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Proces starzenia się społeczeństw stanowił główną przesłankę do podjęcia reform systemów emerytalnych
w wielu krajach na całym świecie na przełomie XX i XXI wieku. Okazuje się jednak, że zreformowane czy też znajdujące się obecnie w trakcie reform systemy emerytalne zostają poddane bardzo ważnemu testowi na odporność
wobec globalnego kryzysu gospodarczego. Dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla Polski, kryzys
ten stanowi punkt zwrotny w reformowaniu systemów emerytalnych. W latach 2008–2011 doszło bowiem do
wprowadzenia zmian w regulacjach z zakresu obowiązkowego zabezpieczenia emerytalnego, które z pewnością
nie stanowią kroku wprzód w reformowaniu systemów, lecz raczej odwrót od podjętych na przełomie wieków reform. Zmiany te czynią systemy emerytalne ponownie bardziej publicznymi i niefinansowymi, a mniej prywatnymi
i finansowymi. Dyskusja na temat kierunków reformowania zabezpieczenia emerytalnego jest więc wciąż bardzo
aktualna. W dobie kryzysu gospodarczego nierzadko dotyczy ona kwestii zasadniczych z zakresu zabezpieczenia
emerytalnego, takich jak relacja państwo-rynek w systemie emerytalnym czy metody finansowania świadczeń
emerytalnych.
Prezentowany numer monotematyczny czasopisma „Polityka Społeczna”, składający się z dwóch części,
zawiera artykuły przygotowane przez specjalistów z zakresu zabezpieczenia emerytalnego reprezentujących
ośrodki akademickie z całej Polski, a także instytucje sektora emerytalnego. Przygotowane przez autorów teksty
dotyczą zarówno polskiego systemu emerytalnego, jak i systemów emerytalnych innych krajów. Tematyka w nich
podejmowana obejmuje wiele aspektów funkcjonowania zabezpieczenia emerytalnego, w tym szczególnie: jego
adekwatność dochodową i stabilność ekonomiczną, odpowiedzialność społeczną i zaufanie do instytucji sektora
emerytalnego, decyzje emerytalne, inwestycje i ryzyko w systemie emerytalnym oraz determinanty i kierunki
ich reformowania. W części artykułów autorzy odnieśli się w sposób bezpośredni do zmian wprowadzonych
w polskim systemie emerytalnym w 2011 r., dokonali ich oceny oraz wskazali ich potencjalne skutki dla przyszłych emerytów, rynków finansowych oraz gospodarki.
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Adekwatność i stabilność systemu emerytalnego oraz Determinanty i kierunki zmian w systemach emerytalnych. Część druga natomiast składa się z działów pt. Zachowania, zaufanie i odpowiedzialność w zabezpieczeniu
emerytalnym oraz Ryzyko i inwestycje w zabezpieczeniu emerytalnym. Wielość podejść do problematyki zabezpieczenia emerytalnego prezentowanych w artykułach wskazuje na wielowymiarowy charakter analizy, jakiej
powinny być poddawane systemy emerytalne, szczególnie w kontekście podejmowania decyzji o kierunkach
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Od redaktora numeru
Niekorzystne procesy demograficzne stały się kilkadziesiąt lat temu główną przesłanką zapoczątkowania refom emerytalnych w wielu krajach na całym świecie. Generalnym kierunkiem tych zmian jest
częściowa prywatyzacja systemów emerytalnych, uzupełnianie modelu niefinansowego pay-as-you-go
(unfunded) modelem finansowym (funded) oraz coraz większa otwartość na zagraniczne rynki finansowe. Ma to na celu poprawę stabilności finansowej systemów emerytalnych, zwiększenie efektywności
ich funkcjonowania, a w konsekwencji zapewnienie adekwatnych pod względem dochodowym świadczeń.
Publiczna dyskusja na temat zabezpieczenia emerytalnego oraz kierunków reformy emerytalnej
w Polsce jest wciąż bardzo żywa, szczególnie od 2009 r., kiedy pojawiły się propozycje dość radykalnych
zmian w systemie, zmierzające do ograniczenia roli otwartych funduszy emerytalnych*. Jak się okazało,
w 2011 r. te zmiany weszły w życie, czego skutkiem jest ponowne zwiększenie roli państwa i ograniczenie
roli rynku w zabezpieczeniu emerytalnym. W numerze „Polityki Społecznej” zatytułowanym Problemy
zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie, składającym się z dwóch części, zamieszczono
artykuły stanowiące głos w tej dyskusji. Podejmują one problematykę różnych aspektów zabezpieczenia
emerytalnego i reform emerytalnych w Polsce i na świecie.
Prezentowana druga część numeru, podobnie jak pierwsza, zawiera teksty pogrupowane w dwa
działy. W dziale pierwszym skupiono artykuły traktujące o tematyce zachowań, zaufania i odpowiedzialności w zabezpieczeniu emerytalnym. Trzy artykuły dotyczą przezorności emerytalnej oraz oszczędzania
na emeryturę. Inne trzy pozycje w tym dziale poświęcono zachowaniom, odpowiedzialności społecznej
i zaufaniu do instytucji sektora emerytalnego. Jeden tekst traktuje o systemie emerytalnym w Republice
Białorusi, a dokładnie o prawnych środkach zabezpieczenia realizacji prawa do emerytury.
Dział drugi tej części numeru zawiera artykuły, w których podjęto tematykę ryzyka i inwestycji w zabezpieczeniu emerytalnym. Poszczególne teksty zostały poświęcone problematyce ryzyka długowieczności w systemie emerytalnym, ryzyka inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych, zarządzania
ryzykiem w pracowniczych programach emerytalnych czy też ryzyku ponoszonemu przez beneficjenta
odwróconego kredytu hipotecznego. W artykułach z zakresu inwestycji w zabezpieczeniu emerytalnym
podjęto następujące problemy dotyczące funduszy emerytalnych: porównanie efektywności inwestycyjnej w II filarze polskiego systemu emerytalnego przed i po zmianach wprowadzonych w 2011 r., metody
oceny efektywności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w Polsce i w wybranych krajach oraz inwestycje pasywne funduszy emerytalnych.
Pozostałe artykuły z zakresu inwestycji dotyczą dobrowolnych form akumulacji kapitału emerytalnego. Omówiono w nich rolę funduszy inwestycyjnych w zabezpieczeniu emerytalnym, strategię regularnych inwestycji na rynku akcji oraz inwestycje w rodzinnych gospodarstwach rolnych jako dobrowolne
produkty emerytalne.
FILIP CHYBALSKI
Katedra Zarządzania,
Politechnika Łódzka

* Okazje do tej dyskusji stanowiły m.in. dwie konferencje zorganizowane przez Katedrę Zarządzania Politechniki Łódzkiej. W 2009 r. była to konferencja
pt. 10 lat reformy emerytalnej w Polsce – efekty, szanse, zagrożenia i perspektywy. Natomiast w 2011 r. odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Emerytalna, której partnerem było Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
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Zachowania, zaufanie
i odpowiedzialność
w zabezpieczeniu emerytalnym
PRZEZORNOŚĆ EMERYTALNA STUDENTÓW
(NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH ŁÓDZKICH UCZELNI)
Dominika Cichońska
Petre Iltchev
Katedra Polityki Ochrony Zdrowia,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

WPROWADZENIE
Większość Polaków nie myśli o oszczędzaniu na emeryturę. Z badania przeprowadzonego przez firmę Mands dla Money.pl wynika, że aż
ponad 70% nie odkłada i nie zamierza tego robić. Ponad 40% oczekuje
zmian w systemie emerytalnym. Niewiele mniejszy odsetek badanych
nie wie, co na ten temat myśleć. Autorzy artykułu postanowili zatem
określić świadomość i przezorność emerytalną studentów kierunku
„zdrowie publiczne” wybranych łódzkich uczelni.
Rozpatrując problem emerytur w świetle starzejącego się społeczeństwa, należy rozpocząć od analizy zmiany średniej oczekiwanej
długości życia kobiet i mężczyzn w wieku 65 lat (tab. 1).
W celu skorzystania, po przejściu na emeryturę, z możliwości oferowanych przez wydłużającą się długość życia, należy się do tego odpowiednio przygotować. Elementy nowego planowania finansowego
związane z emeryturą odzwierciedlają m.in. zmiany w:
a) modelach rodziny, relacjach w rodzinie,
b) migracji ludności w ramach Unii Europejskiej,
c) nowych modelach dostarczania i organizacji świadczeń w ochronie zdrowia;
d) postępach technologii medycznych,
e) globalizacji rynków finansowych, wzmocnieniu sygnałów wskutek błyskawicznego przepływu informacji prowadzących w konsekwencji do przyspieszenia zmian i wzrostu turbulencji na rynkach.
Jako nowe zjawiska wywierające wpływ na planowanie finansowe
związane z emeryturą należy wskazać:
a) rosnące koszty szeroko rozumianych świadczeń związanych ze
zdrowiem,
b) stopniowe wprowadzenie w Polsce odwróconej hipoteki,
c) planowanie przekazania biznesu, sprzedaż udziałów w firmie.
Niewątpliwe wpływ na decyzje dotyczące form inwestowania na
emeryturze powinny mieć także:
a) krach banków internetowych na początku XXI wieku,
b) kryzys na rynkach nieruchomości i kryzys finansowy z 2008 r.,
c) wchodzenie na polski rynek towarzystw funduszy inwestycyjnych oferujących możliwości inwestowania globalnego,
d) wysoki ukryty dług emerytalny (Orenstein 2000, s. 10),
e) zmiany w regulacji funkcjonowania OFE,
f) stopniowo wprowadzane nowe reguły określające wysokość
emerytury,
g) turbulencja otoczenia gospodarczego wymagająca dynamicznego zarządzania inwestycjami – minęły czasy, kiedy na giełdzie zawsze
po bessie następowała hossa.

Dotychczas ideę świadomego planowania/inwestowania celem
zwiększenia emerytury propagowały wyłącznie instytucje finansowe –
firmy oferujące ubezpieczenia na życie, doradcy inwestycyjni, instytucje
typu private banking. Celem ich działań marketingowych byli klienci
o największych dochodach. Jednak największy efekt dla osób indywidualnych i społeczeństwa można uzyskać, jeżeli do działania przekona się
osoby młode, które całe życie zawodowe będą realizowały tę ideę.
Wówczas efekty ich oszczędzania, nawet przy małych kwotach miesięcznych, będą widoczne, ponieważ długość czasu oszczędzania
sprzyja narastaniu inwestycji wskutek procentu składanego.
Celem pracy jest ocena świadomości oraz przezorności emerytalnej studentów zdrowia publicznego łódzkich uczelni, poprzez:
a) analizę głównych determinant decydujących o wyborze formy
oszczędzania na emeryturę,
b) segmentację studentów ze względu na opisane atrybuty w grupach stosujących różne formy oszczędzania w celu zwiększenia dochodu po przejściu na emeryturę,
c) wskazanie istotnych zależności między poziomem płac i innymi
determinantami a formą oszczędzania na starość,
d) poszukiwanie nowych zależności (data mining) między cechami
a oszczędzaniem ukierunkowanym na zwiększenie dochodów po przejściu na emeryturę.
Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety przeprowadzonej w czerwcu 2011 r. wśród studentów kierunku „zdrowie publiczne”
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Społecznej Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Prezentowane obliczenia zostały wykonane za pomocą oprogramowania firmy SAS Institute On
Demand for Academics udostępnione za pomocą internetu. Korzystano
główne z SAS Enterprise Gide 4.2. On Demand.

PRZEZORNOŚĆ EMERYTALNA STUDENTÓW – WYNIKI BADAŃ
Prezentowane badanie jest kontynuacją zainteresowań naukowych
w zakresie dochodów osób na emeryturze, zdrowotnych kont oszczędnościowych (Health Saving Accounts) jako formy zwiększenia dochodów po przejściu na emeryturę. (retirement, income, saving adequacy,
pensions and other age-related issues). W Stanach Zjednoczonych
podobne badania prowadzone są przez Investment Company Institute,
Employee Benefit Research Institute (Retirement Confidence Survey),
the Health and Retirement Study, the National Institute of Aging. Jako
wzorce w zakresie badań w obszarze emerytury posłużyły prace Bianchi
(2011), Venti (2011), Smith (2011) oraz Helman, Copeland i VanDerhei
(2011). Przy opracowaniu „idealnej” emerytalnej strategii inwestycyjnej

Tabela 1. Oczekiwana długość życia w Polsce (w latach) w okresie 1960–2008 r. dla osób w wieku 65 lat
Pleć
Kobieta (lat)
Mężczyzna (lat)

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2008

Zwiększenie długości życia w okresie 1960–2008

14,9
12,7

15,1
12,8

15,3
12,5

15,5
12,5

15,5
12

16
12,3

16,1
12,4

16,6
12,9

17,5
13,6

18,6
14,4

19
14,7

4,1
2

Źródło: (Life expectancy… 2010).
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i na podstawie jej ankiety skorzystano z prac: Weisman (2009), Masterson (2005), Carlson (2005) i Hinden (2010).
Ankieta składała się z 17 pytań jednokrotnego wyboru, 1 pytania
wielokrotnego wyboru, 2 pytań macierzowych jednokrotnego wyboru,
8 pytań otwartych, 5 pytań rankingowych oraz 10 pytań dotyczących
atrybutów osoby odpowiadającej. Łącznie w badaniu udział wzięło 200
studentów.
Spośród ankietowanych 70% stwierdziło, iż ma małe zaufanie do
ZUS, 25% obdarza tę instytucję średnim zaufaniem, a 5% ma wysokie
zaufanie do ZUS. Odpowiedzi te nie są zaskakujące. Istotne jest, czy
wynikają z nich określone akcje, postępowania. W stosunku do OFE
obserwujemy podobną tendencję w liczbie osób, które mają wysokie
zaufanie – 4% ankietowanych, natomiast różnicę obserwuje się w liczbie osób mających średnie zaufanie do OFE – 48% w stosunku do tylko
25% w przypadku ZUS. Również znacząca różnica występuje między
ZUS i OFE wśród osób wyrażających niskie zadowolenie – odpowiednio
70% w przypadku ZUS i 47% w przypadku OFE.
Zaufanie wobec NFZ zbadano z dwóch powodów. Po pierwsze, NFZ
ma decydujący udział w zapewnieniu opieki medycznej osób starszych;
po drugie, ankietowane osoby jako studenci zdrowia publicznego pracują w systemie ochrony zdrowia, którego elementem jest NFZ. Co interesujące, żadna z ankietowanych osób nie obdarzyła NFZ wysokim
zaufaniem. 43% osób ma średnie zaufanie do NFZ, a 57% niskie zaufanie. Połączenie niskiego zaufanie do ZUS i NFZ (odpowiednio 70%
i 57%) powinno motywować studentów do poszukiwania alternatywnych form oszczędzania, które pozwolą im na zwiększenie emerytury.
Na pytanie dotyczące opóźnienia faktu przejścia na emeryturę aż
46% zakłada, że będzie pracowało po osiągnięciu wieku emerytalnego.
Odpowiedzi respondentów dotyczące ich chęci kontynuacji aktywności
zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego kolidują z obecnym
stanem aktywności zawodowej osób starszych. Bez zmiany w mentalności, niechęć firm do rekrutacji pracowników po 55. roku życia nadal
utrzymywać się będzie na wysokim poziomie. Obecnie jedynym wyjściem z sytuacji jest samozatrudnienie, które nie może mieć miejsca
w każdym konkretnym przypadku/zawodzie.
Wyniki odpowiedzi na pytanie, jaka kwota oszczędności może zapewnić godziwą emeryturę przedstawia tab. 2.

Analizując wyniki zaprezentowane w tabeli 2 można sądzić, że większość badanych jest świadoma potrzeby oszczędzania w celu zwiększenia dochodów podczas życia na emeryturze. Tylko 13% studentów deklaruje, że kwota poniżej 100 000 zł zapewni im godziwą emeryturą.
Połowa z nich zgłasza chęć dalszej pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Spośród badanych 16% posiada indywidualne konto emerytalne.
Na pytanie: Do kogo Pani/Pan zwraca się o informację na temat inwestycji emerytalnych i doradztwa? respondenci mogli udzielić więcej
niż jednej odpowiedzi. Większość studentów uzyskuje informacje na
temat inwestycji emerytalnych od doradców inwestycyjnych (50%),
rodziny (41%), przyjaciół (30%), a 2% samodzielnie (w tym na podstawie informacji internetowych) decyduje o inwestycjach emerytalnych.
Jednocześnie 49% studentów uważa, że możliwe jest zaoszczędzanie
75 zł tygodniowo, a 51% jest zdania, że to jest niemożliwe. Osoby odpowiadające twierdząco na to pytanie będą w stanie zaoszczędzić miesięczne 300 zł, co daje roczną kwotę oszczędności 3600 zł. Kwoty te
mogą wydawać się nieduże, jednak będą one przynosiły odsetki według
formuły procentu składanego. Należy także uwzględniać fakt, że są to
młode osoby, których zarobki nie są wysokie, często obarczone kredytem i finansujące samodzielnie studia.
Warte rozważenia jest, na ile chęć posiadania określonego kapitału
po przejściu na emeryturę jest realna do osiągnięcia. W celu analizy
porównano podaną przez respondentów kwotę, jaka satysfakcjonowałaby ich po przejściu na emeryturę z możliwością zaoszczędzania 300 zł
miesięczne, wiekiem danej osoby, poziomem dochodów na osobę
w gospodarstwie domowym. Wyniki tej analizy prezentuje tab. 3.
Wraz ze wzrostem aspiracji maleją szanse na zaoszczędzanie podanej kwoty kapitału. Potwierdzają to odpowiedzi respondentów dotyczące oceny ich postępu w oszczędzaniu. Ocena „dobrze” maleje wraz ze
wzrostem satysfakcjonującej kwoty. Porównanie kwoty kapitału z możliwością zaoszczędzania 300 zł miesięczne również wskazuje, jak trudne do osiągnięcia przy danym poziomie dochodów są podane kwoty.
Jako cechy diagnostyczne określające wybór formy oszczędzania
zostały wybrane następujące determinanty: płeć, stan cywilny, wiek,
wykształcenie, miejsce zamieszkania, posiadanie dostępu do Internetu
i korzystanie z bankowości elektronicznej, posiadanie dzieci poniżej 18.
roku życia, osoby niepełnosprawne w gospodarstwie domowym, czy
osoba pracowała lub ma zamiar pracować za granicą, zadłużenie gospodarstwa domowego, płaca, korzystanie z usług doradców inwestycyjnych.
Wśród badanych 73% stanowiły kobiety, a 27% mężczyźni. Wiek
respondentów mieści się w przedziale 20–48 lat, a średnia to 26 lat.
Badani studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi posiadają już licencjat, natomiast SWSPiZ są w trakcie studiów licencjackich. Średnia
liczba członków w gospodarstwie domowym to 3,6 osoby, w tym 1,5
osoby poniżej 18 roku życia. 44% respondentów mieszka w mieście
wojewódzkim, 33% w mieście powiatowym, a 23% na wsi. Każdy ze
studentów posiada dostęp do Internetu, natomiast z bankowości elektronicznej korzysta 86% badanych.

Tabela 2. Kwota oszczędności, jaka według respondentów
zapewnia godziwą emeryturą (w zł)
Kwota oszczędności
Do 100 000 zł
100 000 zł
Od 100 001 do 500 000 zł
500 000,00 zł
1 000 000,00 zł
2 000 000,00 zł

Procent odpowiedzi
13,0
19,0
48,0
19,0
11,0
2,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Realność podanej przez respondentów kwoty kapitału, jaką chcą posiadać przy przejściu na emeryturze
Kwota kapitału
(w zł)

Respondenci
(w%)

Są w stanie zaoszczędzić
miesięczne 300 zł (w %)

Do 100000

32,0

62,0

Brak 29,0
słabo 50,0
średnio 4,0
dobrze 17,0

32,0

36,0

18,0

14,0

Od 100001
do 400 000

28,0

44,0

Brak 24,0
słabo 64,0
średnio 4,0
dobrze 8,0

40,0

40,0

5,0

15,0

500000

19,0

45,0

Brak 37,5
słabo 37,5
średnio 19,0
dobrze 6,0

21,0

50,0

14,0

14,0

Od 500001
do 1000000

16,0

33,0

brak 17,0
słabo 75,0
średnio 0,0
dobrze 8,0

19,0

50,0

19,0

12,0

brak 25,0
słabo 25,0
średnio 25,0
dobrze 25,0

20,0

40,0

20,0

20,0

Powyżej 1000001

5,0

60,0

Ocena postępu
w oszczędzaniu (w %)

Dochód do 1000 zł
(w %)

Od 1501 do 2500 zł
(w %)

Od 2501 do 3500 zł
(w %)

Powyżej 3500 zł
(w %)

Źródło: opracowanie własne.
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Z odpowiedzi respondentów wynika, że 22% założyło rodziny, a pozostała część jeszcze tego nie zrobiła lub nie zalegalizowała swojego
związku. W 8% gospodarstw domowych jest osoba niepełnosprawna,
która z jednej strony ogranicza znacząco możliwości oszczędzania
gospodarstwa domowego (wydatki na leczenie i rehabilitację oraz
zmniejszona możliwość zarobkowania), a z drugiej nakazuje myślenie
o przyszłości.
Spośród badanych studentów 19% pracowało zagranicą i taki sam
odsetek zamierza podjąć taką pracę. Na tle tendencji wśród pozostałych pracowników medycznych i wieku respondentów te liczby są niskie. Częściowo wynikać to może ze specjalności badanych osób –
kierunek „zdrowie publiczne”, co ogranicza szansę ich realizacji zawodowej poza granicami Polski. Jako dodatkowy czynnik ograniczający
możliwości podjęcia pracy zgodnej z wykształceniem w krajach Unii
Europejskiej można wskazać niewystarczającą znajomość języków
obcych.
Posiadanie kredytu również ogranicza możliwości oszczędzania „na
emeryturę”. 55% badanych nie ma zadłużenia, 12% gospodarstw domowych posiadało zadłużenie do wysokości miesięcznych dochodów,
6% do wysokości 3 miesięcznych dochodów, 4% do wysokości rocznych dochodów, a 6% powyżej rocznych dochodów. Główne formy
oszczędności wśród badanych studentów prezentuje tab. 4.
Tabela 4. Główne formy inwestowania posiadanych oszczędności
Forma inwestowania
Lokata bankowa w złotówkach
W innej formie
Lokaty w nieruchomościach
Indywidualne konto emerytalne
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
Lokaty w innych dobrach materialnych
Lokata bankowa w walutach obcych
Obligacje
Akcje spółek notowanych na GPW
Akcje prywatnych spółkach akcyjnych

Studenci korzystający z danej formy
inwestowania (w %)
51,0
33,0
24,0
18,0
15,0
13,0
10,0
7,0
7,0
5,0

Źródło: opracowanie własne.

Analizując formy inwestowania posiadanych oszczędności, na uwagę
zasługuje fakt stosowania przez studentów konserwatywnej strategii inwestowania: lokaty bankowe, nieruchomości, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W momentach perturbacji gospodarczych, dużej turbulencji,
zmienności otoczenia gospodarczego strategia ta zapewnia najlepsze wyniki dla osób, które nie zajmują się profesjonalnie inwestowaniem. Ponad
dwa razy więcej respondentów lokuje oszczędności w TFI niż w akcjach
spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW).
Tylko 15% studentów odpowiedziało twierdząco na pytanie: Czy
Pani/Pan uważa, że będzie posiadać wystarczającą ilość pieniędzy, aby
żyć komfortowo przez cały okres życia na emeryturze? Pozostała cześć
– 85% jest przekonana, że po przejściu na emeryturę ich standard życia
znacząco się obniży. Z powyższym pytaniem jest związane kolejne, dotyczące możliwości zaspokojenia podstawowych wydatków: Czy Pan/
Pani uważa, że będzie posiadał/a wystarczającą ilość pieniędzy na podstawowe wydatki podczas życia na emeryturze? – 36% respondentów
odpowiada twierdząco, a 64% negatywnie. Analiza odpowiedzi na powyższe pytania w połączeniu z takimi cechami, jak zarobki, miejsce zamieszkania, otrzymywane benefity, plany kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego pozwoli lepiej ocenić czynniki determinujące
nastawienia studentów.
Pytania dotyczące kosztów leczenia na emeryturze również dają
interesujące wyniki. Na pytanie o to, czy uważają, że będą posiadać
wystarczającą ilość pieniędzy, aby zapłacić za koszty leczenia podczas
życia na emeryturze twierdząco odpowiedziało tylko 14% studentów
kierunku „zdrowie publiczne”. Aż 86% uważa, że nie będzie posiadało
wystarczających środków na pokrycie kosztów leczenia. Kolejne pytanie precyzuje możliwości finansowania opieki długoterminowej po



przejściu na emeryturę. Tylko 10,6% respondentów jest przekonanych,
że będzie w stanie pokryć koszty opieki długoterminowej, natomiast
prawie 90% uważa, że nie będą w stanie zapłacić za te usługi. Ponieważ
są to osoby pracujące w systemie ochrony zdrowia taki rozkład odpowiedzi niepokoi. Oznacza, że pracownicy medyczni świadomi rosnących kosztów świadczeń w systemie ochrony zdrowia zakładają, że nie
będzie ich stać na opiekę na odpowiednim poziomie.
Na pytanie Jak Pani/Pan ocenia swoje postępy w oszczędzaniu na
emeryturę? większość respondentów – 49%, ocenia słabo, zaś 31%
określa, że w ogóle nie oszczędza na emeryturę. Jako główne przyczyny
takiej sytuacji wskazano:
– dużo bieżących wydatków, często wydatki są większe niż dochody,
– życie dniem dzisiejszym, wszystko idzie na życie z motywacją
lepszego statusu, wysokiego standardu,
– ciężka sytuacja na rynku pracy i związane z tym niskie zarobki,
– członków gospodarstwa domowego, którzy są bez pracy,
– rozpoczynanie życia zawodowego.

WNIOSKI
Studenci kierunku „zdrowie publiczne” Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi oraz Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania posiadają niewystarczającą wiedzę na temat potrzeby, roli i form
oszczędzania na emeryturę.
Z jednej strony wyniki badania nastrajają optymistycznie – studenci
mają świadomość potrzeby oszczędzania na emeryturę. Z drugiej ich
sytuacja ekonomiczna nie pozwała na realizację planów oszczędzania.
Również odsetek respondentów, którzy w ogóle nie zwracają uwagi na
wartość swojej przyszłej emerytury i standardu życia po przejściu na
emeryturę jest niski. Młode osoby są gotowe rozpocząć proces oszczędzania przy poprawie ich sytuacji w zakresie płac i zmniejszenia bezrobocia wśród członków gospodarstwa domowego.
Przyszły rozwój badania autorzy artykułu upatrują w:
– rozszerzeniu obszaru geograficznego badania,
– rozszerzeniu badania w Polsce na studentów innych kierunków:
ekonomicznych, technicznych,
– rozszerzeniu badania na młode osoby pracujące,
– zwiększeniu szczegółowości badania w zakresie konkretnych inwestycji, takich jak akcje i fundusze inwestycyjne.
LITERATURA
Bianchi S. (2011), Family Data and Research in the Health and Retirement Study,
Forum for Health Economics & Policy, volume 14, issue 3.
Carlson R. (2005), The new rules of retirement: strategies for a secure future,
John Wiley & Sons, New Jersey.
Helman R., Copeland C., VanDerhei J. (2011), The 2011 Retirement Confidence
Survey: Confidence Drops to Record Lows, Reflecting „the New Normal”,
Employee Benefit Research Institute Issue Brief, no. 355.
Hinden St. (2010), How to Retire Happy. The 12 most important decisions you
must make before you retire, McGraw Hill.
Life expectancy, Females at age 65, Years, Life expectancy, Males at age 65,
Years, OECD Health Data 2010, Frequently Requested Data, [online],
[23.06.2011], na stronie: http://www.oecd.org/document/16/0,3343,en_
2649_34631_2085200_1_1_1_1,00.html.
Masterson M. (2005), Automatic Wealth. The Six Steps to Financial Independence, John Wiley & Sons, New Jersey.
Orenstein M. (2000), How Politics and Institutions Affect Pension Reform in
Three Postcommunist Countries, World Bank Policy Research Working
Paper 2310, [online], [dostęp 20.06.2011], na stronie: http://ssrn.com/
abstract=630682 s. 10.
Rada Monitoringu Społecznego (2009), Diagnoza Społeczna 2009, niezależne
badanie warunków i jakości życia w Polsce, kwestionariusze_2009.pdf,
[online], [dostęp 21.06.2011], na stronie: http://www.diagnoza.com/pliki/
kwestionariusze_instrukcje/kwestionariusze_2009.pdf
Smith J. (2011), Introduction to the Health and Retirement Study, “Forum for
Health Economics & Policy”, volume 14, issue 3.
Venti St. (2011), Economic Measurement in the Health and Retirement Study,
“Forum for Health Economics & Policy”, volume 14, issue 3.
Weisman St. (2009), The truth about buying annuities, New Jersey: Pearson
Education.

SUMMARY

The aim of the paper is evaluation of the awareness and forethought of pension among public health students, through:
a) analyze the main determinants crucial for choosing the form of savings, b) the segmentation of the students based on of the
attributes described in the survey using different forms of saving, c) indicate significant relationships between the determinants and
form of saving for retirement. Results were analyzed using SAS software version On Demand for Academics SAS Institute. Research tool was author’s questionnaire survey of 200 students.
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WPROWADZENIE
Studenci są grupą docelową będącą w centrum uwagi każdej instytucji finansowej, która oferuje produkty związane z inwestowaniem
w celu zwiększenia dochodów po przejściu na emeryturę lub ubezpieczenia na życie. Są to osoby młode, które wchodzą na rynek pracy lub mają
krótki staż pracy. Przed nimi rozwój kariery zawodowej, awanse, które
wiążą się ze wzrostem płac i dochodów. Klienci ci, nawet jeżeli w chwili
obecnej nie korzystają z ofert szerokiej gamy produktów finansowych,
w przyszłości będą brali kredyty hipoteczne, kupowali ubezpieczenia na
życie, nieruchomości, czy samochody oraz korzystali z uzupełniających
usług banków, firm ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych.
Wraz z rozwojem rynku usług związanych z inwestowaniem w celu
zwiększenia emerytury, klienci ci będą, razem z właścicielami małych
i średnich firm, wymarzoną grupą do działań promocyjnych.
Podstawą każdej akcji marketingowej jest dobre rozpoznanie grupy
docelowej, do której jest kierowany przekaz i oferowany produkt. Instytucje finansowe coraz częściej korzystają z marketingu analitycznego
i systemów do analizy zarządzania relacjami z klientami (Analytical Customer Relationship Management – CRM) (Tsiptsis, Chorianopoulos
2009, s. 4). Badania tego typu stają się niezbędnym elementem badań
socjologicznych i marketingowych.
W artykule zaprezentowano szczegółową analizę zależności między determinantami a wyborem formy oszczędzania, wizji przyszłości
emerytalnej a wyborem konkretnych produktów finansowych. Szukano
odpowiedzi na pytanie: jaki jest wpływ poszczególnych czynników na
wybór konkretnej formy oszczędzania.
Uwagę skoncentrowano na tym, jakie są powiązania między poszczególnymi cechami i ich atrybutami a odpowiednią formą inwestowania, jakie czynniki odgrywają istotną rolę przy wyborze konkretnej
formy oszczędzania w celu zwiększenia dochodów po przejściu na
emeryturę. Do czynników, które określają, jaką konkretną formę oszczędzania przyjmie dany inwestor, możemy zaklasyfikować: wiedzę w zakresie inwestowania, którą posiada dana osoba, czas, minimum wymaganych środków (kapitału), jakich wymaga dana inwestycja, pożądany
zwrot z inwestycji oraz poszukiwany stopień bezpieczeństwa.
Do celów charakterystyki zależności między pojedynczymi zmiennymi
a wyborem określonej formy inwestowania na emeryturze można wykorzystać tabele liczności (summary frequency tables) (Marques de Sá 2007,
s. 39). Umożliwiają one szybką analizę i wizualizację związku między badaną cechą a wybraną formą inwestowania. W opracowaniu statystycznym
wyników ankiety została wykorzystana wersja oprogramowania SAS Institute On Demand for Academics udostępniona za pomocą Internetu. Korzystano główne z SAS Enterprise Gide 4.2 oraz SAS Enterprise Miner dostępne w trybie On Demand dla wykładowców akademickich.
W pierwszym etapie badań przeanalizowano w konkretnym produkcie podstawowe cechy i wynikające z nich strategie inwestowania.
Następnie podjęto próbę zbadania zależności między kilkoma cechami
a wyborem konkretnego produktu. Zastosowano tablice krzyżowe, które
pozwoliły wyliczyć dla każdej formy inwestowania, w jakim stopniu jest
ona zależna od kombinacji konkretnych cech. Brano pod uwagę tylko
istotne dla konkretnej formy inwestowania wartości kombinacji. Następnie tak wyselekcjonowane dane połączono w tabeli zbiorczej. Wizualizacja ta pozwala ocenić, przy wybranych atrybutach, jakie są najbardziej prawdopodobne formy inwestowania. Segmentacja taka pozwala
w przyszłości dokonać bardziej szczegółowego badania preferencji inwestycyjnych oraz opracować lepiej dostosowane produkty inwestycyjne dla danego segmentu/populacji klientów.

WYNIKI BADANIA
Do charakterystyki determinant zostały wykorzystane następujące
cechy: płeć, stan cywilny, wykształcenie, miejsce zamieszkania, korzy-
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stanie z bankowości elektronicznej, osoby niepełnoletnie oraz niepełnosprawne w gospodarstwie domowym, praca lub zamiar pracy za granicą,
wartość posiadanych przez gospodarstwa domowe oszczędności oraz
zadłużenia, dochód na osobę oraz zaufanie do instytucji ZUS, KRUS,
OFE, NFZ, korzystanie z doradców w procesie inwestowania. W celu zastosowania tabeli liczności (summary frequency tables) oraz tabeli
krzyżowych, wszystkie wartości numeryczne zostały przekształcone na
opisowe. Tabela 1 przedstawia poszczególne atrybuty i listy wyboru.
Tabela 1. Atrybuty cechy wykorzystane w badaniu świadomości
i przezorności emerytalnej
Cecha

Atrybuty (Wartości wybierane z listy wyboru)

Płeć

Kobieta, Mężczyzna

Stan cywilny

Panna/Kawaler Zamężna/Żonaty

Wykształcenie

Średnie, liceum, policealne (technikum,
zawodowe)

Miejsce zamieszkanie

Miasto wojewódzkie, miasto powiatowe, wieś

Korzystanie z bankowości elektronicznej

Tak/Nie

Osoby niepełnosprawne w gospodarstwie
domowym

Tak/Nie

Czy osoba pracowała za granicą

Tak/Nie

Czy osoba ma zamiar pracować za granicą Tak/Nie
Wartość posiadanych przez gospodarstwo 1. Do wysokości miesięcznych dochodów
domowe oszczędności
gospodarstwa
2. Powyżej miesięcznych – do 3 miesięcznych
dochodów gospodarstwa domowego
3. Powyżej 3 miesięcznych – do półrocznych
dochodów gospodarstwa domowego
4. Powyżej półrocznych – do rocznych
dochodów gospodarstwa domowego
5. Powyżej rocznych dochodów gospodarstwa
domowego
6. Trudno powiedzieć
Zadłużenie gospodarstwa domowego

1. Do wysokości miesięcznych dochodów
gospodarstwa domowego
2. Powyżej miesięcznych – do 3 miesięcznych
dochodów gospodarstwa domowego
3. Powyżej 3 miesięcznych – do półrocznych
dochodów gospodarstwa domowego
4. Powyżej półrocznych – do rocznych
dochodów gospodarstwa domowego,
5. Powyżej rocznych dochodów gospodarstwa
domowego
6. Trudno powiedzieć
7. Nie mam pożyczki/kredytów

Dochód netto w zł w poprzednim miesiącu 1. do 1 000 zł
w gospodarstwie domowym na osobę wraz 2. Od 1 001 zł do 1 500 zł
3. Od 1 501 zł do 2 500 zł,
z osobami niepełnoletnimi
4. Od 2 501 zł do 3 500 zł
5. Powyżej 3 501 zł.
Stopień zaufania do ZUS/KRUS/OFE/NFZ

1. Wysokie 2. Średnie 3. Niskie

Źródło: opracowanie własne.

Część cech opisywana jest za pomocą stanów 1/0: Tak/Nie, co
ułatwia budowania drzew klasyfikacji, które opisują badane zależności.
Oprócz wyżej wymienionych atrybutów z wybieranej z listy wartości
w badaniu wykorzystano następujące cechy, na które respondenci odpowiadają, wpisując liczby: osób w gospodarstwie domowym, osób,
które nie ukończyły 18 lat oraz wiek.
Interesująco przedstawia się zależność między miejscem zamieszkania a wyborem oszczędzania na lokacie w banku w złotych. Z odpowiedzi respondentów wynika, że 51% mieszkańców miast wojewódzkich posiada lokaty w banku, 55% miast powiatowych i 45% mieszkańców wsi. Udział osób wybierających lokaty bankowe w złotych maleje
wśród mieszkańców wsi w stosunku do mieszkańców miasta. To zjawi-

5

sko można wytłumaczyć z jednej strony, różnicą w dochodach na wsi
i w mieście, a z drugiej, w posiadaniu własnego domu przez gospodarstwo na wsi, a w mieście wynajęciem mieszkania i oszczędzanie na
zakup nieruchomości.

W tabeli 4 przedstawione są zależności, przy których ponad 50% respondentów z danego segmentu wybrało określoną formę inwestowania.
Zaufanie do ZUS, OFE wpływa na postawy respondentów przy
wyborze formy oszczędzania – szczególnie w przypadku studentów,
którzy mają średnie zaufanie do obu instytucji.
Tabela 5 przedstawia syntetyczne zależności między miejscem zamieszkania, poziomem dochodów gospodarstwa domowego na osobę, zaufaniem do instytucji ZUS, KRUS, OFE a wyborem formy ulokowania oszczędności na rachunku bankowym prowadzonym w złotych.
Liczba teoretycznie możliwych kombinacji to 270 punktów wielowymiarowej przestrzeni. Ponieważ nie jest sprecyzowane, jakie inwestycje ujęte są w określeniu „inne formy oszczędzania”, co niesie małe
walory poznawcze, nie były one brane pod uwagę. Z uwagi na limit
miejsca przedstawiono najbardziej istotne zależności. Za istotną uznano taką zależność, przy której 100% członków danego zbioru/segmentu
wybiera określoną formą inwestowania. Z przedstawionych danych
wynika znaczna dywersyfikacja inwestycji, która występuje u wszystkich respondentów mieszkających w miastach wojewódzkich, otrzymujących dochody powyżej 3500 zł na osobę i mających niskie zaufanie wobec ZUS.
Osoby dysponujące niższymi dochodami ograniczają swoje inwestycje emerytalne do jednej lub dwóch form – głównie oszczędzania
na rachunku bankowym oraz inwestycje w nieruchomość, w której
mieszkają. Kryzys finansowy z ostatnich lat przemawia za dywersyfikacją inwestycji w celu zmniejszenie ryzyka strat. Dywersyfikacja taka
jest opłacalna tylko przy pewnym poziomie oszczędności, ponieważ
jest związana z prowizją obejmującą koszty zarządzania, jak również
czas niezbędny na zakup danego produktu, monitorowaniu jego wartości w czasie i ewentualnie zmiany na innym produkcie.

