie składki do części FDC – finansowane 

emisją długu publicznego – wiąże się z emisją obligacji i koniecznością zapłaty odsetek, a 

przekazanie składki do części NDC skutkuje powstaniem zobowiązania wobec przyszłego 

emeryta. Dług ten jest ukryty w tym sensie, że nie powstaje w wyniku emisji obligacji przez 

państwo. Dług wobec danego pokolenia musi być jednak spłacony. Rozpoczęcie jego 

spłacania następuje w momencie, gdy dane pokolenie przechodzi na emeryturę.  

Również zaciągnięcie długu ukrytego wiąże się z koniecznością zapłacenia odsetek. W 

systemie NDC wynikają one z waloryzacji kapitału zapisanego na indywidualnych kontach. 

W warunkach polskich są zatem równe tempu wzrostu funduszu płac w gospodarce (w 

przypadku konta w ZUS) albo tempu wzrostu PKB (w przypadku subkonta w ZUS). 
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Jednocześnie stanowią stopę zwrotu dla emeryta od wpłaconej przez niego składki 

emerytalnej w okresie aktywności zawodowej122.  

Z perspektywy długookresowej stabilności finansów publicznych ważna jest przede 

wszystkim możliwość przyszłej spłaty długu ukrytego. Jak twierdzi Góra (2002, s. 96), o ile 

dług ten nie narasta szybciej niż tempo wzrostu PKB, jest on neutralny na gospodarki w tym 

sensie, że może być „spłacany automatycznie, bez konieczności poszukiwania innych źródeł 

finansowania tej spłaty niż wpłaty kolejnych składek”. 

Zachowanie tak rozumianej neutralności długu ukrytego wymaga zastosowania 

odpowiedniego mechanizmu waloryzacji kapitału zapisywanego w części NDC. W tym 

mechanizmie kapitał zapisany na kontach w tym filarze jest waloryzowany zgodnie z 

tempem wzrostu funduszu płac w gospodarce. Jest to tzw. zasada Aarona-Samuelsona (por. 

OECD 2012, s. 48; Samuelson 1958, Aaron 1966). Aby zrozumieć, w jaki sposób taki 

mechanizm waloryzacji zapewnia, że wydatki filara NDC rosną w tempie zgodnym z jego 

wpływami składkowymi, rozpatrzmy następujący przykład (podobny przykład zob. Kempa 

(2010)). 

Załóżmy: 

 stałe tempo wzrostu wynagrodzeń ( ) i tempo wzrostu populacji  ; 

 cała kohorta umiera po T okresach, pracując wcześniej przez A okresów i pobierając 

emeryturę przez e okresów. „e” jest przy tym dalszym trwaniem życia w momencie 

przejścia na emeryturę; 

 długość aktywności zawodowej jest i oczekiwane trwanie życia na emeryturze są 

takie same dla każdej kohorty; 

 wszystkie osoby w danej kohorcie albo pracują, albo pobierają emeryturę. 

Rozpatrzmy wpływy składkowe systemu emerytalnego w okresie t: 

 

   ∑   ̅   

 

   

 

 

Gdzie    to populacja i-tej kohorty,  ̅  to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce w okresie 

t, zaś   – składka emerytalna, stanowiąca określony procent wynagrodzenia.  

W tym przypadku, tempo wzrostu przychodów składkowych wynosi: 

 

  

    

 (   )(   )  

 

                                                      
122 Również w systemie DB, finansowanym na zasadzie pay-as-you-go, dług ukryty wiąże się 

koniecznością zapłaty odsetek. Ze względu jednak na luźniejsze niż w systemie DC powiązanie 

wpłaconych składek z wysokością otrzymywanej później emerytury, odsetki te – choć występują –

mogą być trudne do policzenia. 
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wynika zatem ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce oraz wzrostu liczby 

pracujących (odprowadzających składki). 

Rozpatrzmy wydatki na emerytury. Najpierw należy określić kapitał gromadzony w 

filarze NDC. Kapitał kohorty nr 1 w momencie jej przejścia na emeryturę wynosi: 

 

      ̅  [(   )(   )]     ̅ (   ) [(   )(   )]     

 ̅ (   )  [(   )(   )]     …       ̅ (   )   

    ̅ (   )   ∑(   ) 
 

   

    ̅   ∑(   ) 
 

   

  

gdzie    ̅  [(   )(   )]  to składki wpłacone w pierwszym okresie, waloryzowane 

przez A okresów wskaźnikiem (   )(   ). Kolejne składniki powyższej sumy 

odpowiadają zwaloryzowanym składkom wpłaconym w kolejnych okresach aktywności 

zawodowej.  

Kapitał kolejnej kohorty (młodszej, tj. przechodzącej na emeryturę w okresie A+1) 

wynosi: 

      ̅    ∑(   )  

   

   

 

 

co można zapisać jako:  

 

     (   ) ̅ (   ) ∑(   ) 
 

   

 (   )(   )   

 

Kapitał kohorty nr 2 jest zatem o (   )(   ) wyższy niż kapitał kohorty nr 1. 

Kohorta nr 2 w każdym okresie odkładała wyższą składkę, co wynika stąd, że 

wynagrodzenie w gospodarce było wyższe, a kohorta ta była liczniejsza od poprzedniej. 

Suma emerytur przyznanych kohorcie 1 wynosi: 

 

   
  

 
  

 

Emerytury co okres są waloryzowane. W okresie t wynoszą: 

 

     
  

 
(    )   

 

gdzie   to procent wzrostu wynagrodzeń, który decyduje o wysokości waloryzacji 

przyznanej emerytury (w Polsce jest to 20%). 
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Emerytura kohorty nr 2 w tym samym okresie to: 

 

     
  

 
(   )(   )(    )     

 

Kohorta nr 2 miała bowiem kapitał emerytalny – i tym samym przyznaną emeryturę – o 

(   )(   ) wyższy od kohorty nr 1. Równocześnie w okresie t, emerytura kohorty nr 2 

była jeden raz mniej waloryzowana niż emerytura kohorty nr 1.  

Rozpatrzmy okres, w którym kohorta nr 1 żyje ostatni rok (okres T). Wtedy suma 

wypłacanych emerytur wynosi: 

 

   
  

 
(    )   

  

 
(   )(   )(    )    

  

 
(   ) (   ) (    )  2

  …  
  

 
(   ) (   )  

 

Kolejnymi składnikami sumy są łączne emerytury wypłacane kolejnym kohortom, przy 

czym ostatnia kohorta (kohorta nr e) otrzymała emerytury w bieżącym okresie, zatem nie 

były one jeszcze waloryzowane wskaźnikiem (    ).  

W okresie T + 1 kohorta 1 wymiera i przestaje otrzymywać emerytury. Emeryturę 

otrzymuje zaś kohorta, która w okresie T miała swój ostatni rok aktywności zawodowej. W 

porównaniu z okresem T w okresie T + 1 każda kohorta miała również waloryzację 

przyznanych emerytur. Łączne wydatki na emerytury wynoszą wtedy: 

  

     
  

 
(    ) (   )(   )   

  

 
(   ) (   ) (    )    

  …  
  

 
(   ) (   ) (    )  

  

 
(   )   (   )    

 

Porównując wydatki na emerytury w okresie T+1 z wydatkami w okresie T, 

otrzymujemy: 

    

  

 (   )(   )  

 

Oznacza to, że tempo wzrostu wydatków emerytalnych jest równe tempu wzrostu 

wpływów składkowych. Należy jednak podkreślić, że zasada ta obowiązuje wtedy, gdy 

tempo zmian wynagrodzeń i populacji jest stałe. W przypadku pojawienia się wahań w 

dynamice tych dwóch zmiennych, dynamika wydatków emerytalnych – w krótkim bądź 

średnim okresie – nie musi być równe dynamika wpływów składkowych. Natomiast w 

długim okresie, gdy tempo wzrostu wynagrodzeń i tempo wzrostu populacji wracają do 

swoich długookresowych trajektorii, przywracana jest równowaga między zmianą 

wydatków emerytalnych i wpływów składkowych (por. Kempa 2010). Długookresowe 
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prognozy modelowe potwierdzają, że równowaga finansowa w filarze NDC w długim 

okresie jest stopniowo przywracana (wykres 7.4). Wskazują na to prognozy ZUS z modelu 

aktuarialnego FUS12123. 

 

Wykres 7.4 Saldo funduszu emerytalnego Funduszu ubezpieczeń społecznych w relacji do 

PKB 

  

Źródło: Ocena Skutków Regulacji Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze 

środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (projekt z dnia 12 listopada 2013 r.). 

 

Również prognoza dokonana przy wykorzystaniu modelu opracowanym według 

metodologii rachunkowości pokoleniowej (Jabłonowski i Müller 2013) wskazuje, że 

równowaga między wpływami składkowymi a wydatkami filara NDC będzie stopniowo 

przywracana (wpływy składkowe będą zbliżone do wydatków ok. 2060 r.).  

Zasada Aarona-Samuelsona ukazuje, że możliwe jest stworzenie systemu o 

zdefiniowanej składce, w którym w długim okresie zostanie zachowana stabilność 

finansowa systemu. W polskim systemie emerytalnym istnieje kilka mechanizmów, które 

będą oddziaływały w kierunku powstania w nim nierównowagi finansowej w długim 

okresie, a które zazwyczaj nie są – ze względu na trudność w ich modelowaniu – 

uwzględniane w powyższych modelach124. Najważniejsze z nich zostaną omówione.  

Skutkiem odziaływania tych mechanizmów będzie niezbilansowanie filara NDC w 

długim okresie. Im wyższa składka będzie przekazywana do tego filara, tym większa będzie 

skala jego niezbilansowania. Nie jest zatem prawdą, że „Wbrew często wygłaszanej opinii 

                                                      
123 Prognoza uwzględnia zmiany w systemie emerytalnym dokonane w 2014 r. Została sporządzona przy 

założeniu, że w OFE pozostanie 20% uprawnionych. Opis modelu na stronie www.zus.pl.  
124 Według wiedzy autora w modelu FUS12 nie jest uwzględniany mechanizm przedstawiony w podrozdziale 

Waloryzacji składek na indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS (punkt a), mechanizm kwartalnej 

waloryzacji (punkt b), stosowanie przy obliczaniu emerytury tablic trwania życia niedoszacowujących długość 

życia na emeryturze (punkt d), dopłaty do emerytur minimalnych (przy założeniu zmiany mechanizmu ich 

waloryzacji; punkt g), a także możliwość niezbilansowania subkonta (punkt c), wynikająca ze spadku udziału 

wynagrodzenia pracy w PKB. 
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nie jest tak, że zmniejszenie lub eliminacja składki do OFE spowoduje w przyszłości 

pogorszenie salda ZUS, konieczność wyższych dotacji budżetowych do ZUS i w efekcie 

relatywny wzrost długu publicznego” (MPiPS i MF 2013). 

Wpływ większości z tych mechanizmów na finanse filara NDC jest trudna do 

oszacowania. Do przeprowadzenia szacunków niezbędne są zazwyczaj skomplikowane 

modele aktuarialne. Wyniki szacunków zależą także od przyjętych założeń co do 

kształtowania się zmiennych makroekonomicznych w bardzo długim okresie, w tym nie 

tylko długookresowych trajektorii tych zmiennych, ale także ich wahań cyklicznych. Brak 

oszacowań skutków finansowych obowiązujących rozwiązań w systemie emerytalnym 

stanowi argument za powołaniem instytucji aktuariusza krajowego. 

a) Waloryzacja składek na indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS  

Inaczej niż zakładano tworząc nowy system emertytalny, waloryzacja składek 

emerytalnych gromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym w części NDC będzie 

najprawdopodobniej wyższa niż wzrost funduszu płac. Oznacza to, że zobowiązania 

emerytalne w części NDC będą rosły szybciej od wpływów składkowych. Taka sytuacja jest 

po części rezultatem odejścia od pierwotnego mechanizmu waloryzacji składek na kontach 

w filarze NDC, zakładającego waloryzację wskaźnikiem będącym średnią ważoną 

wskaźnika inflacji (z wagą 25%) i wskaźnika nominalnego wzrostu sumy składek (z wagą 

75%)125. Obecnie mechanizm waloryzacji określony w ustawie jest bowiem następujący: 

 składki są waloryzowane ubiegłoroczną inflacją powiększoną o ubiegłoroczne 

tempo wzrostu realnej sumy przypisu składek emerytalnych (tj. w przybliżeniu o 

tempo wzrostu funduszu płac w gospodarce); 

 wskaźnik waloryzacji nie może być niższy niż ubiegłoroczna inflacja; 

 w wyniku waloryzacji stan konta nie może zostać obniżony126.  

Wskaźnik waloryzacji może być wyższy niż wzrost funduszu płac w gospodarce w 

przypadku gdy inflacja lub realna zmiana funduszu płac w gospodarce (formalnie: „suma 

przypisu składek emerytalnych”) będzie ujemna. Przykładowo: 

                                                      
125 Waloryzacja pierwotnym wskaźnikiem nigdy nie nastąpiła. Pierwsza waloryzacja kont w części NDC 

została dokonana w 2006 r.  Obejmowała wszystkie poprzednie lata funkcjonowania nowego systemu 

emerytalnego. Wskaźnik waloryzacji został zmieniony w 2004 r. (KOBE 2012).  
126 Zgodnie z art. 25. ust. 6 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „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, z zastrzeżeniem ust. 9. 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.” Dodatkowo zgodnie z art. 25 ust. 3 tej 

Ustawy „W wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan konta nie może ulec obniżeniu.” 
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 przy inflacji wynoszącej 1,0% i realnym wzroście funduszu płac na poziomie  

-2,0%, składki w części NDC będą waloryzowane o 1,0%, pomimo, że fundusz płac 

spadnie nominalnie o 1,0%; 

 przy inflacji wynoszącej -2,0% i realnym wzroście funduszu płac na poziomie 1,0%, 

stan składek w części NDC nie zmieni się (bo stan konta nie może zostać obniżony), 

pomimo że fundusz płac spadnie nominalnie o 1,0%; 

 przy inflacji wynoszącej -2,0% i realnym wzroście funduszu płac na poziomie -2,0%, 

stan składek w części NDC nie zmieni się, choć fundusz płac spadnie nominalnie o 

4,0%. 

Powyższe przykłady wskazują, że w czasie recesji w gospodarce przejawiającej się 

deflacją lub spadkiem funduszu płac, zobowiązania filara NDC wzrosną szybciej niż 

wpływy ze składek emerytalnych. Co istotne, obowiązujący mechanizm waloryzacji 

uniemożliwia przywrócenie równowagi finansowej filara NDC w kolejnych okresach. 

Deficyt systemu (rozumiany jako różnica między wzrostem zobowiązań a wzrostem 

wpływów składkowych) może się jedynie dalej pogłębiać, na przykład w przypadku 

wystąpienia kolejnej recesji.  

Dotychczasowe funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce wskazuje, że sytuacja, 

w której wskaźnik waloryzacji jest wyższy niż tempo wzrostu funduszu płac, nie jest jedynie 

hipotetyczna. W 2002 r. składki zapisane w filarze NDC zostały zwaloryzowane o 1,9% (tyle 

wynosiła inflacja), zaś fundusz płac (formalnie: przypis składki) spadł nominalnie o 0,5% 

(realnie o 2,3%). W rezultacie w latach 2001-2012 waloryzacja w filarze NDC wyniosła 

łącznie 108,7%, podczas gdy wzrost przypisu składek – 104,0% (KOBE 2012). Luka ta 

wynikała wyłącznie z nadmiernej (tj. wyższej niż wzrost funduszu płac) waloryzacji składek 

w 2002 r.  