Tabela 2. Zależności między dochodami a miejscem zamieszkania w %
Miejsce
zamieszkania

Do 1000 zł

Od 1001
do 1500 zł

Od 1501
do 2500 zł

Od 2501
do 3500 zł

Powyżej
3500 zł

13,0

33,0

26,0

12,0

16,0

13,0

36,0

29,0

12,0

10,0

25,0

29,0

34,0

7,0

5,0

Miasto
wojewódzkie
Miasto
powiatowe
Wieś

Źródło: opracowanie własne.

Można zauważyć, że w miastach powiatowych więcej osób osiąga dochody w przedziale od 1501 do 2500 zł netto na członka gospodarstwa domowego niż w miastach wojewódzkich. W przypadku wsi
obserwujemy odwrotną tendencję, dużo niższe dochody – prawie
2 razy więcej respondentów – otrzymuje dochody do 1000 zł na osobę
w gospodarstwie domowym.
Wzrost dochodów na członka rodziny z „od 1501 do 2500 zł” do
„powyżej 3500 zł” powoduje automatycznie wzrost osób oszczędzających na rachunku bankowym. Oznacza to, że przy osiągnięciu pewnego
poziomu dochodów na członka w gospodarstwie domowym pozostają
wolne środki, które lokowane są w banku w celu gromadzenia funduszy na większe inwestycje, na przykład zakup nieruchomości. Relację
między poziomem dochodów na osobę w gospodarstwie domowym
a określoną formą inwestowania prezentuje tab. 3.

Tabela 3. Relacja między poziomem dochodów na osobę w gospodarstwie domowym a określoną formą inwestowania w %
Poziom dochodów na
osobę w gospodarstwie

Rachunek
bankowy w zł

Rachunek bankowy
w walucie

40,0,
43,0
55,0
43,0
67,0

Do 1000 zł
Od 1001 do 1500 zł
Od 1501 do 2500 zł
Od 2501 do 3500 zł
Powyżej 3500 zł

14,0
50,0

Obligacje

Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych

Indywidualne Konto
Emerytalne

Akcje spółek notowanych
na GPW

21,0
15,0
57,0
50,0

21,0
15,0
57,0
50,0

7,0

14,0
10,0
14,0
17,0

29,0

Nieruchomości
20,0
29,0
25,0
14,0
33,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Relacja między zaufaniem do ZUS i dochodami na osobę w gospodarstwie domowym a wyborem formy oszczędzania
Zaufanie do ZUS

Poziom dochodów na osobę
w gospodarstwie
Do 1000 zł
Od 1001 do 1500 zł
Od 1501 do 2500 zł
Powyżej 3500 zł
Do 1000 zł
Od 1001 do 1500 zł
Od 1501 do 2500 zł
Od 2501 do 3500 zł
Powyżej 3500 zł

Średnie
Średnie
Średnie
Średnie
Niskie
Niskie
Niskie
Niskie
Niskie

Rachunek bankowy
w walucie

Rachunek bankowy w zł

X
X
X
X
X
X

Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych

X

X

X

X
X

Nieruchomości
X
X
X
X

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zależność wyboru formy inwestowania od miejsca zamieszkania, poziomu dochodów oraz zaufania do ZUS
Zaufanie do
ZUS
Średnie
Średnie
Średnie
Niskie
Niskie
Niskie
Niskie

Miejsce
zamieszkania
Miasto wojewódzkie
Miasto wojewódzkie
Miasto powiatowe
Miasto wojewódzkie
Miasto wojewódzkie
Miasto powiatowe
Wieś

Poziom dochodów na
osobę w gospodarstwie
Od 1501 do 2500 zł
Powyżej 3500 zł
Powyżej 3500 zł
Powyżej 3500 zł
Do 1000 zł
Od 2501 do 3500 zł
Od 2501 do 3500 zł

Rachunek
bankowy w zł

Rachunek
bankowy w walucie

X
X
X
X
X

Obligacje

Towarzys-twa
Funduszy
Inwestycyjnych

Akcje spółek
notowanych na
Giełdzie Papierów
Wartościowych

Nieruchomości
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

Źródło: opracowanie własne.

ZAKOŃCZENIE
Głównym problemem przy każdym badaniu społecznym jest zwiększenie stopnia adekwatności modelu socjalno-ekonomicznego do rzeczywistości, bowiem w modelu odzwierciedlone są złożoność występowania poszczególnych obiektów i występujących między nimi interakcji.
Tak jak każde badanie ankietowe, również prezentowane w niniejszej
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publikacji jest dalekie od perfekcji. Wraz ze zwiększeniem badanej próby
powinien maleć błąd związany z niedokładnością odpowiedzi przez respondentów. Poniżej przedstawiono rekomendacje, które mogą się
przyczynić do poprawy jakości przyszłych badań w tym obszarze. Istotne, przy dokonywaniu zmian w pytaniach włączonych do kwestionariusza, jest zachowanie możliwości porównania wyników przyszłych badań z już przeprowadzonymi.
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Udział w podobnych badaniach skupia uwagę studentów na potrzebie myślenia o przyszłej emeryturze i tym sposobem podnosi ich świadomość emerytalną. Przyszły rozwój badania autorzy upatrują w:
– zwiększeniu liczby pytań oraz ich szczegółowości;
– poprawie algorytmów czyszczenia danych, na przykład korzystając z analiz nieprecyzyjnych odpowiedzi na pytania ankietowe (OpinionBased Imprecise Query Answering);
– testowaniu nowych metod segmentacji klientów jak Data Mining
(Thearling 2010, s. 1181–1188; Levin, Zahavi 2010, s. 1189–1220;
Rud 2001; Maimon, Rokach 2010), reguł asocjacji (Association rules)
lub wykorzystanie klasyfikacji rozmytej (Yu i in., 2005, s. 349–356);
– ulepszeniu wizualizacji wyników w celu ułatwienia wykrywania
zależności i podejmowania decyzji;
– konkretyzacji szczegółowości i jakości odpowiedzi dotyczących
konkretnego produktu inwestycyjnego oraz kosztów ochrony zdrowia;
np. struktury kosztów opieki medycznej – opieka długoterminowa,
świadczenia diagnostyczne, koszty produktów leczniczych; podobnie
zwiększenie listy możliwych wyborów w zakresie inwestowania w akcje spółek notowanych na GPW również doprowadziłaby do większej
korzyści z badania;
– zwiększeniu wyrozumiałości pytań, co może doprowadzić do
zmniejszenie braku odpowiedzi na pojedyncze pytania, co można osiągnąć również poprzez lepszą motywacją respondentów;
– analizie pytań pod kątem ich wartości dla badania, jak to zostało
zrobione w pracy Jackson, Balduf, Yasaitis, Skinner (2011, s. 1);
– całościowym obejmowaniu w badaniu zagadnień związanych
z inwestowaniem w celu zapewnienia większych dochodów po przejściu na emeryturę, na przykład inwestycje w metalach szlachetnych;
– wykorzystaniu danych z innych badań do uzupełnienia i weryfikacji otrzymanych wyników;
– włączeniu danej ankiety jako elementu szerszych badań socjologicznych;
– dodaniu pytań w celu analizy zachowań studentów w zakresie:
(1) zakupu ubezpieczenia na życie jako formy inwestowania w celu
zwiększenia emerytury, (2) wpływu opóźnienia zawarcia związku małżeńskim na decyzję o oszczędzaniu na emeryturę, (3) decyzji małżeństwa w zakresie wyboru form inwestowania (Bianchi 2011, s. 5),
(4) różnicy w zachowaniach inwestycyjnych związku małżeńskiego
w stosunku do związków partnerskich (Bianchi 2011, s. 11) oraz (5) badania zależności między sytuacją rodzinną (osoba samotna/zamężna/żonata) oraz innych cech na wybór formy oszczędzania.
Z tymi badaniami powiązana jest analiza, czy istnieje zależność
między jakością opieki nad rodzicami a liczbą dzieci w rodzinie oraz



między odległością miejsca zamieszkania dzieci od miejsca zamieszkania rodziców. Na opiekę dzieci nad rodzicami wpływają również: zmiany
w rodzinie, związki nieformalne, partnerskie, wiek zawarcia związku
małżeńskiego, stabilność rodziny – jej tymczasowość, niestabilność,
rozwody (Bianchi 2011), wiek urodzenia pierwszego dziecka, liczba
dzieci w rodzinie.
Dla pokolenia wychowanego w warunkach gospodarki rynkowej
obserwacja życia rodziców po zakończeniu kariery zawodowej, malejące zaufanie do instytucji publicznych, kryzysy finansowe, perspektywa
wydłużenia się średniej długości życia po przejściu na emeryturę niewątpliwie doprowadzą do wzrostu korzystania z różnych form inwestowania w celu zapewnienia dochodów na emeryturze.
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SUMMARY

The aim of the paper is analysis of socio-economic factors affecting the retirement investment choices by students of various
forms of investment to boost revenue after the retirement. The following factors were considered as possible determinants: the
level of household income, place of residence, the trust to the Social Insurance Institution, the debt of the household, age, marital
status, whether the person has worked or intends to work abroad. The responses was analyzed using an online version of the software SAS OnDemand for Academics from SAS Institute.
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CYKLU ŻYCIA W PROCESIE OSZCZĘDZANIA NA EMERYTURĘ
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WSTĘP
Teoria perspektywy (Kahneman, Tversky 1979) oraz Behawioralna Hipoteza Cyklu Życia (Thaler, Shefrin 1981) wskazują, że ludzie
w swoich wyborach ujawniają skłonność do łamania zasad teorii racjonalnego wyboru, m.in. zasady stałości preferencji w dyskontowaniu przyszłych dochodów i konsumpcji, mają też trudności z utrzymaniem samokontroli w podejmowaniu decyzji i ich późniejszej realizacji.
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Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie wyżej wymienionych zachowań w procesie oszczędzania, zwłaszcza na emeryturę.
W kolejnych punktach artykułu przedstawiono krótki zarys teorii oszczędzania, wyniki wybranych badań opisanych w literaturze, a także wyniki obserwacji dotyczących postaw Polaków odnośnie oszczędzania na
emeryturę. Wskazano także działania i postulaty zmierzające do ograniczenia wpływu niekorzystnych czynników behawioralnych na proces
oszczędzania.
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q-h – funkcja quasi-hiperboliczna* (por. Laibson 1997): 1,δ, δ2, δ3,
... (= 0,7, δ – 0,957)
Wykres 1. Funkcje dyskonta
1
0,8
Czynnik dyskontujący

0,6
0,4
0,2
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Badanie konsumpcji i zachowań konsumentów jest jednym z najważniejszych problemów ekonomii. Szczegółową teorię w tej dziedzinie
przedstawił Keynes (1936). Zgodnie z nią najważniejszym czynnikiem
określającym konsumpcję jest bieżący dochód. Oszczędności zostały
określone przez Keynesa jako pochodna konsumpcji i pewne dobro
luksusowe, na które wydatki rosną wraz ze wzrostem bieżącego dochodu. Mimo że Keynes nie poświęcił wiele miejsca oszczędnościom ludzi,
to jednak wymienił osiem czynników subiektywnych, dla których powstrzymują się oni od wydawania swego dochodu. Są to:
1) tworzenie rezerw na nieprzewidziane okoliczności (ostrożność);
2) przygotowanie się do innego niż obecnie przyszłego stosunku
dochodów do wydatków, w związku np. ze starością (przezorność);
3) korzyści z procentów – większa realna konsumpcja w przyszłości jest bardziej pożądana niż mniejsza obecnie (wyrachowanie);
4) zadowolenie ze stopniowego zwiększania wydatków – ciągła poprawa stopy życiowej, odpowiada normalnym upodobaniom, mimo że
zdolność do cieszenia się tym może nawet osłabnąć (poprawa bytu);
5) poczucie niezależności i możności urzeczywistnienia swych zamiarów, co do jakiejś określonej działalności (niezależność);
6) zapewnienie sobie kapitału na spekulację lub prowadzenie interesów (przedsiębiorczość);
7) pozostawienie majątku po śmierci (duma);
8) nieuzasadniona niechęć do wydawania (skąpstwo).
W 1954 r. przedstawiona została (Modigliani, Brumberg 1954) hipoteza cyklu życia (Life Cycle Hypothesis – LCH) oparta na teorii racjonalnych oczekiwań i zakładająca, że ludzie, biorąc pod uwagę użyteczność przyszłej konsumpcji, starają się wygładzać poziom konsumpcji
na przestrzeni całego życia. Jest to powodem gromadzenia oszczędności w okresie aktywności zawodowej, które posłużą do finansowania
konsumpcji w okresie emerytalnym.
Pewnym rozszerzeniem LCH była hipoteza dochodu permanentnego (Permanent Income Hypothesis – PIH) (Friedman 1957). Według
niej, całkowity dochód konsumenta dzielony jest na część trwałą i oczekiwaną (permanentną) oraz część przejściową i losową (tymczasową).
Konsekwencją takiego podziału dla procesu oszczędzania było przyjęcie
założenia, że dochód tymczasowy jest w całości przeznaczany na
oszczędności, zaś głównym czynnikiem wzrostu konsumpcji jest wzrost
dochodu permanentnego. W późniejszych latach LCH została rozszerzona o nowe założenia, z których warto podkreślić zwłaszcza te, dotyczące występowania niepewności co do wielkości dochodów (por. Hall
1978) oraz powiązanych z tym zjawiskiem przezornościowego motywu
oszczędzania (Leland 1968; Kimball 1990) oraz oszczędności buforowych (Caroll 1992).
Począwszy od lat 80. ubiegłego wieku przeprowadzono wiele badań
weryfikujących LCH (por. omówienie w pracy Bańbuła 2006). Nie potwierdziły one zasadniczego założenia, że ludzie równomiernie rozkładają
wydatki konsumpcyjne w trakcie swojego życia i zgromadzone przez
nich oszczędności są adekwatne do okresu życia emerytalnego. Na
uwagę zasługują badania oszczędności gospodarstw domowych w USA
w latach 1970–1990 (Browning, Lusardi 1996) wskazujące, że modele
oparte na LCH nie są w stanie jednoznacznie wyjaśnić zachowań ludzi w
zakresie oszczędzania (m.in. spadku stopy oszczędności gospodarstw
domowych w USA z poziomu 8,2% w latach 1970–1974 do poziomu
4,2% w 1990 r.). W konkluzji stwierdzono, że należy uwzględnić w analizie czynniki psychologiczne i skierować większą uwagę na modele behawioralne, w których oszczędności i proces ich powstawania stanowią
część centralną, a nie rezydualną pomiędzy dochodem i konsumpcją.
Ważnym krokiem w formalnym uwzględnieniu czynników psychologicznych w procesie podejmowania decyzji była teoria perspektywy
(Kahneman, Tversky 1979). Seria badań przeprowadzona przez Kahnemana i Tverskyego pokazała, że ludzie podejmując decyzje posługują
się prostymi regułami wnioskowania (heurystykami), często nie postępują racjonalnie i nie przestrzegają aksjomatów teorii oczekiwanej użyteczności. Dotyczy to zwłaszcza zasady stałości i spójności preferencji,
uzależnienia wyboru od sposobu przedstawienia sytuacji decyzyjnej.
Wyniki badań dotyczących decyzji finansowych, inspirowane teorią
perspektywy, były bodźcem do opracowania behawioralnej teorii cyklu
życia (Behavioral Life Cycle Hypothesis – BLCH) (Shefrin, Thaler 1981).
Teoria ta zakłada, że kluczowym elementem w procesie oszczędzania
jest samokontrola i system kont mentalnych. Według niej, ludzie za-

chowują się tak, jakby ścierały się w nich dwie osobowości. Pierwsza
to dalekowzroczny planista (planner) myślący o przyszłości i oszczędzaniu w długim terminie, druga to krótkowzroczny działacz (doer)
kierujący się pokusą natychmiastowej konsumpcji. Zapewnienie równowagi w realizacji celów krótko- i długookresowych wymaga pogodzenia
interesów planisty i działacza, co może być trudne i wymagać dużej
samokontroli w podejmowaniu decyzji o przeznaczeniu dochodu na
konsumpcję lub oszczędności.
W analizie tego procesu pomaga przyjęty w BLCH system trzech
kont umysłowego księgowania majątku przez ludzi: a) konto I – dotyczy
bieżących dochodów służących do finansowania bieżących wydatków;
b) konto A – dotyczy aktywów, bieżącego majątku, służy do gromadzenia oszczędności na cele inne niż emerytura; c) konto F – dotyczy
przyszłych dochodów i wydatków, służy do gromadzenia oszczędności
i środków na emeryturę.
W BLCH zakłada się, że krańcowa skłonność do konsumpcji jest
największa dla środków na koncie I, najmniejsza dla środków na koncie F. W pierwszej kolejności konsumpcja jest finansowana z konta I.
Naruszenie konta A wymaga pokonania przez działacza siły woli wykazywanej przez planistę. Wiąże się to z poniesieniem psychologicznych
kosztów opierania się pokusie konsumpcji. Te koszty są najwyższe
w momencie naruszenia konta, stąd użyteczność początkowych środków z konta A jest najmniejsza, niższa niż użyteczność ostatnich
środków pobranych z konta I. Podobnie jest w sytuacji wyczerpania
środków z konta A i naruszenia stanu konta F.
Utrzymanie optymalnego (zrównoważonego) poziomu konsumpcji
w perspektywie całego życia wymaga adekwatnego budowania i utrzymywania sytemu kont w ciągłym konflikcie między działaczem i planistą. Samokontrola realizowana tylko przez użycie woli może okazać się
niewystarczająca i powinna być wzmocniona przez zinstytucjonalizowane formy zobowiązań.
W swoich decyzjach międzyokresowych (odnośnie do konsumpcji
i oszczędzania), ludzie określają aktualną wartość przyszłej konsumpcji
poprzez zastosowanie czynników (stóp) dyskontujących. Wyniki badań
(por. omówienie w pracy Zielonka i in. 2009) wskazują, że ludzie nie
posługują się stałymi w czasie stopami dyskontowymi, jak to jest przyjęte w teorii oczekiwanej użyteczności. Dla krótkiego horyzontu czasu
stopy te są wyraźnie wyższe niż w dłuższym okresie. W konsekwencji,
powoduje to powstanie niezgodności czasowej w preferencjach decydentów (preferencji niestałych w czasie), tzn. stosunek użyteczności
konsumpcji w wybranych dwóch okresach będzie zależał od okresu, na
który te użyteczności są dyskontowane. Na wykresie 1 przedstawiono
trzy funkcje dyskonta (w nawiasach poniżej podano wartości parametrów użytych do sporządzenia wykresu, zbliżone do uzyskiwanych eksperymentalnie (por. Angelotos i in. 2001):
1
w - funkcja wykładnicza δ (δ = 0,934)
h – uogólniona funkcja hiperboliczna (por. Loewenstein, Prelec 1992):
1
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1  Dt D

0

KRÓTKI ZARYS TEORII OSZCZĘDZANIA

t (rok)

w

h

q-h

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Angelotos i in. 2001).
*

Funkcja quasi-hiperboliczna została wprowadzona do analiz ze względu na
swoją prostotę i właściwość dobrej ilustracji zjawiska preferencji niestałych
w czasie.
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W przykładzie zilustrowanym na wykresie 1 w przypadku funkcji
wykładniczej użyteczność konsumpcji między dwoma dowolnymi sąsiednimi okresami jest dyskontowana zawsze według tej samej stopy
δ(6,6%). W przypadku funkcji quasi-hiperbolicznej odroczenie konsumpcji z okresu 0 do 1 redukuje jej użyteczność o około 33%, ale
w każdym kolejnym roku redukcja użyteczności wynosi już tylko 4,3%.
Konsument wykazuje więc dużą niechęć do odkładania konsumpcji na
okres 1. W każdych kolejnych dwóch okresach jego cierpliwość jest
znacznie większa (patrząc z punktu widzenia okresu 0). Problem niestałych preferencji w czasie polega na tym, że jeśli dziś konsument
wykazuje cierpliwość do odłożenia konsumpcji między dwoma kolejnymi odległymi okresami, to w sytuacji, gdy pierwszy z nich stanie się
okresem bieżącym, preferencje ulegają zasadniczej zmianie. Pokusa
konsumpcji w tym okresie w stosunku do następnego jest znacznie
większa niż wtedy, gdy te okresy były rozpatrywane z odległej perspektywy.

BEHAWIORALNA HIPOTEZA CYKLU ŻYCIA
I DYSKONTOWANIE HIPERBOLICZNE W PRAKTYCE
W badaniu wydatków i oszczędności Amerykanów, na podstawie
danych z lat 1983–1998 (Laibson i in. 2007), używając modelu symulacyjnego pokazano, że quasi-hiperboliczna funkcja dyskonta znacznie
lepiej niż funkcja wykładnicza wyjaśnia decyzje konsumentów. Krótkoterminowa stopa dyskonta (perspektywa najbliższego roku) została
oszacowana na poziomie około 40%, zaś długoterminowa na poziomie około 5% (perspektywa kolejnych lat). Inne badania (Angelotos
i in. 2001) pokazały, że konsumenci posługujący się quasi-hiperboliczną funkcją dyskonta wykazywali silną skłonność do konsumowania bieżących dochodów i dodatkowo do zadłużania się na rachunkach
kart kredytowych. Główną formą oszczędności było gromadzenie
niepłynnych aktywów, głównie nieruchomości. Taka postawa konsumentów związana z pokusą natychmiastowej gratyfikacji i zwlekaniem
z odkładaniem części dochodów, ma istotne znaczenie dla oszczędzania na emeryturę. Wnioski z badań dotyczących amerykańskich
pracowników i planu emerytalnego 401(k) (Choi i in. 2002) można
podsumować następująco: a) ludzie odwlekają decyzję o oszczędzaniu na emeryturę, mimo, że są świadomi i twierdzą, że powinni
oszczędzać, b) ludzie są pasywni w planowaniu oszczędzania na
emeryturę (tzn. po objęciu ich planem oszczędzania pozostają najczęściej przy domyślnych opcjach wysokości składki i typu funduszu jej
alokacji).

Interesującym przedsięwzięciem mającym na celu ograniczenie
behawioralnych skłonności związanych z hiperbolicznym dyskontowaniem i zwlekaniem z oszczędzaniem na emeryturę był plan Save More
for Tomorrow (SMarT) (Benartzi, Thaler 2004), wprowadzony pierwszy
raz w średniej wielkości przedsiębiorstwie (w innych firmach miały
miejsce kolejne wersje tego planu). Zasadnicze elementy pierwszej
wersji planu były następujące: a) zobowiązanie pracowników do podjęcia decyzji o automatycznym zwiększeniu składki na fundusz emerytalny do określonego pułapu, w momencie otrzymania w przyszłości
podwyżki pensji; b) możliwość dobrowolnej rezygnacji z uczestnictwa
w programie.
Pierwszy z tych elementów, przez bieżące zobowiązanie do wykonania przyszłych decyzji, umożliwiał ograniczenie niestałości preferencji
w czasie, drugi wykorzystywał zjawisko pasywności decyzyjnej do pozostawania pracownika w programie emerytalnym. Plan ten okazał się
sukcesem. W okresie obejmującym cztery podwyżki pensji (a tym samym składki) wycofało się z programu 20% osób, pozostali podnieśli
wysokość składki na fundusz emerytalny z 3,5% do 13,6% pensji.
Brak jest analogicznych sformalizowanych badań nad opisanymi
wyżej skłonnościami behawioralnymi w zakresie oszczędzania na emeryturę dotyczących Polaków (systematyczne badania nad oszczędzaniem gospodarstw domowych w Polsce prowadzi m.in. B. Liberda, por.
np. ostatnią pracę dotyczącą zależności stopy oszczędności od subiektywnie wartościowanego dochodu – Liberda i in. 2011). Na podstawie publikowanych raportów i wyników sondaży można wyszczególnić
jednak zjawiska świadczące o tym, że w swoich decyzjach dotyczących
oszczędzania Polacy reprezentują postawę zbliżoną do BLCH i wykorzystują dyskontowanie hiperboliczne.
Tabela 1 zawiera zestawienie wybranych charakterystyk postaw
Polaków wobec oszczędzania, zaczerpnięte z sondaży CBOS, Instytutu
Homo Homini, na zlecenie Deutsche Bank PBC (IHH), Instytutu MillwardBrown SMG/KRC na zlecenie ING Życie (SMG), TNS Pentor na
zlecenie Fundacji Kronenberga (P), PBS DGA na zlecenie „Gazety Prawnej” (PBS).
Przytoczone w tab. 1 fakty składają się na obraz Polaków daleki od
założeń racjonalnej LCH, a wyraźnie wskazują na behawioralne czynniki wpływające na oszczędzanie, zwłaszcza oszczędzanie na emeryturę. Co więcej, można pokusić się o stwierdzenie, że Polacy nie tylko
mają trudności z utrzymaniem samokontroli w oszczędzaniu (BLCH),
ale często nawet nie myślą o tym w długim terminie, nie próbują działać jako planiści. Taka postawa wydaje się bliższa stwierdzeniom
Keynesa, który uważał, że oszczędności są jedynie pochodną kon-

Tabela 1. Wybrane charakterystyki sondażowe postaw Polaków wobec oszczędzania
Rozbieżność między twierdzeniem o odpowiedzialności finansowej a rzeczywistą skłonnością do oszczędzania (niski poziom samokontroli i przejaw dyskontowania hiperbolicznego
użyteczności konsumpcji)
W opinii ankietowanych w maju 2010 r., odpowiedzialność finansowa oznaczała zarabianie pieniędzy i mądre zarządzanie budżetem domowym (zaplanowanie przyszłych wydatków, również tych na
emeryturze oraz zabezpieczanie rodziny na wypadek choroby lub wypadku). 83% badanych Polaków deklarowało, że są odpowiedzialni finansowo, jednocześnie 39% zgadzało się ze stwierdzeniem Wolę
kupić nowy telewizor teraz niż odkładać pieniądze z myślą o swojej przyszłości, bo i tak nigdy nie wiadomo, co się stanie (SMG).
Rozbieżność między deklarowaniem potrzeby oszczędzania a rzeczywistym oszczędzaniem
We wrześniu 2009 r. 66% Polaków uważało, że warto oszczędzać, ale 58% wydawało wszystko na bieżące potrzeby, tylko 6% oszczędzało regularnie (P).
Niska skłonność do oszczędzania na emeryturę
W maju 2010 r. 13% osób w wieku produkcyjnym deklarowało, że oszczędza z myślą o emeryturze, 21% deklarowało, że obecnie nie oszczędza, ale zamierza to robić, 55% twierdziło, że nie oszczędza
z myślą o wieku emerytalnym i nie zamierza tego robić (CBOS).
We wrześniu 2006 r. 11% mających oszczędności odkładało je z myślą o emeryturze, a tylko 8% aktywnych zawodowo oszczędzało w tzw. III filarze (PBS).
W 2006 r. 58% oszczędzających na emeryturę płaciło tylko składkę podstawową (PBS), w lutym 2011 r. – 72% (IHH).
Odkładanie w czasie decyzji o oszczędzaniu na emeryturę
W maju 2010 r. drugim, pod względem częstości wskazań, powodem tego, że Polacy nie oszczędzają na przyszłą emeryturę, było przekonanie, że mają jeszcze czas na rozpoczęcie oszczędzania (15%).
Pierwszym powodem dla 59% była sytuacja materialna (CBOS).
Potrzeba łatwego dostępu do gromadzonych oszczędności (dążenie do niwelowania różnic między kontami mentalnymi)
W maju 2010 r. wśród oszczędzających na emeryturę najpopularniejszą formą oszczędzania było konto osobiste w banku (ROR) – 31% odpowiedzi, w dalszej kolejności polisa ubezpieczeniowa – 28%,
fundusze inwestycyjne – 23% i konto oszczędnościowe w banku – 18% (CBOS). W lutym 2011 r. 38% ankietowanych wolało mieć jako formę gromadzenia środków na emeryturę elastyczny produkt
oszczędnościowy z możliwością dowolnego dysponowania środkami (IHH).
Nieruchomości i lokaty (konta) bankowe jako potencjalnie najlepszy sposób oszczędzania na emeryturę
W maju 2010 r. 18% badanych jako najlepszy sposób oszczędzania na emeryturę wskazywało zakup ziemi lub nieruchomości, następne sposoby to: lokata bankowa (12%), konto oszczędnościowe
w banku (11%), konto ROR (8%). W sumie lokaty i konta bankowe wskazało 31% badanych, IKE – 4%, PPE – 1%; 29% nie miało zdania na temat najlepszego sposobu oszczędzania na emeryturę
(CBOS).
Duża asekuracja w oszczędzaniu i awersja do ryzyka w inwestowaniu
We wrześniu 2009 r. 44% Polaków wolało niższy, ale pewny zysk w oszczędnościach i inwestowaniu; 34% Polaków wolało takie formy oszczędzania, które gwarantują ochronę i dają możliwość wycofania
się w dowolnym momencie nawet kosztem zysku (P).
Wewnątrzsterowność, nadmierna pewność siebie
57% Polaków deklaruje, że kieruje się własną intuicją w decyzjach o tym, jak oszczędzać, a jeśli korzysta z opinii innych, to najczęściej robi to w gronie rodziny i znajomych (P).
Źródło: opracowanie własne na podstawie: (Postawy… 2009; Polacy… 2010; Gotowość… 2002; Węgrzynowski, Bielewicz 2010), http://www.pbsdga.pl), (http://www.deutsche-bank-pbc.pl.
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sumpcji. Można wymienić między innymi trzy przyczyny takiego stanu
rzeczy:
1) uwarunkowania kulturowe i historyczne społeczeństwa polskiego (głównie rzeczywistość gospodarki socjalistycznej, w której „żyło się
z dnia na dzień”),
2) wzmożoną konsumpcję Polaków wynikającą z nadrabiania zaległości i równania do poziomu krajów bardziej rozwiniętych i bogatszych
(myślenie częściej o wzięciu kredytu niż o oszczędzaniu),
3) niski poziom wiedzy finansowej Polaków, brak mechanizmów
(popularyzacji i rozwiązań prawnych) skłaniających do uczestnictwa
w III filarze systemu emerytalnego. Wyniki sondażu (Polacy… 2010)
dowodzą np. że Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) jest produktem
w gruncie rzeczy nieznanym polskiemu społeczeństwu. Świadczą o tym
bardzo wysokie odsetki braku odpowiedzi w stosunku do poszczególnych cech charakteryzujących IKE, a także przewaga odpowiedzi nieprawidłowych w odniesieniu do możliwości odliczania środków zgromadzonych na IKE od podstawy opodatkowania oraz rocznego limitu
wpłat.

PODSUMOWANIE
Wydaje się, że w systemie emerytalnym obowiązującym obecnie
w Polsce najlepszą drogą do zwiększenia oszczędności emerytalnych
większości Polaków jest rozwój i wzmocnienie zinstytucjonalizowanej
części III filaru systemu. Biorąc pod uwagę wspomniane cechy Polaków, zwłaszcza odwlekanie decyzji o oszczędzaniu (brak samokontroli
i przejawy hiperbolicznego dyskontowania użyteczności konsumpcji),
potrzebę łatwego dostępu do gromadzonych oszczędności (silne dążenie do pokonywania barier między kontami mentalnymi), dużą wewnątrzsterowność w decyzjach finansowych, zdecydowanie większą rolę
w tym systemie należałoby przypisać grupowym programom oszczędzania (PPE) niż IKE. W tym też kontekście wydaje się, że propozycje
zmierzające np. do likwidacji II filaru systemu i całkowicie samodzielnego wyboru formy oszczędzania na emeryturę są zupełnie nieadekwatne
do postaw Polaków. Uczestnictwo w PPE, z psychologicznego punktu
widzenia, jest łatwiejsze niż ciągłe podejmowanie zobowiązań i ich kontrola w indywidualnym procesie oszczędzania, zwłaszcza dla osób z ww.
cechami.
Pożądane byłoby też wprowadzenie do PPE dodatkowych mechanizmów neutralizujących niekorzystny wpływ czynników behawioralnych
wzorem opisanego wyżej programu SMarT (np. automatyzm i systematyczność wzrostu składki wraz ze wzrostem wynagrodzenia).
Zasadniczym problemem jest jednak niechętny stosunek przedsiębiorców wobec PPE. Sondaż Business Centre Club (Nagel, Muciński
2011), przeprowadzony w marcu 2011 r. wskazuje, że spośród tych
przedsiębiorców, którzy w swoich zakładach pracy nie mają PPE, tylko
7% deklaruje, że stworzy taki program. 60% pracodawców odpowiedziało, że nie wie, czy uruchomi dobrowolny fundusz emerytalny
w swojej firmie, a co trzeci stwierdził, że tego nie zrobi. Według danych KNF (por. Biuletyny roczne 2006–2010) w okresie 2006–2010
liczba uczestników PPE wzrosła jedynie o blisko 22% i na koniec 2010 r.
wynosiła zaledwie 342,5 tys. osób (tj. około 2,4% pracujących). Podawaną przyczyną niechęci przedsiębiorców do tworzenia PPE jest
brak odpowiednich rozwiązań w polityce podatkowej postulowanych
wielokrotnie w dyskusjach dotyczących rozwoju III filaru (np. Porównanie… 2010).
Warto w tym miejscu podkreślić współzależność czynników ekonomicznych (podatkowych) i psychologicznych w tworzeniu efektywnych systemów emerytalnych. Krótkoterminowa, bieżąca korzyść
podatkowa dla potencjalnego uczestnika systemu (zamiast oddalonego w czasie zwolnienia od podatku) jest silnym bodźcem do przystąpienia do systemu, gdyż zaspokaja (kompensuje) pokusę natychmiastowej gratyfikacji.



LITERATURA
Angeletos G., Laibson D., Repetto A., Tobacman J., Weinberg S. (2001), The Hyperbolic Consumption Model: Calibration,Simulation, and Empirical Evaluation, “Journal of Economic Perspectives”, s. 47–68.
Bańbuła P. (2006), Oszczędności i wybór międzyokresowy – podejście behawioralne, „Materiały i Studia NBP”, z. nr 208.
Biuletyn roczny. Rynek PPE 2006–2010, [online], [dostęp 15.06.2011] na stronie
http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/
rynek_ppe_ike/Dane_roczne/roczne_ppe.html
Browning M., Lusardi A. (1996), Household Saving: Micro Theories and Micro
Facts, “Journal of Economic Literature”, vol. 34, s. 1797–1855.
Carroll C.D. (1992), The Buffer-Stock Theory of Saving: Some Macroeconomic
Evidence, “Brookings Papers on Economic Activity”, s. 61–156.
Carroll C.D. (1997), Buffer-Stock Saving and the Life Cycle/Permanent Income Hypothesis. “The Quarterly Journal of Eonomics”, vol. 112, no. 1,
s. 1–55.
Choi J., Laibson D., Madrian B., Metrick A. (2002), Defined Contribution Pensions: Plan Rules, Participant Decisions, and the Path of Least Resistance,
w: Tax Policy and the Economy, red. J. M. Poterba, 16, s. 67–113.
Friedman M. (1957), A Theory of Consumption Function, Princeton: Princeton
University Press.
Gotowość uczestnictwa w III filarze systemu zabezpieczenia społecznego
(2002), Komunikat z badań nr 2705, Fundacja CBOS, Warszawa.
Hall R., E. (1978), Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent Income
Hypothesis: Theory and Evidence, “The Journal of Political Economy”,
vol. 86, no. 6, s. 971–987.
Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect theory: an analysis of decision under
risk, “Econometrica”, 47, s. 263–291.
Keynes J.M. (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money,
London, Macmillan (tłumaczenie polskie: PWN, Warszawa 2003).
Kimball M.S. (1990), Precautionary Saving in the Small and in the Large, “Econometrica”, vol. 58, no. 1, s. 53–73.
Laibson D. (1997), Golden Eggs and Hyperbolic Discounting, “Quarterly Journal
of Economics”, 62(2), s. 443–478.
Laibson D., Repetto A., Tobacman J., (2007), Estimating Discount Functions
with Consumption Choices over the Lifecycle, NBER Working Paper,
no 13314.
Leland H. E. (sierpień 1968), Saving and Uncertainty: The Precautionary Demand for Saving, “The Quarterly Journal of Eonomics”, vol. 82, no.3,
s. 456–473.
Liberda B., Peczkowski M., Gucwa-Leśny E. (2011), How do we value our income from which we save?, University of Warsaw, Faculty of Economic Studies, Working Paper, no 3(43).
Loewenstein G., Prelec D. (1992), Anomalies in Intertemporal Choice: Evidence
and an Interpretation, “Quarterly Journal of Economics”, s. 573–597.
Modigliani F., Brumberg R. (1954), Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of the Cross-Section Data, w Post-Keynesian Economics, red. Kurihara K., Rutgers University Press, New Brunswick, NJ,
s. 388–436.
Nagel W., Muciński E. (2011), Jak przedsiębiorcy odkładają na swoją emeryturę?
– sondaż z cyklu „Zdaniem BCC...” [online], 23.03.2011, [dostęp 20.06.2011]
na stronie http://www.bcc.org.pl/Artykul.241.0.html?&no_cache=1&tx_
ttnews%5bpointer%5d=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=3054&tx_ttnews%5bbackPid%5d=367.
Polacy o dodatkowym oszczędzaniu na emeryturę (2010), komunikat z badań
nr 4316, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), Warszawa.
Porównanie systemów dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce
oraz wybranych krajach Unii Europejskiej (2010), raport PwC Polska Sp.
z o.o.
Postawy Polaków wobec oszczędzania (2009), raport Fundacji Kronenberga przy
Citi Handlowy, TNS Pentor.
Thaler R., Benartzi S. (2004), Save More Tomorrow (TM): Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving, “The Journal of Political Economy”,
112(1), s. 164–187.
Thaler R., Shefrin H. (1981), An Economic Theory of Self-Control, “Journal of
Political Economy”, 89, s. 392–410.
Węgrzynowski M., Bielewicz Ł, (maj 2010), Sztuka odpowiedzialności, MillwardBrown SMG/KRC, ING Życie, Warszawa.
Zielonka P., Sawicki P., Weron R. (2009), Rzecz o dyskontowaniu odroczonych
wypłat, „Decyzje”, nr 11, s. 49–70.
http://www.pbsdga.pl/x.php?x=442/Co-Polak-ma-w-portfelu.html, [dostęp 20.06.2011]
http://www.deutsche-bank-pbc.pl/index.php/l1/polacy_nie_mysla_o_emeryturach, [dostęp 18.06.2011]