Prawdopodobieństwo zdarzenia, że wskaźnik waloryzacji składek w filarze NDC będzie 

wyższy niż tempo wzrostu funduszu płac w gospodarce, będzie w przyszłości rosło. Wzrost 

prawdopodobieństwa tego zdarzenia będzie wynikać z obniżenia potencjalnego tempa 

wzrostu PKB, które powinno przełożyć się na spadek tempa wzrostu funduszu płac. W 

przypadku gdy długookresowe tempo wzrostu funduszu płac obniży się na przykład 

poniżej 1,0% (na co wskazuje prognoza AWG, por. wykres 7.6) oraz pojawi się spowolnienie 

gospodarcze związane z cyklem koniunkturalnym, prawdopodobny będzie spadek tempa 

wzrostu funduszu płac poniżej zera. 

Problem ten obrazuje wykres 7.5, na którym znajduje się tempo wzrostu funduszu płac 

w prognozie AWG do 2060 r. w ujęciu realnym. Na tempo wzrostu funduszu płac nałożono 

hipotetyczne wahania cykliczne (długość cyklu ok. 6 lat, amplituda wahań 3 pkt proc.127). 

Gdy tempo wzrostu funduszu płac (w ujęciu realnym) spadnie poniżej zera, waloryzacja 

konta w ZUS (równa inflacji) przekroczy tempo wzrostu nominalnego funduszu płac. 

Powstanie nierównowaga między wzrostem wpływów składkowych a wzrostem 

zobowiązań systemu emerytalnego.  

                                                      
127 Do wartości wynikających z długookresowej trajektorii dodano wartość funkcji f(x) = 1,5*sin(x). 
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Wykres 7.5 Trajektoria tempa wzrostu funduszu płac z prognozy AWG oraz jego 

hipotetyczne wahania cykliczne (realnie) w latach 2016-2060 

 

Źródło: obliczenia własne, prognoza AWG. 

  

W przypadku, gdy spadkowi funduszu płac będzie towarzyszyć deflacja, 

nierównowaga między wzrostem zobowiązań filara NDC a wzrostem wpływów 

składkowych może się dodatkowo pogłębić. 

W przyszłości konsekwencje pojawienia się różnicy między wskaźnikiem waloryzacji a 

tempem wzrostu funduszu płac będą coraz większe. Im większa bowiem wartość składek 

zapisanych na kontach w części NDC, tym nawet niewielkie różnice między wskaźnikiem 

waloryzacji a tempem wzrostu funduszu płac będą mogły prowadzić do pojawienia się 

istotnej nierównowagi finansowej w systemie. Wiarygodne oszacowanie skali nierównowagi 

finansowej systemu jest w praktyce niemożliwe. Zależy ona bowiem od częstości 

występowania i głębokości recesji w bardzo długim okresie, a także od zachowania się kilku 

zmiennych makroekonomicznych w cyklu koniunkturalnym (w tym inflacji i funduszu 

płac). 

Skala nierównowagi finansowej systemu emertytalnego może być jednak znaczna. W 

2012 r. na kontach emerytalnych w ZUS zapisanych było ok. 2,2 biliona zł, tj. 138% PKB128. 

Zatem w jednym z hipotetycznych przypadków przedstawionych powyżej (tj. inflacja 1,0%, 

spadek realnego funduszu płac o 2,0%) zobowiązania filara NDC wzrosłyby o 22 mld zł (tj. 

1,38% PKB), przy jednoczesnym spadku funduszu płac w ujęciu nominalnym o 1,0%. 

Przywrócenie równowagi w systemie mogłoby mieć miejsce jedynie w dwóch przypadkach: 

obniżenia – decyzją polityczną – wartości składek zgromadzonych w filarze NDC lub 

wzrostu opodatkowania pokoleń pracujących.  

 

                                                      
128 www.zus.pl; www.stat.gov.pl.  
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b) Kwartalna waloryzacja kapitału na kontach w ZUS  

Waloryzacja składek ubezpieczonego na indywidualnym koncie w filarze NDC odbywa 

się corocznie w czerwcu. Waloryzacji podlegają składki zaewidencjonowane na koncie na 

dzień 31 stycznia poprzedniego roku. Oznacza to, że na przykład w czerwcu 2013 r. 

przeprowadzana była waloryzacja składek zaewidencjonowanych na koncie na dzień 31 

stycznia 2012 r. wskaźnikiem waloryzacji za rok 2012. Ze względu na to, że waloryzacje 

odbywają się z rocznym opóźnieniem, gdy ubezpieczony przechodzi na emeryturę stan jego 

konta jest waloryzowany wskaźnikiem kwartalnym129. Wskaźnik waloryzacji kwartalnej jest 

obliczany analogicznie do wskaźnika waloryzacji rocznej (czyli jest on równy kwartalnej 

inflacji powiększonej o kwartalny realny wzrost przypisu składki emerytalnej). Podobnie jak 

wskaźnik waloryzacji rocznej, wskaźnik waloryzacji kwartalnej nie może być niższy niż 

wskaźnik kwartalnej inflacji i nie może prowadzić do spadku wartości składek zapisanych 

na koncie. Zasady waloryzacji kwartalnej różnią się jednak w zależności od miesiąca 

przejścia na emeryturę: 

 Ubezpieczony przechodzący na emeryturę w miesiącach styczeń–maj (np. 2014 r.) 

miał ostatnią roczną waloryzację konta w czerwcu 2013 r.. Waloryzowane były 

składki według stanu na 31 stycznia 2012 r. Kolejna roczna waloryzacja (za 2013 r.) 

ma miejsce dopiero w czerwcu 2014 r. Wobec tego, począwszy od I kw. 2013 r., stan 

konta po ostatniej rocznej waloryzacji jest dalej waloryzowany wskaźnikami 

kwartalnymi130. Oprócz tego wskaźnikami kwartalnymi są waloryzowane składki 

wpłacone od 31 stycznia 2013 r. (wpływ tych składek na wysokość emerytury jest 

jednak znikomy); 

 Ubezpieczonego przechodzącego na emeryturę w czerwcu (np. 2014 r.) już obejmuje 

roczna waloryzacja za 2013 r. (w czerwcu 2014 r. jest waloryzowany stan konta na 

dzień 31 stycznia 2013 r.). Stan jego konta na dzień 31 stycznia 2013 r. nie jest już 

waloryzowany przy użyciu wskaźników kwartalnych. Wskaźnikami kwartalnymi 

są za to waloryzowane składki wpłacone po 31 stycznia 2013 r.; 

 Ubezpieczony przechodzący na emeryturę w miesiącach lipiec–grudzień (np. 2014 

r.) ma roczną waloryzację konta w czerwcu 2014 r. (jest to waloryzacja za 2013 r.). 

Kolejne waloryzacje kapitału (począwszy od I kw. 2014 r.) są już kwartalne. 

Wskaźnikami kwartalnymi są również waloryzowane składki wpłacone od ostatniej 

rocznej waloryzacji.  

Opisany mechanizm – oprócz braku przejrzystości – rodzi poważne skutki dla 

stabilności finansowej filara NDC w dłuższym okresie oraz prowadzi do nierównego 

traktowania emerytów. Dzieje się tak dlatego, że wskaźnik waloryzacji kwartalnej w I 

                                                      
129 Opis mechanizmu waloryzacji kwartalnej został przygotowany na podstawie art. 25 Ustawy emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, informacji na stronie www.zus.pl oraz KOBE (2012).  
130 Oprócz waloryzacji kapitału zgromadzonego na dzień 31 stycznia 2013 r., wskaźnikami kwartalnymi są 

waloryzowane również składki wpłacone po tym dniu. Wartość tych składek jest jednak znikoma w porównaniu 

z całym kapitałem ubezpieczonego. Z tego względu efekty waloryzacji kwartalnej dotyczące tych składek są 

również niewielkie.  

http://www.zus.pl/
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kwartale jest z reguły bardzo wysoki; znacznie wyższy niż wskaźnik waloryzacji rocznej. 