SUMMARY

Prospect theory and the Behavioral Life-Cycle Hypothesis indicate that people in their behavior reveal a tendency to violate the
principles of rational choice theory, among others the principle of preference stability in discounting future income and consumption. They also show difficulty in maintaining self-control in decision making and subsequent sticking to them. This article highlights the importance of behavioral factors in the process of saving for retirement. The article presents a brief outline of the theory of
saving and the results of some studies reported in the literature and also observations about Polish attitudes towards saving for
retirement. The proposals to reduce the adverse impact of behavioral factors in the process of saving are also discussed.
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WPROWADZENIE
Zabezpieczenie emerytalne jest częścią organizowanego przez Państwo systemu zabezpieczenia społecznego obywateli. Zabezpieczenie
to, ściśle związane z ryzykiem starości, jest przedmiotem określonej
instytucjonalizacji systemu emerytalnego w państwie. Funkcjonujący
w Polsce system zabezpieczenia emerytalnego jest w znacznej części
systemem o charakterze publicznym, choć funkcjonują w nim również
podmioty prywatne (powszechne towarzystwa emerytalne – PTE).
Zajmują się one wespół z podmiotami publicznymi (tj. ZUS) gromadzeniem kapitału emerytalnego. Podmioty te spełniają szereg ważnych
zadań z punktu widzenia obecnego i przyszłego zabezpieczenia emerytalnego obywateli. Z drugiej strony, są one odpowiedzialne wobec
swoich właścicieli zgodnie z preferencjami w zakresie akceptowalnego
poziomu ryzyka i dochodu.
W artykule postawiono tezę, że instytucje emerytalne mogą wykorzystywać ideę społecznej odpowiedzialności do budowania zaufania.
Pojęcie zaufania składa się z wielu elementów, takich jak: oczekiwanie,
poleganie na kimś, ryzyko, prawdopodobieństwo i niepewność. Zaufanie umożliwia współpracę pomiędzy poszczególnymi podmiotami,
szczególnie w przypadku, gdy współpraca odbywa się w długim horyzoncie czasowym. Relacje związane z funkcjonowaniem organizacji
sektora emerytalnego są naznaczone właśnie takim długim horyzontem
czasowym, stąd potrzeba włączenia kwestii związanych z zaufaniem
w proces zarządzania. Wedle koncepcji społecznej odpowiedzialności
odniesionej do organizacji sektora emerytalnego, są one odpowiedzialne za los obecnych i przyszłych emerytów.
Celem artykułu jest próba określenia, czy w ten sposób ujmowana
odpowiedzialność może być skutecznym instrumentem kształtowania
zaufania do organizacji sektora emerytalnego.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SEKTORA EMERYTALNEGO
Zabezpieczenie emerytalne stanowi część szeroko rozumianego
i organizowanego przez państwo systemu zabezpieczenia społecznego. Zakres przedmiotowy systemu zabezpieczenia emerytalnego jest
określony przez ryzyko starości. W dziedzinie rozwiązań emerytalnych
istnieje system o charakterze publicznym związany z instytucjonalizacją. Instytucjonalizacja systemu emerytalnego oznacza funkcjonowanie wyspecjalizowanych instytucji (tj. ZUS, PTE) oraz obowiązywanie
regulacji prawnych, normujących zasady działania systemu i poszczególnych instytucji.
System emerytalny można zdefiniować jako ogół zasad regulujących gromadzenie kapitału na cele emerytalne oraz wypłat ze zgromadzonych oszczędności w postaci świadczeń emerytalnych (Szumlicz
2002, s. 348–350). W ramach systemu emerytalnego funkcjonują publiczne i prywatne podmioty zajmujące się gromadzeniem kapitału
emerytalnego. Publiczną instytucją jest ZUS, który jako instytucja państwowa realizuje zadania państwa z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Prywatne instytucje emerytalnych (tj. PTE), z jednej strony spełniają
zadania związane z gromadzeniem i zarządzaniem kapitałem przyszłych
emerytów, z drugiej zaś, jako podmioty prywatne zabezpieczają interesy
swoich właścicieli, zgodnie z preferencjami w zakresie akceptowalnego
poziomu ryzyka i dochodu. Instytucje emerytalne akumulują i zarządzają kapitałem gromadzonym w celu wypłaty świadczeń emerytalnych.
Działalność tych instytucji nie może ignorować oczekiwań społecznych.
W tym kontekście ważne jest, aby zasady funkcjonowania instytucji
emerytalnych kierowały się ideą społecznej odpowiedzialności.
Idea społecznej odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) odwołuje się do konieczności uwzględnienia w działalności podmiotu, oprócz kryteriów czysto ekonomicznych, również
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wartości etycznych, interesów społecznych, ekologicznych oraz budowania dialogu z interesariuszami (Czerwińska 2009). Obecnie dominuje pogląd, że CSR nie powinna być działaniem dobrowolnym, lecz
obowiązkowym. CSR polega na uwzględnianiu w procesie zarządzania
etycznych i społecznych determinant. Powstaje pytanie, czym jest lub
na czym powinna być oparta społeczna odpowiedzialność instytucji
sektora emerytalnego. Idea CSR dotyczy zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych. W artykule postawiono tezę, że instytucje
emerytalne mogą wykorzystywać idee społecznej odpowiedzialności
do budowania zaufania.
Społeczna odpowiedzialność systemu emerytalnego związana jest
z odpowiedzialnością instytucji emerytalnych za swoje działania przed
emerytami. Do tak zdefiniowanej odpowiedzialności można przedstawić cztery zakresy działalności, tj.:
1) kazualny – system emerytalny powinien zapewnić wypłatę
określonych świadczeń emerytalnych, zarówno od strony moralnej, jak
i prawnej;
2) prakseologiczny – instytucje działające w ramach systemu
emerytalnego są odpowiedzialne za swoje działania, a emeryci mogą
ocenić wysokość wypłaconych świadczeń i sposób funkcjonowania
systemu i jego instytucji;
3) moralny – systemem emerytalny i jego instytucje są moralnie
odpowiedzialne przed emerytami za swoją działalność i wysokość
wypłacanych świadczeń emerytalnych;
4) kwalifikowany – działania profesjonalne podejmowane przez
instytucje sektora emerytalnego są związane z określonym poziomem
ryzyka, przyjętym przez uczestników systemu emerytalnego; w przypadku zbyt dużego ryzyka, instytucja emerytalna ponosi odpowiedzialność za swój błąd (Kulawczuk 2009).
Odpowiedzialność instytucji emerytalnych można również łączyć
z pojęciem obliczalność (accountability). Obliczalność można zdefiniować jako postępowanie w sposób profesjonalny dla osiągnięcia
określonych celów, w sposób możliwy do przewidzenia przez osoby
lub instytucje, których te działania dotyczą (tamże). Społecznie obliczalna instytucja charakteryzuje się profesjonalnym prowadzeniem
działalności, w sposób wzbudzający zaufanie do skutków podejmowanych działań. Działania obliczalne instytucji tworzą podstawę do:
profesjonalizmu działania, wysokiej przewidywalności skutków tego
działania, możliwości wkalkulowania skutków tych działań do własnych scenariuszy działania jednostki czy społeczności oraz budowania zaufania do instytucji związanych z poczuciem braku ryzyka co do
skutków (tamże).
Obliczalne działanie instytucji tworzy dogodne warunki do budowania zaufania, nawet w przypadku, gdy współpraca pomiędzy podmiotami jest obowiązkowa i obciążona dużym ryzykiem uzyskania ostatecznych wyników. Działania nieobliczalne prowadzone są niefachowo lub
nieprofesjonalnie i mogą doprowadzić do nieoczekiwanych i niekorzystnych skutków dla podmiotów współpracujących z daną instytucją.
W przypadku systemu emerytalnego nieobliczalne działanie będzie
związane z niewypłacaniem świadczeń emerytalnych lub wypłacaniem
świadczeń na niskim poziomie w ocenie emerytów.
Społeczna obliczalność instytucji sektora emerytalnego powinna
być częścią społecznej odpowiedzialności tych instytucji, skoncentrowanej na ich podstawowej działalności oraz oddziaływaniu na społeczeństwo, w szczególności przyszłych emerytów. Jednym z elementów tworzenia społecznie odpowiedzialnej i obliczalnej instytucji powinno być budowanie zaufania. Profesjonalny sposób zarządzania
systemem emerytalnym i jego instytucjami powinien doprowadzić do
przekonania (wiary), że zostanie osiągnięty ostateczny cel – nastąpi
wypłata świadczeń emerytalnych w określonej wysokości osobom
uczestniczącym w systemie.
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Budowa zaufania pomiędzy przyszłymi emerytami a instytucjami sektora emerytalnego wydaje się być kluczowym warunkiem powodzenia polskiego systemu emerytalnego. Jeżeli instytucje funkcjonujące w systemie emerytalnym zaoferują swoje produkty na podstawie
rzeczywistych wartości docenianych przez klientów, to będą mogły
powstać dogodne warunki współpracy między stronami. Na zaufanie
do systemu emerytalnego składa się zaufanie do instytucji funkcjonujących w ramach systemu oraz zaufanie do produktów oferowanych jako
produkty zabezpieczenia emerytalnego. Poniżej przeprowadzono analizę zaufania do systemu emerytalnego, uwzględniając charakter udziału
w systemie oraz rodzaj instytucji emerytalnych.

DETERMINANTY KSZTAŁTOWANIA ZAUFANIA
DO ORGANIZACJI SEKTORA EMERYTALNEGO
Zaufanie jest emocją okazywaną ludziom, przedmiotom i takim instytucjom, jak przedsiębiorstwa, rząd czy społeczeństwo. Zaufanie
oznacza gotowość do podejmowania czynności opartych na oczekiwaniu, że ludzie i instytucje będą działać w sposób korzystny. Budowanie
zaufania umożliwia współpracę pomiędzy poszczególnymi podmiotami, między którymi zachodzą relacje współpracy. Zaufanie często
związane jest z przekonaniem, że druga strona jest uczciwa w swoich
zamiarach i działaniach.
Zaufanie może stanowić obiekt celowych działań skierowanych do
określonych grup lub osób, może wynikać z obecności określonych
osób z otoczenia bliższego (rodzina, znajomi) lub dalszego (osoby ze
środowiska zawodowego czy życia publicznego). W prowadzeniu jakiejkolwiek działalności, kluczowe jest zaufanie między partnerami biznesowymi oraz zaufanie ze strony społeczeństwa (współpracowników,
kooperantów, klientów itp.). Szczególnie zaufanie do systemu emerytalnego wydaje się być ważną determinantą realizacji systemu zabezpieczenia społecznego. Osoby pracujące i przekazujące składki do
systemu emerytalnego muszą wierzyć, iż po przejściu na emeryturę
zostaną im wypłacone środki pieniężne w określonej wysokości.
Analizę zaufania można przeprowadzać według różnych kryteriów.
Poziom i rodzaje występującego zaufania zależą od cech danej społeczności (tzw. skłonność do zaufania), ale także od zasad moralnych
obowiązujących w danych społecznościach. W definicjach zaufania
można odnotować trzy podejścia do niego, tj.:
1) zaufanie jako dyspozycja, związana z subiektywnym stosunkiem wobec drugiej strony (polega na wydaniu pewnej oceny lub
przewidywaniu pewnych zachowań),
2) zaufanie jako decyzja, czyli intencja, związana z poleganiem na
pewnym obiekcie zaufania (podmiocie lub przedmiocie), przez co ufający staje się zależny od drugiej strony,
3) zaufanie w zachowaniu, które wypływa z aktu powierzenia się
drugiej stronie (Grudzewski i in. 2009).
Analiza zaufania może być przeprowadzona na trzech płaszczyznach: zaufanie jako właściwość relacji wymiany, zaufanie jako podstawa współpracy oraz zaufanie jako norma kulturowa. Z punktu widzenia
opracowania, najbardziej istotne są dwie płaszczyzny: zaufanie jako
podstawa współpracy oraz właściwość wymiany. Odpowiedni poziom
zaufania sprzyja rozwojowi współpracy, natomiast brak zaufania może
ograniczać współpracę lub zwiększyć koszty współpracy. Zaufanie
można również analizować jako pewien wzorzec kulturowy danej społeczności (wszyscy ufają, więc ja też będę ufał – tzw. zaufanie uogólnione), jako element więzi społecznej (możemy spokojnie współpracować, bo ufam ludziom wokół mnie) oraz jako element osobowości
(wierzę, że inni działają najlepiej, jak potrafią). Budowanie zaufanie jako
elementu więzi społecznej jest podstawą rozwoju zaufania jako współpracy w danej społeczności. Dana organizacja może zwiększyć skuteczność realizacji swoich celów poprzez budowanie zaufania.
Pojęcie zaufania składa się z wielu elementów, takich jak: oczekiwanie, poleganie na kimś, ryzyko, prawdopodobieństwo i niepewność.
Najlepszym przykładem relacji opartej na zaufaniu jest relacja wymiany lub szeroko rozumianej współpracy. Zaufanie umożliwia współpracę pomiędzy poszczególnym podmiotami. W przypadku, gdy współpraca odbywa się w długim horyzoncie czasowym ważne jest, aby
podmioty współpracujące miały pewność realizacji celów założonych
na początku współpracy. Z tego względu zaufanie może być uważa-
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ne za istotną i wymierną wartość ekonomiczną współpracy. System
emerytalny jest narzędziem alokacji dochodu z cyklu życia. Uczestnicy
systemu emerytalnego w okresie aktywności zawodowej przekazują
część swojego dochodu na zakup praw emerytalnych po to, aby po
przejściu na emeryturę uzyskiwać dochód. Z jednej strony, system
emerytalny jest oparty na współpracy międzypokoleniowej, a z drugiej, wykorzystuje wiedzę i kompetencje instytucji zarządzających
zgromadzonym kapitałem.
W przypadku budowania zaufania do instytucji systemu emerytalnego należy zwrócić uwagę na dwie płaszczyzny kształtowania
zaufania, tj. budowanie zaufania wewnątrz danej organizacji oraz
budowanie zaufania do instytucji emerytalnej na rynku. W pierwszym przypadku główną zasadą kształtowania zaufania jest „dostrojenie” (Covey 2009). Dostrojenie związane jest z tworzeniem struktury
i systemów w obrębie organizacji pozostających w harmonii z głównym celem organizacji. Tak stworzone struktury są podstawą budowania zaufania do partnerów wewnętrznych (np. do pracowników, przełożonych). W drugim przypadku (zaufanie do organizacji), kluczową
sprawą jest tworzenie reputacji danej organizacji. Proces budowania
reputacji związany jest z podejmowaniem działań umożliwiających
właściwą ocenę wiarygodności danej organizacji. Tylko organizacja
wiarygodna może wzbudzać zaufanie partnerów zewnętrznych.
Covey (2009) wskazuje dwie grupy czynników, które mogą kształtować zaufanie wewnątrz danej organizacji oraz zaufanie do organizacji
na rynku – są to charakter i kompetencje.
Charakter, związany jest z prawością i intencjami. Prawość oznacza uczciwość działania, która jest związana z solidnością oraz spójnością funkcjonowania danej organizacji (to, co dzieje się wewnątrz, jest
zgodne z tym, co jest przekazywane na zewnątrz danej organizacji).
Intencje mają związek z motywami, jakimi kieruje się organizacja oraz
zamiarami, z których wynika jej postępowanie. W przypadku, gdy organizacja ma jakieś ukryte cele, trudno będzie uwierzyć, że dobro innych
podmiotów jest dla niej ważne. W takiej sytuacji trudno też będzie
wzbudzić zaufanie.
Kompetencje związane są z umiejętnościami i rezultatami działalności danej organizacji. Umiejętności są środkami służącymi do osiągnięcia celu. Składają się na nie umiejętności techniczne, organizacyjne
i społeczne. Ostatnia cecha związana jest zatem z rezultatami działania
organizacji. Rezultaty odnoszą się do historii funkcjonowania organizacji oraz jej doświadczeń.
Z punktu widzenia celu artykułu istotne jest przedstawienie determinant zaufania do instytucji funkcjonujących w polskim systemie
emerytalnym. Polski system emerytalny oparty jest na trójfilarowym
modelu. I i II filar nowego sytemu emerytalnego jest obowiązkowy, natomiast udział w III filarze jest dobrowolny. Za I filar odpowiada Zakład
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na zasadzie repartycji. ZUS jest publiczną instytucją gromadzącą fundusze pochodzące ze składek emerytalnych, tworzące Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Państwo gwarantuje wypłaty świadczeń emerytalnych w ramach I filaru.
Zaufanie do ZUS należy analizować jako zaufanie do instytucji publicznej, realizującej zadania państwa w zakresie zabezpieczenia społecznego. Ważną rolę odgrywa tu zaufanie instytucjonalne oraz zaufanie
oparte na intencjach. Przyszli emeryci powinni wierzyć, że publiczna
instytucja gwarantuje zasady funkcjonowania systemu emerytalnego
oraz że intencją systemu emerytalnego jest zapewnienie wypłaty
świadczeń w przyszłości.
II filar zabezpieczenia emerytalnego działa na zasadzie kapitałowej. W ramach tej części systemu występuje przymus oszczędzania w prywatnym funduszu inwestycyjnym w celu uzyskania renty na
dożywocie. Prywatne fundusze inwestycyjne działają w postaci powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE), gromadzących składki
w postaci aktywów otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Za składki przekazywane do OFE przyszły emeryt nabywa jednostki rozrachunkowe funduszu. PTE działają na rynku konkurencyjnym, w konsekwencji osoby czynne zawodowo mogą dokonywać bieżącej oceny
działalności (wyników) OFE i podejmować decyzje o zmianie instytucji
zarządzającej ich kapitałem emerytalnym gromadzonym w ramach
II filara systemu emerytalnego.
Zaufanie do PTE należy traktować jako zaufanie do instytucji biznesowej nastawionej na zysk, działającej w ściśle określonych warun-
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kach prawnych. Ważnym czynnikiem kształtującym zaufanie do PTE
jest obowiązkowy udział w OFE. PTE powinny budować zaufanie oparte na kompetencjach. Przyszli emeryci powinni wierzyć, iż fundusze
emerytalne zarządzają ich kapitałami profesjonalnie, zapewniając wypłatę emerytury w przyszłości.
Polski system emerytalny, poza obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi z I i II filara, przewiduje podejmowanie przedsięwzięć
inwestycyjnych. III filar systemu emerytalnego zakłada dokonywanie
indywidualnych inwestycji emerytalnych. Inwestycje tego typu związane są z udziałem w tworzonych przez zakład pracy pracowniczych programach emerytalnych lub z indywidualnym uczestnictwem
w przedsięwzięciach emerytalnych organizowanych przez zakłady
ubezpieczeń na życie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub banki
(w programach czy planach, np. takich jak Indywidualne Konta Emerytalne – IKE) (Czapiński, Panek 2003, s. 137–139).
III filar ma charakter nieobowiązkowy i podlega prawu prywatnemu. Podejmowanie indywidualnych przedsięwzięć emerytalnych w ramach tego filaru może być decyzją indywidualną przyszłego emeryta lub zakładu pracy. Zaufanie do instytucji funkcjonujących w ramach
III filaru, należy analizować jako zaufanie do instytucji finansowych oraz
produktów finansowo-inwestycyjnych oferowanych na rynku finansowym. Specjalne produkty emerytalne, tj. PPE i IKE powinny podlegać
innej analizie, nieobjętej zakresem niniejszej pracy.
Zaufanie jest warunkiem koniecznym do funkcjonowania efektywnego sytemu współpracy. Znaczenie zaufania rośnie wraz ze wzrostem liczby zawieranych transakcji oraz rozwojem specjalizacji, który
szczególnie przyczynia się do wzrostu znaczenie zaufania. Problem
zaufania pojawia się w przypadku transakcji opartych na ryzyku.
Funkcjonowanie systemu emerytalnego oparte jest na ryzyku starości
oraz odłożonych w czasie zobowiązaniach obarczonych ryzykiem
realizacji. Brak zaufania bądź odpowiednio rozwiniętej kultury zaufania, może ograniczyć funkcjonowanie systemu i jego instytucji. Jeżeli przyszli emeryci nie będą mieć pewności, czyli nie będą mieli
zaufania, że system emerytalny przyniesie im korzyści w postaci
świadczeń emerytalnych, to może to wpłynąć nie tylko na złą ocenę
systemu, ale również na zachowania w zakresie dokonywanych
przedsięwzięć emerytalnych.

ZAKOŃCZENIE
W artykule postawiono tezę, że instytucje emerytalne mogą wykorzystywać ideę społecznej odpowiedzialności do budowania zaufania.
Relacje w sektorze emerytalnym są naznaczone długim horyzontem
czasowym, co determinuje istotną rolę zaufania w zarządzaniu organizacjami tego sektora. W artykule podjęto próbę udowodnienia prawdziwości postawionej tezy, a za cel przyjęto znalezienie powiązania pomiędzy społeczną odpowiedzialnością organizacji sektora emerytalnego
i zaufaniem.
Sprowadzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności na grunt
sektora emerytalnego nakłada na wszystkie podmioty z nim związane
odpowiedzialność za los obecnych i przyszłych emerytów. Poważne
przyjęcie na siebie tej odpowiedzialności przez organizacje sektora
emerytalnego jest zadaniem trudnym, ale jednocześnie może stanowić skuteczny instrument kształtowania zaufania społecznego, w tym
obecnych i przyszłych emerytów (a więc klientów decydujących o wyborze towarzystwa emerytalnego).
Odpowiedzialność instytucji emerytalnych można również łączyć
z szerszym pojęciem „obliczalność”, rozumianym jako profesjonalny
i przewidywalny sposób działania na drodze do osiągania zamierzonych celów. Społecznie obliczalna organizacja charakteryzuje się profesjonalnym prowadzeniem działalności, w sposób wzbudzający zaufanie
osób i innych organizacji co do skutków podejmowanych przez nią
działań. Rezultatem braku obliczalności w przypadku sektora emerytal-

nego może być znaczne obniżenie poziomu wypłacanych świadczeń
emerytalnych.
Społeczna obliczalność instytucji sektora emerytalnego powinna być częścią społecznej odpowiedzialności tych instytucji, skoncentrowanej na ich podstawowej działalności oraz oddziaływaniu na
społeczeństwo, w szczególności przyszłych emerytów. Jednym z elementów tworzenia społecznie odpowiedzialnej i obliczalnej organizacji
jest zaufanie, będące zarówno efektem, jak i warunkiem profesjonalnego zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie systemem emerytalnym i jego instytucjami powinno doprowadzić do przekonania
(wiary), że zostanie osiągnięty ostateczny cel – nastąpi wypłata
świadczeń emerytalnych w określonej wysokości osobom uczestniczącym w systemie.
Społeczna odpowiedzialność instytucji sektora emerytalnego musi
iść wraz z poczuciem odpowiedzialności przyszłych emerytów za swoją emeryturę. Odpowiedzialność przyszłych emerytów powinna być
związana ze zdobywaniem wiedzy na temat zasad funkcjonowania sytemu emerytalnego i produktów oferowanych w ramach oszczędności
emerytalnych.
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SUMMARY

The paper adopted the hypothesis that the pension institutions may use the idea of social responsibility to build trust. In the
paper we attempt to prove this hypothesis, and our aim was to find the link between corporate social responsibility of pension
sector organizations and social trust. The analysis was preceded by defining the nature and role of social responsibility in the organizations of the pension sector. Presentation of the basic types of trust, its components and the factors influencing the relationship
of trust in the organization completed the analysis undertaken in the article.
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ZAUFANIE DO OFE
Małgorzata Marzec
Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

WSTĘP
Funkcjonujący system zmusza pracujących Polaków do podejmowania samodzielnych decyzji mających wpływ na wysokość przyszłej
emerytury. Decyzje te związane są z posiadaniem świadomości emerytalnej. W przypadku pojedynczego ubezpieczonego związane jest to
m.in. z decyzją dotyczącą wyboru otwartego funduszu emerytalnego
(OFE), momentu przejścia na emeryturę, nabycia dodatkowych instrumentów finansowych zabezpieczenia emerytalnego w ramach III filaru
systemu emerytalnego. Decyzje emerytalne, podobnie jak inne decyzje
finansowe, są obarczone pewnym ryzykiem i przyszli emeryci powinni podejmować je świadomie na podstawie dostępnych informacji.
Ważne, aby decyzje nie były podejmowane pochopnie, lecz ze świadomością odpowiedzialności za jakość życia po przejściu na emeryturę.
Interesujące wydaje się przeanalizowanie czynników, które mogą determinować zachowania konsumentów w zakresie decyzji emerytalnych.
Ze względu na wiele ryzyk związanych ze świadczeniami emerytalnymi, zaufanie wydaje się być niezbędnym elementem kształtowania
relacji między przyszłym emerytem a instytucją emerytalną – powszechnym towarzystwem emerytalnym (PTE).
W artykule przedstawiono poziom zaufania do funduszy emerytalnych oraz czynniki, które mogą wpływać na zaufanie do tych instytucji.
Ponadto podjęto próbę ustalenia, w jaki sposób fundusze emerytalne
mogą kształtować zaufanie do systemu emerytalnego oraz czy zaufanie
do funduszy emerytalnych może wpłynąć na zwiększenie świadomości
Polaków w zakresie przedsięwzięć emerytalnych i wiedzy na temat zasad funkcjonowania sytemu emerytalnego – czyli tzw. świadomości
emerytalnej.
Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej części przedstawiono rolę i znaczenie funduszy emerytalnych w polskim systemie emerytalnym. Druga część przedstawia znaczenie zaufania we współczesnej
gospodarce oraz opisuje czynniki wpływające na zaufanie do funduszy
emerytalnych. W ostatniej części przedstawiono metody zarządzania
zaufaniem przez fundusze emerytalne oraz przeanalizowano zależności
między zaufaniem do funduszy emerytalnych a kształtowaniem świadomości emerytalnej. Analiza została przeprowadzona na podstawie
ogólnodostępnych danych (opracowań CBOS, raportu Diagnoza Społeczna, raportów KNF) oraz literatury dotyczącej zaufania.

ZNACZENIE PTE
W systemie zabezpieczenia emerytalnego funkcjonującym w Polsce
od 1999 r. przyjęto zasadę finansowania kapitałowego. Finansowanie
kapitałowe jest związane z funkcjonowaniem II filaru systemu emerytalnego opartego na otwartych funduszach emerytalnych (OFE) oraz
powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE). Założeniem reformy
emerytalnej było sprawienie, aby każdy pracujący Polak systematycznie
odkładał środki finansowe, które będą mogły być wykorzystywane po
przejściu na emeryturę. Każdy uczestnik systemu emerytalnego przejął
częściową odpowiedzialność za wysokość przyszłej emerytury, przejmując w znacznym stopniu ryzyko inwestycyjne związane z lokowaniem
kapitału emerytalnego na rynkach finansowych (Owczarek 2007). Instytucjami, które gromadzą i inwestują środki pieniężne w ramach II filaru
systemu emerytalnego są PTE. Warto zaznaczyć, iż OFE są instytucjami
wspólnego inwestowania o określonym celu, tj. emerytalnym (Szumlicz
2006, s. 251). OFE są częścią publicznego systemu emerytalnego, które są zarządzane przez prywatne instytucje finansowe (PTE) na zasadzie
partnerstwa publiczno-prywatnego.
PTE to podmioty działające na rynkach kapitałowych, prowadzące
działalność inwestycyjną o charakterze długoterminowym. Towarzystwa emerytalne są prywatnymi jednostkami gospodarczymi, które odpłatnie zarządzają funduszami zgromadzonymi w formie OFE. Głównym
celem ekonomicznym funduszy emerytalnych jest optymalne alokowanie zebranych funduszy w ramach możliwości inwestycyjnych. Przed
funduszami emerytalnymi stawiane są również cele o charakterze społecznym, tj. dostarczenie uprawnionym uczestnikom uzupełniających
dochodów na starość, dywersyfikacja ryzyka w sytuacji, gdy publiczna
część systemu emerytalnego nie jest w stanie dostarczyć świadczeń na
odpowiednim poziomie, demonopolizacja podmiotów dostarczających
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świadczenia na starość oraz zapewnienie większej swobody wybory
form oszczędności emerytalnych (Kurowski 2006).
Realizacja celów społecznych umożliwia traktowanie PTE jako instytucji zaufania publicznego, gdyż działają one na podstawie określonych przepisów prawa i nadzorowane są przez specjalną instytucję
nadzorczą. Głównym powodem uznania PTE za instytucje zaufania
publicznego jest wykonywanie przez nie działalności polegającej na
przyjmowaniu od przyszłych emerytów środków pieniężnych, następnie
lokowaniu przyjętych środków i wypłacanie (przekazywanie do wypłaty)
zgromadzonego kapitału.
Przyszli emeryci przekazują za pośrednictwem ZUS środki pieniężne
i wierzą, iż fundusz emerytalny będzie inwestować ich środki tak, aby
mogli otrzymać umówione korzyści. Przekazując do funduszu cześć
swojej składki emerytalnej chcemy mieć pewność, iż środki te są bezpieczne. Dlatego oczekujemy od OFE zachowania najwyższych standardów odnośnie staranności przy lokowaniu powierzonych kapitałów.
Źródłem traktowania PTE jako instytucji zaufania publicznego są również
szczególne unormowania prawne mające określić, z jednej strony, zasady prowadzenia ich działalności, z drugiej strony, normy stosowane
w razie niespełnienia stawianych przez prawo wymogów. Podstawowe
znaczenie w tym względzie ma nadzór nad PTE sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).
Na koniec grudnia 2010 r. na rynku finansowym funkcjonowało
14 PTE, które zarządzały funduszami o wartości 221,3 mld zł stanowiących aktywa OFE gromadzących i inwestujących kapitały emerytalne
ponad 14,9 mln osób (Sytuacja finansowa… 2011). Ważną cechą PTE
jest struktura właścicielska tych instytucji. Polskie fundusze emerytalne
zarządzane są głównie przez instytucje finansowe (banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe) (tamże). Tak ukształtowana struktura właścicielska ma wpływ na kształtowanie wizerunku PTE. Większość Polaków
utożsamia PTE z instytucjami funkcjonującymi na rynku finansowym.
Zaufanie do systemu emerytalnego jest kluczowym czynnikiem jego
powodzenia, zaś podstawą wysokiego poziomu zaufania jest właściwe zarządzanie tym systemem, szczególnie instytucjami emerytalnymi.
W Polsce powinno się zwrócić uwagę na zaufanie wobec PTE, utożsamianych przez większość Polaków z nowym systemem emerytalnym.
Znaczenie PTE w systemie emerytalnym jest konsekwencją obowiązkowego udziału w OFE oraz nierozwinięcia w pełni III filaru systemu
emerytalnego. Ze względu na rolę PTE w II filarze polskiego systemu
emerytalnego uzasadnione jest przeanalizowanie poziomu zaufania wobec tych instytucji z punktu widzenia możliwości kształtowania świadomości emerytalnej Polaków.

DETERMINANTY ZAUFANIA DO PTE
Zaufanie jest pojęciem analizowanym w kilku dyscyplinach naukowych. Zaufanie jest rozumiane jako pewność, nadzieja, przekonanie lub
zbiór przekonań, predyspozycja, zmienna sytuacyjna, strukturalna lub
interpersonalna, zmienna społecznego stosunku powiernictwa (Lewicka-Strzałecka 2003). Na potrzeby niniejszego opracowania warto przytoczyć definicję autorstwa P. Sztompki, który twierdził, iż zaufaniem obdarowujemy osobę – podmiot, której wierzymy, że będzie doradzać
nam dobrze, myśląc o nas, a nie o sobie (Sztompka 2007).
Przy charakterystyce zaufania do PTE należy rozróżnić następujące
płaszczyzny analizy, tj. zaufanie do PTE jako instytucji emerytalnej oferującej produkt emerytalny, zaufanie do produktu emerytalnego związanego z zakupem jednostek uczestnictwa w funduszu emerytalnym oraz
zaufanie do sytemu emerytalnego. Pomiędzy poszczególnymi płaszczyznami analizy zachodzą relacje zwrotne.
W przypadku analizy zaufania do PTE należy zwrócić uwagę na to, iż
zaufanie do PTE powinno być budowane poprzez zaufanie do całego
systemu emerytalnego. Zaufanie do systemu zabezpieczenia emerytalnego związane jest z przekonaniem, że w przyszłości zostaną wypłacone
świadczenia emerytalne. Należy wyraźnie podkreślić, że czym innym jest
zaufanie do systemu emerytalnego, a czym innym zaufanie do instytucji
emerytalnych. W przypadku zaufania do systemu emerytalnego należy
odróżnić zaufanie ogólne do systemu emerytalnego od zaufania do instytucji – wykonawców systemu. Jednak zaufania do poszczególnych instytucji nie da się zbudować bez zaufania do całego systemu emerytalnego.
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Zaufanie do PTE jest szczególne, gdyż towarzystwa są jedynymi reprezentantami II filaru systemu emerytalnego. Pozostałe instytucje wykonawcze
systemu emerytalnego często nie są utożsamiane bezpośrednio z systemem emerytalnym, np. ZUS, banki, fundusze inwestycyjne.
Zaufanie do systemu emerytalnego oparte jest na kilku filarach –
zaufania do ZUS, OFE oraz innych instytucji gromadzących nasze oszczędności emerytalne. Zaufanie do ZUS należy rozpatrywać jako zaufanie do instytucji publicznej (nie jest przedmiotem analizy). W przypadku
zaufania do PTE i innych instytucji finansowych należałoby stosować
inne kryteria oceny. ZUS jest instytucją publiczną powołaną do realizacji
określonych zadań publicznych. Instytucje działające w ramach II filaru
systemu emerytalnego są instytucjami prywatnymi działającymi na
rynku finansowym i dążą do osiągnięcia zysku.
Ostatnia płaszczyzna analizy związana jest ze wskazaniem zaufania
do produktu emerytalnego oferowanego przez OFE. Świadome nabywanie jednostek uczestnictwa w OFE wymaga od przyszłych emerytów
specjalistycznej wiedzy finansowej na temat zasad funkcjonowania
rynku finansowego oraz przeprowadzania inwestycji kapitałowych.
Problem zaufania pogłębia się w przypadku produktów finansowych, które posiadają cechy wzmacniające znaczenie zaufania. Jednostki uczestnictwa w OFE charakteryzują się, obok cech produktu
finansowego, dodatkowo niepewnym co do wyniku i odroczonym terminem realizacji, pomimo dodatkowych zabezpieczeń prawnych, w postaci narzuconych warunków lokowania kapitałów przez OFE. W przypadku
produktów emerytalnych, których termin realizacji jest odłożony w czasie problem zaufania nabiera szczególnego znaczenia.
Problem staje się jeszcze bardziej złożony, ze względu na brak bezpośredniego kontaktu między przyszłymi emerytami a PTE. Większość
osób nie ma wiedzy na temat kapitału zgromadzone w OFE, jak i wysokości wypłat, jakie mogą otrzymać po przejściu na emeryturę z tytułu
uczestnictwa w OFE. Ponadto udział w OFE jest przymusowy i często
podejmowany tylko jednorazowo na początku przystąpienia do systemu
emerytalnego.
Problem zaufania do PTE należy przeanalizować z punktu widzenia
procesu uczestniczenia w OFE. Udział w systemie emerytalnym jest
obowiązkowy dla wszystkich osób czynnych zawodowo. Obowiązkowe
filary systemu emerytalnego zakładają z jednej strony, obowiązek przekazywania funduszy do ZUS, a z drugiej strony, dają możliwość dobrowolnego wyboru PTE zajmującego się zarządzaniem funduszami w ramach II filaru systemu emerytalnego. Wyjątkiem są tu tylko osoby, które
nie wybrały samodzielnie PTE i są przydzielane do danego OFE poprzez
losowanie. Każda osoba uczestnicząca w systemie emerytalnym może
bezpłatnie zmienić fundusz co dwa lata. Przyszli emeryci mają możliwość śledzenia wyników inwestycyjnych osiąganych przez poszczególne fundusze. Źródłem informacji mogą być publikowane przez KNF dwa
razy do roku zestawienia trzyletnich stóp zwrotu funduszy oraz analiza
dziennych wartości jednostek rozrachunkowych funduszu.
Możliwość wyboru funduszu emerytalnego jest niezbędnym elementem kształtowania konkurencji i efektywności na rynku OFE (Nieprawidłowości… 2011). Każdy przyszły emeryt może dobrowolnie wybrać
OFE, który jest zarządzany przez PTE. Proces wyboru OFE komplikuje
się ze względu na specyficzny proces akwizycji (przystąpienia) do OFE.
Przyszły emeryt może podjąć lub zmienić decyzję w zakresie uczestnictwa w konkretnych PTE na podstawie oferty przedstawionej przez
akwizytora danego PTE. Jednak często ze względu na małą wiedzę na
temat zasad funkcjonowania rynku i instrumentów finansowych oraz
systemu emerytalnego akwizytorzy pełnią rolę dominującą w zakresie
wyboru i zmiany operatora emerytalnego. Przepisy prawne wymagają,
aby czynności wykonywane przez akwizytora odznaczały się profesjonalizmem i dobrą reputacją. Akwizytorzy pełnią również rolę edukacyjną,
gdyż często przekazują informacje o samym systemie emerytalnym
i zasadach oszczędzania w jego kapitałowej części.
W ostatnich latach można odnotować spadek liczby osób losowanych do OFE i jednoczesny wzrost liczby osób, które zmieniły OFE.
Niestety KNF bardzo często odnotowuje nieprawidłowości w zakresie
funkcjonowania akwizytorów. Nieprawidłowości dotyczą m.in.: niestaranności przy zawieraniu umów o członkowstwo, oferowanie korzyści
materialnych za przystąpienie lub zmianę funduszu, fałszowania umów,
oszustw, wyłudzeń i poświadczeń nieprawdy, utrudniania transferów
oraz wykorzystywania niejawnych informacji.
Podsumowując, zaufanie do PTE można analizować w trzech płaszczyznach – filarach zaufania, tj. wiarygodności, prezentacji w działaniu
oraz jego cech.
Pierwszy filar – wiarygodność PTE, można ocenić na podstawie: reputacji, rekomendacji oraz referencji. Reputacja to po prostu zapis
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przeszłych uczynków oraz cech jednostki, które można na podstawie tych
uczynków wnioskować. Reputację funduszu emerytalnego będzie można
ocenić na podstawie jego wcześniejszych działań – wyników, które mogą
wskazywać na jego wiarygodność w przyszłości. Rekomendacje, to wyrażone opinie i świadectwa na temat wiarygodności i reputacji funduszu
emerytalnego. Należy pamiętać, że rekomendacje mogą być wydawane
zarówno przez osoby uczestniczące w danym funduszu, jak i nieuczestniczące w nim. Referencje to świadectwa, okoliczności i oznaki symboliczne pozwalające wnioskować pośrednio o wiarygodności towarzystwa
emerytalnego, a zwłaszcza jego reputacji (Grudzewski 2009). W przypadku kształtowania wiarygodności szczególnego znaczenia nabiera
w Polsce fakt, że większość PTE związana jest kapitałowo z instytucjami
finansowymi. Dzięki temu poszczególne fundusze emerytalne mogą
kształtować swoją wiarygodność przez spółki-matki, które je założyły.
Drugi filar zaufania do PTE dotyczy prezentacji w działaniu i może on
zostać oceniony na podstawie aktualnych czynów i zachowań oraz poprzez ocenę bieżących wyników. Oceny aktualnych czynów i zachowań
można dokonać na podstawie sposobów działania akwizytorów reprezentujących PTE i procedur przekazywania informacji nt. wyników
działania PTE. Oceny bieżących wyników PTE można dokonać na podstawie analizy ogólnodostępnych materiałów dotyczących zestawienia
3-letnich stóp zwrotu z funduszu oraz na podstawie historycznej analizy
wartości jednostek funduszu emerytalnego. Należy zaznaczyć, iż przeciętny konsument ocenia działalność PTE tylko na podstawie wyników
przedstawianych przez akwizytorów.
Trzeci filar zaufania do PTE można opisać na podstawie analizy wizerunku PTE, czyli: cech bezpośrednio obserwowalnych funduszu, jego
zachowań oraz otoczenia. Cechy bezpośrednio obserwowalne PTE, to
między innymi: nazwa PTE, marka, logo, wygląd siedziby, ale również
sposób prezentacji dokonanej przez akwizytorów i pracowników PTE.
Analiza zachowań jest tu podobna, jak przy drugim filarze oceny zaufania. Natomiast ocena otoczenia związana jest z analizą gospodarki,
rynku finansowego oraz systemu emerytalnego. Warto w tym miejscu
również zwrócić uwagę na ogólny klimat funkcjonowania instytucji
emerytalnych. Wspomniany klimat może sprzyjać poprawie lub pogorszeniu kształtowania zaufania.
Uzupełnieniem trzech filarów zaufania do PTE powinna być analiza
zaufania z punktu wiedzenia determinant kształtujących zaufanie opartych na propozycjach R. Covey’a. Covey (2009) wskazuje dwie grupy
determinant., tj. charakter i kompetencje.
Charakter, związany jest z prawością i intencjami. Prawość oznacza
uczciwość działania, związany jest on z solidnością oraz spójnością funkcjonowania danej organizacji (to, co dzieje się wewnątrz, jest zgodne
z tym co, jest przekazywane na zewnątrz danej organizacji). Z kolei intencje
mają związek z motywami, jakimi kieruje się organizacja oraz zamiarami,
z których wynika postępowanie organizacji. W przypadku gdy organizacja
ma jakieś ukryte cele, trudno będzie uwierzyć, że jej celem jest dobro innych podmiotów. W takiej sytuacji trudno też będzie wzbudzić zaufanie.
Kompetencje związana są z umiejętnościami i rezultatami działalności danej organizacji. Umiejętności są środkami służącymi do osiągnięcia celu, można tu wymienić umiejętności techniczne, organizacyjne
i społeczne. Ostatnia cecha związana jest z rezultatami działania organizacji. Rezultaty odnoszą się do historii funkcjonowania organizacji oraz
jej doświadczeń.
Prawdomówność oraz intencje mogą podlegać ocenie poprzez
działalność przedstawicieli PTE – akwizytorów, reklamę oraz ogólną
ocenę instytucji systemu emerytalnego. Obecnie można odnotować zły
klimat funkcjonowania PTE. Związane jest to z wprowadzanymi zmianami w wysokości przekazywanych składek z ZUS do OFE. Zły klimat
wpływa negatywnie na ocenę intencji działania PTE.
Kompetencje PTE mogą podlegać ocenie bieżącej i perspektywicznej. Bieżąca ocena kompetencji może być dokonywana na podstawie
oceny działalności akwizytorów (rzetelności przekazywanej wiedzy,
metod zachęcania do zmiany OFE) oraz poprzez ocenę działalności
właściciela PTE (np. banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego).
Podobnie wyniki PTE, mogą być oceniane jako bieżące i przyszłe.
Ocena bieżących dokonywana jest na podstawie stóp rentowności oraz
wysokości ponoszonych kosztów działalności. Przyszła ocena efektów
działalności PTE jest bardzo trudna, gdyż dopiero niedawno pierwsi
emeryci otrzymali emerytury z nowego systemu emerytalnego i możliwe jest wprowadzenie dodatkowych reform w systemie emerytalnym.
Analizę czynników determinujących zaufanie do PTE warto poszerzyć o deklarowane zaufanie Polaków do PTE. Polacy deklarują stosunkowo niskie zaufanie do OFE, zwłaszcza w zestawieniu z innymi instytucjami finansowymi funkcjonującymi na rynku finansowym. Wykres po-
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niżej prezentuje wyniki badań przedstawione w Diagnozie Społecznej za
2009 r. (Czapiński, Panek red. 2010).
W 2009 r. tylko 10% Polaków deklarowało zaufanie do funduszy
emerytalnych. W świetle faktu, że są to instytucje zaufania publicznego,
z których korzysta 14,9 mln Polaków, to odsetek jest stosunkowo niski.
Warto zwrócić uwagę, że do 2007 r. odsetek osób ufających OFE systematycznie wzrastał (od 5% w 2003 r. do 11,5% w 2007 r.). Niski poziom
zaufania do OFE jest efektem ogólnego kryzysu gospodarczego, ale i złej
atmosfery, która była podczas wprowadzania reformy systemu emerytalnego. Godny uwagi jest fakt, że 44% Polaków nie ma zdania nt. zaufania
do OFE. Wskaźnik braku zdania zmniejszył się w stosunku do poprzedniego badania z 2007 r., kiedy wynosił 55%. Jest to dobra informacja, świadcząca o wzroście wiedzy na temat zasad funkcjonowania OFE (tamże).

ZAUFANIA DO PTE A KSZTAŁTOWANIE
ŚWIADOMOŚCI EMERYTALNEJ
Polacy wciąż w małym zakresie uczestniczą w rynku finansowym.
Zarządzanie własnymi finansami wymusza konieczność poszerzenia
wiedzy na temat zasad funkcjonowania rynku finansowego. Zasady funkcjonowania systemu emerytalnego nie wymuszają poszerzania wiedzy na
temat samego systemu emerytalnego oraz instrumentów finansowych
umożliwiających przeprowadzanie inwestycji emerytalnych. Jest to efekt
obowiązkowego udziału w I i II filarze zabezpieczenia emerytalnego.
Czynnikiem, który może podnieść zaufanie do OFE mogłaby być
działalność edukacyjna PTE służąca uzyskaniu odpowiedniego poziomu wiedzy i świadomości finansowej. Można tu mówić o świadomości emerytalnej. Świadomość emerytalna obejmuje wiedzę w zakresie
funkcjonowania systemu emerytalnego, zasad funkcjonowania poszczególnych instytucji emerytalnych oraz instrumentów finansowych,
w szczególności instrumentów umożliwiających dokonywanie inwestycji emerytalnych. Ponadto świadomość emerytalna powinna umożliwić zrozumienie zasad funkcjonowania OFE i PTE oraz może być pomocna przy wyborze lub zmianie OFE.
Posiadanie świadomości emerytalnej może wpływać na nawyk śledzenia wyników OFE i planowanie wykorzystania dodatkowych instrumentów kapitałowych o charakterze emerytalnym. Sam nawyk, według
R. Covey jest wypadkową wiedzy, umiejętności i nastawienia. Umiejętności są rozumiane jako pewien sposób wypełniania określonych zadań
związanych np. z zapewnieniem dodatkowej ochrony emerytalnej poprzez zakup odpowiednich instrumentów i wybór OFE. Wiedza umożliwia
skorzystanie z określonych produktów finansowych o charakterze emerytalnym. Wiedza na temat produktów finansowych może być nabyta
przez informacje przekazane przez akwizytorów OFE, działalność edukacyjno-informacyjną PTE, na podstawie doświadczeń własnych lub innych osób, które korzystały z produktów emerytalnych i zmieniały PTE.
Wiedza może wynikać również ze znajomości potrzeb finansowych, zasad funkcjonowania systemu emerytalnego i rynku finansowego.
Nastawienie emerytalne może być analizowane w dwóch płaszczyznach, tj.: poprzez zaufanie (wiarę, że towarzystwo emerytalne, wypłaci
kapitał w momencie przejścia na emeryturę w odpowiedniej wysokości), albo poprzez przymus prawny (obowiązek uczestnictwa w II filarze
zabezpieczenia emerytalnego). Ze względu na obowiązkowe uczestnictwo w OFE, PTE mogą kształtować nastawienie tylko poprzez kształtowanie zaufania.
Warto również wskazać, iż nastawienie może być ukształtowane
także przez doświadczenie własne lub innych osób, przez działania reklamowe i promocyjne oraz poprzez zaufanie do systemu emerytalne
lub instytucji działających w systemie emerytalnym (np. ZUS). Ze względu na stosunkowo krótki okres funkcjonowania sytemu emerytalnego
PTE, trudno kształtować nastawienie poprzez doświadczenia własne lub
osób obcych uczestniczących w OFE. Część członków OFE ocenia ich
działalność na podstawie wyników (stopy zwrotu) lub wysokości kosztów ponoszonych przez OFE. Jednak taka ocena jest oceną krótkookresową. Właściwej oceny OFE będzie można dokonać dopiero po wypłacie środków pieniężnych po przejściu na emeryturę.

Brak zaufania do instytucji emerytalnych w równym stopniu jest
napędzany przez przyszłych emerytów, jak i instytucje emerytalne. W
przypadku przyszłych emerytów występuje „moralność emerytalna”
przejawiająca się w myśleniu, że „państwo reprezentowane przez ZUS
wypłaci mi w przyszłości emeryturę”. Ponadto przyszli emeryci nie racjonalizują wysokości swojej przyszłej emerytury. Większość Polaków
ciągle nie ma wiedzy na temat szacowanej wysokości emerytury wpłacanej z I i II filaru zabezpieczenia emerytalnego. Brak zaufanie jest
związany również z brakiem wiedzy na temat zasad funkcjonowania towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych oraz rozumieniem ryzyka, jako
istoty funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Brak
pełnej wiedzy na temat zasad inwestowania OFE przejawia się niskim
zaufaniem do tych instytucji w momencie, kiedy fundusze realizują gorsze wyniki ze względu na zmiany na rynku finansowym.
W miarę budowania relacji między PTE a przyszłymi emerytami oraz
zdobywania wiedzy na temat zasad funkcjonowania rynku finansowego
i poszczególnych instrumentów finansowo-emerytalnych, powinno
zwiększać się zaufanie do PTE i całego systemu emerytalnego. Klienci
charakteryzujący się wysokim poziomem wiedzy finansowej i emerytalnej nie będą łatwo oszukiwani przez reklamę czy akwizytorów i będą
bardziej ufali w działalność PTE.

WNIOSKI
PTE są instytucjami finansowymi zaufania publicznego funkcjonującymi w systemie emerytalnym, ale Polacy wciąż mają do nich niskie
zaufanie. Z jednej strony jest to efekt obowiązkowego uczestnictwa
w funduszach emerytalnych, z drugiej zaś małej wiedzy na temat zasad
funkcjonowania systemu emerytalnego, jak i całego rynku finansowego.
PTE mogą kształtować zaufanie do siebie poprzez trzy filary, tj. budowanie wiarygodności, prezentację w działaniu i cechy wizerunkowe.
Filary zaufania powinny znaleźć odzwierciedlenie w kształtowaniu
charakteru oraz kompetencji tych instytucji. PTE powinny zwracać
szczególną uwagę na kształtowanie świadomości emerytalnej. Podnoszenie świadomości emerytalnej może wpłynąć na budowanie zaufania
do całego systemu emerytalnego i poszczególnych instytucji emerytalnych, w tym PTE.
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SUMMARY

The subject of this article is analysis of trust in public pension funds. The new retirement system is run by private managing
companies – public pension funds. They manage individual accounts for each insured person and invest their savings using capital
market. Pension funds system is regulated by a wide range of legal instruments concerning safety measures. Confidence in pension
funds is a factor of confidence in retirement system and builds pension awareness. The structure of this study is as follow: the first
part presents PTE in the Polish pension system, the second describes the confidence level to PTE, relations between the confidence in PTE and pension awareness are analyzed in the last part.
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REALIZACJI UPRAWNIEŃ EMERYTALNYCH W REPUBLICE BIAŁORUŚ
Piotr Mazuruk
Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości,
Politechnika Białostocka

WPROWADZENIE
Prawo do zabezpieczeń społecznych jest jednym z istotnych praw
człowieka. Faktycznie, prawo obywateli Republiki Białorusi do zabezpieczeń społecznych (w tym też i do emerytur) jest przede wszystkim
prawem, uwzględnionym w Konstytucji RB. Zgodnie z art. 47 Konstytucji RB, każdy ma gwarantowane prawo do zabezpieczeń społecznych na
starość, w przypadku chorób i innych (Konstytucja RB z 1994 r. 2005,
s. 48). Z uwagi na fakt, iż niewiele ustaw konstytucyjnych może mieć
działanie bezpośrednie, większość ustaw, w tym i wyżej wymieniona,
wymaga konkretyzacji i szczegółowej analizy aktów ustawodawczych.
Celem artykułu jest przedstawienie środków prawnych zabezpieczających realizację prawa do emerytury przez obywateli Republiki Białoruś. Podstawowym celem zatwierdzonych gwarancji prawnych powinno być pełne zagwarantowanie praw i swobód obywatelskich oraz
pozbycie się, bądź zminimalizowanie, przypadków ich przekraczania.
Zostały również przedstawione tutaj wady systemu zabezpieczenia społecznego obywateli na Białorusi.
Za metodę badawczą przy napisaniu referatu posłużyła literatura
poruszająca zagadnienia oraz obowiązujące ustawodawstwo RB.
Stan danego ustawodawstwa ma bezpośredni wpływ na realizację
prawa obywateli do emerytalnych zabezpieczeń. Prawo do emerytury
zostało zatwierdzone w Republice Białoruś na poziomie republikańskim. Powyższy standard dotyczy wszystkich rodzajów emerytur, rodzajów ich finansowania, rozmiarów, warunków i zasad obrotu, a także
zasad odwołań od działań właściwych organów oraz urzędników, zajmujących się emerytalnym zabezpieczeniem obywateli. Główną rolę
w zatwierdzeniu wskazanego standardu pełnią ustawy: o zabezpieczeniu emerytalnym z 17 kwietnia 1992 r.; o socjalnej obronie obywateli,
którzy ucierpieli podczas katastrofy w Czarnobylu oraz innych katastrof
atomowych z 6 stycznia 2009 r.; o zawodowym emerytalnym ubezpieczeniu z 5 stycznia 2008 r.; o państwowej służbie w Republice Białoruś
z 14 czerwca 2003 r.; o zatrudnieniu ludności Białorusi z 30 maja 1991 r.;
o emerytalnym zabezpieczeniu wojskowych, kierownictwa oraz szeregowych organów spraw wewnętrznych; Dekret prezydenta RB: nr 21
z 29 kwietnia 1999 r. o pewnych zabiegach, dotyczących zabezpieczenia obywateli, którzy ucierpieli w katastrofie w Czarnobylu i inne.

PRAWNE GWARANCJE OBYWATELI DO EMERYTURY
Aby obywatele bez przeszkód mogli realizować swoje prawa, państwo powinno posiadać pewny system gwarancji. Dlatego warto pamiętać, że życie i siła praw obywateli polega właśnie na ich gwarancjach.
Wszystkie prawa i swobody, zarówno te konstytucyjne, jak i te, które są
regulowane bieżącymi ustawami, charakteryzuje to, że państwo uchwalając je, punkt ciężkości przenosi właśnie na gwarancje ich realizacji.
Zatwierdzenia takich gwarancji ma na celu zabezpieczenie wykonywanie
ustaw, zabezpieczenie realizacji praw obywateli, wykluczenie, a przynajmniej zminimalizowanie przypadków naruszania ustaw i praw obywateli. Przy tym normy prawne zakładają możliwość ingerencji państwa
w celu zabezpieczenia zatwierdzonego w normie zachowania. Na tym
polega podstawa prawnych gwarancji. Po to, by dana możliwość została zrealizowana, żeby państwo mogło czynnie wpływać na zachowanie
podmiotów, powinno mieć dostęp do środków, za pomocą których
mogłoby to robić.
Z punktu widzenia A.P. Iwanowa, gwarancje praw obywatelskich są
rozumiane jako warunki i środki, zabezpieczające rzeczywistą ich realizację i pełną ochronę praw i swobód (Iwanow 1967). Szeroki wachlarz praw i swobód obywatelskich jest zabezpieczany dzięki całym
systemom licznych ekonomicznych, politycznych, ideologicznych, organizacyjnych oraz prawnych gwarancji. Niektórzy badacze, tacy jak
Aleksandrow, Mickiewicz, Jampolska prawa i swobody dzielą na ogólne i szczególne.
Gwarancjami ogólnymi są gwarancje ekonomiczne, polityczne oraz
inne, zapewniające rzeczywistą możliwość realizacji praw obywatel-
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skich. Dane warunki same w sobie nie zapewniają usprawiedliwienia
zachowania podczas realizacji praw podmiotowych, ponawiania i obrony przekroczonych praw, prawnego i wytłumaczalnego wykorzystania
praw w każdym konkretnym przypadku, nie wyłączając możliwych błędów i nadużyć podczas realizacji i ochrony praw obywateli. W tym celu
potrzebne są szczególne gwarancje. Szczególnymi (prawnymi) gwarancjami są środki zatwierdzone normatywnie w celu bezpośredniego
zapewnienia prawidłowego urzeczywistnienia i faktycznej obrony podmiotowych praw obywatelskich (Tarasowa red. 1978). N.W. Witruk
wskazywał na to, że prawne gwarancje ochrony praw obywatelskich,
określane podstawami rozwoju społeczeństwa bezpośrednio zapewniają realizację i ochronę tych praw (Witruk red. 1964).
Podstawowym celem zatwierdzonych gwarancji prawnych jest pełne zagwarantowanie praw i swobód obywatelskich oraz pozbycie się
bądź zminimalizowanie przypadków ich przekraczania.
Oprócz klasyfikacji gwarancji prawnych na ogólne i szczególne, literatura prawnicza podaje inne ich rodzaje. Niektórzy autorzy, w tym też i Witruk, dzielą je na gwarancje prawne, zapewniające realizację praw oraz
gwarancje prawne, zapewniające ich ochronę (tamże, s. 31). Smirnow
z kolei, analizując realizację praw w szerokim znaczeniu, biorąc pod uwagę też ich ochronę, do gwarancji prawnych odnosi środki sprzyjające
swobodnej realizacji przez podmiot swych praw i wpływające na inne
osoby drogą ustanowienia konieczności słuchania żądań obywateli. Istnieją też inne, bardziej szczegółowe, klasyfikacje gwarancji, oparte na innych
zasadach. Oczywistym jest, że uznaje się fakt, iż bez gwarancji prawnych
nie są możliwe ani realizacja praw, ani ochrona praw obywatelskich.
Bezpośrednią ekonomiczną gwarancją realizacji prawa do zabezpieczenia emerytalnego obywateli RB jest działalność Funduszu Obywatelskiej Ochrony Socjalnej Ministerstwa Pracy i Ochrony Socjalnej Republiki Białoruś. Wypłata emerytur jest realizowana ze środków wyżej
wspomnianego funduszu, natomiast wypłata socjalnych emerytur jest
prowadzona ze środków budżetu krajowego.
Gwarancje realizacji praw i ochrony praw obywateli do zabezpieczenia materialnego na starość, w przypadku niezdolności do pracy, kalectwa itd. omówione są zarówno w Konstytucji RB, jak i w innych normatywnych aktach. W roli danych zabezpieczeń występują państwowe
organizacje finansowego zabezpieczenia obywateli – Ministerstwo Pracy i Ochrony Socjalnej, rejonowe lub miejskie zarządy (oddziały) pracy
i ochrony socjalnej, związki zawodowe itd.
Prawnymi gwarancjami emerytury jest zestaw norm prawnych,
skierowanych na zapewnienie realizacji praw do emerytur i ochronę
obywateli oraz interesów państwa w tej sferze. Za powyższe uważa się
normy regulujące działalność wyżej wspomnianych instytucji, kwestię
ubiegania się o emeryturę, jej ustanowienie i wypłatę, kolejność odwołań od decyzji w sprawie zabezpieczeń emerytalnych, kwestie kontroli
w tejże sferze itp. (Fogiel 1972).

SKARGA JAKO ŚRODEK OCHRONY PRAW EMERYTALNYCH
W prawie zabezpieczeń społecznych RB funkcja ochronna realizowana jest drogą normatywnych zatwierdzeń prawa i apelacji działań
oraz decyzji instytucji zajmujących się sprawami zabezpieczeń społecznych oraz urzędników. Złożenie skargi powoduje konieczność odpowiedzi konkretnej instytucji lub urzędnika na nią oraz podjęcia działania
w celu naprawiania szkód. Prawo do złożenia skargi może być rozpatrywane jako gwarancja prawna (Skobiełkin 1969), jako możliwość – bez
przeszkód i ograniczeń – do złożenia apelacji na działania lub zaniechania ze strony instytucji i urzędników. Reglamentacja kolejności przyjęcia, zbadania i odpowiedzi na skargę sprzyja ochronie praw obywatelskich. Zazwyczaj skarga jest składana w przypadku przekroczenia
jakichś praw lub swobód i zaniechania.
Przedmiotem zaskarżenia są działania lub zaniechania urzędów
państwowych lub urzędników, a także kwestia prawidłowości wydawanych przez nich aktów, będących przyczyną tychże wykroczeń prawnych i naruszeń interesów obywatelskich. Skargą nazywamy pisemny
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zwrot osoby lub grupy ludzi do odpowiednich instytucji państwowych
bądź społecznych w związku z naruszeniem ich podmiotowych praw,
interesów, prawowitości oraz moralnych i etycznych norm zachowania.
Skargi są nie tylko środkiem ochrony i przywracania podmiotowych
praw obywatelskich, lecz także istotnym współczynnikiem doskonalenia
pracy instytucji państwowych. Ochrona prawa do emerytury zawiera
działania ochrony prawnej w postaci skargi. Dana ochrona jest realizowana dzięki temu, że podmiot ma prawo złożenia skargi na działania
urzędów, zajmujących się kwestią zabezpieczenia emerytalnego albo do
specjalnej instytucji albo do instytucji nadrzędnej.
Procedura złożenia skargi ma charakter prawny, wywodzi się z podmiotowego prawa obywateli do emerytury i ma swe prawne konsekwencje. W przypadku niewykonania żądań obywateli składających skargę,
urzędnicy ponoszą prawne konsekwencje.
Kontrola rozpatrywania skarg ma istotnie faktyczne znaczenie,
w związku z realizacją ochrony podmiotowych praw obywatelskich.
Kontrolą w sferze stosunków społecznych w RB zajmuje się prokuratura. Szczególne znaczenie kontroli wykonywanej przez prokuraturę
w procesie ochrony praw obywatelskich polega na podwójnym uprawnieniu tej instytucji, która nie tylko bierze udział w rozpatrywaniu skarg,
lecz także kontroluje i nadzoruje organizację tej działalności w państwowych instytucjach zarządzających.
Prokuratura sprawdza prawidłowość procedury zastosowanej podczas rozpatrywania skarg, terminowość ich rozpatrywania, prawidłowość decyzji, które są regulowane przez odpowiednie akty normatywne.
W 2008 r. grodzieńska prokuratura przeprowadziła kontrolę sposobu,
w jaki instytucje systemu Ministerstwa Pracy i Socjalnej Ochrony Obywateli, realizują wymogi Dyrektywy nr 2 prezydenta RB z 27.12.2006 r.
O miarach przedsięwzięć w debiurokratyzacji państwowego aparatu,
w wyniku której zauważono iż;
– w większości zarządów pracy rejestruje się petentów zgodnie
z zasadami;
– ogólnie pisemne podania petentów są rozpatrywane w terminie,
w zasadzie zawsze są badane wszystkie fakty i dowody, w wyniku
sprawdzenia podejmowane są słuszne decyzje; niemniej jednak miały
też miejsce przekroczenia terminów rozpatrywania skarg, niecałkowite
sprawdzenie, nie zawiadomienie petentów o wynikach rozpatrzenia ich
podań;
– w zasadzie w większości spraw zwracano się w kwestii zabezpieczeń emerytalnych (przeliczanie emerytury, potwierdzenie stażu pracy),
przeprowadzenia ekspertyzy, okazania pomocy finansowej i inne);
– wyniki pracy wraz z podaniami petentów są omawiane co trzy
miesiące podczas posiedzeń Komitetu ds. Pracy, Zatrudnienia i Socjalnej Ochrony Obwodowego Komitetu Wykonawczego.
Z powyższego wynika, że realizacja prawa obywatela do złożenia
skargi w sprawie emerytury jest realizowana zgodnie z prawem obowiązującym w stosunkach pomiędzy obywatelem a odpowiednią instytucją.
Obecne ustawodawstwo RB rozróżnia skargi skierowane przeciwko
instytucjom, które potwierdzają prawo do emerytury, przeciwko instytucjom, które naliczają emerytury (komisje ds. naliczania emerytur) oraz
instytucjom różnych urzędów społecznego zabezpieczenia (np. Komisja
ds. Rehabilitacyjnych, Komisja Lekarska). Skarga w sprawie emerytury
jest prośbą o ochronę prawa, skierowaną do instytucji zajmującej się
zabezpieczeniem społecznym lub innej odpowiedniej instytucji, jest
także prośbą do odpowiedniej instytucji uprawnionej do rozpatrywania
skargi w sferze bezpieczeństwa emerytalnego o usunięcie wykroczeń
(Tarasowa red. 1978). Skarga w sprawie emerytury może zostać określona jako reakcja obywateli na faktyczne lub prawdopodobne przekroczenia prawa, a także jako środek służący do usunięcia lub zapobiegania
tych przekroczeń (Fajans 1972).
Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż sens i zadanie
wszystkich gwarancji ochrony praw do zabezpieczenia społecznego
polega na tym, aby tworzyć takie instytucje prawne, które przy pomocy
środków prawnych zabezpieczałyby możliwość realizacji praw i wykonania obowiązków, a także broniły i chroniły prawa obywatelskie przed
nadużyciami ze strony niektórych urzędników i pracowników państwowych instytucji.
Sposób rozpatrywania skarg w różnych instytucjach w RB oraz
gwarancje dawane obywatelowi przy realizowaniu prawa do złożenia
skargi, posiadają właściwe sobie cechy w zależności od rodzaju rozpatrywanej kwestii oraz struktury danej instytucji. Dana specyfika przejawia się przede wszystkim w kręgu instytucji, uprawnionych do rozpatrywania sporów dotyczących emerytur, w procesie rozpatrywania
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skargi, w terminie jej rozpatrywania. Jednoznacznie można stwierdzić,
że odwołanie się jest bardzo istotną gwarancją realizacji podmiotowego
prawa obywatelskiego do emerytury, sprzyjającą zatwierdzeniu prawowitości, eliminacji przypadków biurokracji, obronie jednego z najważniejszych praw – prawa do zabezpieczenia emerytalnego.
Prawne gwarancje praw obywateli do emerytury w RB wymagają
doskonalenia. Mimo ostatnich pozytywnych przekształceń w sferze zabezpieczenia emerytalnego, republikański system emerytalny posiada
szereg wad.
Główną wadą jest problem niskiej emerytury z punktu widzenia
zdolności konsumpcyjnej, co nie zadowala ani państwa, ani też większości konsumentów. Systemy emerytalne, działające na podstawie
solidarności socjalnej oraz wypłacania emerytur kosztem składek bieżących, zależne są od takich czynników, jak dochód społeczeństwa, liczebność zatrudnionych, liczebność wpłacających składki ubezpieczeniowe, wysokość tychże składek.
Poważnym ekonomicznym czynnikiem wpływającym na finansowe
możliwości państwa może okazać się redukcja zatrudnionych w gospodarce, zmiana wielkości dochodów społeczeństwa, istnienie długów
w składkach emerytalnych. Na te problemy nakładają się również inne,
takie jak demograficzne, ujawniające się w starzeniu się społeczeństwa
(tzn. zwiększenie się liczby osób w wieku emerytalnym i zmniejszenie
się liczby dzieci). Nie wolno również bagatelizować przyczyn znajdujących się wewnątrz systemu emerytalnego, które negatywnie wpływają
na wysokość emerytur. Chodzi tutaj m.in. o podwyżki emerytur niektórym grupom zawodowym, które są wypłacane z ubezpieczeniowych
środków co, zdaniem O. Dargiel (2000), jest zaprzeczeniem istoty socjalnego ubezpieczenia. Dlatego należy rozwiązać problem kryteriów
wieku przejścia na emeryturę, uregulowania kwestii wcześniejszego zabezpieczenia emerytalnego, parytetowego udziału pracodawców i pracobiorców w finansowaniu systemu emerytalnego i inne.
Kolejną wadą systemu zabezpieczenia społecznego w RB jest brak
jasnego stanowiska sądów w zakresie zabezpieczeń emerytalnych.
Możliwość sądowej ochrony obywatelskich praw emerytalnych niewątpliwie jest dużym dobrodziejstwem dla obywateli. Ogromną rolę w ich
ochronie odgrywa Konstytucyjny Sąd Republiki Białoruś i Najwyższy
Sąd Republiki Białoruś. Niestety, niezbyt często instytucje te zwracają
uwagę na sporne kwestie praktyki sądowej w sferze emerytalnego zabezpieczenia. W tych samych sprawach rozmaite sądy mogą podjąć
skrajnie różne decyzje, zdarzają się też przypadki niewłaściwej interpretacji poszczególnych norm ustawowych. W związku z powyższym jedni
obywatele otrzymują emeryturę, innym jest ona odmawiana.
Zasadnicze znaczenie dla praktyki zastosowania prawa ma Postanowienie Konstytucyjnego Sądu RB z 28 maja 1996 r. O zgodności
z Konstytucją artykułu 88 Ustawy RB „O emerytalnym zabezpieczeniu”
oraz artykułu O emerytalnym zabezpieczeniu wojskowych, kierownictwa
i szeregowych instytucji spraw wewnętrznych. Nie można nazwać obecnego stanu ochrony praw emerytalnych obywateli RB doskonałym. Co
więcej, obecne ustawodawstwo emerytalne oraz praktyka jego zastosowania preferują porządek administracyjny. Tłumaczone jest to niechęcią
i niemożnością ingerencji władzy sądowej do mechanizmu zastosowania
norm ustawodawstwa emerytalnego. Należałoby zatem opracować propozycje sposobów współpracy, harmonizacji pozycji instytucji realizujących zabezpieczenia emerytalne z instytucjami sądowymi.
Kolejną wadą omawianego systemu jest brak zorganizowanego
mechanizmu wykrycia i sprawdzenia prawowitości aktów przyjmowanych przez instytucje władzy wykonawczej. Generalna Prokuratura RB
bardzo rzadko realizuje swe pełnomocnictwa do prowadzenia kontroli
prawowitości w danej sferze. W tych przypadkach, kiedy poszczególne
akta są uznawane za nieodpowiadające prawu, instytucje ochrony socjalnej nadal je stosują, dyskredytując normy prawne, tym samym obniżając emerytalne gwarancje prawne obywateli. W celu likwidacji negatywnych konsekwencji w danej sferze, prokuratura powinna stosować
działania likwidujące przekroczenia społecznych praw obywatelskich
oraz szczególnie zwracać uwagę na przestrzeganie praw emerytalnych.

ZAKOŃCZENIE
Istotnym defektem systemu jest istnienie luk prawnych w emerytalnym ustawodawstwie RB, niezgodność między normami poszczególnych ustaw, niedoskonałość ustawodawstwa emerytalnego.
Wadą tego systemu jest także brak mechanizmu realizacji prawa
do emerytalnego zabezpieczenia, porządku realizacji prawa do eme-
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rytalnego zabezpieczenia przez instytucje ochrony socjalnej. Decyzja
Rady Ministrów RB O zatwierdzeniu ustawy o komisji ds. naliczania
emerytur nie odzwierciedla wszystkich prawnych niuansów działalności wyżej wspomnianej instytucji, potrzebna jest bardziej konkretna
reglamentacja jej działalności i prawnych możliwości ochrony praw w
dziedzinie emerytalnego zabezpieczenia wszystkich zainteresowanych.
Podsumowując, można powiedzieć, że gwarancjami prawa do
emerytury są warunki, sposoby i środki, za pomocą których rzeczywiście zabezpiecza się realizację i pełną ochronę prawa do zabezpieczenia
emerytalnego danego obywatelom. Gwarancji prawa do emerytalnego
zabezpieczenia obywateli RB brakuje na bardzo ważnym etapie jego realizacji – na etapie jego prawnego zastosowania. Przyjęcie norm, zatwierdzających tę procedurę, powinno być pierwszorzędnym zadaniem.



LITERATURA
Dargiel O. (2000), Stan emerytalnego zabezpieczenia oraz perspektywy rozwoju ustawodawstwa emerytalnego w RB, Mińsk: Ministerstwo Sprawiedliwości.
Fajans N. I. (1972), Powody skarg pracowników i urzędników w kwestiach emerytur,
,,Pytania zabezpieczenia społecznego” nr 5, s. 158–159.
Fogiel J.M. (1972), Prawo do emerytury i jego gwarancje, Moskwa: Moskiewski
Instytut.
Iwanow A.P. (1967), Rodzaje i treści gwarancji praw i obowiązków radzieckich obywateli, Saratow: Wydział Prawa.
Konstytucja RB z 1994 r., ze zmianami, Mińsk, 2005, wyd. Amalfeja.
Skobiełkin W. (1969), Prawne gwarancje zawodowych praw pracowników oraz urzędników, Moskwa: Moskiewski Instytut.
Tarasowa W.A., red. (1978), Ochrona prawa obywateli do emerytalnego zabezpieczenia, Moskwa: Moskiewski Instytut.
Witruk N.W., red. (1964), O prawnych środkach zabezpieczenia realizacji i ochrony
praw radzieckich obywateli, ,,Podstawy Prawa” nr 4, s. 30–31.

SUMMARY

Social package is one of the major laws of a human being. In fact, civil rights of Belarus citizens to social package including
retirement pension are considered in the Belarus Republic Constitution. It was approved under article 47 according to which everyone has the right to social package till old age. In the case in question abstract social package was ratified because not many
constitutional laws may have the direct action. That is why many acts needs specifications and detailed analysis.

KRYZYS GOSPODARCZY A UKŁAD GRUP
STRATEGICZNYCH NA RYNKU OFE W POLSCE
Iwona Staniec
Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka

WPROWADZENIE
Fundusze emerytalne działają w Polsce dopiero 12 lat, a rynek
OFE znajduje się wciąż w fazie rozwoju, który osiągnie dojrzałość
dopiero po około 35–40 latach akumulacji. Zaletą tego rynku jest
wysoce homogeniczny produkt, a możliwości jego indywidualnego
dostosowania do preferencji ubezpieczonych nie istnieją. W związku
z tym, konkurencja jakościowa możliwa jest tylko w wymiarze osiąganej stopy zwrotu.
Wiele analiz dotyczących efektywności OFE i ryzyka inwestycyjnego
(Marcinkiewicz 2009, s. 53–63) wskazuje, że stanowią one homogeniczną grupę. Jednak na rynku OFE, podobnie jak na innych rynkach,
można wyróżnić grupy strategiczne, które realizują taką samą politykę
i strategię konkurencji (Chybalski, Staniec 2009). Badania pokazują
(Staniec, Zakrzewska-Bielawska 2010, s. 183–188), że w latach 2005–
–2008 na rynku OFE istniały trzy grupy strategiczne wyróżnione ze
względu na sposób pozyskiwania i wykorzystania środków finansowych oraz strukturę kosztów i przychodów – jedna złożona z dziesięciu
funduszy i dwie obejmujące po dwa otwarte fundusze emerytalne.
Jednocześnie najsilniejszą pozycję na rynku w badanym okresie miały
fundusze ING OFE i CU OFE (obecnie Aviva OFE).
Jednak kluczowe zmiany w otoczeniu mogą wpłynąć na zmiany
w obrębie grup strategicznych, tzn. mogą pojawić się nowe grupy lub
poszczególne fundusze mogą przejść do innej grupy poszukując maksymalnych korzyści strategicznych. Niewątpliwie kryzys gospodarczy
i związany z nim kryzys na rynkach finansowych miał wpływ na rynek
OFE. Powstaje więc pytanie, czy miał on również wpływ na zmiany
w układzie grup strategicznych na rynku OFE?
Podejmując próbę odpowiedzi na tak postawione pytanie, jako cel
opracowania wyznaczono zidentyfikowanie grup strategicznych działających na rynku OFE od 2009 r. do I kwartału 2011 r. oraz porównanie ich
z grupami zidentyfikowanymi przed kryzysem gospodarczym do 2008 r.
Analizą objęto 14 OFE działających w Polsce; przeprowadzono badania
podłużne analizujące zmiany w czasie przed i po kryzysie gospodarczym.

MAPA GRUP STRATEGICZNYCH
Teoria grup strategicznych została wprowadzona przez M. Hunta
(1972), została rozwinięta przez H. Newmana (1978), a spopularyzowana przez R.E. Cavesa i M. Portera (1977). Porter (1980, s. 129)

Polityka Społeczna 2011

określił grupę strategiczną jako grupę firm w sektorze, które stosują
identyczne lub podobne strategie rozwoju. Są więc one podzbiorami
sektora, na które składają się organizacje mające podobne podejście do
prowadzonej walki konkurencyjnej, oferujące porównywalne produkty
(ze względu na jakość i cenę), trafiające do tego samego segmentu
klientów, prowadzące zbliżoną politykę marketingową, charakteryzujące
się tą samą siecią dystrybucji. Ponadto, grupy strategiczne starają się
także porozumieć co do określonych sposobów prowadzenia działalności operacyjnej lub naśladowania firmy, która w danym zespole odnosi
największe sukcesy (Sutherland, Canwell 2007, s. 64).
Graficzną prezentacją jest mapa grup strategicznych, która obrazuje
relacje konkurencyjne wewnątrz tych grup i między nimi (Stabryła 2005,
s. 158). Mapę wykreśla się, zaznaczając na osi współrzędnych dwa
wymiary strategii, przy czym powinny to być kluczowe czynniki, silnie
różnicujące przedsiębiorstwa wchodzące w skład sektora, a następnie
określając, w jakim stopniu każdy z uczestników je spełnia (Romanowska 2009, s. 43). Możliwe jest także wzięcie pod uwagę większej liczby
czynników, co wymaga użycia zaawansowanych metod statystycznych.
Organizacje, które znajdują się blisko siebie (skupiska punktów na
wykresie) zamyka się w kołach o różnych powierzchniach. Kolejnym
krokiem jest ocena na mapie grup strategicznych stworzonych w różnych okresach determinant wyjścia z dotychczasowej grupy i wejścia
do nowej (Berliński, Penc-Pietrzak 2004, s. 217). Przejścia z jednej
grupy do innej związane są z posiadaniem odpowiednich nakładów na
rozwinięcie określonej umiejętności, zwiększeniem zasobów, nabyciem
specyficznych umiejętności nieosiągalnych dla dotychczasowej grupy
strategicznej lub wykorzystaniem pojawiających się uwarunkowań
zewnętrznych, np. kryzysu gospodarczego.
Analiza grup strategicznych jest przydatna co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, pozwala określić zmienne, które mają decydujący
wpływ na powstawanie barier mobilności w sektorze. Po drugie, pozwala zidentyfikować grupy dominujące, ważne oraz marginalne w sektorze.
Po trzecie, pozwala jasno sprecyzować konceptualne możliwości przesunięć strategicznych firmy w ramach sektora (Obłój 2007, s. 282–
–284). Umożliwia zatem lepsze zrozumienie konkurencji, rozpoznanie
najatrakcyjniejszych przestrzeni (okazji) strategicznych w sektorze oraz
ocenę barier w przechodzeniu z jednej grupy strategicznej do drugiej
(Johnson i in. 2010, s. 73–74). Właśnie bariery mobilności wpływają na
to, że w sektorze najczęściej istnieje niewielka liczba grup strategicznych, które są względnie stabilne w czasie. Oprócz identyfikowania nisz
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strategicznych i pozycjonowania strategicznego różnych firm, analizę
grup strategicznych wykorzystuje się do analizy i oceny różnic w rentowności pomiędzy firmami (Grant 2011, s. 153).
W Polsce znane są badania z wykorzystaniem map grup strategicznych dotyczące sektora bankowego prowadzone przez Hałaja i Żochowskiego (2007), które umożliwiły precyzyjne modelowanie rentowności
i prognozowanie wyników sektora bankowego.
Badania dotyczące grup strategicznych na rynku OFE można znaleźć w pracach Staniec i Chybalski (2010) oraz Staniec i ZakrzewskaBielawska (2010). Wyniki badań podłużnych przedstawione w dalszej
części pracy odwołują się do właśnie tych opracowań.