Wynika to z sezonowego wzrostu przypisu składki w I kwartale131. Przykładowo, wskaźnik 

waloryzacji kwartalnej za I kw. 2010 r. wyniósł 108,83% (wobec rocznego wskaźnika 

waloryzacji za 2010 r. – 103,98%), za I kw. 2011 r. – 109,67% (wobec wskaźnika 105,18% za 

cały rok), za I kw. 2012 r. – 114,05% (wobec wskaźnika 104,68% za cały rok), zaś za I kw. 2013 

r. 114,6% (wobec wskaźnika 104,54% za cały rok)132. W kolejnych kwartałach – choć wpływy 

składkowe często obniżają się w stosunku do I kw. – kwartalne wskaźniki waloryzacji 

pozostają dodatnie (choć bliskie zeru) albo równają się zero133. Wskaźniki waloryzacji nie 

mogą być bowiem ujemne ani niższe niż inflacja.  

Stosowanie wskaźników waloryzacji kwartalnej prowadzi do istotnego wzrostu stanu 

konta w filarze NDC. Wzrost ten jest wyższy nawet o ok. 10 pkt proc. (jak to miało miejsce w 

2012 r.) niż wynikałby z waloryzacji wskaźnikiem rocznym. Wobec tego również  emerytura 

może być o 10% wyższa niż przy zastosowaniu rocznego wskaźnika waloryzacji. Użycie 

wskaźników kwartalnych zwiększa nierównowagę finansową filara NDC w dłuższym 

okresie, bowiem wzrost wydatków nie będzie miał pokrycia we wzroście wpływów 

składkowych. W latach 2015-2060 wydatki na emerytury z FUS będą malały z ok. 7,0% do 

5,0% PKB (ZUS 2013a; prognoza ta, według wiedzy autora, nie uwzględnia waloryzacji 

kwartalnych). Zakładając, że użycie wskaźników kwartalnej waloryzacji prowadzi do 

wzrostu emerytury o 5%, łączne wydatki emerytalne będą wyższe o 0,25–0,35% PKB (w 

porównaniu z sytuacją, w której używane są wskaźniki waloryzacji rocznej).  

Mechanizm waloryzacji kwartalnej prowadzi również do nierównego traktowania 

emerytów. Zawyżoną wartość emerytury otrzymują bowiem jedynie te osoby, które 

przechodzą na emeryturę w miesiącach styczeń–maj oraz lipiec–grudzień. W rezultacie 

osoba przechodząca na emeryturę w czerwcu może mieć niższą emeryturę niż na przykład 

w przypadku przejścia na emeryturę w grudniu roku poprzedniego. KOBE (2012) szacuje, że 

osoba przechodząca na emeryturę w czerwcu 2013 r. miała emeryturę o 9% niższą niż w 

przypadku przejścia na emeryturę w grudniu 2012 r. Może to świadczyć o tym, że obecnie 

obowiązujące zasady waloryzacji kwartalnych wynikają z nieuwagi na etapie wprowadzania 

zmian legislacyjnych. W przyszłości sposób waloryzacji kwartalnych zostanie 

najprawdopodobniej zmieniony.  

 

 

                                                      
131 W IV kwartale wpływy ze składki emerytalnej obniżają się ze względu na rosnący w ciągu roku odsetek 

ubezpieczonych przekraczający próg 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia, po którego przekroczeniu nie 

płaci się składki emerytalnej. Dodatkowo, w I kw. wypłacane są „trzynastki”, co powoduje wzrost wpływów 

składkowych ZUS. W rezultacie wzrost wpływów składkowych ZUS w I kw. (wobec IV kw. roku poprzedniego) 

jest wysoki. 
132 www.zus.pl.  
133 Przykładowo, w kolejnych kwartałach 2012 r. wskaźniki waloryzacji kwartalnych wyniosły 101,3% (za II 

kw.), 100,0% (za III kw.); 100,4% (za IV kw.). 

http://www.zus.pl/


133 

 

c) Subkonto 

Wydzielenie w ramach filara NDC subkonta (por. rozdział 3) stanowi kolejne ryzyko dla 

niezbilansowania części NDC w długim okresie. Ryzyko to jest związane ze stosowanym 

mechanizmem waloryzacji składek, a także z wprowadzeniem zasady dziedziczenia 

środków zewidencjonowanych na subkoncie.  

Składka zapisywana na subkoncie w części NDC jest corocznie waloryzowana średnim 

tempem wzrostu nominalnego PKB w ostatnich pięciu latach (z zastrzeżeniem 

nieujemności). Taki mechanizm waloryzacji zapewnia, że zobowiązania systemu NDC z 

tytułu składek zapisywanych na subkoncie będą rosły w tempie równym wzrostowi PKB. 

Tym samym w długim okresie wypłaty emerytur ze składek zewidencjonowanych na 

subkoncie będą w długim okresie stanowiły stałą część PKB134. 

Mimo to waloryzacja subkonta wzrostem PKB może zagrozić stabilności finansowej 

filara NDC. Powodem tego są różnice między tempem wzrostu funduszu płac w gospodarce 

(który stanowi bazę finansowania emerytur z filara NDC) a tempem wzrostu PKB. W 

ostatnich dekadach udział wynagrodzenia pracy w PKB obniżył się w wielu krajach na 

świecie. Zgodnie z dostępnymi danymi w ostatnich kilkunastu latach takie tendencje można 

było zaobserwować również w Polsce (szerzej na temat spadku udziału wynagrodzeń w 

PKB zob. rozdział 5). W rezultacie przeciętne tempo wzrostu funduszu płac w latach 2000-

2012 wyniosło 5,9% i było niższe niż tempo wzrostu PKB, które w tym samym okresie 

wyniosło 7,0%135 (w ujęciu nominalnym).   

Przy zachowaniu obecnego mechanizmu waloryzacji składek na subkoncie, a także 

kontynuacji spadku udziału wynagrodzenia pracy w PKB, w długim okresie wpływy 

składkowe subkonta będą rosły wolniej niż zobowiązania emerytalne z subkonta. 

Niezbilansowanie tej części systemu emerytalnego będzie musiało zostać pokryte wzrostem 

opodatkowania pokolenia pracującego. Ze względu na krótki okres funkcjonowania 

subkonta wartość zewidencjonowanych na nim składek emerytalnych jest obecnie niewielka 

w stosunku do składek na indywidualnym koncie emerytalnym w filarze NDC (na koniec 

2013 r. średni stan subkonta wynosił 3,2 tys. zł wobec ok. 95 tys. zł na indywidualnym koncie 

emerytalnym w ZUS136). W rezultacie ewentualna nierównowaga na subkoncie w 

najbliższych latach nie będzie znaczna. Jednak wraz ze wzrostem wartości składek 

zapisywanych na subkoncie (na subkonto będzie trafiać nawet 7,3% wynagrodzenia, a na 

indywidualne konto w ZUS 12,22%) nierównowaga między wpływami a zobowiązaniami 

emerytalnymi z subkonta może wzrosnąć.   

                                                      
134 O płaceniu przez ubezpieczonego składki na subkonto można myśleć jako o „zakupie” udziału w PKB. 

Udział ten – ze względu na przyjęty mechanizm waloryzacji – rośnie w tempie równym tempu wzrostu PKB. W 

rezultacie udział emerytur wypłacanych ze składek z subkonta w PKB będzie w długim okresie stały. 
135 Dane Eurostat. 
136 Dane ZUS.  
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d) Wyliczanie emerytury – tablice kohortowe 

Innym źródłem potencjalnego niezbilansowania filara NDC w długim okresie jest 

sposób wyliczania emerytur. W nowym systemie emerytalnym oblicza się ją przez 

podzielenie zgromadzonego kapitału przez dalsze trwanie życia. Wartość zgromadzonego 

kapitału jest znana, natomiast przewidywane dalsze trwanie życia zależy od sposobu jego 

liczenia. Niedoszacowanie dalszego trwania życia prowadzi do zawyżenia wysokość 

emerytury. 