KRYZYS GOSPODARCZY A KONKURENCYJNOŚĆ OFE
Po okresie stabilnego i szybkiego wzrostu koniunktura gospodarcza
w Polsce uległa znacznemu pogorszeniu. Negatywne sygnały z gospodarki przełożyły się na sytuację na rynku finansowym. Wyraźnie
spadła większość indeksów giełdowych, także zagranicznych. Gwałtownej i głębokiej deprecjacji uległ także złoty.
Dane Komisji Nadzoru Finansowego wskazują, że w latach 2008–
–2009 zarządzający aktywami OFE musieli się zmierzyć z najpoważniejszym kryzysem finansowym w ponad dziesięcioletniej historii sektora.
Wyniki inwestycyjne zostały zdeterminowane przez wywołaną kryzysem dekoniunkturę na rynku finansowym, ale z powrotem odrabiają
straty poniesione w najtrudniejszych okresach.
Stopy zwrotu poszczególnych funduszy mają wyraźny punkt przegięcia w 2009 r. i od tego czasu wykazują tendencję wzrostową. Od
I kwartału 2009 r. zaczęły wzrastać także aktywa funduszy, a na koniec pierwszego kwartału 2011 r. na rynku funkcjonowało 14 OFE, do
których należało 15,3 mln członków, i których aktywa netto sięgały
236,9 mld zł (www.knf.gov.pl).
Inwestycje OFE przed kryzysem koncentrowały się na akcjach
notowanych na GPW, a po kryzysie na polskich skarbowych papierach
wartościowych. Obecnie większość funduszy emerytalnych prowadzi
konserwatywną politykę inwestycyjną, jeśli chodzi o stopień zaangażowania w poszczególne instrumenty finansowe. Lekcje z kryzysu pokazują, że konserwatywne inwestowanie chroni kapitał przed szokami, ale
nie wystarcza w kryzysie, w którym trzeba inwestować agresywnie.
Analizy wpływu kryzysu finansowego na funkcjonowanie funduszy
emerytalnych oraz skutków, jakie wywołał dla członków OFE (Sołdek
2009, s. 144–157) podkreślają konieczność wprowadzenia bezpiecznego subfunduszu, którego zadaniem będzie ochrona zgromadzonego kapitału przed ewentualną dekoniunkturą na rynkach finansowych
w ostatnim okresie oszczędzania, przed przejściem na emeryturę. Istotna też jest zmiana sposobu zawierania umów o członkostwo w OFE
powiązana z zakazem akwizycji, czy zwiększenie adekwatności kapitałowej PTE poprzez powiązanie wysokości kapitałów własnych PTE
z wielkością ponoszonego przez nie ryzyka.
Według badań Pentora (VI 2009 r.; www.rzu.gov.pl), po kryzysie
gospodarczym fundusz zmieniło 21% badanych, z czego większość
(79%) zmieniła go tylko raz, 13% (czyli 2,7% wszystkich członków)
– 2 razy, a 8% (1,7%) – 3 razy. Najistotniejszym czynnikiem branym
pod uwagę przy zmianie OFE była ocena zysków oraz związane z tym
inne mierzalne elementy: udział w rynku, strategia inwestowania czy
wielkość funduszu.

METODYKA I ZAKRES BADAŃ
Badaniem objęto 14 OFE działających w Polsce w okresie od 2009 r.
do I kwartału 2011 r., a ich celem było zidentyfikowanie grup strategicznych na rynku OFE oraz porównanie ich układu do układu funkcjonującego przed kryzysem. W pierwszym kroku do tworzenia mapy grup
strategicznych wykorzystano dwie zmienne, takie jak w pracy Staniec,
Zakrzewska-Bielawska (2010): udział w rynku OFE mierzony liczbą
członków oraz aktywami netto. W kolejnym kroku strategie rynkowe
analizowanych OFE zidentyfikowano na podstawie trzech zagregowanych wymiarów strategicznych zdefiniowanych we wspomnianej pracy
(Staniec, Zakrzewska-Bielawska, 2010) uwzględniających: pozyskiwanie środków finansowych, ich wykorzystywanie oraz strukturę kosztów
i przychodów.
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Wszystkie dane uzyskano z biuletynu kwartalnego publikowanego
przez KNF. W pracy zastosowano empiryczne metody tworzenia grup
strategicznych (Obłój 2007, s. 265) wykorzystujące takie metody klasyfikacji, jak: skalowanie wielowymiarowe oraz metodę Warda (Ward
1963) z kryterium stopu [a nie skupień?] w postaci indeksu Calińskiego-Harabasza (1974). Przeprowadzone badania miały charakter badań
podłużnych uwzględniających zmiany w czasie z wyszczególnieniem
okresu przed i po kryzysie gospodarczym.

BADANIE PODŁUŻNE GRUP STRATEGICZNYCH
NA RYNKU OFE
W pierwszym etapie badań dokonano analizy ze względu na udział
w rynku każdego z funduszy mierzony w dwu wymiarach: poprzez liczbę członków i aktywa netto. Wyniki analizy dla okresu po kryzysie (od
2009 r. do I kw. 2011 r.) przedstawiono na rys. 1. Przyglądając się
utworzonym grupom strategicznym należy zauważyć, że dla badanego
okresu są one identyczne jak przed kryzysem (w latach 2007–2008)
(Staniec, Zakrzewska-Bielawska 2010, s. 184). Wyróżniono tu trzy
grupy strategiczne:
1) złożoną z pojedynczego funduszu PZU OFE charakteryzującego
się przeciętnym udziałem liczby członków i aktywów netto w rynku OFE,
2) złożonej z dwóch funduszy Aviva OFE Aviva BZ WBK (dawniej
CU) i ING OFE – wyróżniających się ponad przeciętnym udziałem liczby
członków i aktywów netto na rynku OFE oraz
3) złożonej z pozostałych 11 OFE – charakteryzujących się niskim
udziałem aktywów i niskim udziałem liczby członków.
Rys. 1. Dwuwymiarowa mapa strategiczna OFE
w okresie od 2009 r. do I kw. 2011 r.

Źródło: opracowanie własne.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że kryzys gospodarczy
nie wpłynął na zmianę liczby grup strategicznych na rynku OFE i ich
strukturę, biorąc pod uwagę liczbę członków oraz aktywa netto. Nie stanowił on również dla żadnego z funduszy możliwości pokonania bariery
wyjścia z grupy.
W kolejnym etapie badań do identyfikacji grup strategicznych po
kryzysie (od 2009 r. do I kw. 2011 r.) wykorzystano takie kryteria, jak:
pozyskiwanie środków finansowych, wykorzystywanie środków finansowych oraz strukturę kosztów i przychodów. Obliczony na tym etapie
indeks Calińskiego-Harabasza wskazuje, że na rynku OFE funkcjonują
trzy grupy strategiczne. Strukturę poszczególnych grup stanowią następujące fundusze (patrz rys. 2):
– grupa pierwsza (11 elementowa): Allianz Polska OFE, AXA OFE,
Bankowy OFE, Generali OFE, Nordea OFE, Pekao OFE, OFE Pocztylion,
OFE Polsat, OFE WARTA, AEGON OFE, Amplico OFE;
– grupa druga (1 elementowa): PZU OFE;
– grupa trzecia (2 elementowa): ING OFE, Aviva OFE.
Należy zauważyć, że utworzone grupy strategiczne na podstawie
tych trzech kryteriów są identyczne jak w przypadku ich wyodrębnienia
na podstawie dwóch wymiarów, tj. liczby członków i aktywów netto.
Jednak struktura tych grup różni się nieznacznie w stosunku do tych,
które funkcjonowały przed kryzysem (w latach 2005–2008) (Staniec,
Zakrzewska-Bielawska 2010, s. 187). Zmiana dotyczy jednego z funduszy, a mianowicie Amplico (wcześniej AIG OFE), który w latach 2005–
–2008, a więc przed kryzysem, funkcjonował w grupie strategicznej
razem z PZU OFE, a obecnie wchodzi w skład pierwszej grupy strategicznej, obejmującej 11 funduszy.
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Rys. 2. Metoda Warda dla wszystkich zmiennych

Najsilniejszą pozycję na rynku OFE ma grupa trzecia, a w niej Aviva
OFE, natomiast najsłabszą ma PZU OFE. Taki sam rozkład sił ze względu
na wyróżnione kryteria mapowania występował także przed kryzysem
gospodarczym.
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Źródło: opracowanie własne.

Porównując mapy grup strategicznych przed i po kryzysie można
zauważyć, że jest on zawsze na brzegu grupy. W związku z tym kryzys
gospodarczy mógł stanowić bodziec dla Amplico do przejścia do innej,
atrakcyjniejszej strategicznie grupy. Dzięki kryzysowi Amplico zmieniło
strategię inwestycyjna i rozwoju na mniej konserwatywną.
W celu określenia wymiarów identyfikujących poszczególne grupy
wykorzystano skalowanie wielowymiarowe (rys. 3). Wymiar 1 różnicuje
badane obiekty i charakteryzuje je pod względem działań związanych
z pozyskiwaniem środków finansowych. Wymiar 2 różnicuje fundusze
z uwagi na wykorzystywanie środków finansowych oraz zagregowaną
strukturę kosztów i przychodów.
Rys. 3. Skalowanie wymiarowe dla wszystkich zmiennych
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Źródło: opracowanie własne.

Można zauważyć, że grupa pierwsza (1 elementowa): PZU OFE wyróżnia się pod względem liczby martwych rachunków, udziałem akcji
w portfelu inwestycyjnym oraz strukturą pozyskanych członków i przychodów. Grupa druga, najliczniejsza (11 elementowa): Allianz Polska OFE,
AXA OFE, Bankowy OFE, Generali OFE, Nordea OFE, Pekao OFE, OFE
Pocztylion, OFE Polsat, OFE WARTA, AEGON OFE, Amplico OFE – stanowi zbiór funduszy o identycznym wymiarze strategicznym pod względem pozyskania, wykorzystania i struktury środków finansowych, choć
o większym zróżnicowaniu niż przed kryzysem. Grupa trzecia (2 elementowa): ING OFE, Aviva OFE wyróżnia się pod względem struktury członków ze względu na wiek i płeć (dominują kobiety) oraz skład portfela.

Mapa grup strategicznych pozwala w prosty sposób dokonać analizy konkurencji w sektorze OFE poprzez podział działających w nim
funduszy na kilka grup różniących się między sobą pod względem przyjętych kryteriów. Wykorzystując badania podłużne i dokonując oceny
układu grup strategicznych na rynku OFE należy stwierdzić, że kryzys
gospodarczy nie miał większego wpływu na liczbę i strukturę poszczególnych grup. Uzyskane wyniki wskazują, że na rynku OFE zarówno
przed, jak i po kryzysie gospodarczym funkcjonują trzy grupy strategiczne, w tym jedna obejmująca aż 11 z 14 analizowanych funduszy. Istotnie
różną strategię konkurencji stosuje PZU OFE oraz ING OFE i Aviva OFE,
przy czym pierwszy z tych funduszy ma najsłabszą pozycję na rynku,
biorąc pod uwagę stopień pozyskiwania i wykorzystywania środków finansowych oraz strukturę kosztów i przychodów, zaś dwa pozostałe
najsilniejszą. Struktura poszczególnych grup uległa zmianie tylko w jednym przypadku. OFE Amplico pokonał bariery mobilności i zmienił grupę strategiczną, poprawiając jednocześnie swoją pozycję na rynku.
Kryzys gospodarczy i wynikające z niego skutki dla rynku finansowego zmieniły podejście w funduszach do zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, ale nie wpłynęły zasadniczo na układ grup strategicznych
na rynku OFE.
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SUMMARY

The analysis of changes in the configuration of the strategic groups on the market of open pension funds before and after the
economic crisis was the main aim of this paper. The research was conducted on a sample of 14 Open Pension Funds acting in
Poland in the period from 2009 to the first quarter 2011. Following factors were the basis of the strategic groups’ classification:
number of the fund’s members, net assets , logging of the financial resources, their using and the structure of costs and incomes.
Using the longitudinal research and comparing the results of received analyses to the configuration of the strategic groups on the
OPF market in period 2005–2008, so before the economic crisis, one can affirm the lack of changes in the number of strategic groups on the OPF market and small changes in their structure.
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Ryzyko inwestycje
w zabezpieczeniu emerytalnym
TRANSFER RYZYKA DŁUGOWIECZNOŚCI
Marcin Bartkowiak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

WSTĘP
W ostatnich dziesięcioleciach w wielu krajach zanotowano znaczny wzrost średniej długości życia. Na to zjawisko często nakłada się
zmniejszenie dzietności. W efekcie starzenia się społeczeństw systemy emerytalne finansowane z bieżących składek stają się niewydolne
i znacznie obciążają budżety państw. W odpowiedzi na te problemy
rządy ograniczają świadczenia emerytalne, a także poprzez podatki
i inne bodźce zachęcają do uzupełniania emerytur państwowych rozwiązaniami komercyjnymi. Z kolei rozwój prywatnych programów emerytalnych, w połączeniu z niedoszacowaniem oczekiwanej długości życia,
może narazić firmy ubezpieczeniowe na poważne straty.
Ryzyko, że osoba lub grupa osób będzie żyć dłużej lub krócej niż
oczekiwano, może być przeniesione na inne podmioty w sposób tradycyjny, opierając się na reasekuracji. Jednak rynek reasekuracji ma zbyt
małą pojemność i płynność, by w pełni sprostać potrzebom szacowanym na 15–20 trylionów USD (Loeys i in. 2007; Longevity 2010). W tej
sytuacji ważną rolę mogą odegrać rynki kapitałowe, które dysponują
zarówno wystarczającą pojemnością, jak i płynnością. Transfer ryzyka
ubezpieczeniowego na rynki kapitałowe nie jest niczym nowym. Od połowy lat 90. XX w. wykorzystuje się konwergencje rynków kapitałowych
i ubezpieczeniowych do transferu ryzyka katastroficznego (Bartkowiak
2009). Uzupełnia się w ten sposób standardowy program reasekuracji
emisją ubezpieczeniowych instrumentów pochodnych. Podobne rozwiązania stosowane są w przypadku ryzyka długowieczności.

RYZYKO DŁUGOWIECZNOŚCI
W ostatnich kilkudziesięciu latach długość życia istotnie zwiększyła się we wszystkich krajach rozwiniętych (wykres 1). Jednocześnie
zmniejszyła się dzietność, co spowodowało zmianę struktury demograficznej – udział osób w wieku powyżej 65 lat (a więc typowej granicy wieku emerytalnego) w Europie i Ameryce Północnej wynosi odpowiednio
15% i 12%, podczas gdy 50 lat temu był mniejszy niż 10% (wykres 2).
Sytuacja w przyszłości ulegnie pogorszeniu, szacuje się, że w połowie
obecnego wieku najstarsza grupa wiekowa będzie stanowić 27% populacji Europy i 22% populacji Ameryki Północnej. Również na innych kontynentach, mających obecnie korzystną strukturę demograficzną, ulegnie
ona w przyszłości pogorszeniu. Wyjątkiem jest Afryka, która w 2050 r.
ma mieć strukturę demograficzną podobną do Europy w 1950 r.
Wykres 1. Oczekiwana długość życia w latach w momencie urodzenia

Źródło: Human Mortality Databas.
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Wykres 2. Zmiany struktury demograficznej i jej prognoza na świecie

Źródło: Population Division… (2011).

Ryzyko długowieczności (longevity risk) to ryzyko, że osoba lub
grupa osób, będzie żyć dłużej niż oczekiwano (Longevity 2010). Ściśle
z ryzykiem długowieczności związane jest ryzyko śmiertelności (mortality risk), definiowane w sposób analogiczny, jako ryzyko, że osoba lub
grupa osób, będzie żyć krócej niż oczekiwano.
Oczywiście wzrost ryzyka długowieczności jest równoważne ze
spadkiem ryzyka śmiertelności i odwrotnie. Dlatego w literaturze często
te pojęcia używane są zamiennie.
Ryzyko długowieczności można zdekomponować na następujące
składowe:
– ryzyko, że osoba umrze wcześniej lub później od oczekiwań (ryzyko zmienności),
– ryzyko niewłaściwego oszacowania obecnego poziomu śmiertelności dla danej populacji (ryzyko współczynnika śmiertelności),
– ryzyko niewłaściwego oszacowania przyszłego trendu współczynnika śmiertelności (ryzyko trendu współczynnika śmiertelności).
Ryzyko zmienności i współczynnika śmiertelności, są z natury ryzykiem specyficznym, ich wpływ może więc być zredukowany poprzez
dywersyfikacje. To znaczy osoby, których długość życia przekroczy
średnią mogą zostać zrównoważone przez osoby, które średniej nie dożyją. Natomiast ryzyko trendu w znacznym stopniu jest ryzykiem systematycznym, a co za tym idzie niedywersyfikowalnym. Ryzyko trendu
wynika z możliwości nieoczekiwanych zmian średniej długości życia,
będących skutkiem zmiany stylu życia, diety czy postępu technologicznego. Czynniki tego ryzyka są podobne na całym rozwiniętym świecie.
W ostatnich trzydziestu latach większość prognoz dotyczących
oczekiwanej długości życia w momencie narodzin było niedoszacowana
w porównaniu z rzeczywistą średnią długością życia osób z danego
rocznika (Swiss Re 2007). Wykres 3 przedstawia, jak niepewność dotycząca liczby osób dożywających do danego wieku zwiększa się z wraz
z horyzontem prognozy. Można być niemal pewnym, że ponad 80% 65latków dożyje 75 lat, błąd prognozy jest minimalny. Natomiast około
36% mężczyzn dożyje wieku 90 lat, ale ten odsetek może przyjąć wartość z przedziału 30–41%, co stanowi istotną różnicę. Dla wieku przekraczającego 100 lat błąd jest niemal tak duży jak szacowana wielkość.
Oczywiście długowieczność nie jest zjawiskiem złym, czy niepożądanym. Niemniej, niepewność dotycząca przyszłej długości życia stanowi poważne wyzwanie finansowe dla wielu instytucji – rządów, firm
ubezpieczeniowych, pracodawców finansujących prywatne programy
emerytalne, ale również dla osób fizycznych. Zależności pomiędzy wymienionymi instytucjami przedstawiono na schemacie 1.
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Wykres 3. Procent mężczyzn wieku 65 lat w Anglii i Walii
dożywający danego wieku

Źródło: Blake i in. (2011).

Schemat 1. Podmioty narażone na ryzyko długowieczności

Źródło: Longevity (2010).

Przewidywanie przyszłej długości życia budzi wiele kontrowersji.
Jasnym jest, że istnieją biologiczne ograniczenia odsuwania czasu
śmierci*. Ostatnie dziesięciolecia przyniosły istotny wzrost długości życia, trudno jednak przewidzieć, czy ten trend się utrzyma. W tabeli 1
zestawiono czynniki przyczyniające się zarówno do zwiększenia, jak i do
zmniejszenia długowieczności.

niem planu aktywów i pasywów danego planu emerytalnego na rzecz
zakładu ubezpieczeń (Biffis, Blake 2009).
Rozważmy podmiot, którego aktywa planu emerytalnego wynoszą A, a pasywa L. Jeśli aktywa są niewystarczające do pokrycia zobowiązań (A<L), to podmiot ma deficyt L-A. Jeśli natomiast A>L, to
podmiot ma nadwyżkę A-L. Zakład ubezpieczeń wyceniając zobowiązania kieruje się na ogół ostrożniejszymi założeniami (dotyczącymi
stopy inflacji, współczynnika śmiertelności, czy stóp procentowych),
w związku z czym wycenia zobowiązania na L’>L. To zwiększa odnotowany deficyt lub zmniejsza odnotowaną nadwyżkę.
Jeśli podmiot ma deficyt, to płaci zakładowi ubezpieczeń kwotę L’-A
za wykup planu emerytalnego. Po transakcji podmiot sprzedający ma
możliwość pozbycia się z bilansu aktywów i pasywów planu emerytalnego. Jeśli wykup finansowany był pożyczką, to ta pożyczka zastępuje
plan emerytalny w bilansie. Z punktu widzenia uczestnika planu emerytalnego renty są w pełni zabezpieczone. Natomiast jeśli podmiot ma
nadwyżkę, to za przekazanie aktywów i pasywów planu emerytalnego
otrzymuje od zakładu ubezpieczeń kwotę A-L’.
Istnieją alternatywne rozwiązania opisanych powyżej pełnych transakcji wykupu. Wykup może dotyczyć jedynie części zobowiązań (np.
pochodzących z określonej podgrupy członków czy o określonej wymagalności).
Kolejnym sposobem transfery ryzyka długowieczności jest sekurytyzacja aktywów i zobowiązań. Sekurytyzacja jest działaniem polegającym na połączeniu pewnej części aktywów oraz zobowiązań i przekształceniu ich w zbywalne papiery wartościowe (securities). Znana jest
od lat 70. ubiegłego wieku i powszechnie wykorzystywana przez instytucje finansowe do: zarządzania poziomem adekwatności kapitałowej, dekompozycji i separacji różnych rodzajów ryzyk występujących
w prowadzonej działalności, transferu ryzyka, optymalizacji podatkowej
i zwiększanie stopy zwrotu.
Dla potrzeb przeprowadzenia procesu sekurytyzacji tworzona jest
na ogół odrębna spółka (special purpose vehicle – SPV). Wydzielone
aktywa i zobowiązania są sprzedawane spółce SPV, która emituje obligacje i finansuje zakup z ich emisji. Sekurytyzacja daje ubezpieczycielom możliwość konwersji na środki pieniężne przyszłych, oczekiwanych
zysków.
Schemat 2. Najprostszy schemat sekurytyzacji
UBEZPIECZYCIEL

aktywa
zobowiązania

Tabela 1. Czynniki wpływające na długość życia
Zwiększające długowieczność

Zmniejszające długowieczność

Styl życia

Czynniki

Zmniejszenie liczby osób palących.
Poprawa jakości diety. Regularne
ćwiczenia fizyczne.

Wzrost otyłości. Bardziej stresujący
tryb życia.
Mniejsza aktywność fizyczna.

Medycyna

Odkrycie nowych leków. Rozwój
nowych terapii.
Niższa śmiertelność w wyniku
wypadków.

Wirusy i bakterie odporne na dostępne
leki.

Choroby

Wzrost współczynnika przeżywalności Pandemie. Cukrzyca. Nowe choroby.
dla chorób nowotworowych i układu
krążenia.

Źródło: Longevity (2010).

TRANSFER RYZYKA DŁUGOWIECZNOŚCI
Tradycyjnym sposobem transferu ryzyka długowieczności jest zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej. Jak
już wspomniano we wstępie, ten sposób zabezpieczenia się ma istotne ograniczenia. Stosunkowo nowym rozwiązaniem jest bezpośrednia
sprzedaż zobowiązań narażonych na ryzyko długowieczności w transakcjach nazywanych wykupem funduszu emerytalnego (pension fund
buyouts) lub hurtową sprzedażą rent kapitałowych (bulk annuity transfer). Rynek wykupu emerytur powstał w Wielkiej Brytanii w 2006 r.
i cieszy się dużą popularnością, przyciągając najważniejsze instytucje
finansowe. Typowa transakcji wykupu emerytury wiąże się z przeniesie*

Szacuje się, że granicą wieku człowieka jest 120 lat [Scientific American
09.2010].
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Źródło: opracowanie własne.

Idea sekurytyzacji ryzyka długowieczności pojawiła się po raz
pierwszy w 2000 r. w pracy Coxa, Lina i Pedersena (Cox i in. 2000).
Jednak pierwsza konkretna propozycja, wraz ze szczegółami konstrukcji
odpowiedniego instrumentu finansowego pochodzi z późniejszej o rok
pracy Blake’a i Burrowsa (2001). Autorzy ci zaprojektowali obligacje
długowieczności (longevity bond), których płatność kuponowa została
uzależniona od tego, jaki procent kohorty pewnej populacji przeżyje pewien okres w przyszłości. Taka konstrukcja umożliwia zabezpieczanie
się przed ryzykiem długowieczności. Jeśli na przykład pobierający renty
kapitałowe będą żyć dłużej niż pierwotnie przewidywano, ubezpieczyciel
poniesie większe koszty ze względu na dłuższy okres wypłaty świadczeń, będzie miał jednak możliwość otrzymania większego kuponu z tytułu posiadanej obligacji długowieczności, co pozwoli na pokrycie strat
(całkowite lub częściowe).
Pierwszą próbę emisji obligacji długowieczności podjęto w listopadzie 2004 r., kiedy BNP Paribas wraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) ogłosiły emisję 25-letniej obligacji o wartości nominalnej
540 mln GBP i kuponach uzależnionych od indeksu osób przeżywających, opartego na zrealizowanym współczynniku śmiertelności mężczyzn pochodzących z Anglii i Walii, mających w 2002 r. 65 lat. Płatności
kuponowe były wyznaczane jako iloczyn 50 mln GBP i zrealizowanej wartości indeksu. Wraz ze wzrostem liczby osób, które dożywają
określonego wieku, zwiększa się wartość indeksu, a tym samym rosną płatności kuponowe na rzecz obligatariusza. Dlatego też omawiany
instrument był dedykowany dla ubezpieczycieli sprzedających plany
emerytalne i renty kapitałowe. Jednak obligacje ze względu na zbyt małe
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zainteresowanie ze strony inwestorów zostały wycofane. Jako przyczynę
niepowodzenia obligacji EIB wskazuje się (Biffis, Blake 2006):
a) ryzyko bazy – indeks, który wykorzystywała obligacja dotyczył zaledwie ułamka ekspozycji ubezpieczycieli na ryzyko długowieczności,
b) obciążenie kapitałowe – obligacja nie oferowała odpowiedniej
elastyczności, wymagała płatności z góry, bez możliwości zastosowania dźwigni finansowej,
c) transparentność – mimo że emisja obligacji została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi instytucji nadzorujących, to w opinii wielu
ekspertów była mało transparentna.
Emisja obligacji EIB, mimo iż nie zakończyła się sukcesem, była
przedsięwzięciem przełomowym; na jej przykładzie przeprowadzano
kolejne udane próby wprowadzenia na rynek finansowy obligacji powiązanych z indeksem długowieczności. Jednocześnie zwrócono uwagę na
potrzebę wyznaczania przez niezależne instytucje indeksów długowieczności dla najważniejszych lokalizacji, które ograniczyłyby wspomniane
ryzyko bazy, a jednocześnie były transparentne. Zestawienie funkcjonujących indeksów zamieszczono w tab. 2.

fer ryzyka długowieczności na rynki kapitałowe oddali to niebezpieczeństwo.
2. Ryzyko, którego nie można zabezpieczyć, zwiększa koszty i ogranicza zyski z rent kapitałowych. Konieczne jest bowiem utrzymywanie
większego kapitału na poczet pokrycia ewentualnych strat; dodatkowo,
zgodnie z wymogami Solvency II, które zaczną obowiązywać od 2012 r.,
firmy ubezpieczeniowe będą zobligowane do utrzymywania znacznych
kapitałów zabezpieczających zobowiązania, których nie można w sposób efektywny zabezpieczyć. Upowszechnienie instrumentów finansowych opartych na indeksach długowieczności umożliwi przeprowadzenie strategii zabezpieczających.
Rynek instrumentów umożliwiających transfer ryzyka długowieczności wciąż jest w początkowej fazie rozwoju. Liczba emisji wzrasta, ale
instrumenty te ciągle stanowią niewielki ułamek olbrzymiego tortu.
Jednym z warunków upowszechnienia się nowego instrumentu finansowego jest opracowanie modelu wyceny – pozwalającego inwestorom
na szybkie i łatwe wyznaczenie ceny sprawiedliwej. Najbliższe lata pokażą, czy opisane rozwiązania zdobędą szersze uznanie. Doświadczenia
z rynku instrumentów kredytowych i katastroficznych pozwalają być
optymistą.

Tabela 2. Indeksy długowieczności
Indeks

Region

Częstość aktualizacji

JP Morgan LifeMetrics

USA, Holandia, Anglia i Walia

roczna

Credit Suisee Longevity
Index

USA

roczna

Deutsche Borse Xpect

Niemcy, UK

miesięczna

Goldman Sachs QxX

USA

miesięczna

Źródło: Swiss Re (2006).

PODSUMOWANIE
Ryzyko długowieczności, ze względu na przemiany demograficzne,
staje się coraz większym wyzwaniem dla firm ubezpieczeniowych. To
do ubezpieczycieli zostanie skierowany zwiększony popyt na produkty
zabezpieczające starość, w sytuacji, gdy państwowe systemy emerytalne wypłacać będą coraz niższe świadczenia. W konsekwencji zakłady
ubezpieczeń zostaną narażone na znaczną ekspozycję na ryzyko długowieczności. Metody redukcji ryzyka, powszechnie stosowane przez
ubezpieczycieli, takie jak reasekuracja czy retencja, będą niewystarczające, konieczne będzie wykorzystanie instrumentów dostępnych na
rynku kapitałowym. Stanie się to możliwe dzięki procesowi sekurytyzacji. Wprowadzenie instrumentów finansowych, takich jak obligacje,
opartych na indeksach przeżywalności rozwiążą dwa istotne problemy.
1. Duży wzrost sprzedaży rent kapitałowych może zaowocować
nadmierną koncentrację ryzyka w kilku firmach reasekuracyjnych, a w
dalszej konsekwencji, spowodować niewypłacalność całego sektora,
jeśli wskaźnik śmiertelności spadnie szybciej niż prognozowano; trans-
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SUMMARY

The purpose of this study is to analyze the longevity risk and the possibility of its transfer. Sources of longevity risk were
examined. Benefits from the spread of longevity-linked securities were presented as well.

RYZYKO OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH
Ewa Mazurek-Krasodomska
Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów,
Politechnika Gdańska

WPROWADZENIE
Funkcjonujące na rynku finansowym w Polsce fundusze emerytalne, zarządzając powierzonymi im przez gospodarstwa domowe aktywami finansowymi, przyczyniają się do rozwoju tego rynku. Obecnie
funkcjonuje wiele rodzajów funduszy emerytalnych, do których zaliczyć
można: otwarte fundusze emerytalne (OFE), pracownicze fundusze
emerytalne (PFE) i dobrowolne fundusze emerytalne (DFE).
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Specyfika omawianych w tym artykule OFE polega na tym, że jako
jedyne są obowiązkowe dla określonej grupy przyszłych emerytów.
Dlatego bezpieczeństwo powierzonych im środków stanowi istotne
zagadnienie związane z ich działalnością.
Celem artykułu jest analiza ryzyka związanego z inwestycjami finansowymi dokonywanymi przez te podmioty. Na podstawie wybranych
metod oceny ryzyka dokonano analizy zmienności i wrażliwości stóp
zwrotu funduszy.
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METODY OGRANICZANIA RYZYKA OFE
Porównując efektywność funkcjonowania OFE, często zestawia się
ich stopy zwrotu. Jednak z punktu widzenia przyszłego emeryta istotna
jest nie tylko rentowność alokowanych środków, ale również ryzyko
związane z przeprowadzanymi inwestycjami. Ryzyko to może bowiem
wpłynąć na zwiększenie lub zmniejszenie wartości środków finansowych zgromadzonych na cel emerytalny.
Na problem bezpieczeństwa prowadzonych przez OFE inwestycji
zwraca uwagę już ustawodawca wskazując, że fundusz lokuje swoje
aktywa dążąc do maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności
dokonywanych lokat1. Wprowadził on również pewne zapisy ustawowe,
które miały ograniczyć ryzyko inwestycji finansowych przeprowadzanych przez otwarte fundusze emerytalne.
Mówiąc o ryzyku związanym z funkcjonowaniem OFE, należy wskazać na te spośród nich, które wpływają na jego ograniczenie. Można je
podzielić na przepisy dotyczące funkcjonowania powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE), zarządzanych przez nie otwartych funduszy
emerytalnych oraz kontroli nad tymi podmiotami.
W obszarze funkcjonowania PTE wyróżnić można ograniczenie dotyczące zarządzania przez jedno powszechne towarzystwo emerytalne
tylko jednym OFE oraz obowiązek wpłat PTE dla funduszu gwarancyjnego prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
Postanowieniem mającym ograniczyć ryzyko związane z funkcjonowaniem OFE jest zasada, że PTE może utworzyć i zarządzać tylko
jednym otwartym funduszem (art. 29 ust. 2 ustawy o funduszach emerytalnych). Od tej zasady istnieje jednak wyjątek – może ona zostać
złamana w przypadku, gdy powszechne towarzystwo przejmuje zarządzanie funduszem od innego podmiotu lub w wyniku połączenia towarzystw.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych środków,
a tym samym ograniczenia ryzyka związanego z nieosiągnięciem minimalnej stopy zwrotu przez dany fundusz, tworzony jest Fundusz
Gwarancyjny, którego zadaniem jest dokonywanie wypłat na rzecz tych
funduszy emerytalnych, w których powstał niedobór środków celem
zabezpieczenia interesów członków funduszy. Niedobór taki powstaje
wówczas, gdy przyrost jednostki rozrachunkowej funduszu nie osiągnie
poziomu minimalnej stopy zwrotu, czyli o połowę lub o 4 pkt. proc.2 niższej od średniej ważonej3 stopy zwrotu wszystkich OFE (Dębski 2006).
Minimalna stopa zwrotu obliczana jest dla ostatnich 36 miesięcy jego
działalności i podawana do publicznej wiadomości na koniec marca i na
koniec września danego roku (art. 170 ustawy o funduszach emerytalnych ).
Elementem mającym zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych
przez OFE środków jest ustawowo wprowadzony nadzór nad ich działalnością. OFE wymagają szczególnego nadzoru sprawowanego przez
Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), w szczególności zaś przez pion
nadzoru emerytalnego. Jej rola nie ogranicza się do wymienionych
w ustawie obszarów działania. KNF ma również za zadanie chronić interesy członków funduszy, do których zaliczamy osoby fizyczne, które
zawarły umowę z funduszem. Ponadto powinna wpływać na politykę
państwa w kierunku wzrostu bezpieczeństwa dokonywanych przez
fundusze inwestycji (Ostrowska 2011).
Na ryzyko przeprowadzanych inwestycji istotny wpływ ma zapewne
również podmiot, który pełni, na podstawie podpisanej z funduszem
umowy, rolę jego depozytariusza. Może nim być zarówno bank komercyjny, jak również Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (art. 157–
–158 ustawy o funduszach emerytalnych). Jego rolą jest czuwanie nad
bezpieczeństwem oraz zgodnością z prawem i statutem przeprowadzanych transakcji.
Również brak możliwości bankructwa OFE ogranicza ryzyko związane z tymi funduszami. Jak już wspomniano wcześniej, każdym OFE
zarządza jedno PTE. Pomiędzy aktywami tych podmiotów istnieje rozdzielność majątkowa. Zatem nawet w przypadku bankructwa towarzystwa emerytalnego, z jego masy upadłościowej wyodrębnia się aktywa
OFE, które następnie przejęte zostają przez inne towarzystwo emerytalne. Brak możliwości bankructwa OFE spowodowany jest tym, że w jego
przypadku zostałaby nadszarpnięta wiarygodność państwa jako podmiotu, który zobligował wszystkich pracujących urodzonych po dniu
31 grudnia 1968 r. do uczestniczenia w systemie emerytalnym obejmującym te instytucje (Dąbrowski, Pomarański 2010, s. 12).
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Jednak z punktu widzenia ryzyka dokonywanych inwestycji najistotniejsze są przepisy dotyczące polityki inwestycyjnej OFE. Aktywa tych
funduszy mogą być inwestowane tylko w wymienione w ustawie rodzaje instrumentów finansowych (art. 141 ust. 1 ustawy o funduszach
emerytalnych). Wskazane w niej zostały wyłącznie tzw. tradycyjne instrumenty finansowe, do których zaliczono akcje i obligacje: skarbowe,
komunalne, korporacyjne, bony skarbowe, certyfikaty inwestycyjne, listy zastawne, kwity depozytowe, jak również depozyty bankowe. Warto
podkreślić, że w wymienionych kategoriach instrumentów finansowych
nie występują instrumenty pochodne, które bardzo często wiążą się
z większym ryzykiem finansowym. Jednak nie oznacza to, że OFE nie
mogą w nie inwestować. Wskazano na możliwość inwestowania powierzonych środków również w te instrumenty pod warunkiem, że ich
wykorzystanie przyczyni się do ograniczenia ryzyka inwestycyjnego
związanego z lokowaniem aktywów funduszu (art. 141 ust. 3 ustawy
o funduszach emerytalnych).
OFE dążą do maksymalizacji zysku, dbając o nieprzekroczenie
bezpiecznego poziomu ryzyka. Zatem podstawowym celem ich funkcjonowania nie jest maksymalizacja zysku, ale racjonalne zarządzanie
portfelem inwestycyjnym poprzez jego dywersyfikację. Niestety, wprowadzone ustawowo limity ilościowe dotyczące rodzajów instrumentów
finansowych mocno ją ograniczają, przez co portfel jest mało elastyczny względem tendencji zachodzących na rynku (Ostrowska 2011).
Z punktu widzenia ryzyka przeprowadzanych inwestycji, istotne są
ograniczenia dotyczące poszczególnych kategorii instrumentów finansowych, które nie mogą przekroczyć w aktywach funduszy wskazanych
w ustawie limitów (art. 142 ustawy o funduszach emerytalnych). Przy
ich ustalaniu pod uwagę brane było ryzyko związane z inwestycją
w poszczególne instrumenty oraz ograniczenie uzależnienia sytuacji finansowej funduszu od kondycji jednego podmiotu: banku bądź emitenta
papierów wartościowych.
Elementem ograniczającym ryzyko związane ze środkami gromadzonymi przez OFE jest gwarancja Skarbu Państwa. W przypadku niemożności pokrycia niedoboru z Funduszu Gwarancyjnego, środki te
pokryte zostaną ze środków publicznych (art. 180 ustawy o funduszach
emerytalnych).

METODY POMIARU RYZYKA INWESTYCJI FINANSOWYCH
W literaturze ekonomicznej wyróżnia się wiele miar służących do
oceny ryzyka. Należą do nich przede wszystkim miary zmienności,
wrażliwości i zagrożenia (Jajuga 1999). Podstawą ich wyróżnienia jest
rozkład statystyczny zmiennej ryzyka (Jajuga red. 2007, s. 33–70).
Klasyczną miarę stanowi odchylenie standardowe stopy zwrotu zaproponowane przez Markowitza. Do jego wyliczenia stosuje się zazwyczaj
wzór umożliwiający wyznaczenie odchylenia standardowego z próby
(Tarczyński 1997, s. 41):

1 n
( Ri  R) 2
¦
n 1 i 1

s

gdzie:
s – odchylenie standardowe stopy zwrotu,
n – liczba obserwacji (wszystkie badane stopy zwrotu),
Ri – i-ta możliwa wartość stopy zwrotu,
R – oczekiwana stopa zwrotu (np. średnia stopa zwrotu).
W przypadku oceny ryzyka na podstawie odchylenia standardowego papieru wartościowego jednakowo traktowane są odchylenia dodatnie i ujemne od oczekiwanej stopy zwrotu. Jednak z punktu widzenia
inwestora, a w przypadku OFE – przyszłego emeryta, dodatnie odchylenia stopy zwrotu są zjawiskiem pozytywnym, bo mogą przynieść mu
w przyszłości wyższe wypłaty. W związku z tym warto patrzeć na ryzyko
tylko na podstawie zmian, które są niepożądane dla inwestora. W tym
przypadku należy poddać analizie semi-odchylenie standardowe. Należy
wówczas wykorzystać wzór (Tarczyński 1997, s. 45):

sv

1 n 2
¦ di
n 1 i 1

gdzie:
di – ujemna część odchylenia od stopy zwrotu R,
sv – semi-odchylenie standardowe.
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Aby porównać ryzyko związane z inwestycjami danego funduszu wyrażone odchylenie standardowym, warto porównać je z uzyskaną stopą zwrotu. Do tego służy współczynnik zmienności. Klasyczny
współczynnik zmienności określany względną miarą zróżnicowania
można wyrazić jako (Pułaska-Turyna 2005, s. 77):

X

s
R

Jego wartość wskazuje na to, ile ryzyka mierzonego odchyleniem
standardowym stopy zwrotu przypada na jednostkę stopy zwrotu. Odnosi on więc wartość odchylenia standardowego do wartości średniej
bądź oczekiwanej.
Kolejnym wskaźnikiem wykorzystywanym do oceny ryzyka inwestycji jest beta. Szacuje się ją na podstawie funkcji regresji w postaci
(Dębski 2001, s. 475):

Rp

D  E  RM  H

gdzie:
Rp – rzeczywista stopa zwrotu osiągnięta przez fundusz,
RM – stopa zysku z indeksu giełdowego,
,  – parametry równania,
 – składnik losowy dla danego funduszu.
Beta można traktować jako współczynnik agresywności portfela
funduszu. W przypadku OFE współczynnik ten powinien być bliski 0.
W takiej sytuacji portfel funduszu nie reagowałby na zmiany zachodzące
na rynku. Przedstawiona za pomocą powyższego wzoru beta wskazuje
bowiem na wrażliwość stopy zwrotu funduszu na zmiany zachodzące
na rynku, zobrazowane np. stopą zwrotu z indeksu giełdowego WIG.
Działalność OFE porównać można do funkcjonujących na rynku
polskim funduszy inwestycyjnych lub ubezpieczeń z funduszem kapitałowym (Ostrowska 2011). Podobnie jak w przypadku innych instytucji
finansowych, ich podstawowym celem jest zapewnienie inwestorom
odpowiednich zysków. Jednak obok rentowności przeprowadzanych
inwestycji, istotne znaczenie pełni również wspomniane wcześniej zapewnienie przez te instytucje bezpieczeństwa gromadzonych środków.
Specyfikacja funkcjonowania OFE polega na tym, że zgromadzone przez
nie środki pomnażane są w bardzo długim okresie, sięgającym nawet
50 lat. Dlatego też ograniczanie ryzyka jest podstawowym celem tych
funduszy.
W literaturze przedmiotu wskazano więc na możliwość wykorzystania innych wskaźników, które nie tylko uwzględniają ryzyko związane z danym OFE, ale wskazują na relację tego ryzyka do oczekiwanej
stopy zwrotu (Reilly, Brown 2001, s. 665). Najlepszym mechanizmem
oceny efektywności inwestycji OFE jest pomiar osiągniętego zysku
z uwzględnieniem poniesionego ryzyka (Dębski 2006). Zatem podstawowymi miernikami służącymi do oceny efektywności portfeli funduszy emerytalnych są wskaźniki Treynora, Sharpe’a i Jensena.
Miary te określa się często mianem wskaźników efektywności.
Wskazują one bowiem na relację osiągniętej rentowności do ryzyka inwestycji. Podkreśla się również, że metody te są przydatne szczególnie
w przypadku oceny funduszy inwestycyjnych tego samego rodzaju
(Wilimowska, Madeła 1998, s. 124), a więc mogą być również wykorzystywane w przypadku OFE, które funkcjonują na rynku finansowym
w tym samym celu.
Wskaźnik Treynora (Treynor measure) pozwala na obliczenie zwrotu
z premii za ryzyko na jednostkę ryzyka w danym portfelu (Reilly, Brown
2001, s. 667). Wskaźnik ten powinien być wykorzystywany do oceny
części funduszu, gdyż nie uwzględnia on ryzyka niesystematycznego.
Ograniczenia tego nie posiada wskaźnik Sharpe’a, który porównuje
premię za ryzyko do ryzyka, ale mierzonego odchyleniem standardowym. W związku z tym miarę Sharpe’a (Sharpe measure) wyraża się
wzorem:

WS

Rp  R f
sp

gdzie:
Rp – rzeczywista stopa zwrotu osiągnięta przez fundusz,
Rf – stopa zwrotu z inwestycji wolnych od ryzyka,
sp – odchylenie standardowe stopy zwrotu będące miarą ryzyka ponoszonego przez fundusz.
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Wskaźnik ten wskazuje na premię za ryzyko z portfela funduszu
przypadającą na jednostkę ryzyka ponoszonego przez ten podmiot. Korzystniejsze dla inwestora będą zatem te fundusze, których portfele
przynosić im będą wyższy wskaźnik efektywności.
Ostatni z wykorzystywany wskaźników – indeks Jensena (Jensen
index), porównuje wyniki osiągnięte przez fundusz z hipotetycznymi
wynikami obliczonymi według metody CAPM. Warto jednak podkreślić,
że przydatność wskaźnika Jensena w analizie efektywności inwestycji
OFE jest również ograniczona. Wiąże się to z brakiem stabilności tego
miernika na polskim rynku, wynikającej z niestabilności oszacowań
współczynnika beta (Jajuga i in. 2004, s. 17). W związku z tym w dalszej części artykułu analizie poddany zostanie jedynie wskaźnik Sharpe’a.

OCENA RYZYKA FINANSOWEGO OFE
W czerwcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało
14 OFE. Ponieważ rozpoczęły one działalność w różnych okresach, do
analizy ryzyka finansowego w artykule przyjęto dla wszystkich podmiotów jeden, wspólny okres badawczy: stopy zwrotu wyliczone dla okresu
od 11.08.1999 r. do 10.06.2011 r. Do oszacowania badanych mierników często przyjmuje się miesięczne stopy zwrotu (Jajuga i in. Wojtasiak 2004), jednak tutaj zdecydowano się na analizę danych dziennych.
Wyniki przeprowadzonych obliczeń przedstawiono w tab. 1.
Tabela 1. Wybrane miary ryzyka i efektywności
otwartych funduszy emerytalnych (w %)
OFE/Indeks giełdowy
AEGON OFE
Allianz Polska OFE
Amplico OFE
Aviva OFE Aviva BZ WBK
AXA OFE
Generali OFE
ING OFE
Nordea OFE
Pekao OFE
PKO BP Bankowy OFE
OFE Pocztylion
OFE POLSAT
OFE PZU Złota Jesień
OFE WARTA
Indeks WIG

R

s

sv





WS

0,0257
0,0287
0,0268
0,0297
0,0278
0,0288
0,0306
0,0283
0,0277
0,0289
0,0279
0,0289
0,0296
0,0295
0,0335

0,3511
0,3475
0,3521
0,3762
0,3531
0,3661
0,3962
0,3510
0,3577
0,4513
0,3675
0,3776
0,3739
0,3804
1,2017

0,2421
0,2366
0,2434
0,2541
0,2387
0,2492
0,2692
0,2397
0,2481
0,2957
0,2487
0,2650
0,2554
0,2572
0,8379

13,64
12,12
13,15
12,66
12,68
12,73
12,96
12,42
12,92
15,61
13,17
13,05
12,63
12,88
35,83

23,55
22,57
23,43
25,27
23,78
24,96
26,92
23,68
22,89
26,90
24,67
24,07
25,22
24,90
-

0,3076
0,4554
0,3584
0,4331
0,4008
0,4994
0,5478
0,4489
0,3419
0,2349
0,3165
0,6004
0,4419
0,4249
0,1344

Źródło: obliczenia własne.

Zanim ryzyko dokonywanych przez OFE inwestycji zostanie poddane analizie, warto przyjrzeć się średniej stopie zwrotu, jaką uzyskały one
w badanym okresie. Najniższą średnią dzienną stopę zwrotu uzyskał
AEGON OFE, ale w stosunku do stopy zwrotu warszawskiego indeksu
giełdowego i tak stanowiła ona prawie 77% tego wskaźnika. Oznacza to,
że w badanym okresie inwestycje polskich OFE nie były niższe niż 77%
średniej stopy zwrotu uzyskanej na rynku. Natomiast najwyższą rentowność uzyskał ING OFE z średnią dzienną stopą zwrotu 0,0306%, co
stanowiło ponad 91% średniej stopy uzyskanej na WIG.
O ryzyku związanym z inwestycjami dokonywanymi przez dany OFE
świadczy odchylenie standardowe od wielkości średnich. Przyjmując, że
o ryzyku świadczą zarówno ujemne, jak i dodatnie odchylenia od oczekiwanej stopy zwrotu, analizie warto poddać ich odchylenie standardowe.
W tab. 1 przedstawiono odchylenia standardowe dziennych stóp zwrotu
badanych OFE. Największe odchylenie wystąpiło w przypadku PKO BP
Bankowy OFE. Przekroczyło ono 0,4513%, jednak w relacji do odchylenia, jakie wystąpiło w tym okresie na WIG stanowiło tylko 37,5% tej
wielkości. Odchylenia, które wystąpiły w przypadku OFE, oscylowały
między 28,92% a 37,5% odchylenia charakteryzującego ryzyko związane z inwestycją w portfel rynkowy odpowiadający konstrukcji WIG.
Semi-odchylenie standardowe stóp zwrotu OFE w badanym okresie
kształtowało się na poziomie od 65% do nieco ponad 70% ich odchylenia standardowego. Przyjmując je jako miarę ryzyka związanego z inwestycjami funduszu, należy zauważyć, że najniższe ryzyko wystąpiło
tym razem w przypadku Allianz Polska OFE, w przypadku którego semi-odchylenie wyniosło 0,2366%, natomiast najwyższe – podobnie jak
w przypadku odchylenie standardowego – w przypadku PKO BP Bankowy OFE.
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W tym miejscu warto porównać współczynniki zmienności otrzymanych stóp zwrotu, które przedstawiają, ile ryzyka przypada na jednostkę stopy zwrotu w poszczególnych funduszach. Otrzymane wyniki
świadczą o słabym zróżnicowaniu badanej cechy. Można jednak zauważyć, że najwyższy współczynnik zmienności charakteryzuje PKO BP
Bankowy OFE osiągając 15,61%. Oznacza to, że w przypadku tego
funduszu przyszli emeryci ponoszą największe ryzyko w stosunku do
osiągniętej stopy zwrotu w inwestycji. Najniższe ryzyko przypadka na
jednostkę stopy zwrotu funduszu Allianz Polska OFE. Biorąc zatem pod
uwagę wyniki skrajne, potwierdziły się w tym przypadku rezultaty osiągnięte za pomocą pomiaru semi-odchylenia standardowego i współczynnika zmienności.
Analizując wrażliwość stopy zwrotu z OFE na zmiany zachodzące na
rynku, stopę zwrotu z portfela rynkowego obliczono w oparciu o Warszawski Indeks Giełdowy (WIG). Wykazano, że również biorąc pod
uwagę wskaźnik beta najmniejsze ryzyko towarzyszy inwestycjom Allianz Polska OFE, a największe ING OFE i PKO BP Bankowy OFE. Jednak
warto podkreślić, że współczynnik ten w przypadku wszystkich funduszy nie przekracza 26,92%, co świadczy o niskim ich ryzyku.
Przy kalkulacji wskaźnika Sharpe’a przyjęto, że stopa wolna od ryzyka odpowiada oprocentowaniu 52-tygodniowych bonów skarbowych
i uwzględniono ich rolowanie. Najwyższy wskaźnik osiągnięto w przypadku OFE Polsat, a najniższy dla PKO BP Bankowy OFE.

ZAKOŃCZENIE
Na koniec należy przypomnieć, że przedstawione w artykule miary ryzyka opracowane zostały na podstawie danych historycznych.
W przypadku zaistnienia w przyszłości zjawisk inne niż te, które miały
miejsce w badanym okresie, sytuacja OFE może zmienić się znacząco.
W opracowaniach naukowych wykazano już, że koniunktura giełdowa,
a więc i sytuacja finansowa na rynku finansowym determinuje nie tylko
stopę zwrotu osiąganą przez OFE, ale również ich politykę inwestycyjną
(Trippner 2010, s. 399–403).
Należy jednak podkreślić, że celem artykułu nie było ustalenie rankingu działających w Polsce OFE. Przy wykorzystaniu wybranych metod
matematycznych wskazano jedynie na podstawie przypadkowego okresu badawczego na ograniczone ryzyko związane z ich inwestycjami.



Wprowadzone ustawowo limity i ograniczenia znacząco ograniczają to
ryzyko, co skutkuje w okresie hossy niewielkimi wzrostami stopy zwrotu tych funduszy, ale w okresie bessy wpływa na zmniejszenie negatywnych skutków oddziaływania ryzyka.
1

2
3

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, dalej jako ustawa o funduszach emerytalnych (DzU nr 139,
poz. 934 z późń. zm., art. 139).
W zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza.
Warto podkreślić, że wyliczona zgodnie z ustawą średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE zawiera w swojej konstrukcji elementy, które powodują, że
nie pokrywa się ona z faktyczną średnią ważoną stopą zwrotu tych funduszy.
Wprowadzono bowiem pewne ograniczenie. Przyjęto bowiem zasadę, że jeżeli
udział w rynku danego funduszu przekracza 15%, to dla obliczenia wspomnianej średniej przyjmuje się udział na poziomie 15%. Powoduje to zwiększenie
tego wskaźnika dla funduszy, które posiadają mniejszy udział w rynku.
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SUMMARY

The purpose of this work is to analyze the risks of financial investments made by pension funds in Poland. The Author estimated the standard deviation, semi-deviation, coefficient of variation, beta coefficient and Sharpe measure based on the daily rates
of return between 11th August 1999 to 10th June 2011. The risk was therefore understood as the volatility and sensitivity of the
pension funds’ rate of return.

RYZYKO INWESTYCYJNE W OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH
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Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka

WPROWADZENIE

RYZYKO INWESTYCYJNE I SPOSOBY OGRANICZANIA GO

Działalność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych (OFE)
jest obarczona ryzykiem inwestycyjnym, którego skutki dotykają posiadającego jednostki uczestnictwa. Całkowita eliminacja tego ryzyka nie
jest możliwa, jednak poprzez właściwe zarządzanie nim możliwa jest
jego redukcja. Z teoretycznego punktu widzenia, im wyższe ryzyko, tym
większe możliwe wahania wartości inwestycji, ale jednocześnie większe
szanse na wysoki zysk. Celem artykułu jest zidentyfikowanie składowych ryzyka inwestycyjnego występujących w działalności OFE oraz
przedstawienie narzędzi wykorzystywanych w ograniczaniu tego ryzyka. W ramach rozważań poddana została weryfikacji hipoteza, że OFE
unikają informowania posiadaczy jednostek uczestnictwa o specyfice
podejmowanych działań związanych z ograniczaniem ryzyka inwestycyjnego.

Przez ryzyko w inwestowaniu należy rozumieć ryzyko decyzji,
a właściwie działania podjętego w jej wyniku. T. Jajuga twierdzi, że na
ryzyko decyzji inwestycyjnej wpływają (Jajuga, Jajuga 1999, s. 98–99):
ryzyko wynikające z niepewności natury inwestycji oraz ryzyko wynikające ze stosunku inwestora do ryzyka. Zatem poziom ryzyka decyzji inwestycyjnej zależy bowiem nie tylko od niepewności natury, ale i od
skłonności decydenta do podejmowania ryzykownych decyzji.
W inwestowaniu występuje wiele różnych rodzajów ryzyka inwestycyjnego. Do podstawowych należy zaliczyć ryzyka: stopy procentowej, kursów walut, siły nabywczej, rynku, niedotrzymania warunków,
zarządzania, biznesu, finansowe, bankructwa, płynności, zmiany ceny,
reinwestowania, wykupu na żądanie, zmienności, polityczne, wydarzeń,
prawne itp. Powyższa klasyfikacja nie jest ani wyczerpująca, ani roz-
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łączna. W praktyce działalności OFE jeden rodzaj ryzyka może stanowić
szczególny przypadek innego rodzaju.
W inwestowaniu istotna jest świadomość wielkości ryzyka i możliwości ograniczania jego potencjalnych skutków. Szczególnie ważne
jest kompleksowe podejście do ograniczania ryzyka. Z literatury przedmiotu wiadomo, że powinno się ono opierać na danych fundamentalnych, jak i potencjale analizy ilościowej. Połączenie powyższych metod
przy stosowaniu odpowiedniego modelu dywersyfikacji i ustaleniu poziomów koncentracji może pozwolić inwestorowi na znaczące ograniczenie poziomu maksymalnego obsunięcia kapitału. Należy jednak pamiętać, że leży ono po stronie zarządzającego OFE, a nie po stronie
ubezpieczonego.
Niektórzy inwestorzy nie są jednak zainteresowani ograniczaniem
ryzyka, gdyż łączy się ono ze zmniejszeniem poziomu oczekiwanej rentowności. Z praktyki wiadomo, że odpowiednio przeprowadzony proces
dywersyfikacji ryzyka i możliwości jego ograniczania mogą prowadzić do
szybszego poziomu spadku wielkości kapitału niż spadku rentowności.
Główne metody ograniczania ryzyka inwestycyjnego wymieniane
w literaturze, to: zakup instrumentów o niskim ryzyku kredytowym, takich jak obligacje skarbowe lub inne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa, zakup instrumentów o dużej płynności,
dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, zabezpieczanie portfela inwestycyjnego przed niekorzystną zmianą cen.
Ważną kwestią w ograniczaniu ryzyka jest jego pomiar. Istnieje
wiele miar pozwalających ocenić różne aspekty ryzyka inwestycyjnego.
Najczęściej wyróżnia się miary (Chybalski 2009, s. 1175–176):
– zmienności określające rozbieżność między możliwym do uzyskania dochodem, a jego wartością oczekiwaną, np. wariancja, odchylenie standardowe,
– wrażliwości wskazujące wpływ pewnych zmiennych na ceny
lub stopy zwrotu; zależą od wykorzystywanych instrumentów, starają
się pokazać przyczyny powstania ryzyka, wywodzą się bezpośrednio
z modeli wyceny instrumentów finansowych i są różne dla poszczególnych instrumentów, np. współczynnik beta (dla akcji), efektywny czas
trwania (dla obligacji), współczynnik delta (dla opcji),
– zagrożenia wskazujące, ile można stracić, ile się straciło w stosunku do wzorca, bądź określające wartość stopy zwrotu, jaką można
osiągnąć dla zadanego prawdopodobieństwa, m.in.: semi-odchylenie
standardowe, poziom bezpieczeństwa, wartość narażona na ryzyko
VaR (Value at Risk), tracking error (TE), information ratio (IR).
Pojawiające się coraz częściej zawirowania w globalnej sytuacji
gospodarczej spowodowały, że temat ryzyka inwestycyjnego jest podnoszony w ramach postrzegania ładu korporacyjnego, a opublikowane
w 2010 r. ICGN Corporate Risk Oversight Guidelines nawet spółki nakłaniają do ujawnia interesariuszom odpowiedniego poziomu informacji
w zakresie zarządzania ryzykiem, gdyż – jak podkreślają – zapewnienie
efektywności zarządzania ryzykiem ma kluczowe znaczenie dla interesariuszy organizacji.

SPECYFIKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM INWESTYCYJNYM W OFE
Każdy podmiot inwestujący na rynku kapitałowym jest narażony na
ryzyko inwestycyjne, gdyż nie ma całkowitej pewności co do wielkości
i okresu wystąpienia przyszłych przepływów pieniężnych związanych
z podjętymi inwestycjami. Szczególnego znaczenia nabiera wówczas
zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym i określenie akceptowalnego poziomu ryzyka, aby uniknąć zagrożenia. Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym, to wielopłaszczyznowy proces mający niezwykle istotne znaczenie w zarządzaniu aktywami. Determinuje on bowiem między innymi
osiągane stopy zwrotu oraz wpływa na bezpieczeństwo inwestora. Tabela 1 prezentuje stopy zwrotu OFE w okresie rocznym i trzyletnim
w ujęciu nominalnym i realnym.
Średnia ważona stopa zwrotu OFE w okresie trzyletnim (31.03.2008–
–31.03.2011) wynosi: 15,177% (w ujęciu realnym 4,313%), a roczna
(31.03.2010–31.03.2011) – 4,823% (w ujęciu realnym 1,325%). Obserwując dane przedstawione w tab. 1 można zauważyć, że w okresie
rocznym, jak i trzyletnim 9 funduszy osiągnęło stopy zwrotu wyższe od
średniej, a 5 niższe, ale i tak wyższe niż minimalna stopa zwrotu, choć
wyniki klasyfikacji nie dotyczą tych samych funduszy. Swoją sytuację
wynikiem rocznym pogorszył AXA, POLSAT i Pocztylion, a poprawiło
PZU, Amplico, WARTA oraz PEKAO. Warto podkreślić, że w badanych
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okresach nominalne stopy zwrotu wszystkich funduszy przekroczyły
zmianę WIG-u w tych samych okresach (trzyletnim 1,497% oraz rocznym 0,496%).
Tabela 1. Stopy zwrotu OFE za okres 31.03.2008–31.03.2011 w %
Nominalna stopa zwrotu w %

Realna stopa zwrotu w %

Nazwa OFE

za okres
31.03.2010–
–31.03.2011

za okres
31.03.2008–
–31.03.2011

za okres
31.03.2010–
31.03.2011

za okres
31.03.2008–
–31.03.2011

Allianz Polska OFE
PKO BP Bankowy OFE
AXA OFE
OFE POLSAT
ING OFE
Nordea OFE
Generali OFE
AEGON OFE
OFE Pocztylion
OFE PZU „Złota Jesień”
Amplico OFE
OFE WARTA
PEKAO OFE
Aviva OFE Avila BZ WBK

4,863
5,494
4,716
4,351
5,015
4,887
4,937
4,890
4,585
5,201
4,861
5,012
4,820
4,680

17,405
16,427
15,811
15,802
15,556
15,399
15,390
15,312
15,305
15,167
14,826
14,707
14,396
13,630

1,365
1,996
1,218
0,853
1,517
1,389
1,439
1,392
1,087
1,703
1,363
1,514
1,322
1,182

6,541
5,563
4,947
4,938
4,692
4,535
4,526
4,448
4,441
4,303
3,962
3,843
3,532
2,766

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ofe/
Stopy_zwrotu_OFE/stopy070411.html z dnia 20.06.2011 r.

Obserwując zmiany trzyletnich stóp zwrotu OFE (liczonych rokrocznie) od 29 marca 2002 r. do 31 marca 2011 r. można zwrócić uwagę na
istotny punkt przegięcia w 2009 r., od którego następuje wyraźna tendencja wzrostowa. Wykonując dla nich analizę wariancji, zauważamy
wyraźne różnice w badanym okresie dla przeciętnych stóp zwrotu poszczególnych funduszy (p = 0,0025), jak i dla wartości w poszczególnych okresach (p = 0,0000).
W dalszym toku badań dokonano dla OFE analizy wskaźnika tracking error (TE) trzyletnich stóp zwrotu (od 2002 r. do 2011 r.) liczonych
rokrocznie. Wybrano ten wskaźnik, gdyż pozwala on na odniesienia do
analizy efektywności zarządzania portfelem, uwzględniającym zarówno
przyjęte ograniczenia inwestycyjne, jak i uwarunkowania rynkowe (Szafarczyk 2006, s. 13–17).
Tabela 2. Tracking error dla OFE
Nazwa OFE
Allianz Polska OFE
PKO BP Bankowy OFE
AXA OFE
OFE POLSAT
ING OFE
Nordea OFE
Generali OFE
AEGON OFE
OFE Pocztylion
OFE PZU „Złota Jesień”
Amplico OFE
OFE WARTA
Pekao OFE
Aviva OFE Aviva BZ WBK

TE w p.p.
0,1890
0,2263
0,2257
0,2701
0,2460
0,2132
0,2376
0,2256
0,2349
0,2341
0,2411
0,2588
0,2465
0,2345

Źródło: opracowanie własne.

Wyznaczone wartości tracking error pozwalają na stwierdzenie, że
wszystkie fundusze emerytalne w badanym okresie uzyskały zbliżone
oceny zgodności efektów zarządzania z wynikami osiąganymi przez
ogół. Wykorzystując typowy przedział zmienności dla tego wskaźnika można zauważyć, że wartości trzech funduszy są wyraźnie poza
nim. Najlepsze odzwierciedlenie wyników wzorca w badanym okresie
osiągnął Allianz Polska OFE (TE = 0,1890 p.p.), czyli dla niego występuje największa zgodność. Najgorsze odzwierciedlenie wyników wzorca osiągnął OFE POLSAT (TE = 0,2701 p.p.) oraz OFE WARTA (TE =
0,2588 p.p.), czyli dla nich występuje największa niezgodność. Analiza
tracking error potwierdza, że w badanym okresie pozostałe fundusze
są tak samo ryzykowne i osiągają wyniki zbliżone do wzorca.
W celu zbadania, jak poszczególne fundusze informują o ryzyku inwestycyjnym, dokonano przeglądu aktualnych prospektów informacyjnych dostępnych na stronach internetowych powszechnych towarzystw
emerytalnych. W ramach badania starano się odpowiedzieć na pytania:
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Tabela 3. Składowe ryzyka inwestycyjnego oraz sposoby ich ograniczania wskazywane w prospektach informacyjnych
Nazwa OFE

Składowe ryzyka inwestycyjnego

Sposoby ograniczania

PKO BP Bankowy OFE

Ryzyka: walutowe, polityczne, niewypłacalności emitenta, kredytowe,
niewypłacalności banku przyjmującego depozyt.

Dywersyfikacja portfela, ocena potencjalnego ryzyka związanego
z poszczególnymi inwestycjami, analiza potencjalnych inwestycji.

OFE POLSAT

Ryzyka: stopy procentowej (ceny i reinwestycji), kredytowe, niedotrzymania
warunków przez bank przyjmujący lokatę, zmiany cen akcji (ogólne
i szczególne), prawne, makroekonomiczne, koncentracji, płynności.

Dywersyfikacja portfela, dobór spółek do portfela poprzez analizę kondycji
finansowej oraz uwzględnianie wysokiej wartości ilorazu potencjalnego zysku
do potencjalnej straty.

Amplico OFE

Ryzyka: niewypłacalności emitenta, wahań rynkowych stóp procentowych,
specyficzne, systematyczne, płynności, niewypłacalności banku, przyjmującego
lokaty, rozliczenia transakcji, prawne.

Dywersyfikacja portfela, analiza potencjalnych inwestycji, ocena sytuacji
finansowej emitenta i jego zdolności do spłaty zobowiązania, ocena poziomu
premii za ryzyko oferowanej przez emitentów, kontrola zmiany stóp procentowych
i ich wpływu na stopę zwrotu, stosowanie procedury oceny wiarygodności
i kondycji finansowej banków, przy podejmowaniu decyzji o współpracy
uwzględnianie oceny ryzyka nadanej kontrahentom przez uznane
międzynarodowe agencje ratingowe.

Generali OFE

Ryzyka: kredytowe, stopy procentowej, reinwestycji, specyficzne, rynkowe,
płynności.

Dywersyfikacja portfela, analiza potencjalnych inwestycji, monitoring wskaźnika
mduration.

OFE PZU „Złota Jesień”

Ryzyka: rynkowe, działalności gospodarczej spółek, których akcje znajdują się
w portfelu funduszu, stopy procentowej, kredytowe, walutowe, regulacyjne.

Pomiar ryzyka metodą VaR, analiza potencjalnych inwestycji, dywersyfikacja
portfela.

AXA OFE

Ryzyka: stopy procentowej, zmiany ceny, reinwestowania, związane z inflacją,
niewypłacalności emitenta, stopy procentowej, płynności, zmiany kursu walut,
braku wpływu na zarządzanie.

Dywersyfikacja portfela,analiza potencjalnych inwestycji i ocena ryzyka.

Aviva OFE Aviva BZ WBK

Ryzyka: rynku, stopy procentowej, możliwości bankructwa emitenta,
niewypłacalności banku, płynności, kursowe, koncentracji.

Analiza zdolności emitentów do terminowego i pełnego wywiązania się
z zaciągniętych zobowiązań, dywersyfikacja portfela.

Allianz Polska OFE

Ryzyka: polityczne i gospodarcze polski i innych państw, zmiany stóp
procentowych, niedotrzymania warunków przez emitenta, finansowe biznesu
i bankructwa, płynności, kursu walutowego.

Dywersyfikacja portfela, analiza sytuacji finansowej emitentów oraz banków,
monitoring i analiza wydarzeń politycznych i wskaźników makroekonomicznych,
analiza sytuacji na rynkach walutowych i uwzględnianie tego ryzyka walutowego
w ocenie atrakcyjności poszczególnych lokat.

ING OFE

Ryzyka: makroekonomiczne, przedmiotu działalności i konkurencji, finansowe
emitenta, płynności, zmian regulacji prawnych, w tym podatkowych,
niewypłacalności banku, stopy procentowej.

Dywersyfikacja portfela, analiza potencjalnych inwestycji.

Nordea OFE

Ryzyka: kredytowe, zmienności cen, makroekonomiczne, stopy procentowej,
płynności, kursowe, niewypłacalności emitenta, rynkowe, bankructwa banku
będącego stroną transakcji

Dywersyfikacja portfela, ocena kondycji finansowej i zdolności do regulowania
zobowiązań przez banki, którym fundusz powierza środki.

AEGON OFE

Ryzyka: makroekonomiczne, stóp procentowych, finansowe emitenta,
ograniczonej płynności.

Uwzględnianie sytuacji finansowej, pozycji rynkowej oraz renomy akcjonariuszy
przy wyborze banku, w którym składane są depozyty.

OFE Pocztylion

Brak informacji.

Brak informacji.

OFE WARTA

Ryzyka: związane z polityką wprowadzenia wspólnej waluty euro na rynek
polski, związane z wyborem instrumentów finansowych, kursowe, ryzyko
kredytowe.

Dywersyfikacja portfela, monitoring wysokości stóp procentowych, inflacji, kursu
walut, obserwacja zagranicznych inwestorów.

PEKAO OFE

Ryzyka: stóp procentowych, makroekonomiczne, polityczne, kredytowe,
walutowe, niesystematyczne, niewypłacalności banku przyjmującego depozyt.

Dywersyfikacja portfela, analiza potencjalnych inwestycji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie prospektów informacyjnych OFE sporządzonych w 2011 r.

jakie są istotne rodzaje ryzyka inwestycyjnego, na które narażone są
fundusze emerytalne? Czy fundusze wykorzystują odpowiednie narzędzia w zarządzaniu ryzykiem inwestycyjnym? W celu właściwej interpretacji wyników badania ujednolicono nazewnictwo i sformułowania,
zatem należy pamiętać, że pewne wnioski przedstawione w niniejszym
opracowaniu stanowią interpretację zapisów przedstawionych w prospektach informacyjnych. Wynika to przede wszystkim ze znacznych
różnic między prospektami – zarówno jeśli chodzi o rozmiary, jak i zastosowane sformułowania. W tabeli 3 zamieszczono wyniki badania.
Wszystkie prospekty informacyjne dla OFE, poza OFE Pocztylion,
wspominają o rozwiązaniach związanych z ryzykiem inwestycyjnym.
Oznacza to, że OFE (poza Pocztylionem) postrzegają zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym jako element niezbędny do zbudowania skutecznego systemu kontroli, przewagi konkurencyjnej oraz informują o nim
interesariuszy (Chybalski, Staniec, 2009, s. 362–370). Świadomość
znaczenia ryzyka inwestycyjnego przejawia się głównie w formie właściwego zdefiniowania celów procesu inwestycyjnego, ogólnikowym
wskazaniu konkretnych narzędzi i metod ograniczania konkretnego
typu ryzyka inwestycyjnego. Fundusze (poza Pocztylionem) podają
jako składowe ryzyka inwestycyjnego wszystkie elementy wymieniane
w literaturze w mniej lub bardziej szczegółowej formie.
Uogólniając wyniki z tab. 3 można stwierdzić, że ze strategicznego
punktu widzenia fundusze nastawione są na osiągnięcie wysokiej rentowności przy maksymalnym bezpieczeństwie (minimalnym ryzyku inwestycyjnym). Fundusze stosują bardzo podobne sposoby ograniczania
ryzyka inwestycyjnego, tzn. dywersyfikują portfel, dokonują analizy potencjalnych inwestycji, monitorują sytuację na rynku i wskaźniki gospodarcze. Jeśli chodzi o zasady dywersyfikacji poza ustawowym limitem,
to z prospektów informacyjnych wynika, że 1/3 funduszy stosuje dodatkowe wewnętrzne standardy i procedury limitowe, a pozostałe fundusze
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polegają na wiedzy i doświadczeniu własnych pracowników uwzględniając bieżącą sytuację na rynku – charakter zmian parametrów makroekonomicznych, politykę budżetową oraz ryzyko emitenta.
Tylko w dwóch prospektach informacyjnych jest mowa o poza jakościowych, szczegółowych, ilościowych narzędziach pomiaru ryzyka
inwestycyjnego. PZU OFE w działalności inwestycyjnej konsekwentnie
wykorzystuje VaR jako metodę oceny ryzyka inwestycyjnego podkreślając, że metoda ta pozwala na ilościowe określenie ryzyka całego portfela za pomocą syntetycznego miernika, niezależnie od rodzaju i stopnia
złożoności instrumentów wchodzących w skład portfela. Pomiar ryzyka
polega na wyznaczeniu wartości potencjalnej straty portfela inwestycyjnego, która może wystąpić w określonym czasie z zadanym niewielkim
prawdopodobieństwem, które uznaje się za dopuszczalne. Całkowity
VaR portfela inwestycyjnego PZU OFE to suma składników pochodzących od poszczególnych kategorii lokat znajdujących się w portfelu:
akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości i akcji
nowych emisji. Natomiast Generali OFE prowadzi monitoring wskaźnika
mduration portfela, który jest miarą ryzyka stóp procentowych – jest on
ograniczony wewnętrznymi limitami funduszu, co ma na celu wzmocnienie kontroli tego typu ryzyka.
Poza tym narzędzia ograniczania ryzyka przedstawione w prospektach informacyjnych są dla wszystkich funduszy (poza Pocztylionem)
zbliżone, więc nie dziwią zbliżone wyniki oceny ich ryzyka w stosunku
do wzorca.

PODSUMOWANIE
W ramach badania pokazano, jakie są istotne rodzaje ryzyka inwestycyjnego, na które narażone są fundusze emerytalne oraz jakie fundusze wykorzystują narzędzia w zarządzaniu ryzykiem inwestycyjnym.
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Fundusze zapewniają, że każda inwestycja jest wnikliwie rozpatrywana
nie tylko pod względem potencjalnej stopy zwrotu, ale pod kątem ryzyka, jakie się z nią wiąże. Analizy wyników OFE z lat 2002–2011 świadczą o tym, że ryzyko inwestycyjne podejmowane przez nie jest bardzo
zbliżone do wzorca, czyli ogółu. Pod względem ograniczania ryzyka inwestycyjnego wyróżnia się Allianz Polska, a najbardziej na ryzyko inwestycyjne narażeni są klienci funduszy POLSAT i WARTA.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że prospekty informacyjne funduszy w sposób ogólny omawiają zagadnienia dotyczące ryzyka inwestycyjnego. Fundusze w większości podają w nich w sposób opisowy
typy ryzyka inwestycyjnego i stosowane metody ograniczania. Warto
zauważyć, że tylko dwa fundusze przedstawiły szczegółowe miary ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Brak w nich informacji na temat zbioru
kompetencji, struktury organizacyjnej i procesów nadzorujących zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym, czyli nie spełniają wymogów ICGN
Corporate Risk Oversight Guidelines. Zatem prawdziwy wydaje się być
osąd, że OFE unikają informowania posiadaczy jednostek uczestnictwa
o specyfice podejmowanych działań związanych z ograniczaniem ryzyka inwestycyjnego.
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SUMMARY

This paper on the basis of informational brochures for the year 2010 open pension funds have been identified components of
investment risk and presents the tools used to reduce this risk. The study sought to answer the following questions: what are the
significant investment risks to which pension funds are exposed?, whether the fund uses the right tools to manage investment risk?
Moreover, based on a three-year rate of return from 2002 to 2011 annually and calculated the index tracking error made the effectiveness of the analysis of portfolio management.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELA INWESTYCYJNEGO OFE
W LATACH 2005–2010
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Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Janusz Rychlewski
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

WPROWADZENIE
Ogólnie rzecz biorąc, system inwestycyjny OFE został skonstruowany tak, że narzucając Strategiczną Alokację Aktywów jako zestaw
limitów dla poszczególnych klas aktywów, pozostawia zarządzającym
funduszami PTE autonomię decyzyjną w zakresie Taktycznej Alokacji
Aktywów, czyli wykorzystania narzuconych limitów w konkretnym czasie, np. w danej fazie cyklu koniunkturalnego, roku etc.
System oceny efektywności dokonanej przez pryzmat 36-miesięcznej średniej i minimalnej stopy zwrotu, kanał dopłat wyrównawczych,
nie pozwala jednak w pełni na ocenę efektywności zarządzania port
felem w relacji ryzyko – zysk, ani oszacowania premii (nadwyżki)
w osiąganej stopie zwrotu za podejmowanie wyższego ryzyka, czyli za
ryzyko specyficzne, podejmowane przez poszczególne fundusze. Można zatem spodziewać się raczej mimityzacji w zarządzaniu portfelem niż
bodźców do osiągania dodatkowej premii na jednostkę dodatkowo ponoszonego ryzyka (Rybiński 2010).
Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadza ocenę wyników zarządzania portfelem inwestycyjnym w układzie portfela dwuskładnikowego, wyróżnia portfel papierów własnościowych (akcji) i odnosząc
go do indeksu WIG, rzadziej do WIG20, a oddzielnie stopę zwrotu
z subportfela papierów dłużnych, odnosząc go indeksu polskich obligacji J.P. Morgan. Pozostałe inwestycje to wielkość resztkowa – aktywa
najbardziej płynne, tj. depozyty bankowe oraz papiery nabywane w tran-
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sakcjach buy-sell-back. W latach 2005–2009 ten subsegment był
istotny dla bieżącego zarządzania płynnością funduszy, a jego udział
w aktywach netto wynosił średnio 2,1%. W 2010 r. wzrósł udział i znaczenie inwestycyjne lokat bankowych.
Przedmiotem naszych badań jest zarządzanie ryzykiem oraz profilowanie skali ryzyka portfeli inwestycyjnych OFE: 1) portfela inwestycyjnego ogółem, gdzie udział obligacji skarbowych traktuje się jako tzw.
inwestycje w instrumenty pozbawione ryzyka, obniżające wskaźnik beta; 2) subportfela akcji, jako portfela agresywnego względem indeksu
WIG. Ryzyko subportfela papierów dłużnych (obligacji), z racji innych
założeń teoretycznych i specyficznych metod zarządzania ryzykiem
portfela obligacji, nie jest obiektem naszych badań.
Za miarę ryzyka ogólnego portfela inwestycyjnego OFE przyjęto
współczynnik beta portfela liczony względem indeksu WIG, a współczynnik beta subportfela akcji obliczono poprzez korektę współczynnika
beta portfela ogólnego o udział akcji. Z kolei za miarę efektywności zarządzania ryzykiem portfela przyjęto współczynnik zmienności stopy
zwrotu – CV (Coefficient of Variation).
Horyzont badawczy przyjęty w analizie, obejmujący lata 2005–
–2010, pozwala na zbadanie, jak menedżerowie OFE zarządzali ryzykiem portfela inwestycyjnego w poszczególnych fazach cyklu giełdowego: hossy w okresie styczeń 2005-lipiec 2007, bessy sierpień
2007-styczeń 2008 i odbicia w okresie od lutego 2009 r. do grudnia
2010 r.
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Wykres 2. Beta portfela OFE a indeks WIG
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Źródło: jak w wykresie 1.