Tablice dalszego trwania życia są corocznie publikowane przez GUS. Jak wskazuje 

Więckowska (2011) mają one charakter przekrojowy. Oznacza to, że szacunki zakładają stałe 

prawdopodobieństwo zgonu w określonym wieku w przyszłości. Nie biorą pod uwagę 

procesu wydłużania się życia, a tym samym zmniejszania się prawdopodobieństwa zgonu 

we wszystkich grupach wiekowych. W rezultacie osoba w danym wieku będzie żyła 

przeciętnie dłużej, niż zakładają tablice przekrojowe. Więckowska (2011) uważa, że 

prawidłowe szacunki trwania życia powinny być tzw. kohortowe. Kohortowe tablice w 

prognozowaniu trwania życia uwzględniałyby bowiem spadek prawdopodobieństwa zgonu 

poszczególnych grup wiekowych w przyszłości związany z wydłużaniem się trwania życia. 

Autorka szacuje, że stosowanie przekrojowych (zamiast kohortowych) tablic trwania życia 

zawyża wysokość emerytury o ok. 12,4–13,9% (bierze przy tym pod uwagę dwa filary 

systemu emerytalnego). Ze względu na to, że emeryci będą żyli przeciętnie dłużej, niż 

zakłada się przy obliczaniu emerytury, w systemie emerytalnym powstanie kolejne źródło 

nierównowagi finansowej, które wymusi dodatkowe opodatkowanie pokoleń pracujących. 

e) Renty rodzinne  

Źródłem długookresowego niezbilansowania związanym z funkcjonowaniem filara 

NDC są także renty rodzinne, które przysługują wdowie/wdowcowi po śmierci męża/żony 

pobierającego emeryturę137. Po śmierci osoby pobierającej emeryturę przysługuje renta 

rodzinna w wysokości 85% emerytury zmarłego. W rezultacie emerytura danej osoby będzie 

przeciętnie pobierana dłużej, niż wynikałoby to z tablic trwania życia, gdyż w przypadku 

śmierci emeryta jego emeryturę (w wysokości 85% świadczenia) może zacząć pobierać – w 

formie renty rodzinnej – wdowa/wdowiec. „Przejmowanie” emerytury po zmarłym dotyczy 

przede wszystkim kobiet, które przeciętnie żyją dłużej niż mężczyźni i mają niższe 

                                                      
137 Zasady ustalania rent rodzinnych są zawarte w Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. Renta rodzinna przysługuje przede wszystkim wdowie (wdowcowi), która 

w momencie śmierci męża (żony) miała skończone 50 lat lub była niezdolna do pracy. Renta rodzinna może też 

przysługiwać dzieciom (szczególnie do 25. roku życia), wnukom i rodzeństwu. 
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emerytury138 (pobieranie renty rodzinnej wysokości 85% emerytury współmałżonka może 

być dla nich korzystniejsze niż pobieranie własnej emerytury).  

Według wiedzy autora nie istnieją publicznie dostępne oszacowania skali nierównowagi 

filara NDC w długim okresie z tytułu przyznawania rent rodzinnych po zmarłym emerycie. 

Prognoza z modelu aktuarialnego przygotowanego w ZUS (model FUS12139), przewiduje, że 

deficyt całego funduszu rentowego (uwzględniający nie tylko renty rodzinne, ale i renty z 

tytułu niezdolności do pracy) ma się do 2060 r. pogłębiać – do ok. 0,8%-0,9% PKB w latach 

2050-2060 (wykres 7.6). Zgodnie z wiedzą autora pogłębianie się nierównowagi w funduszu 

rentowym będzie głównie rezultatem wzrostu kosztów związanych z wypłatą rent 

rodzinnych140.  

Równocześnie zmiany w systemie emerytalnym polegające na zwiększeniu w nim roli 

filara NDC, będą prowadzić do pogłębienia się deficytu w funduszu rentowym. Zwiększenie 

składki trafiającej do filara NDC powoduje wzrost emerytur z tej części systemu 

emerytalnego. Konsekwencją tego jest wzrost wysokości wydatków na renty rodzinne 

otrzymywane po zmarłym emerycie. Zmiany przeprowadzone w 2014 r. doprowadzą w 

długim okresie do wzrostu wydatków na renty rodzinne o ok. 0,2% PKB141.  
 

Wykres 7.6 Prognozowane saldo funduszu rentowego według prognozy ZUS (z modelu 

FUS12) przed zmianami i po zmianach w systemie emerytalnym w 2014 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ZUS (2013b) 

                                                      
138 W 2012 r. wśród nowo przyznanych rent rodzinnych dla osób powyżej 50. roku życia (przekroczenie 50 lat 

stanowi jedno z kryteriów przyznania renty rodzinnej), 89% było przyznanych kobietom, a jedynie 11% - 

mężczyznom. 
139 Założenia modelu FUS12 znajdują się w prognozach FUS na stronie www.zus.pl.  
140 Zgodnie z niepublikowanymi wynikami modelu FUS09. Wzrost deficytu funduszu rentowego może także 

być pokłosiem korzystniejszego dla ubezpieczonych sposobu wyliczania rent niż sposobu wyliczania emerytur. 

Wysokość emerytury w nowym systemie emerytalnym zależy od wysokości zgromadzonego kapitału, renty są 

wyznaczane na zasadzie algorytmu uwzględniającego tzw. kwotę bazową oraz okresy składkowe i 

nieskładkowe. Tak wyliczona renta może być wyższa od emerytury, co będzie skłaniać ubezpieczonych do 

pobierania tego pierwszego świadczenia. Przyczyni się to do pogorszenia salda funduszu rentowego.  
141 Przy założeniu, że w OFE pozostanie 20% uprawnionych. Ze względu na niższy odsetek osób, które 

faktycznie pozostały w OFE, koszt ten będzie najprawdopodobniej wyższy. 
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f) Dziedziczenie składek zapisywanych na subkoncie w ZUS 

Środki zewidencjonowane na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu na podobnych 

zasadach jak środki zgromadzone w OFE, co w przyszłości będzie stanowić dodatkowy 

koszt dla filara niekapitałowego142. Oznacza to, że w przypadku śmierci osoby posiadającej 

subkonto w ZUS, pozostającej w związku małżeńskim, połowa środków zapisanych na 

subkoncie jest transferowana na subkonto małżonka. Środki, które nie zostaną wykorzystane 

w ten sposób (tj. druga połowa tych środków albo – w przypadku niepozostawania w 

małżeństwie – całość środków) jest przekazana w formie wypłaty osobom wskazanym przez 

zmarłego. Dziedziczenie środków następuje również w przypadku przejścia ubezpieczonego 

na emeryturę (o ile śmierć nie nastąpi później niż 3 lata po przejściu na emeryturę). 

Dziedziczenie w systemie emerytalnym wydaje się niewłaściwe, bowiem system ten polega 

bowiem na dzieleniu się ryzykiem osób, które żyją ponadprzeciętnie długo, z osobami, które 

żyją ponadprzeciętnie krótko. Oznacza to, że osoby, które żyją krócej, „finansują” osoby 

żyjące długo. W przypadku dziedziczenia środków po śmierci ubezpieczonego zasada ta 

przestaje obowiązywać.  

Jak wskazuje Góra (2003, s. 119), „Dziedziczenie środków emerytalnych oznacza 

skierowanie ich na cele inne, niż cel uzasadniający istnienie obowiązkowego systemu 

emerytalnego, czyli finansowanie dochodów na starość. Oznacza to, że na finansowanie tego 

właśnie celu pozostanie odpowiednio mniej środków. Jeśli część środków odpływa, to aby 

zapewnić finasowanie celu na poziomie uznanym za właściwym należy podnieść składkę. 

[…] Ekonomicznie najlepsze jest zredukowanie składek do najniższego poziomu 

umożliwiającego osiągnięcie celu społecznego systemu emerytalnego oraz pozostawienie 

osiągnięcia ewentualnych innych celów decyzji jednostek, które dzięki temu będą miały do 

dyspozycji większy dochód”. 

Utworzenie w 2011 r. subkonta w filarze NDC oraz zwiększenie jego roli w 2014 r. 

stanowić będzie zatem dodatkowe źródło wydatków sektora finansów publicznych. 

Zwiększenie wydatków związanych z dziedziczeniem środków na subkoncie 

prawdopodobnie nie będzie znaczące. Szacunki przedstawione w ocenie skutków regulacji 

ustawy wprowadzającej subkonto wskazywały, że koszt dziedziczenia środków z subkonta 

będzie rósł, aż w latach 2050-2060 wyniesie ok. 2,6 mld zł rocznie (ceny z 2009 r.). 

Dodatkowe zmiany przeprowadzone w systemie emerytalnym w 2014 r. mają się przyczynić 

do dodatkowego wzrostu kosztów związanych z dziedziczeniem środków zgromadzonych 

na subkoncie o ok. 1-1,2 mld zł rocznie w latach 2050-2060 (ceny stałe 2012 r.; przy założeniu, 

że z OFE zrezygnuje 80% uprawnionych). Koszt dziedziczenia środków z subkonta wyniesie 

zatem łącznie – po przeliczeniu danych – ok. 0,08% PKB rocznie w latach 2050-2060 (po ich 

wcześniejszym monotonicznym wzroście).   

                                                      
142 Ustawa emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r., Ustawa o 

organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. 
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g) Dopłaty do emerytur minimalnych 

W systemie emerytalnym w Polsce występuje tzw. emerytura minimalna143. W 

przypadku, gdy wyliczona na podstawie zgromadzonego kapitału emerytura jest niższa od 

emerytury minimalnej, świadczenie podwyższa się do jej poziomu. Podnoszenie emerytury 

do poziomu emerytury minimalnej stanowi kolejne źródło niezbilansowania systemu 

emerytalnego w długim okresie.   

W 2013 r. emerytura minimalna wynosiła 831 zł, co stanowiło 22,8% przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce. Poziom emerytury minimalnej jest co roku podnoszony o 

inflację konsumencką (albo – jeśli jest wyższa – inflację opartą o koszyk konsumpcyjny 

emerytów i rencistów), powiększoną o 20% realnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce. 

Mechanizm waloryzacji emerytury minimalnej sprawia, że jej relacja do przeciętnego 

wynagrodzenia będzie się obniżać. Zakładając wzrost wynagrodzeń z prognozy AWG oraz 

utrzymywanie obecnego mechanizmu waloryzacji emerytury minimalnej, w 2030 r. relacja 

emerytury minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia wyniesie 16,4%, a w 2060 r. – 10,4%. 

Wydaje się jednak, że emerytura minimalna na poziomie ok. 10% przeciętnego 

wynagrodzenia byłby społecznie nie do zaakceptowania. Prawdopodobnie w przyszłości 

dojdzie zatem do zmiany sposobu waloryzacji emerytur minimalnych, tak aby były one 

wyższe. W przypadku zachowania obecnej relacji emerytury minimalnej do przeciętnego 

wynagrodzenia (tj. ok. 23%) oraz biorąc pod uwagę prognozowany poziom przeciętnej 

emerytury w przyszłości (tj. ok. 34-35% przeciętnego wynagrodzenia), znaczna część 

ubezpieczonych może potrzebować dopłaty do osiągnięcia poziomu emerytury minimalnej. 

Będzie tak zwłaszcza w przypadku osób, które odprowadzają składki emerytalne jedynie 

przez część swojej kariery zawodowej lub też odprowadzających niskie składki emerytalne 

(nie tylko osoby z niskim wynagrodzeniem, ale też przedsiębiorcy – por. rozdział 5). Bank 

Światowy (2014) szacuje, że emeryturę minimalną może otrzymywać od 25% emerytów (w 

przypadku indeksacji emerytury minimalnej równej 20% wzrostu przeciętnego  

wynagrodzenia w gospodarce) do 50% (w przypadku indeksacji emerytury minimalnej 

równej 100% wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce). Według Banku 

Światowego koszt dopłat do emerytur minimalnych w 2060 r. wyniósłby – w zależności od 

przedstawionego wyżej sposobu indeksacji emerytury minimalnej – odpowiednio 0,3-0,4% 

PKB lub 1,0-1,5% PKB.  

Podsumowanie 

Reforma emerytalna z 1999 r. miała ograniczyć wzrost wydatków emerytalnych w 

długim okresie i zapewnić stabilność finansową systemu w warunkach oczekiwanego 

                                                      
143 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. 
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pogorszenia się sytuacji demograficznej. Ograniczeniu emerytur sprzyjało wprowadzenie 

systemu o charakterze zdefiniowanej składki, a odpowiedni mechanizm waloryzacji 

wpłaconych składek emerytalnych miał zapewnić stabilność finansową systemu w długim 

okresie. Równocześnie wprowadzono filar kapitałowy. Choć w bardzo długim okresie miał 

on częściowo uniezależnić finanse publiczne od wypłat emerytur, to w okresie przejściowym 

(trwającym nawet kilkadziesiąt lat) stanowić miał koszt dla sektora finansów publicznych.  

Utworzenie filara kapitałowego może – choć nie musi – wiązać się z kosztem dla 

pokolenia finansującego jego powstanie. Finansowanie tego filara przez emisję długu 

publicznego pozwala rozłożyć koszty i korzyści z tworzenia części kapitałowej na wiele 

pokoleń. W przypadku finansowania utworzenia filara kapitałowego wzrostem 

opodatkowania pokolenia pracującego/ograniczeniem wydatków sektora finansów 

publicznych konsumpcja pokolenia pracującego może się obniżyć (wtedy wzrosną 

zagregowane oszczędności w gospodarce) lub pozostać niezmieniona (wtedy dobrowolne 

oszczędności tego pokolenia się obniżą). W przypadku finansowania utworzenia filara 

kapitałowego dochodami z prywatyzacji kapitał publiczny jest zamieniany w prywatny, a 

poziom oszczędności i konsumpcji w gospodarce pozostaje niezmieniony. Badania 

dotyczące gospodarki Polski wskazują na korzystny wpływ utworzenia filara kapitałowego 

na dobrobyt w długim okresie, przy czym w okresie przejściowym koszt związany z jego 

utworzeniem musi zostać poniesiony przez ograniczenie konsumpcji. Ze względu na 

ograniczenia we wzroście długu publicznego koszty i korzyści z utworzenia filara 

kapitałowego nie mogą być rozłożone równo pomiędzy poszczególne pokolenia.  

Po wprowadzeniu filara FDC w filarze NDC powstał deficyt, który zgodnie z 

założeniami reformy z 1999 r. miał być finansowany przychodami z prywatyzacji i 

oszczędności w sektorze publicznym. Dotychczas potencjalnie istniała możliwość, aby 

ubytek składki, wynikający z przekazania jej do filara kapitałowego, w znacznym stopniu 

sfinansować wpływami z prywatyzacji. Jednak ze względu na jeszcze potencjalnie długi 

okres tworzenia filara kapitałowego oraz ograniczony majątek skarbu państwa możliwy do 

sprywatyzowania, finansowanie utworzenia filara kapitałowego musiałoby w dłuższym 

okresie w znacznej części pochodzić z innych źródeł. 

Oprócz dochodów z prywatyzacji ubytek składki z tytułu jej przekazania do filara 

kapitałowego formalnie był dotychczas finansowany emisją długu publicznego. Z tego 

względu niektórzy wskazują, że wzrost długu publicznego w ostatnich kilkunastu latach 

wynikał głównie z tworzenia filara kapitałowego, a w długim okresie jego funkcjonowania 

wiązałoby się z dodatkowym wzrostem długu publicznego nawet o ponad 100% PKB. Ze 

względu na brak możliwości wzrostu długu publicznego o wielkość tego rzędu 

wprowadzenie filara kapitałowego musiałoby spowodować wzrost opodatkowania lub 

ograniczenie innych wydatków sektora publicznego. W tym wypadku wzrosłyby również 

zagregowane oszczędności w gospodarce. Wydaje się, że dotychczas poziom deficytu 

sektora finansów publicznych nie zależał od poziomu składki przekazywanej do OFE. 