Jak widać na wykresie 3, wszystkie fundusze, z wyjątkiem OFE
Bankowy i OFE Generali, mają w fazie bessy wyższe, i niestety dodatnie,
poziomy  niż w fazie hossy oraz rozłożone bardziej równomiernie –
rozpiętość wskaźnika jest w fazie bessy znacznie mniejsza niż w fazie
hossy.
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Wykres 3. Średni wskaźnik beta OFE
w poszczególnych fazach cyklu giełdowego

AVIVA

gdzie:
ra – określa zwrot portfela,
rp – określa zwrot z indeksu,
Cov(ra, rb) – określa kowariancję obliczoną ze zwrotu ra i rp,
Var(rp) – określa wariancję obliczoną ze zwrotu rp.
W kontekście przyszłym współczynnik beta wykorzystywany jest
do oceny budowanego portfela przy postawionym założeniu, że dane
z przeszłości mogą zostać aproksymowane w przyszłość. Wyraża też
wrażliwość akcji, lub portfela, na zmiany stopy indeksu giełdowego,
przez co jest utożsamiany z miarą ryzyka rynkowego analizowanej akcji
(portfela). Za W.E. Sharpe’am (1964) przyjmuje się, że:
>1 – portfel agresywny, w którym stopa zysku z rozpatrywanych
akcji zmienia się szybciej niż stopa zysku indeksu giełdowego;
=1 – wskazuje na taki sam stopień zmian zachodzących pomiędzy stopą zysku z akcji a stopą zysku portfela rynku;
0<<1 – portfel defensywny, w którym stopa zysku z rozpatrywanych akcji jest w małym stopniu zależna od zmian zachodzących na
giełdzie;
=0 – portfel wykazuje brak liniowej zależności między zmiennością portfela a zmianą indeksu rynku (charakterystyczna dla instrumentów wolnych od ryzyka);
<0 – portfel „reagujący odwrotnie niż rynek”, co przejawia się
zmianą stopy zysku przeciwnie do stopy zysku indeksu giełdowego.
Na wykresie 1 przedstawiono minimalne, maksymalne i średnie
wartości współczynników beta portfeli OFE w latach 2004–2010.
Przedstawione wartości współczynników beta obliczono dla danego
roku na podstawie danych z ostatnich 60 miesięcy.
W badanych latach wskaźnik rocznej bety dla poszczególnych OFE
oscylował od minimum równego 0,2466 (OFE Pekao, 2006 r.) do maksimum na poziomie 0,4336 (OFE Bankowy, 2004 r.). To ekstremum
funduszu Bankowy wiąże się z dopłatą wyrównawczą, jaką zobowiązane było wnieść PTE w związku z nieosiągnięciem wymaganej minimalnej stopy zwrotu. Średnia roczna dla wszystkich funduszy zamykała się
w przedziale od 0,2930 w 2006 r. do 0,3351 w 2008 r. Uzyskane poziomy wskaźnika wskazują przede wszystkim na małą agresywność
funduszy i ustawowe zdywersyfikowanie portfeli OFE przez limity inwestycyjne.
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Współczynnik beta jest miarą statystyczną wykorzystywaną do
modelowania rynku papierów wartościowych, która wskazuje wzrost
procentowy stopy zwrotu z papieru wartościowego przy wzroście
stopy zysku indeksu giełdowego o 1%, co można zapisać następująco
(Jajuga 2001):

największą pasywność zarządzania, wykazał w 2006 r. fundusz Pekao.
Fundusz ten wykazywał również najwyższą zmienność w swej polityce
portfelowej – rozpiętość między najniższą a najwyższą średnioroczną
 wynosi przeszło 40%.
Jak pokazują dane z wykresu 2, charakterystyczne w porównaniu
trendu średniego  dla OFE z trendem indeksu WIG jest przesunięcie
zmian wielkości  względem zmian trendu WIG o około 1,5 roku w poszczególnych fazach rynku giełdowego.
Przesunięcie w czasie momentów zwrotu trendu WIG i zmian kształtowania się współczynnika beta mogą wynikać z metodologii obliczania
 na podstawie 60-miesięcznych danych – gdy faza hossy trwała około
2,5 roku, faza bessy około 1,5 roku – ale mimo tych różnic, widoczny na
wykresie 2 time lag wskazuje na znacznie aktywniejsze podejście zarządzających portfelami OFE w okresie bessy niż hossy.

beta

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WSPÓŁCZYNNIKA BETA
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Wykres 1. Średnia wartość Beta portfeli inwestycyjnych OFE
w latach 2004–2010
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ze strony www.bossa.pl.

Spośród funduszy najwyższą średnią roczną  w latach 2005–2010
miał ING OFE (0,3397). Fundusz ten miał także największe „minimum
wskaźnika” spośród wszystkich funduszy i najwyższe „maksimum”
średniorocznej . Można zatem wstępnie wnosić, że fundusz ten charakteryzował się relatywnie najwyższą agresywnością portfela. Najniższą wartość wskaźnika średniorocznego równą 0,2466, oznaczającą
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Poza OFE Bankowy i OFE Generali tylko dwa inne fundusze prowadziły politykę inwestycyjną przy niższym poziomie ryzyka w fazie odbicia niż hossy – ING z  odpowiednio 0,3339 w fazie odbicia wobec
0,3448 w hossie i Pocztylion odpowiednio 0,3017 wobec 0,3017
w hossie. Średnie współczynniki beta wszystkich pozostałych OFE były
w fazie odbicia wyższe od średnich w fazie hossy, co interpretować
można jako oznakę prowadzenia przez nie bardziej agresywnej polityki
inwestycyjnej po 2008 r. niż przed kryzysem.
Spostrzeżenia te potwierdzają obliczenia wartości współczynnika
zmienności – CV (wykres 4.), który dany jest formułą:
CV = s / R,
gdzie:
s – odchylenie standardowe stóp zwrotu,
R – oczekiwana stopa zwrotu.
Współczynnik ten interpretuje się jako miarę ryzyka względnego,
wielkość ryzyka na jednostkę stopy zwrotu. Współczynnik CV można
również interpretować jako miarę efektywności zarządzania ryzykiem –
tym lepsza, im niższa wartość wskaźnika (w przypadku wartości ujemnych odwrotnie – im wyższy minus tym lepiej).
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM SUBPORTFELA
PAPIERÓW UDZIAŁOWYCH (AKCJI) OFE
Udział subportfela akcji w całym portfelu inwestycyjnym OFE był
w badanym okresie silnie determinowany przede wszystkim fazą cyklu giełdowego. O ile w latach 2005–2006 zawierał się w przedziale
od minimum 30% (kwiecień–maj) przy WIG na poziomie 25813 pkt. do
maksimum 35% (kwiecień–czerwiec) przy wzroście WIG do poziomu
4398 pkt., by osiągnąć swe maksimum równe 38% przy historycznym szczycie WIG 66077,69 pkt. w czerwcu 2007 r. We wrześniu
2008 r. udział akcji zmniejsza się do 25%, gdy WIG spadł do poziomu
37367 pkt. i osiągnął swą najniższą wartość 19% w lutym 2009 r., przy
minimum bessy (WIG jest na poziomie 21690,75 pkt.).
Mimo intensywnych zakupów akcji z napływających do OFE składek w 2008 r. i 2009 r., zachodził spadek udziału papierów udziałowych
w ich portfelu: w Q1-2007 fundusze zakupiły per saldo za 2,2 mld zł,
czyli za przeszło połowę otrzymanej składki, w Q1-2008 za 3,0 mld zł
(65% składki kwartalnej), by w Q2 i Q3 2008 r. już tylko 1,4 mld zł (28%
składki) i 0,8 mld zł (15% składki). Dalsze intensywne zakupy per saldo
3,9 mld zł nastąpiły odpowiednio w Q4-2008 (81% kwartalnej składki)
i Q1-2009 (61% składki). W okresie największych spadków zarządzający korzystali z okazji oddalającego się limitu i napływających masywnych składek, znacznie wyhamowując w Q4-2008 spadek indeksu
giełdowego. W 2009 i 2010 r. tak zbudowany portfel akcyjny, powiększony jeszcze o akcje PZU – w Q2-2010 zakupiono akcji za 5,44 mld zł
(93% kwartalnej składki) – zwiększył swój udział do 30% w listopadzie
2009 r. i do 33% w marcu 2010 r., by dojść do 36% na koniec 2010 r.,
przy wzroście WIG do 47489,91 punktów.
Udziały akcji w portfelach poszczególnych Funduszy były znacznie zróżnicowane. Relatywnie najbardziej agresywny był OFE Polsat –
spośród 135 badanych miesięcy aż 12 razy udział akcji sięgał 40%.
W grudniu 2000 r. OFE Bankowy, OFE Pocztylion przekroczyły limit – ich
udziały wyniosły 41%. W lutym 2009 r., przy historycznym minimum,
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Wykres 5. Beta subportfela papierów udziałowych OFE względem ogólnej
bety OFE, a udziały akcji w portfelach OFE i stopy zwrotu z OFE i WIG
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W fazie hossy wszystkie fundusze miały CV dodatnie i niższe niż CV
dla indeksu WIG, a ich portfele inwestycyjne wykazywały relatywne
niższe ryzyko w stosunku do rynku giełdowego. Najniższym współczynnikiem i najwyższą efektywnością zarządzania ryzykiem wykazał się
fundusz Polsat, gdzie CV wyniosło 1,29. Najwyższy CV wykazał fundusz
Bankowy o wartości 1,80 bliskiej CV dla indeksu WIG (1,87).
W okresie bessy giełdowej wszystkie fundusze wykazywały ujemne i niższe w porównaniu z WIG współczynniki zmienności, co generalnie dobrze świadczy o zarządzaniu ryzykiem i strukturze oraz dynamice portfela. Najniższy (ujemny) współczynnik miały OFE AXA (równy
-2,16) oraz OFE ING (równy -2,13), a najwyższy CV o wartości -1,43,
wskazujący na najwyższe relatywne ryzyko (OFE Polsat – CV bliski dla
WIG -1,34).
W fazie odbicia, w czasie odrabiania strat pokryzysowych, wszystkie fundusze, z wyjątkiem OFE Polsat, wykazują CV niższe w porównaniu z wartościami w okresie hossy giełdowej. Najlepszy rezultat – CV
równy 1,22 uzyskał OFE Amplico. Jedyny wyjątek to Polsat, który uzyskuje CV o wartości 1,36 w fazie odbicia wobec 1,29 w czasie hossy.
Tak więc można powiedzieć, że zarządzający portfelami OFE lepiej
radzili sobie z ryzykiem – wykazywali się większą efektywnością zarządzania ryzykiem portfela w okresie odbicia pokryzysowego, niż w okresie długotrwałej hossy. Energiczniej ratowali się również w okresie załamania giełdy.
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najniższe udziały wykazywały odpowiednio: Allianz – 16%, Aviva i Bankowy – 17%, ale Polsat dalej trzymał swą strukturę portfela inwestycyjnego z 36% udziałem akcji.
Betę portfela akcji (wykres 5) obliczono przez skorygowanie  całego
portfela udziałem akcji w portfelu ogółem. Skorygowana średnia  przyjmuje wielkość 1,0276 w czasach hossy oraz jeszcze wyżej, bo 1,0771
w bessie, co oznacza silną korelację ze zmianami WIG. Natomiast bliska
jest jedności, dokładnie 0,9996, w okresie pokryzysowym. Wskazuje to
na agresywny charakter portfeli akcyjnych OFE – przede wszystkim
w okresie hossy, ale też i bessy, oraz pewne zmniejszenie agresywności
w latach 2009–2010, jako pokryzysowe signum temporis.
Wymowne jest porównanie  subportfela akcji OFE z betą Funduszy
Inwestycyjnych Akcji, które wykazały znacznie mniejszą agresywność
w kształtowaniu portfela. Średnia  dla 10 Funduszy Inwestycyjnych
Akcji wyniosła w hossie 0,7219, w bessie 0,999587 i przy odbiciu
0,7833 (Binda, Rychlewski 2010).
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ze stron www.bossa.pl i www.knf.gov.pl.

Charakterystyczne dla  subportfela akcji OFE, podobnie jak dla
 OFE ogółem, jest opóźnienie momentu zwrotu trendu beta w relacji
do zwrotu trendu WIG, w tym wyraźny wzrost wskaźnika we wrześniu
2008 r. do poziomu 1,059 i utrzymywanie tych wartości aż do lutego
2009 r., gdzie wynosi 1,052, a następnie obniża się w okolice 1,0000.
Wiązać to można również z intensywnymi zakupami akcji przez OFE.
Rozpiętość między najniższą a najwyższą wartością  dla subportfela akcji w fazie hossy wyniosła 33%, w bessie spadła do 14%, by
w fazie odbicia osiągnąć już tylko 23%. W przypadku portfela ogólnego
wartości te wyniosły odpowiednio: 40%, 21% oraz 19%.
Najbardziej agresywny portfel akcji prezentował ING – w hossie
 subportfela akcji ING OFE wyniosła 1,172, co daje pierwsze miejsce;
przy odbiciu 1,063 – drugie miejsce, ale także w bessie była ona powyżej jedności – 1,0849 – pierwsze/ostatnie miejsce wśród 14 OFE.

WNIOSKI
Jak wykazała analiza, ustawowo wprowadzone limity Strategicznej Alokacji Aktywów OFE operacjonalizowały się w badanych latach
w postaci:
a) niskiej agresywności portfeli inwestycyjnych ogółem –  portfeli kształtuje się znacznie poniżej 1, max-min w hossie 0,3567 (Bankowy)
– 0,2554 (Allianz), w bessie 0,3546 (ING) – 0,2936 (Allianz) i przy odbiciu w latach 2009–2010 najniżej 0,3339 (ING) – 0,2807 (Allianz);
b) znacznej agresywności subportfela akcji – skorygowana średnia
 przyjmowała wartości powyżej jedności: 1,0276 w hossie i 1,0171
w bessie oraz bliskie jedności (0,9996) w fazie odbicia, odpowiednio
max-min poszczególnych OFE: w hossie 1,1716 (ING) – 0,882 (Pekao),
w bessie 1,0849 (ING) – 0,9496 (Allianz) i przy odbiciu max 1,0936
(Bankowy) – min 0,8889 (Polsat); Agresywność OFE była znacznie
wyższa niż Funduszy Inwestycyjnych Akcji działających w badanych
okresach;
c) wyraźnego zróżnicowania  akcji OFE i  ogółem OFE w okresie hossy, czyli zróżnicowanej Taktycznej Alokacji Aktywów i widocznego mimetyzmu, szczególnie w zarządzaniu ryzykiem subportfela akcji
w okresie bessy;
d) zauważalnego time lag – opóźnienia momentu zwrotu trendów
w kształtowaniu się wskaźnika  w porównaniu do momentów zwrotu
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trendu WIG, które wiązać należy między innymi ze stabilizującą koniunkturę na GPW funkcją OFE – w bessie były one najsilniejszą stroną popytu na akcje, a jak się można domyślać, w hossie, obawiając się m.in.
przekroczenia limitów inwestycyjnych, stroną sprzedającą (podażową).
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SUMMARY

The aim of this paper is an attempt of Open Pension Funds portfolio risk management analyze, particular sub-portfolio of shares, in various phases of stock market situation: bull market between January 2005 and July 2007, bear market from august 2007
to January 2008, and rebound from February 2009 to December 2010. The analysis was based on the beta rate and coefficient of
variation, and calculations were performed basing on quotations of individual Open Pension Funds units and the WIG index in the
period from January 2000 to December 2010.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACOWNICZYCH PROGRAMACH
EMERYTALNYCH W POLSCE – BADANIA OPINII PRACODAWCÓW*
Marek Szczepański
Tomasz Brzęczek
Politechnika Poznańska

WPROWADZENIE
Jednym z negatywnych następstw globalnego kryzysu finansowego
i gospodarczego z lat 2008–2009 był spadek wartości aktywów zgromadzonych w finansowanych kapitałowo systemach emerytalnych. Dotyczy to zarówno dodatkowych systemów emerytalnych (indywidualnych
i zakładowych), jak i segmentów kapitałowych funkcjonujących w niektórych państwach w obrębie publicznego systemu emerytalnego (np.
otwarte fundusze emerytalne w Polsce). Kryzys wyostrzył zagrożenia
związane z inwestowaniem składek emerytalnych na rynku finansowym.
Wiele rodzajów ryzyk (m.in. ryzyko inwestycyjne, stóp procentowych,
makroekonomiczne, niewypłacalności sponsora programu emerytalnego
w przypadku zakładowych systemów emerytalnych) w czasie kryzysu
zrealizowało się, co więcej, wystąpiło równolegle i wzajemnie się spotęgowało. Gwałtownym spadkom wartości akcji notowanych na giełdach
papierów wartościowych na wszystkich kontynentach towarzyszyło
równie raptowne pogorszenie koniunktury gospodarczej w skali globalnej
(realizacja ryzyka inwestycyjnego i ryzyka makroekonomicznego).
Prywatnie zarządzane fundusze emerytalne (działające w ramach
systemów publicznych oraz dodatkowych) ucierpiały wskutek spadku
wartości aktywów finansowych, w które zainwestowane były składki
emerytalne, oraz spadku stóp procentowych. W okresie od stycznia do
grudnia 2008 r. prywatnie zarządzane fundusze emerytalne w krajach
OECD straciły średnio aż 20% swojej wartości nominalnej (por. Green
Paper 2010, s. 7; OECD 2009). Największe straty poniosły fundusze
emerytalne w USA, Wielkiej Brytanii i Australii.
Co ciekawe, systemy emerytalne w całości lub w części finansowane kapitałowo przetrwały kryzys w różnej kondycji. Z analiz OECD wynika, że wpływ kryzysu był największy w tych państwach, w których
udział akcji w portfelach inwestycyjnych był wyższy niż 1/3. Przykładowo, w Irlandii udział akcji w portfelu inwestycji emerytalnych wynosił
w 2007 r. aż 66%. Nic dziwnego, że spadek wartości aktywów emerytalnych tym kraju przekroczył średnią OECD i wyniósł w 2008 r. około 33%
(por. Stewart 2010, s. 172). Przypomnijmy, że w Polsce maksymalny
limit zaangażowania w inwestycje w akcje w otwartych funduszach emerytalnych wynosi 40%, a w 2007 r. udział akcji w portfelach inwestycyjnych OFE sięgał 35% (KNF 2008). W wartościach nominalnych wartość
aktywów OFE na koniec 2008 r. wynosiła 138,8 mld zł (w porównaniu do
140,6 mld zł na koniec 2007 r.). Jeśli jednak odejmiemy od tego 20 mld
nowych składek wpłaconych w 2008 r., rzeczywisty spadek wartości
*

W artykule przedstawiono część wyników badań empirycznych zrealizowanych w ramach projektu badawczego pt. „Zakładowe systemy emerytalne
a globalny kryzys finansowy – Polska i świat”, finansowane ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt nr N 114 184638).
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aktywów zgromadzonych na koniec 2007 r. w ciągu 2008 r. wyniósł nie
1,8 mld zł, ale znacznie więcej, bo około 21,8 mld zł, czyli około 15,5%.
W tym samym okresie spadek wartości aktywów zgromadzonych pracowniczych programów emerytalnych (PPE) spadła o 13,4%. Mimo
większej swobody inwestycyjnej niż OFE, pracownicze programy emerytalne najwyraźniej realizowały bardziej ostrożne strategie inwestycyjne.
Powyższe dane świadczą o tym, że struktura, regulacje prawne
i strategie inwestycyjne mają bardzo duże znaczenie i wpływają na zdolność do absorpcji szoków finansowych przez finansowane kapitałowo
systemy emerytalne (tak publiczne, jak i dodatkowe).
W latach 2010–2011 w większości finansowanych kapitałowo systemów emerytalnych udało się odbudować, a nawet zwiększyć wartość
aktywów do stanu sprzed kryzysu. Mimo to zagrożenie ze strony przyszłych, trudnych do przewidzenia turbulencji na rynkach finansowych
pozostaje realne, a świadomość ryzyka i potrzeby wypracowania metod
jego ograniczenia jest coraz powszechniejsza.
Większość systemów dodatkowych bazuje na inwestycjach kapitałowych. Widoczne jest odchodzenie od formuły naliczania świadczeń
w tego typu systemach opartej na zdefiniowanym świadczeniu w kierunku systemów ze zdefiniowaną składką, w których wysokość świadczenia
nie jest z góry określona i zależy od efektów inwestycji kapitałowych.
Jednak zarówno systemy ze zdefiniowanym świadczeniem, jak i systemy o zdefiniowanej składce mogą być, i bardzo często są, finansowane
kapitałowo. Jedne i drugie podatne są na wpływ turbulencji na rynku
finansowym, z tym że w systemie ze zdefiniowanym świadczeniem ryzyko inwestycyjne leży po stronie pracodawcy, a przy formule zdefiniowanej składki przerzucone zostaje na uczestnika programu emerytalnego.
Jednym z wielu czynników determinujących rozwój dodatkowych
systemów emerytalnych stała się rosnąca świadomość ryzyka związanego z inwestowaniem aktywów emerytalnych oraz potrzeby stosowania rozwiązań instytucjonalnych i dobrych praktyk w dziedzinie strategii
inwestycyjnych zmniejszających to ryzyko (por. Szczepański 2010,
s. 380–391).
W Polsce, gdzie nadal znikomy jest poziom uczestnictwa w dodatkowych systemach emerytalnych (zaledwie około 2% zatrudnionych ma
możliwość uczestnictwa w PPE i około 6% osób w wieku produkcyjnym
dodatkowo oszczędza na indywidualnych kontach emerytalnych – IKE),
świadomość ryzyka związanego z inwestowaniem składek emerytalnych
i poziom zaufania do rozwiązań instytucjonalnych też mogą wywierać
istotny wpływ na rozwój III, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego.
Nasuwa się pytanie, jaki jest rzeczywisty poziom świadomości różnych rodzajów ryzyka związanych z funkcjonowaniem systemu emerytalnego w Polsce. Czy „lekcja”, jakiej udzielił nam globalny kryzys
finansowy, została dobrze zrozumiana? Jakie konsekwencje wyciągnęli
z niej uczestnicy rynku emerytalnego?
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Precyzyjna odpowiedź na te pytania jest istotna nie tylko z poznawczego, ale także praktycznego punktu widzenia. Niniejszy artykuł
stanowić ma przyczynek do odpowiedzi na tak postawione pytanie
w odniesieniu do jednej z grup uczestników rynku emerytalnego – pracodawców oferujących swoim pracownikom pracownicze programy
emerytalne.

ZAŁOŻENIA, CELE I METODY BADAŃ
Celem poznawczym było badanie stanu świadomości ryzyka związanego z inwestowaniem aktywów zgromadzonych w systemach na
rynku kapitałowym, oceny dotychczasowych rozwiązań stosowanych
w celu ograniczenia ryzyka przez zarządzające pracowniczymi programami emerytalnymi instytucje finansowe (zwłaszcza w kontekście
następstw globalnego kryzysu finansowego) oraz stanu postulowanego
w tej dziedzinie.
Badana zbiorowość przedsiębiorstw prowadzących w Polsce PPE
wynosiła 1099*. Przeprowadzono badania ankietowe metodą ankiety
telefonicznej wspomaganej komputerowo (metoda CATI). Dobrano reprezentatywną próbę badawczą stu przedsiębiorstw (N = 100) zarejestrowanych w Polsce i prowadzących PPE, stosując dobór losowo-warstwowy. Warstwę zbiorowości stanowiły przedsiębiorstwa prowadzące
PPE w tej samej formie i pochodzące z tego samego województwa.
Kryteria podziału populacji statystycznej na warstwy były następujące:
1) forma prowadzenia pracowniczego programu emerytalnego
(pracowniczy fundusz emerytalny, umowa z towarzystwem funduszy
inwestycyjnych, umowa grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym);
2) województwa, w których działają pracownicze programy emerytalne.
Liczbę reprezentantów wylosowanych z poszczególnych warstw
ustalono według proporcji liczebności warstw. Na poziomie istotności
1% błąd wnioskowania, maksymalna różnica między frakcją w populacji
a frakcją w próbie, wynosi 11,6% dla pytań jednokrotnego wyboru, na
które uzyskano komplet stu odpowiedzi (sytuacja dotyczy zdecydowanej
większości pytań). Badania przeprowadzono w pierwszym kwartale
2011 r. Respondentami były osoby odpowiedzialne w zakładzie pracy za
nadzór nad działaniem PPE (dyrektorzy generalni, dyrektorzy do spraw
kadrowych, specjaliści do spraw kadr i płac, specjaliści do spraw księgowości, rzadziej inni pracownicy, którym powierzono pieczę nad PPE).
Wykres 1. Forma prowadzenia PPE w grupach podmiotów
różnej wielkości i z różnych działów gospodarki

nie spółdzielnie i firmy prywatne z kapitałem polskim i zagranicznym).
Jeśli chodzi o działy gospodarki, wśród podmiotów prowadzących PPE
bardzo mało świadczy usługi marketingowe i transportowe. Niewiele
z nich zajmuje się budownictwem i usługami logistycznymi. Średnio liczne są grupy podmiotów z działów usługi produkcyjne i finansowe oraz
handel. Firmy prowadzące PPE najliczniej należą do działów produkcja
i inne usługi (objęte tą kategorią podmioty deklarowały świadczenie
usług informatycznych, komunalnych lub zarządzania nieruchomościami). Wielkość podmiotu gospodarczego mierzono liczbą zatrudnionych.
Wśród prowadzących PPE najliczniejsze są małe podmioty (od 10 do
49 zatrudnionych) oraz średnie (od 50 do 249 zatrudnionych). Jeśli
sumować liczbę dużych podmiotów (od 250 do 499 zatrudnionych)
oraz gigantycznych (powyżej 500 zatrudnionych), to ich liczność
jest porównywalna ze średnimi podmiotami, a w niektórych grupach
nawet wyższa. Widać to wśród państwowych podmiotów produkcyjnych, usług finansowych i produkcyjnych oraz innych usług, wśród
prywatnych przedsiębiorstw produkcyjnych z kapitałem krajowym.
Podmioty duże są najliczniejsze w grupie o innej formie własności
(np. spółdzielnie). Nieliczne mikrofirmy prowadzą PPE. W gospodarce jest ich zdecydowanie najwięcej, ale spośród prowadzących PPE
stanowią nikły odsetek.

WYBRANE WYNIKI BADAŃ – OCENA POZIOMU RYZYKA PPE
Najważniejsze rodzaje ryzyka związanego z prowadzeniem PPE
prezentuje wykres 2. Przedstawia on rozkład odpowiedzi na pytanie
wielokrotnego wyboru, w którym można było wskazać kilka rodzajów
ryzyka. Najwięcej ankietowanych (31%) wskazywało 2 najważniejsze
typy ryzyka. Często wskazywano najważniejsze typy ryzyka w liczbie 1,
3, 4 i 5 (tak odpowiadało odpowiednio: 17%, 15%, 13% i 13%). Ponad
60% ankietowanych uznało ryzyko inwestycyjne i związane z nim ryzyko makroekonomiczne za najważniejsze ryzyko działalności PPE; 56%
wskazywało na wagę ryzyka polityczno-prawnego; 30–40% ankietowanych za najważniejsze uznawało ryzyko mikroekonomiczne związane
z instytucją prowadzącą PPE, inflacji i błędów instytucji finansowych
rozliczających i zarządzających PPE; tylko 2% wskazywało na inne ważne ryzyka, wymieniając ryzyko manipulacji i braku wiedzy.
Kolejne pytanie dotyczyło oceny rzeczywistego poziomu ryzyka
występującego w PPE w Polsce (wykres 3).
Wykres 2. Odsetek respondentów uznających poszczególne rodzaje ryzyka
za najważniejsze dla działania PPE
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Źródło: opracowanie własne.

Wykres 3. Ocena poziomu ryzyka inwestycyjnego na rynku finansowym
i PPE prowadzonego przez ankietowane instytucje i firmy (%)
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Źródło: opracowanie własne.
Trudno powiedzieü

Wykres 1. ilustruje liczność podmiotów prowadzących PPE – o różnej formie własności, z różnych działów gospodarki oraz o różnej wielkości mierzonej liczbą zatrudnionych. Najliczniej reprezentowana jest własność prywatna z kapitałem krajowym oraz własność państwowa. Mniej
liczne są podmioty będące własnością prywatną kapitału zagranicznego,
a najmniej liczne podmioty o innej formie własności (należą do nich głów*

34

Według rejestru PPE prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
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Źródło: opracowanie własne.
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Gdyby opinie uczestników PPE co do akceptowanego przez nich
poziomu ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji były zróżnicowane, respondenci najchętniej wybraliby strategię akceptowaną przez
kierownictwo firmy w porozumieniu z przedstawicielami pracowników
lub rekomendowaną przez niezależnego doradcę (wykres 4).

Na pytanie o proponowane kierunki zmian, ankietowani udzielili
następujących odpowiedzi (wykres 6).
Wykres 6. Odsetek ankietowanych instytucji popierających poszczególne
zmiany w konstrukcji i funkcjonowaniu PPE

Wykres 4. Rodzaje strategii inwestycyjnej, którą przyjęliby ankietowani (%),
jeśli preferencje uczestników PPE wobec ryzyka i dochodu są różne
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Polscy pracodawcy chętnie skorzystaliby z różnych stosowanych
w innych krajach rozwiązań sprzyjających redukcji ryzyka w PPE. Na
wykresie 5 kolejne słupki rozkładu procentowego odpowiedzi dotyczą
odpowiednio pytań:
1. Czy uważa Pan/Pani, że pracownicy-uczestnicy programu oraz
pracodawca są poinformowani o wszystkich rodzajach ryzyka związanych z programem emerytalnym?
2. Czy obecna konstrukcja PPE zapewnia ich uczestnikom należytą
ochronę przed ryzykiem inwestycyjnym i innymi rodzajami ryzyka związanego z rynkiem finansowym?
3. W Polsce PPE mają formułę programu ze zdefiniowaną składką,
a wielkość przyszłego świadczenia nie jest z góry znana i zależy od efektów inwestowania składek na rynku finansowym. Całość ryzyka ponosi
uczestnik programu. Czy to rozwiązanie właściwe?
4. W programach emerytalnych ze zdefiniowanym świadczeniem
wysokość emerytury jest z góry określona w proporcji do wynagrodzenia. Czy gdyby tego typu PPE były dostępne w Polsce, bylibyście Państwo skłonni zaoferować je swoim pracownikom, będąc
świadomym związanych z tym dodatkowych zobowiązań finansowych?
5. W programach o charakterze mieszanym (hybrydowym) część
ryzyka inwestycyjnego przejmuje na siebie pracodawca, a część ponosi
pracownik (np. program ze zdefiniowaną składką, ale minimalnym gwarantowanym świadczeniem). Czy gdyby tego typu PPE były dostępne
w Polsce, bylibyście Państwo skłonni zaoferować je swoim pracownikom, będąc świadomym związanych z tym dodatkowych zobowiązań
finansowych?
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Z powyższych badań opinii pracodawców oferujących PPE w Polsce można wyciągnąć kilka wniosków natury ogólnej.
1. Odpowiedzi świadczą o tym, że zdecydowana większość respondentów dostrzega różne rodzaje ryzyka związanego z zarządzaniem aktywami funduszy emerytalnych.
2. Dotychczasowa konstrukcja PPE nie jest przez większość respondentów uznawana za optymalną, dostrzegają oni potrzebę zmian
w tej dziedzinie.
3. Proponowane zmiany powinny zmierzać w kierunku uelastycznienia form PPE (możliwość wprowadzenia programów ze zdefiniowanym świadczeniem oraz programów hybrydowych, w których przyszłe
świadczenia naliczane byłyby częściowo według formuły zdefiniowanej
składki, a częściowo zdefiniowanego świadczenia).
4. Dostrzegana jest także potrzebna zwiększenia zakresu informowania zarówno pracodawców – sponsorów programu, jak i pracowników (uczestników PPE) o poziomie ryzyka związanego ze strategiami
inwestycyjnymi stosowanymi przez instytucje finansowe zarządzające
programem (tj. wybrane do obsługi programu towarzystwa funduszy
inwestycyjnych, towarzystwa ubezpieczeń na życie lub pracownicze
towarzystwa emerytalne).
5. Zdecydowana większość respondentów opowiada się także za
wprowadzeniem – na wzór Niemiec czy Wielkiej Brytanii – funduszu
gwarancyjnego dla wypłaty świadczeń z PPE (chroniącego przed ryzykiem niewypłacalności pracodawcy-sponsora programu).
6. Powyższe wnioski mogą stać się punktem wyjścia do dyskusji
nad zmianami instytucjonalnymi służącymi ograniczeniu ryzyka dla
uczestników PPE, ale także dla firm oferujących tego typu programy
swoim pracownikom.
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SUMMARY

The article presents results of survey which has been conduted among the employers who offer occupational pension schemes in Poland. The aim of the survey was to identify the opinions about risk management in occupational
pension schemes in Poland and about the current regulations in this area. The respondents expressed also views about
some proposals of changes in risk management regulations and investement strategies of finacial instutions which manage pension assets (mutual investment funds, life insurance companies, employeees’ pension societies).

RYZYKA KREDYTOBIORCY – BENEFICJENTA ODWRÓCONEGO KREDYTU
HIPOTECZNEGO I INSTRUMENTY JEGO OCHRONY PRAWNEJ
Elwira Macierzyńska-Franaszczyk
Katedra Prawa Cywilnego Kolegium Prawa,
Akademia Leona Koźmińskiego

WPROWADZENIE
Koncepcja instrumentów equity release, zakłada zamianę niepłynnych kapitałów ulokowanych w nieruchomościach w płynne
środki finansowe stanowiące źródło uzupełniającego finansowania
emerytalnego. Uruchomienie skumulowanych aktywów może nastąpić według jednego z dwóch modeli – Sales Model lub Loan Model,
które poza tożsamością realizowanego celu, oparte są na zasadniczo
odmiennych konstrukcjach jurydycznych. Istotą instrumentów opartych na Sales Model jest przeniesienie prawa do nieruchomości na
podmiot finansujący usługę, najczęściej wraz z chwilą zawarcia umowy w zamian za wypłacane jednorazowo lub periodycznie środki finansowe1. Jego alternatywę stanowią instytucje wykorzystujące instrumenty kredytowe, zakładające upłynnienie wartości finansowych
zamrożonych w nieruchomości z jednoczesnym pozostawieniem
praw do tej nieruchomości przy kredytobiorcy do chwili jego śmierci2.
Zabezpieczenie finansowania gwarantuje hipoteka ustanowiona na
kredytowanej nieruchomości.
Takiej konstrukcji odpowiada instytucja odwróconego kredytu hipotecznego (dalej: okh), będąca przedmiotem opublikowanego w kwietniu
2011 r. projektu założeń ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym3.
Przyjęta w projekcie perspektywa legislacyjna zakłada wprowadzenie na
poziomie ustawowym produktu komercyjnego4, umożliwiającego ewentualnie szersze, niż tylko dla celów finansowania emerytalnego, wykorzystanie kredytu zabezpieczonego odwróconą hipoteką. Niemniej specyfika okh stawia go w grupie produktów equity release.
Profil standardowego kredytobiorcy okh, długoterminowy charakter
usługi oraz zależność kosztów usług od wahań stóp procentowych stanowią podstawowe czynniki ryzyka dla beneficjentów dodatkowego finansowania emerytalnego.
Z uwagi na charakter usługi, celem regulacji ustawowej powinno
być zapewnienie na tyle wysokiego poziomu jej dookreślenia, aby pozwalał niwelować skutki mogących pojawić się zagrożeń generowanych przez czynniki gospodarczo-rynkowe, na które strony umowy
okh nie mają wpływu; czynniki ryzyka instytucjonalnego będącego
pochodną gwarancji bezpieczeństwa finansowego podmiotów świadczących usługi okh oraz ryzyka kontraktowe pozostające w sferze
decyzyjnej stron umowy. Na tym tle powstaje pytanie o zasadność
ukształtowania regulacji okh nie tylko w pełnej zgodności z wymogami
ochronnego reżimu prawa konsumenckiego (Hartlief 2004, s. 265–266),
ale ze szczególnym uwzględnieniem roli informacji oraz typowych
instrumentów ochrony konsumentów usług finansowych5. Wybrane
aspekty wskazanej problematyki ryzyka kontraktowego oraz instrumenty prawne służące ich ograniczaniu stanowią przedmiot dalszych
rozważań.
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RYZYKO DEZINFORMACJI
A KONSUMENCKIE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
Dostępność w obrocie prawnym instrumentów finansowania wywodzących się z obu wskazanych modeli wiąże się z ryzykiem niezrozumienia bądź nieodróżnienia charakteru oferowanej usługi. Ryzyko to
pogłębia tendencja do udostępniania wybiórczych i nierzetelnych informacji ofertowych6, niejasnego przedstawiania sposobu kalkulacji
i rozkładu ciężaru kosztów, w skrajnych przypadkach celowego wprowadzania w błąd, co do skutków prawnych oferowanej usługi, bądź
warunków i kosztów finansowania.
Praktyczna doniosłość zagrożenia dezinformacją, także na polskim
rynku usług uzupełniającego finansowania emerytalnego7, wynika z faktu, iż ich beneficjentami są konsumenci w starszym wieku, o słabszej
z zasady pozycji negocjacyjnej niż oferujący usługę podmiot profesjonalny. Ponadto instrumenty te stanowią na rynku krajowym novum
wśród usług finansowych dostępnych dla konsumentów. Gdy zauważymy towarzyszący temu zatrważająco niski poziom świadomości prawnej społeczeństwa, wyraźne staje się wysokie prawdopodobieństwo
niezrozumienia istoty oferowanych produktów, w szczególności nieodróżnienia usług wykorzystujących model oparty na sprzedaży nieruchomości od usług bazujących na modelu kredytowym, takich jak okh.
Z uwagi na odmienność jurydyczną stosowanych w obu modelach
konstrukcji prawnych i wynikający z nich różny dla beneficjentów finansowania stopień bezpieczeństwa ekonomicznego, koniecznością jest
nałożenie na podmioty oferujące usługi equity release określonych wymogów w zakresie rzetelnego i wyczerpującego informowania o rodzaju
usługi oraz o konsekwencjach prawnych wynikających z zawarcia umowy. Obowiązki informacyjne stanowią kluczowy w tym zakresie instrument ochrony konsumenta–kredytobiorcy (por. Recommendation...
2001, a także projekt przygotowany przez zespól w składzie: Ernst,
Kućka, Pecyna, Zoll 2010). Informacja konsumencka, kształtując świadomość i samodzielność kredytobiorcy, paradoksalnie staje się instrumentem ochrony obu stron konsumenckiej umowy kredytowej. Od
właściwie poinformowanego konsumenta, niezależnie od jego wieku,
można wymagać odpowiedzialności za podejmowane przez niego decyzje rynkowe. Deficyt wiedzy konsumenta, wpływający de facto na
stopień ryzyka obu stron umowy okh, może dotyczyć etapu wstępnych
informacji reklamowych, jak i informacji udzielanych na etapie przedkontraktowym, a następnie w chwili zawarcia umowy oraz po jej zawarciu. Wymogi informacyjne, mające swoje źródło w regulacji ustawowej,
powinny implikować udostępnienie konsumentom wyczerpujących,
zrozumiałych i jednoznacznych informacji na temat oferowanego produktu finansowego. Od konsumentów należy przy tym wymagać faktycznego zapoznania się z przedstawioną informacją.
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Treść i sposób przedstawienia informacji wstępnych zawartych
w reklamach i ofertach kierowanych do nieokreślonego adresata powinny gwarantować potencjalnemu kredytobiorcy możliwość zweryfikowania oferowanej usługi kredytowej, w szczególności odróżnienia okh od
produktów equity release opartych na umowie sprzedaży, a także zrozumienia skutków prawnych zawartej umowy oraz uprawnień przysługujących konsumentowi i nakładanych na niego obowiązków. Informacje
przekazywane konsumentowi na tym etapie powinny obejmować symulację finansowania opracowaną na podstawie reprezentatywnego przykładu8.
Kolejną fazę informacyjną stanowi informacja przedkontraktowa,
niezwykle silnie akcentowana jako instrument ochrony konsumentów,
na poziomie unijnych dyrektyw konsumenckich. Jej znaczenie zasadniczo nie ogranicza się do ochrony bezpieczeństwa transakcji, ale służy
wyznaczeniu standardów postępowania stron, wzmocnieniu przejrzystości informacyjnej, alokacji ryzyka umowy na przedsiębiorcę oraz
ochronie zaufania konsumentów (Wilhelmsson 2006, s. 17–18). Informacja przedkontraktowa powinna gwarantować konsumentom bezpieczne i świadome uczestnictwo w transakcjach rynkowych, służące
ochronie ich interesów ekonomicznych (Macierzyńska 2009, s. 477–
–480). W kontekście okh podkreślenia wymaga, iż skutek informacji
konsumenckiej wychodzić będzie poza ramy samej umowy kredytowej
bezpośrednio oddziałującej na sytuację majątkowo-prawną kredytobiorcy, wpływając, obok interesów ekonomicznych konsumenta, na jego relacje socjalne, rodzinne, a także na sytuację prawną jego spadkobierców.
Obowiązek przekazania informacji przedkontraktowej indywidualizującej ofertę kredytową został przewidziany także w polskim projekcie
założeń ustawy o okh. Na kredytodawcy spoczywać będzie sporządzenie na podstawie przeprowadzonego wywiadu kredytowego i dostarczenie konsumentowi arkusza informacyjnego, mającego charakter symulacyjny, służącego porównaniu ofert kredytowych9. Arkusz informacyjny
będzie sporządzany na podstawie niezweryfikowanych informacji udzielonych przez kredytobiorcę, co wyklucza jego ofertowy i wiążący charakter. Niemniej jednak, dla zapewnienia pożądanego poziomu ochrony
konsumenta, informacje notyfikowane na tym etapie powinny już indywidualizować warunki usługi kredytowej, w tym szczegółowo obejmować aspekt finansowo-kosztowy.
Dla rzeczywistej skuteczności instrumentów informacyjnych jako
narzędzia ochrony konsumentów, konieczne będzie następcze dostarczenie kredytobiorcy wiążącej oferty, sporządzonej na trwałym nośniku,
jeszcze przed podpisaniem umowy okh. Udzielona na tym etapie informacja ofertowa powinna odpowiadać swoim zakresem i treścią obligatoryjnej standardowej treści umowy kredytu10, która także powinna być
przedstawiona konsumentowi. Zakładając prawdziwość dostarczonych
przez konsumenta informacji oraz rzetelność sporządzenia arkusza, informacja udzielana przed zawarciem umowy powinna w znacznym
stopniu powtarzać treść informacji przedkontraktowych odnoszących
się do już skonkretyzowanej oferty.