Deficyt był zbliżony zarówno przed, jak i po wprowadzeniu filara kapitałowego). Również 

po zmniejszeniu składki przekazywanej do OFE w 2011 r. pozostał na podobnym poziomie.  
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Sugeruje to, że rozmiar deficytu jest na ogół celem, a nie wynikiem polskiej polityki fiskalnej, 

więc wprowadzenie filara kapitałowego przyczynia się do ograniczenia pozostałych 

wydatków z finansów publicznych lub do wzrostu opodatkowania, toteż powinno w 

rezultacie skutkować wzrostem zagregowanych oszczędności w gospodarce.  

Istotny koszt związany z tworzeniem filara kapitałowego dla finansów publicznych 

spowodował znaczące ograniczenie jego roli w systemie emerytalnym. Wskutek tego w 

przyszłości wypłatami emerytur będzie w większym stopniu obciążony filar NDC. Wbrew 

założeniom reformy emertytalnej z 1999 r. najprawdopodobniej pozostanie niezbilansowany, 

a deficyt najprawdopodobniej będzie wyższy niż wskazują prognozy modelowe. Wynika to 

z waloryzowania składek zapisanych w tym filarze wskaźnikiem w praktyce wyższym niż 

tempo wzrostu funduszu płac, wprowadzeniem zasad waloryzacji kwartalnej, stosowaniem 

przekrojowych tablic trwania życia, przyznawaniem rent rodzinnych czy też dziedziczeniem 

składek zgromadzonych na subkoncie. Istotne ryzyka dla stabilności finansowej tego filara w 

długim okresie stwarza waloryzacja subkonta w tempem wzrostu PKB (które może być 

szybsze niż tempo wzrostu funduszu płac), a także ryzyko znaczących dopłat do emerytur 

minimalnych. W rezultacie, wzrost wysokości składki emerytalnego kierowanej do filara 

niekapitałowego, który nastąpił w 2011 i 2014 r., doprowadzi do pogłębienia się w nim 

nierównowagi finansowej i będzie się wiązać z koniecznością zwiększenia opodatkowania 

przyszłych pokoleń pracujących w długim okresie. 
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Wnioski 

Rozprawa na temat roli filara kapitałowego w systemie emerytalnym w Polsce 

potwierdziła wszystkie główne oraz pomocnicze hipotezy badawcze. Najważniejsze wnioski 

to: 

 po pierwsze, wbrew modelom teoretycznym, badania behawioralne dowodzą, że 

decyzje dotyczące oszczędzania na emeryturę bywają obarczone pokłosiem ograniczonej 

racjonalności, niepełnego dostępu do informacji bądź braku samokontroli. Konsumenci 

często charakteryzują się hiperbolicznymi funkcjami dyskonta, co sprawia, że ich 

działania są krótkowzroczne. Nawet w przypadku optymalnego określenia wysokości 

oszczędności emerytalnych decyzje osób oszczędzających dotyczące budowy portfela 

inwestycyjnego, alokacji środków między dostępne aktywa czy też częstości 

dokonywania transakcji mogą być błędne, nie prowadzić do dywersyfikacji ryzyka i nie 

zapewnić maksymalnie możliwej stopy zwrotu. Z tego względu uzasadniony może być 

przymus uczestniczenia w systemie emertytalnym oraz pozostawienie ubezpieczonym 

niewielkiej swobody dotyczącej wyboru wysokości składki emerytalnej, momentu 

rozpoczęcia oszczędzania na emeryturę czy też alokacji oszczędności w systemie 

emerytalnym; 

 po drugie, wobec obserwowanych i prognozowanych zmian demograficznych 

poszczególne kraje przeprowadzają reformy systemów emerytalnych, aby zapewnić ich 

stabilność finansową w długim okresie. Polska należy do nielicznej grupy krajów, które 

dokonały zasadniczej zmiany w systemie emerytalnym, tj. przeszły z systemu 

zdefiniowanego świadczenia do systemu zdefiniowanej składki. Również w niewielu 

krajach, zwłaszcza w krajach regionu Europy Środkowowschodniej, podobnie jak w 

Polsce, do systemu emerytalnego wprowadzono obowiązkowy filar kapitałowy. W 

związku z niekorzystną sytuacją sektora finansów publicznych, spowodowaną 

światowym kryzysem gospodarczym pod koniec pierwszej dekady XXI w., niektóre z 

tych krajów postanowiły znacjonalizować aktywa zgromadzone dotychczas w filarze 

kapitałowym; 

 po trzecie, dotychczasowe funkcjonowanie funduszy emerytalnych w systemie 

emerytalnym w Polsce charakteryzował brak konkurencji. Konstrukcja tzw. benchmarku 

inwestycyjnego skłaniała mniejsze fundusze do naśladowania portfeli inwestycyjnych 

największych funduszy. Mimo braku konkurencji oraz pobierania przez fundusze 

maksymalnie dozwolonych opłat i prowizji, osiągnęły one w latach 2000–2013 wyższą 

stopę zwrotu niż waloryzacja kapitału w ZUS. Stopa zwrotu OFE w tym okresie była 

także wyższa niż nominalny wzrost PKB. Sposobem na zwiększenie rentowności 

inwestycji OFE w długim okresie mogłoby być wprowadzenie pasywnego zarządzania, 

co doprowadziłoby do spadku kosztów zarządzania i stopy zwrotu netto (tj. po odjęciu 

kosztów); 



142 

 

 po czwarte, dotychczas rola OFE w rozwoju polskiej giełdy była znacząca. Na rolę OFE 

w rozwoju rynku kapitałowego wskazuje wysoki udział w kapitalizacji giełdy 

(zwłaszcza udział w tzw. free float) w poszczególnych spółkach oraz znacząca rola OFE 

w ofertach pierwotnych, w tym związanych z prywatyzacją. Funkcjonowanie OFE 

ułatwiało zatem kierowanie kapitału do przedsiębiorstw; 

 po piąte, dane empiryczne dla wielu gospodarek z bardzo długiego okresu dowodzą, że 

stopa zwrotu z akcji przewyższa tempo wzrostu PKB. Wysoka (w odniesieniu do 

wzrostu PKB) stopa zwrotu z akcji, która determinuje stopę zwrotu w filarze 

kapitałowym, może stanowić argument za tworzeniem lub podnoszeniem składki 

emerytalnej trafiającej do tego filara. Może być ona również argumentem za 

zwiększeniem udziału akcji w oszczędnościach emerytalnych, zwłaszcza osób młodych, 

w celu zmaksymalizowania oczekiwanej stopy zwrotu w początkowym okresie 

oszczędzania na emeryturę; 

 po szóste, dane empiryczne dla wielu gospodarek z bardzo długiego okresu dowodzą, 

że stopa zwrotu z akcji znacząco przewyższa stopę zwrotu z obligacji rządowych. 

Oznacza to, że tworzenie filara kapitałowego, przy finansowaniu jego tworzenia emisją 

długu publicznego, może być korzystne. Koszt obsługi długu zaciągniętego w celu 

sfinansowania tworzenia filara kapitałowego może być bowiem niższy od stopy zwrotu 

osiąganej w tym filarze. Jednak w przypadku, gdy tworzenie tego filara wymusza 

obniżenie konsumpcji i wzrost oszczędności (ze względu na ograniczenia w możliwości 

zaciągania długu), pokolenie tworzące ten filar może ponieść stratę w dobrobycie; 

 po siódme, wysokość emerytury w nowym systemie emerytalnym w Polsce znacznie się 

obniży w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Będzie to 

prowadzić do pogłębienia się nierówności dochodowych między pokoleniem 

pracującym a pokoleniem emerytów oraz przyczyni się do wzrostu presji na 

redystrybucję dochodu. Spadek wysokości stopy zastąpienia w odniesieniu do aktualnej 

jej wysokości pojawi się nawet w przypadku osoby, która nie będzie miała przerw w 

okresie aktywności zawodowej i przejdzie na emeryturę w wieku 67 lat. W przypadku 

takiej osoby stopa zastąpienia – przy przyjętych założeniach – wyniesie ok. 34%. Stopa 

zastąpienia osoby będącej członkiem OFE może być wyższa i wynieść – przy takich 

samych założeniach, a także po uwzględnieniu wszystkich opłat pobieranych przez PTE 

– ok. 35%. Szczególnie niska wysokość emerytury może dotyczyć przedsiębiorców oraz 

osób z niskimi zarobkami. Istnieje ryzyko, że te dwie grupy nie zgromadzą kapitału 

wystarczającego do pokrycia kosztów emerytury minimalnej. Osoby, które spodziewają 

się dopłaty do emerytury minimalnej, będą miały słabe bodźce do wydłużania 

aktywności zawodowej, bowiem dłuższy czas pracy nie przyczyni się do wzrostu 

wysokości pobieranej przez nich emerytury; 

 po ósme, dotychczasowe funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce potwierdza, 

że wprowadzenie do systemu dwóch części systemu emerytalnego zmniejszyło wahania 

łącznej stopy zwrotu. Badania dla Polski oraz pozostałych krajów ukazują, że korelacja 

zmian na giełdzie oraz zmian funduszu płac w cyklu koniunkturalnym jest niska, co 



143 

 

umożliwia dywersyfikację ryzyka w systemie emerytalnym przez wprowadzenie do 

systemu dwóch filarów, spośród których jeden zależy od rynku pracy, a drugi od 

sytuacji na rynkach finansowych. Należy jednak podkreślić, że wprowadzenie dwóch 

filarów tylko do pewnego stopnia zmniejsza ryzyko dla stopy zwrotu, ze względu na 

jedynie nieznaczne opóźnienie cyklu na rynku pracy względem cyklu na giełdzie; 

 po dziewiąte, utworzenie filara kapitałowego może – choć nie musi – wiązać się z 

kosztem dla pokolenia, które finansuje jego powstanie. Finansowanie wprowadzenia 

tego filara przez emisję długu publicznego pozwala rozłożyć koszty i korzyści z 

tworzenia części kapitałowej na wiele pokoleń. W przypadku finansowania utworzenia 

filara kapitałowego wzrostem opodatkowania pokolenia pracującego lub ograniczeniem 

wydatków sektora finansów publicznych konsumpcja pokolenia pracującego obniża się 

(rosną wtedy zagregowane oszczędności w gospodarce) lub pozostać niezmieniona 

(wtedy dobrowolne oszczędności tego pokolenia się obniżą). Natomiast w przypadku 

finansowania utworzenia filara kapitałowego dochodami z prywatyzacji, kapitał 

publiczny jest zamieniany w prywatny, a poziom oszczędności i konsumpcji w 

gospodarce pozostaje niezmieniony. Wydaje się, że w Polsce funkcjonowanie filara 

kapitałowego przyczyniało się – przynajmniej częściowo – do ograniczenia pozostałych 

wydatków z finansów publicznych lub też do wzrostu opodatkowania. W rezultacie 

poziom zagregowanych oszczędności w gospodarce był prawdopodobnie wyższy niż w 

przypadku jego niewprowadzaniu;  

 po dziesiąte, wbrew założeniom reformy emertytalnej z 1999 r. filar niekapitałowy nie 

będzie w długim okresie zbilansowany. W dalszym ciągu będzie wymagać 

dofinansowania z budżetu państwa. Utrzymanie niezbilansowania będzie wynikać z 

waloryzacji składek zapisanych w tym filarze wskaźnikiem w praktyce wyższym niż 

tempo wzrostu funduszu płac, wprowadzenia zasad waloryzacji kwartalnej, stosowania 

przekrojowych tablic trwania życia, przyznawania rent rodzinnych czy też 

dziedziczenia składek zgromadzonych na subkoncie. Istotne ryzyka dla stabilności 

finansowej tego filara w długim okresie stwarza waloryzacja subkonta w tempie 

wzrostu PKB (które może być szybsze niż tempo wzrostu funduszu płac), a także 

ryzyko znaczących dopłat do emerytur minimalnych;  

 po jedenaste, zwiększenie wysokości składki emerytalnej przekazywanej do filara 

niekapitałowego, które nastąpiło w 2011 i 2014 r., doprowadzi do pogłębienia się w nim 

nierównowagi finansowej i będzie się wiązać z koniecznością zwiększenia 

opodatkowania przyszłych pokoleń pracujących w długim okresie. 
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Załączniki  

Załącznik 1. Lista badanych krajów i analizowany okres w rozdziale 6 

Kraj Analizowany okres 

od  do 

Belgia I kw. 1990 IV kw. 2011 

Bułgaria IV kw. 2000 IV kw. 2011 

Czechy I kw. 1995 IV kw. 2011 

Dania I kw. 1990 IV kw. 2011 

Niemcy I kw. 1991 IV kw. 2011 

Estonia I kw. 1998 IV kw. 2011 

Irlandia I kw. 1998 IV kw. 2011 

Grecja I kw. 2000 IV kw. 2011 

Hiszpania I kw. 1990 IV kw. 2011 

Francja I kw. 1990 IV kw. 2011 

Włochy I kw. 1998 IV kw. 2011 

Łotwa I kw. 2000 IV kw. 2011 

Litwa I kw. 2000 IV kw. 2011 

Luksemburg I kw. 1999 IV kw. 2011 

Węgry I kw. 1995 IV kw. 2011 

Holandia I kw. 1990 IV kw. 2011 

Austria I kw. 1990 IV kw. 2011 

Polska I kw. 1999 IV kw. 2011 

Portugalia I kw. 1995 IV kw. 2011 

Słowacja I kw. 1995 IV kw. 2011 

Finlandia I kw. 1990 IV kw. 2011 

Szwecja I kw. 1993 IV kw. 2011 

Wielka Brytania I kw. 1998 IV kw. 2011 

Norwegia I kw. 1996 IV kw. 2011 

Szwajcaria I kw. 1990 IV kw. 2011 
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Załącznik 2. Lista indeksów giełdowych badanych w rozdziale 6 

Kraj Indeks giełdowy 

Belgia Belgian 20 Price Index 

Bułgaria Sofia Stock Exchange index 

Czechy Prague Stock Exchange 50 Index 

Dania Københavns Fondsbørs Indeks 

Niemcy Deutscher Aktienindex 

Estonia Tallinn Stock Exchange index 

Irlandia Irish Stock Exchange Equity Overall Index 

Grecja Athens Stock Exchange general index 

Hiszpania Association of Stock Exchanges 

Francja Compagnie des Agents de Change 40 Index 

Włochy FTSE MIB Index 

Łotwa Riga Stock Exchange Index 

Litwa Vilnius Stock Exchange Index 

Luksemburg Luxembourg Stock Exchange index 

Węgry Budapest Stock index 

Holandia Amsterdam Exchangesindex 

Austria Austrian Traded Index 

Polska Warszawski Indeks Giełdowy 

Portugalia Portuguese Stock Index 20 

Słowacja Slovak Share Index 

Finlandia Helsinki Stock Exchange All-Share Index 

Szwecja OMX Stockholm 30 Index 

Wielka Brytania FTSE MIB Index 

Norwegia Oslo Bors All-Share Index 

Szwajcaria Swiss Market Index 

 

 



 

 

Załącznik 3. Wykresy do rozdziału 6.  

Wykres lewy: składniki cykliczne funduszu płac (linia niebieska; lewa oś; w mln waluty krajowej) i składniki cykliczne indeksów giełdowych 

(linia czerwona; prawa oś, w pkt); 

Wykres środkowy: składnik trendu funduszu płac (linia czerwona, prawa oś, w mln waluty krajowej), składnik cykliczny funduszu płac (linia 

zielona, lewa oś, w mln waluty krajowej) oraz ich suma (linia niebieska, prawa oś, w mln waluty krajowej); 

Wykres prawy: składnik trendu indeksu giełdowego (linia czerwona, prawa oś), składnik cykliczny indeksu giełdowego (linia zielona, lewa oś) 

oraz ich suma (linia niebieska, prawa oś). 

Austria 

 
Belgia 
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Bułgaria 
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Finlandia 
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