STANDARDY POSTANOWIEŃ UMOWNYCH W UMOWACH OKH
Dla zminimalizowania ekonomicznego ryzyka kredytobiorcy okh
informacja przekazana na etapie przed zawarciem umowy powinna
być na tyle kompleksowa, aby w zasadniczo niezmienionym kształcie
składać się na postanowienia zawieranej umowy. Przyjęcie takiego
ostrożnościowego założenia nie rozwiązuje jednak problemu sankcji
na wypadek niezgodność pomiędzy treścią umowy a informacjami
przekazanymi konsumentowi przed jej zawarciem, której wprowadzenie na gruncie ustawy należałoby rozważyć.
Wśród zagrożeń mogących wyniknąć dla kredytobiorcy bezpośrednio z treści umowy można wskazać nakładanie na niego obowiązków
sprzecznych z prawem i zasadami współżycia społecznego lub przekraczających granice dobrych obyczajów, bądź obowiązków całkowicie
nieadekwatnych do charakteru świadczonej usługi finansowej, czy też
wprowadzenie postanowień rodzących rażąco nieuzasadnione korzyści
dla instytucji finansującej, bądź nierównomierny rozkład ryzyka finansowego przerzuconego na konsumenta11.
Jako pozbawione dostatecznego uzasadnienia z uwagi na cel zawieranej umowy kredytowej, należy ocenić nałożenie na kredytobiorcę obligatoryjnego wymogu zamieszkiwania nieruchomości bądź wpro-
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wadzanie ograniczeń w sposobie korzystania czy też czerpania pożytków z nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Wskazane
uprawnienia pozostają immanentnie związane z wykonywaniem prawa
własności przysługującego kredytobiorcy okh do chwili jego śmierci.
Ograniczenie zakresu uprawnień właścicielskich wymagałoby uzasadnienia, którego podstaw należałoby upatrywać w celu zawieranej umowy12. Nakładanie na kredytobiorcę zbyt daleko idących ograniczeń przysługujących mu praw podmiotowych nie znajduje usprawiedliwienia
w celu samej umowy okh, którym jest dla instytucji finansującej zysk
płynący ze sprzedaży produktu kredytowego.
Postulat zmniejszenia ryzyka po stronie kredytobiorcy powinien
być realizowany także poprzez precyzyjne uregulowanie na poziomie
umownym szeregu kwestii finansowych, w tym sposobu kalkulacji
kwoty kredytu, sposobu postawienia środków finansowych do dyspozycji kredytobiorcy, zdefiniowania maksymalnego poziomu finansowania kredytowego, wskazania strony ponoszącej koszt ustanowienia
hipoteki, koszty wyceny nieruchomości oraz zdefiniowania okoliczności
obligujących do aktualizacji wyceny w czasie związania umową13. Należy wykluczyć skuteczność nałożenia na konsumenta w drodze umowy
jakichkolwiek obciążeń finansowych, o których nie był informowany
z odpowiednim wyprzedzeniem przed zawarciem umowy, jak również
narzucania konsumentowi dodatkowych obciążeń i kosztów, których
źródłem nie jest ustawa lub umowa stron.
Treść umowy, dla ograniczenia ryzyka obu stron, powinna spełniać
kryterium przejrzystości i zrozumiałości zrelatywizowane do poziomu
przeciętnego konsumenta-beneficjenta okh (Bednarek 2006, s. 608,
655). Umowa kredytowa zawierana z konsumentem podlegać będzie
standardowej incydentalnej kontroli klauzul umownych, w szczególności jednostronnie narzuconych konsumentowi, jeżeli był on realnie pozbawiony możliwości ich indywidualnego negocjowania. W razie sporu,
nieprecyzyjne bądź niejednoznaczne sformułowanie klauzul umownych
rodzić będzie dla instytucji finansującej ryzyko stwierdzenia abuzywności stosowanego wzorca (Jagielska 2005, s. 699; Popiołek 2008,
s. 1098–1099), a co najmniej zastosowania w razie sporu niekorzystnej
dla instytucji finansującej wykładni in dubio contra proferentem (Lemkowski 2002, s.75–76).

POZYCJA KREDYTOBIORCY PO ZAWARCIU UMOWY
Poza ochronną rolą obowiązków informacyjnych oraz wymogów
stawianych treści postanowień umownych, jako obligatoryjny instrument ochrony kredytobiorcy okh projekt ustawy przewiduje konsumenckie uprawnienie do odstąpienia od umowy (colling-off period).
Warunkiem skutecznego przyznania tego uprawnienia powinno być
wyraźne notyfikowanie konsumentowi informacji o przysługującym mu
uprawnieniu już na etapie przedkontraktowym, a następnie włączenie do
treści umowy klauzuli odstąpienia precyzującej termin, sposób i skutki
odstąpienia. Dla pełnej skuteczności poinformowania konsumenta wraz
z podpisaniem umowy powinien mu być wręczany dodatkowy formularz odstąpienia. Warto zauważyć proponowany na gruncie projektu
ustawy o okh istotnie wydłużony w porównaniu z innymi regulacjami
konsumenckimi, bo 30-dniowy termin uprawniający kredytobiorcę do
wykonania uprawnienia, liczony od dnia zawarcia umowy.
Mając na uwadze tendencję do wydłużania colling-off period należałoby, obok sygnalizowanego uprawnienia do odstąpienia od umowy
stanowiącego instrument zmniejszający ryzyko nieprzemyślanego związania umową, rozważyć na gruncie regulacji ustawowej dodatkowy
mechanizm zmniejszenia ryzyka finansowego stron umowy, polegający
na przesunięciu momentu świadczenia pieniężnego na rzecz konsumenta poza granicę terminu uprawniającego go do odstąpienia od umowy.
Okh jest produktem z założenia długoterminowym. Upływ czasu na
rynku produktów finansowych stanowi czynnik istotnie kształtujący
ostateczną efektywność produktu. Z perspektywy kredytobiorcy długoterminowość świadczeń może także generować dodatkowe zagrożenia
w postaci wzrostu lub spadku wartości nieruchomości w czasie, skutków inflacji, wzrostu stóp oprocentowania kredytu, a także ryzyka upadłości kredytodawcy.
Dla ograniczenia wskazanych płaszczyzn ryzyka majątkowego kredytobiorcy, nadrzędne znaczenie na gruncie okh będzie mieć obligatoryjne umowne uregulowanie konsekwencji finansowych i obowiązków
stron umowy w tym zakresie. Zarówno wysokość finansowania, jak
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i wszelkie kategorie kosztów ponoszonych przez konsumenta wraz ze
wskazaniem sposobu ich kalkulacji powinny być wyczerpująco określone w treści umowy.
Specyfika okh zakłada przyjęcie niekiedy stosunkowo wysokiej dysproporcji pomiędzy całkowitą wysokością finansowania a rynkową
wartością nieruchomości14, definiowaną zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami15. W ten
sposób instytucja finansująca uzyskuje dodatkowe wzmocnienie skuteczności zabezpieczenia hipotecznego. Przy założeniu prawidłowego
przebiegu realizacji umowy, nie powinno stanowić to przyczyny zwiększenia ryzyka kredytobiorcy, może jednak wpłynąć na zaniżenie uzyskiwanej przez niego kwoty finansowania, szczególnie przy wzroście wartości nieruchomości w wieloletniej perspektywie czasowej. W takiej
sytuacji powinna być przewidziana na poziomie regulacji ustawowej
możliwość dokonania na żądanie kredytobiorcy rekalkulacji udzielonego
kredytu, poprzedzona dodatkową wyceną nieruchomości.
Kolejnym obszarem generującym potencjalne ryzyka dla beneficjenta okh mogą być postanowienia dotyczące sposobu korzystania
z nieruchomości. Zasadniczo należy zgodzić się, iż w interesie kredytodawcy korzystającego z zabezpieczenia hipotecznego, uzasadniona jest
dbałość o zachowanie substancji nieruchomości w stanie niepogorszonym. Niemniej jednak, instrumenty służące realizacji tego celu nie powinny unicestwiać poprzez swoją represyjność swobody korzystania
z nieruchomości przez kredytobiorcę.
Projekt założeń ustawy o okh przewiduje możliwość wprowadzenia
do umowy kredytowej zobowiązania kredytobiorcy do ograniczenia rozporządzania prawem do nieruchomości (por art. 57 § 2 k.c.). Naruszenie zobowiązania skutkować ma powstaniem po stronie konsumenta
odpowiedzialności odszkodowawczej o charakterze kontraktowym (por.
art. 471 k.c.)16.
Obok sankcji odpowiedzialności kontraktowej za naruszenie zobowiązania do nierozporządzania nieruchomością, projekt założeń przewiduje osobistą odpowiedzialność kredytobiorcy, bądź jego spadkobierców, za szkody mogące wyniknąć wskutek przeniesienia własności
nieruchomości na osoby trzecie bez uzgodnienia z instytucją finansującą, a także za doprowadzenie do zmniejszenia wartości nieruchomości zabezpieczającej kredyt wskutek niezrealizowania określonych
w ustawie obowiązków służących zachowaniu jej substancji (Założenia... 2011, s. 30–31).
Jeśli, jak zdaje się wynikać z projektu założeń, wskazane roszczenie
ma służyć ochronie kredytodawcy przed pogorszeniem właściwości nieruchomości wskutek jej dalszego używania przez nowego właściciela,
to ta intencja powinna zostać wyrażona w precyzyjny sposób na gruncie
regulacji ustawowej. Podobne wątpliwości budzi zakres odpowiedzialności kredytobiorcy wskutek niezrealizowania określonych w ustawie
obowiązków prowadzących do zmniejszenia wartości nieruchomości.
Najbardziej przejrzystą konsekwencją w obu sytuacjach powinno być
wypowiedzenie umowy kredytowej stawiające dług w stan natychmiastowej wymagalności (Założenia... 2011, s. 33), której generalnym
skutkiem będzie powstanie nieograniczonej odpowiedzialności majątkowej o charakterze osobistym. Z takim ryzykiem kredytodawca lub
jego spadkobierca dysponujący środkami ze sprzedaży nieruchomości
powinien się liczyć.
Ponoszenie przez kredytobiorcę odpowiedzialności za doprowadzenie do obniżenia wartości substancji nieruchomości należy oczywiście
co do zasady uznać za słuszne. Niemniej niedookreślenie okoliczności,
w których kredytobiorcy można przypisać odpowiedzialność generuje
dla niego dodatkowe ryzyko. Skoro kredytodawca okh z założenia godzi
się na ograniczenie odpowiedzialności kredytobiorcy do wartości przedmiotu zabezpieczenia, co wynika z istoty okh, wprowadzenie w obrębie
tej instytucji nieograniczonej odpowiedzialności osobistej kredytobiorcy
lub jego spadkobierców wskutek nieuprawnionego dokonania sprzedaży czy pogorszenia substancji nieruchomości17 nie powinno z zasady
polepszać sytuacji kredytodawcy. Stąd nałożenie na kredytobiorcę odpowiedzialności o charakterze osobistym, podczas gdy istotą okh jest
ograniczenie odpowiedzialności do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu18, wymaga wysoce precyzyjnego określenia
na gruncie ustawy obowiązków kredytobiorcy, których niedopełnienie
ma skutkować odpowiedzialnością osobistą oraz wyznaczenia zakresu
tej odpowiedzialności, jej przesłanek, bądź okoliczności egzoneracyjnych.
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ZAKOŃCZENIE
Przedstawiona analiza nie wyczerpuje problematyki ochrony beneficjenta okh. Niemniej pozwala na sformułowanie właściwego na etapie
legislacyjnym, generalnego postulatu zwrócenia uwagi na ekonomiczne bezpieczeństwo kredytobiorcy, którego gwarancje powinny wynikać
z samej konstrukcji jurydycznej instytucji odwróconego kredytu hipotecznego. Warto zauważyć, iż nałożenie na konsumentów zbyt restryktywnych ograniczeń i kosztów zmarginalizuje zainteresowanie produktem okh, a skłaniać będzie do korzystania z produktów sprzedażowych,
których świadczenie na rynku polskim nie podlega dostatecznemu nadzorowi finansowemu. Gwarancje trwałości i bezpieczeństwa finansowego beneficjenta usług uzupełniającego finansowania emerytalnego powinno stanowić bezwzględny warunek.
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Instrumenty o charakterze „sprzedażowym” dostępne są m.in. dla konsumentów rynku: brytyjskiego, niemieckiego, irlandzkiego, holenderskiego, włoskiego, węgierskiego, austriackiego, a także polskiego, rumuńskiego i bułgarskiego (dane na podstawie Raifer 2007, s. 23, aktualizowane).
Tzw. Loan Model oferuje większość państw UE, w których dostępne są usługi
typu equity release, w tym: Austria, Finlandia, Francja, Irlandia, Hiszpania,
Niemcy, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy (dane na podstawie Raifer
2007, s. 23, aktualizowane)
Założenia do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, Projekt
Ministerstwa Finansów z dnia 26 kwietnia 2011 r.
Projekt ustawy o okh zakłada pominięcie w niej kazuistycznego określania rodzajów nieruchomości, maksymalnej wysokości finansowania w stosunku
do wartości nieruchomości, schematów wypłat świadczenia kredytowego.
W zakresie podmiotowym planuje się rezygnację z uregulowania na drodze
ustawowej minimalnego wieku kredytobiorcy i jego małżonka będącego
współwłaścicielem nieruchomości. Nie jest przewidziane wprowadzenie do
ustawy obowiązku zamieszkiwania przez kredytobiorcę w nieruchomości, nie
została też wyraźnie wykluczona, przynajmniej na etapie założeń, możliwość
komercyjnego wykorzystania hipotekowanej nieruchomości.
W zakresie kompetencji ustawodawcy pozostanie zarazem ustalenie relacji między projektowaną ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym,
a obowiązującymi regulacjami usług finansowych świadczonych konsumentom.
Mimo iż stosowanie informacji lub reklam wprowadzających w błąd co do
charakteru świadczonej usługi kwalifikowane jest jako abuzywne praktyki
promocyjne (Łętowska 2004, s. 161–162; Bednarek 2009, s. 14).
Na którym dostępne są obecnie jedynie produkty zakładające sprzedaż nieruchomości.
Art. 8 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (DzU 2011,
nr 126, poz. 715).
Założenia do projektu ustawy o okh, s. 23 oraz s. 41–44.
Art. 8 Ustawy o kredycie konsumenckim.
Krytycznie należałoby się odnieść do klauzul spotykanych w umowach okh
świadczonych w państwach UE, takich jak: zobowiązanie konsumenta do
sporządzenia testamentu, ograniczenia dopuszczalności wypowiedzenia umowy przez konsumenta, bądź uzależnienie wypowiedzenia lub wcześniejszej
spłaty kredytu od ponoszenia dodatkowych kosztów, obowiązek uzyskania
zgody instytucji kredytowej na zamieszkanie w nieruchomości małżonka kredytobiorcy, zobowiązanie spadkobierców do współpracy z instytucją finansującą.
Szerzej na temat zakresu pojęcia „cel umowy” patrz Machnikowski 2005,
s. 168–169.
Według założeń do projektu ustawy o okh wyłączono z zakresu ustawy regulację wymienionych kwestii.
Wśród państw członkowskich UE poziom finansowania waha się od 25% do
80% wartości hipotekowanej nieruchomości.
DzU 2004, nr 261, poz. 2603 ze zm.
W kontekście planowanej regulacji wskazane byłoby dookreślenie rozumienia
na gruncie ustawy o okh pojęcia „rozporządzenia prawem”, o ile jego wykładnia miałaby być różna od treści zakazu ujętego w art. 57 § 1 k.c.
W tym wypadku znajdzie zastosowanie ogólna regulacja odpowiedzialności za
długi spadkowe.
Konstrukcja okh chroni kredytobiorcę od odpowiedzialności za wierzytelność
kredytową w zakresie przekraczającym wartość nieruchomości.

LITERATURA
Bednarek M. (2009), Sankcja „kredytu darmowego” jako środek ochrony konsumenta, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 3.
Bednarek M. (2006), w: E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo
zobowiązań – część ogólna, tom 5, Warszawa: C.H. Beck
Ernst U., Kućka M., Pecyna M., Zoll F. (2010), Obowiązki informacyjne, „Transformacje Prawa Prywatnego” nr 4, s. 69–75.
Hartlief T. (2004), Freedom and Protection in Contemporary Contract Law,
“Journal of Consumer Policy”, No 27.

Polityka Społeczna 2011

Hondius E. (2007), The Protection of the Weak Party, “Journal of Consumer
Policy”, Vol. 27.
Jagielska M. (2005), Niedozwolone klauzule umowne, w: Europejskie prawo
konsumenckie a prawo polskie, Zakamycze.
Lemkowski M. (2002), Materialna ochrona konsumenta, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny”, zeszyt 3.
Łętowska E. (2004), Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa:
C.H. Beck.
Macierzyńska E. (2009), Ochrona konsumentów, w: LawEuropa [dostęp:
30.06.2011], na stronie: www.laweuropa.com.



Machnikowski P. (2005), Swoboda umów według art. 3531 kc. Konstrukcja prawna, Warszawa: C.H. Beck.
Popiołek W. (2008), w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, Tom I. Komentarz do art. 1–44911, Warszawa: C.H. Beck.
Recommendation on pre-contractual information to be given to consumer by
lenders offering home loans, 1.3.2001, 2001/193/EC, OJ L. 69/25.
Reifner U., Clerc-Renaud S., Pérez-Carrillo E., Tiffe A., Knobloch M. (2007), Study
on Equity Release Schemes in the EU, Project No. MARKT/2007/23/H.
Willhelmsson T. (2006), European Rules on Pre-contractual Information Duties?, “ERA – Froum, Special Issue on European Contract Law”.

SUMMARY

A The article aims to indicate the issue of legal risks associated with the reverse mortgage institution, as well as selected instruments serving to reducing of this risks. The subject was recognized from the perspective of the creditor. The background for the
analysis are assumptions to the draft of the Polish Reverse Mortgage Act published in April 2011 and remarks resulted from implementing the equity release products to other EU legal systems.

BADANIA SYMULACYJNE EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ
W DOTYCHCZASOWYM I ZNOWELIZOWANYM SYSTEMIE EMERYTALNYM
Z PERSPEKTYWY PRZYSZŁEGO EMERYTA
Bożena Mielczarek
Instytut Organizacji i Zarządzania,
Politechnika Wrocławska

WPROWADZENIE
Zmiany wprowadzone niedawno w polskim systemie emerytalnym
obniżyły część składki przekazywanej do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Dotychczasowe 7,3% podstawy wymiaru składki zastąpiono składką podzieloną na dwie części: od dnia wejścia ustawy do
31 grudnia 2012 r. do OFE będzie przekazywane 2,3% podstawy wymiaru składki, natomiast pozostała część, tj. 5% zostanie zaewidencjonowana na specjalnie utworzonym subkoncie ubezpieczonego, które będzie prowadzone przez ZUS. Od 1 stycznia 2013 r. wysokość części
składki przekazywanej do OFE będzie stopniowo wzrastała, aż osiągnie docelowo wymiar 3,5% podstawy wymiaru składki. Odpowiednio,
składka przekazywana na subkonto ZUS będzie malała z 5% do 3,8%.
Od 1 czerwca 2013 r. waloryzacja składek zaewidencjonowanych
w ZUS będzie przeprowadzana corocznie, przy czym waloryzacji będzie
podlegała kwota składek zaewidencjonowanych na subkoncie do dnia
31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana waloryzacja powiększona o kwoty z tytułu dotychczasowych waloryzacji. Wskaźnik rocznej
waloryzacji jest równy średniorocznej dynamice wartości produktu
krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji.
Celem artykułu jest przeprowadzenie eksperymentów symulacyjnych, za pomocą których podjęta zostanie próba porównania obu systemów: dotychczasowego, w którym wysokość gromadzonej składki
w OFE wynosiła 7,3% oraz aktualnego, w którym składka ta została
rozbita na dwie części. W badaniach symulacyjnych zbadana zostanie
efektywność inwestycji w obu alternatywnych systemach, przy czym
analiza będzie dotyczyła wyłącznie tej części składki, która dotychczas
była odprowadzana w całości do OFE (7,3%), natomiast obecnie jest
dzielona pomiędzy OFE i ZUS (w zmieniającej się stopniowo proporcji).
Oba eksperymenty symulacyjne zostaną przeprowadzone przy tych
samych prognozach dotyczących zmian w wartościach wskaźników
makroekonomicznych, tak aby możliwe było porównanie efektywności
inwestycyjnej z punktu widzenia przyszłego emeryta przy zachowaniu
tego samego scenariusza zmian gospodarczych kraju. W badaniach wykorzystana zostanie metoda symulacyjna Monte Carlo, natomiast modele zostaną zbudowane w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

METODA MONTE CARLO
Symulacja oznacza eksperyment prowadzony na modelu matematycznym systemu rzeczywistego, zapisanym w postaci programu komputerowego, w miejsce eksperymentu wykonywanego bezpośrednio na
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badanym obiekcie. Evans, Olson (2002) podają, że symulacja to proces
projektowania modelu matematycznego lub logicznego systemu rzeczywistego lub problemu decyzyjnego, a następnie prowadzenie na tym
modelu eksperymentów (najczęściej komputerowych) w celu uzyskania
wiedzy na temat zachowań systemu rzeczywistego lub pomocy w rozwiązaniu problemu decyzyjnego.
Rozróżnia się wiele metod prowadzenia symulacji, ale najbardziej
popularny podział obejmuje symulację dyskretną, symulację ciągłą
i metodę Monte Carlo (MC). Celem symulacji Monte Carlo jest zwykle
określenie rozkładu losowego zmiennej wyjściowej, który zależny jest
od pewnej liczby losowych rozkładów wejściowych. Istotną rolę w metodzie odgrywa losowanie wielkości charakteryzujących proces poprzez
tzw. losowe próbkowanie. Zamiennie używane w literaturze określenia
to symulacja statyczna lub symulacja stochastyczna w arkuszu kalkulacyjnym, ponieważ właśnie arkusz kalkulacyjny jest najczęściej wykorzystywanym środowiskiem do prowadzenia symulacji tą metodą (por.
Mielczarek 2009).
W literaturze światowej można odnaleźć liczne przykłady zasto-sowania metody MC do prowadzenia analiz finansowych, w tym również
w badaniach pozwalających określić ryzyko inwestowania w programach emerytalnych. Bieker (2002) wykorzystał symulację Monte Carlo
do ustalenia optymalnego wieku odejścia na emeryturę uczestnika
programu emerytalnego (Delaware Pension Plan). Autor prognozował
za pomocą modelu symulacyjnego oczekiwaną wysokość emerytury
uwzględniając niepewności związane z poziomem płacy, inflacją oraz
oczekiwaną długością życia. Wyniki symulacji określone były w postaci rozkładów prawdopodobieństwa wysokości świadczeń emerytalnych dla zmieniającego się momentu odejścia na emeryturę (55, 60
i 65 lat). Bridges et al. (2010) badali za pomocą symulacji cztery
strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym, porównując wewnętrzne
prognozowane stopy zwrotu wyznaczane w momencie przechodzenia
na emeryturę dla czterech inwestycyjnych programów emerytalnych.
Autorzy uwzględniali niepewność związaną z przebiegiem kariery zawodowej i wysokością płacy oraz ryzyko inwestycji w różne instrumenty
rynku kapitałowego.
Badania symulacyjne dotyczące planowania strategii emerytalnej
przeprowadzili również Cooley at al. (2003). Autorzy porównywali wyniki uzyskane z modelu symulacyjnego z wynikami modeli analitycznych.
McFarland i Warshawsky (2010) badali za pomocą symulacji wpływ
zmienności rynków finansowych na wysokość emerytury. Naukowcy
wykorzystali dane na temat historycznych stóp zwrotu i pokazali, jak
znacząco odmiennych świadczeń mogą oczekiwać uczestnicy różnych
form programów emerytalnych. Badaniem wpływu zmian w systemie
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emerytalnym na budżet państwa zajmował się van Sonsbeek (2010).
Autor wykorzystał mikrostymulację, aby wybrać optymalną strategię
z punktu widzenia stanu finansów państwa.

DANE ŹRÓDŁOWE I ZAŁOŻENIA DO MODELI SYMULACYJNYCH
Zbudowane modele symulują efektywność inwestycyjną części
składki, która dotychczas była odprowadzana w całości do OFE (Model 1). Obecnie składka ta dzielona jest na dwa (zmieniające się procentowo w kolejnych latach) fragmenty, z których jeden inwestowany jest
dalej w OFE, natomiast drugi ewidencjonowany jest w ZUS (Model 2).
Badania przeprowadzono przy dziewięciu założeniach bazowych.
1. Przyszły emeryt nie posiada jeszcze historii inwestycyjnej, tj.
podejmuje pracę zarobkową w wieku 25 lat w dniu 1.01.2012 r.
2. Badana osoba przechodzi na emeryturę w wieku 65 lat.
3. Zakładamy, że w całym okresie zatrudnienia nie będzie żadnych
przerw w pracy i tym samym regularnie odprowadzana będzie składka
równa 7,3% podstawy.
4. Pierwsza uzyskana płaca jest nieznacznie wyższa od średniej
płacy minimalnej i wynosi 1500 zł. W kolejnych latach wynagrodzenie
zmienia się według rozkładu losowego dobranego na podstawie analizy danych historycznych zmian wysokości średniego wynagrodzenia
w latach 2000–2011.
5. Uczestnik programu emerytalnego nie zmienia funduszu.
6. Nie występują opóźnienia w przekazywaniu składek (nie uwzględnia się odsetek z tego tytułu).
7. Zakłada się jednolite wysokości w całym okresie symulacji
dwóch rodzajów opłat pobieranych przez OFE: opłata od składki na poziomie 3,5% (potrącana przed przeliczeniem składek na jednostki rozrachunkowe) oraz prowizja za zarządzanie pobierana od całości zgromadzonego kapitału w wysokości 0,034% miesięcznie na koniec każdego
miesiąca.
8. Spośród kilkunastu towarzystw OFE działających na polskim
rynku do badań symulacyjnych wybrano ING, ponieważ fundusz ten
w różnego rodzaju zestawieniach i rankingach znajduje się zwykle
w grupie wysoko ocenianych towarzystw.
9. Symulację poprowadzono z krokiem jednomiesięcznym. W takim
też układzie zostały zebrane i opracowane dane źródłowe.
Podstawową zaletą symulacji stochastycznej jest możliwość
uwzględniania w modelach danych wejściowych odzwierciedlających
niepewność zjawisk rzeczywistych. Niepewność modelowana jest pod
postacią rozkładów losowych, których poprawny dobór jest głównym
czynnikiem decydującym o poprawności uzyskiwanych wyników.
Przedstawione w artykule modele symulacyjne zostały zbudowane
na podstawie danych historycznych z całego okresu obowiązywania
dotychczasowego repartycyjno-kapitałowego systemu emerytalnego,
tj. z lat 1999–2011. Uwzględniono trzy grupy danych źródłowych, które
poddano analizie statystycznej i wprowadzono do modelu pod postacią
rozkładów losowych: (1) stopy zwrotu wybranego OFE, (2) wysokość
inflacji, (3) dynamika wartości produktu krajowego brutto.

Stopy zwrotu
W celu oszacowania wartości przyszłych stóp zwrotu badanego
funduszu OFE, pobrano ze strony Komisji Nadzoru Finansowego dane
na temat miesięcznych wartości jednostek rozrachunkowych funduszu ING za lata 1999–2011. Na podstawie pobranych wartości wyznaczono miesięczne stopy zwrotu dla całego badanego okresu, tj. dla
146 miesięcy (od maja 1999 r. do czerwca 2011 r.), a następnie obliczono średnią logarytmicznych stóp zwrotu i odchylenie standardowe (por.
tab. 1). Jednym z kluczowych elementów modelu jest prognoza wahań
cen jednostek uczestnictwa w przyszłości. W literaturze można znaleźć
wiele propozycji modelowania zmian cen instrumentów finansowych.
Jednym z modeli jest tzw. model błądzenia geometrycznego (por. Cuthbertson i Nitzsche 2001). Cena instrumentu podlega procesowi stochastycznemu z multiplikatywnym ciągiem zmian zmiennego rozmiaru
lub inaczej – podlega geometrycznym procesom ruchu Browna. Geometryczny ruch Browna to proces o stałej wartości oczekiwanej, zakłócony składnikiem losowym. Oznacza to, że zmienną losową ST można
zapisać równaniem stochastycznym postaci:
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gdzie:
1) zmienna losowa YT ma rozkład normalny ze średnią równą μT
i odchyleniem T;
2) zmienna losowa  ma standardowy rozkład normalny ze średnią
zero i odchyleniem równym jeden;
3) μT to oczekiwana miesięczna stopa zwrotu jednostki rozrachunkowej funduszu;
4) T jest zmiennością jednostki funduszu dla jednego miesiąca.
Wartości obu parametrów uzyskano poprzez analizę danych historycznych.

Średnie wynagrodzenie
W modelach przyjęto założenie, że wynagrodzenie pracownika
będzie się zmieniało zgodnie z rozkładem losowym dopasowanym na
podstawie danych historycznych. W tym celu pobrano z danych publikowanych przez GUS informacje na temat przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w poszczególnych kwartałach od I kw. 2000 r. do I kw.
2011 r. Z zebranych danych wyznaczono wartości procentowych zmian
(w ujęciu kwartalnym) i za pomocą testu Chi-kwadrat dopasowano
rozkład normalny (tab. 1). Za pomocą tego rozkładu symulowane będą
raz na kwartał miesięczne procentowe zmiany wynagrodzenia w przyszłości.

Produkt krajowy brutto
Waloryzacja składek zaewidencjonowanych na koncie ZUS będzie
się odbywała zgodnie ze wskaźnikiem wyznaczanym na podstawie dynamiki wartości produktu krajowego brutto za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji. Ze względu na niewielką liczebność
próby danych źródłowych (11 opublikowanych wartości za lata 2000–
–2010) nie jest możliwe dopasowanie teoretycznego rozkładu losowego. W modelu symulacyjnym posłużono się zatem metodą bootstrapping (por. Mielczarek 2007), która pozwala generować dane wejściowe
do symulacji wprost z danych historycznych. Zakłada się, że skoro
zaobserwowana próbka danych rzeczywistych zawiera wszystkie
niezbędne informacje o badanej populacji, można zatem tę próbkę traktować jako populację. Przed każdym powtórzeniem symulacyjnym pobierane są w sposób losowy wartości z próby danych historycznych.
Każde powtórzenie realizowane jest zatem na innej próbce losowej,
przy czym raz pobrana wartość wraca ponownie do próby historycznej. Mamy tu do czynienia z losowaniem ze zwracaniem, co oznacza,
że w każdej próbce bootstrap niektóre dane historyczne mogą wystąpić
wiele razy, a niektóre nie będą w ogóle reprezentowane.
Tabela 1. Statystyki wejściowych zmiennych losowych. Parametr Średnia
i Odchylenie wyznaczono z danych historycznych
Wartość
statystyki
Chi-kwadrat

Zmienna

Średnia

Odchylenie
Standardowe

Założony
typ rozkładu

Wartość jednostki
uczestnictwa
(miesięczna zmiana %)

0,0084

0,0257

Model błądzenia
geometrycznego

Nie dot.

Przeciętne wynagrodzenie
(miesięczna zmiana %)

0,0070

0,0252

Normalny

4,48
(= 0,05)

Technika
bootstrappingu

Nie dot.

Dynamika produktu
krajowego brutto

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych historycznych.

KONSTRUKCJA MODELI SYMULACYJNYCH MONTE CARLO
Skonstruowano dwa modele symulacyjne: Model 1, który symuluje
efektywność inwestycji w dotychczasowym systemie i Model 2, który
odwzorowuje zmodyfikowany system emerytalny. W obu modelach
symulacja prowadzona jest z krokiem miesięcznym i trwa przez 40 lat.
Eksperyment jest następnie powtarzany 200 razy i wyznaczane są wartości średnie z 200 powtórzeń.
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Model 1

ty 33,87 zł. W kolejnych miesiącach wartość ta jest prognozowana
zgodnie z modelem błądzenia geometrycznego (tab. 4), co uwidaczniane jest jako wzrost lub spadek wartości w kolumnie Cena J.U. na
koniec miesiąca. Iloczyn aktualnej ceny J.U. i sumy zgromadzonych
jednostek daje wartość kapitału (kolumna Wartość kapitału), która
jednak pomniejszana jest na koniec miesiąca o drugą opłatę na rzecz
OFE. Powoduje to zmniejszenie kapitału i ostateczna liczba jednostek
uczestnictwa wyznaczana jest ponownie (ostatnia kolumna: Końcowa
liczba J.U.).

W Modelu 1 (tab. 2) symulacja rozpoczyna się od wynagrodzenia
w pierwszym miesiącu w wysokości 1500 zł. Wynagrodzenie jest co
kwartał korygowane o wskaźnik wyznaczany z rozkładu normalnego
(tab. 1). Wysokość miesięcznej składki to 7,3% wysokości wynagrodzenia. Kwota ta pomniejszana jest o 3,5% (opłata na rzecz OFE)
i zamieniana na liczbę Jednostek Uczestnictwa (kolumna Liczba nowych J.U.). Symulacja ceny J.U. w funduszu rozpoczyna się od kwo-

Tabela 2. Struktura Modelu 1 (system dotychczasowy)
Początek miesiąca
Miesiąc
oszczĊdzania

Páaca

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1455,62
1455,62
1455,62
1425,59
1425,59
1425,59
1489,96
1489,96
1489,96
1531,74
1531,74
1531,74
1561,38
1561,38
1561,38
1565,57

Skáadka
Skáadka po
miesiĊczna opáacie 1

Koniec miesiąca
Liczba
nowych J.U.

Cena J.U. na
koniec miesiąca

Suma
J.U.

WartoĞü
kapitaáu

Nowa wartoĞü KoĔcowa
liczba J.U.
Opáata 2 kapitaáu

33,87
109,50
109,50
109,50
106,26
106,26
106,26
104,07
104,07
104,07
108,77
108,77
108,77
111,82
111,82
111,82
113,98
113,98
113,98
114,29

105,67
105,67
105,67
102,54
102,54
102,54
100,43
100,43
100,43
104,96
104,96
104,96
107,90
107,90
107,90
109,99
109,99
109,99
110,29

3,12
3,12
3,17
2,97
2,86
2,66
2,64
2,56
2,59
2,71
2,66
2,67
2,76
2,76
2,73
2,81
2,70
2,74
2,70

33,86
33,34
34,57
35,90
38,61
37,99
39,21
38,82
38,72
39,44
39,34
39,15
39,15
39,46
39,19
40,67
40,16
40,78
41,30

3,12
6,24
9,41
12,37
15,22
17,87
20,51
23,06
25,64
28,35
31,00
33,65
36,40
39,14
41,86
44,66
47,35
50,07
52,76

105,64
208,01
325,22
444,01
587,73
678,94
804,25
895,24
992,90
1117,79
1219,41
1317,42
1424,88
1544,56
1640,64
1816,07
1901,32
2041,63
2179,11

0,04
0,07
0,11
0,15
0,20
0,23
0,27
0,30
0,34
0,38
0,41
0,45
0,48
0,53
0,56
0,62
0,65
0,69
0,74

105,61
207,94
325,11
443,86
587,53
678,71
803,97
894,93
992,56
1 117,41
1 219,00
1 316,97
1 424,39
1 544,04
1 640,09
1 815,45
1 900,68
2 040,93
2 178,37

0
3,12
6,24
9,40
12,37
15,22
17,87
20,50
23,06
25,63
28,34
30,99
33,64
36,39
39,13
41,85
44,64
47,33
50,05
52,74

Uwaga: W tabeli przedstawiono pierwszych 19 miesięcy oszczędzania (spośród symulowanych 480) dla 1 wykonanego powtórzenia symulacyjnego. Skrót J.U. oznacza „jednostki uczestnictwa”.
Źródło: opracowanie własne.

składki są ewidencjonowane i rokrocznie (w czerwcu) waloryzowane.
W kolumnie Wskaźnik waloryzacji generowane są za pomocą metody
bootstrap (tab. 1) wartości wskaźników waloryzacji. Z pięciu kolejnych wskaźników wyznaczana jest wartość średnia (kolumna Średnioroczny wskaźnik waloryzacji), według której przeprowadzana jest
waloryzacja kapitału, który został zgromadzony do miesiąca stycznia
danego roku. W modelu założono, że pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona w drugim roku symulacji, czyli w 18. miesiącu
oszczędzania (zacieniony wiersz w tab. 3). Ostatnia kolumna tab. 3
obrazuje całość zgromadzonego kapitału emerytalnego, pochodzącego z OFE i ZUS.

Model 2
Model 2 składa się z dwóch modeli cząstkowych. Pierwszy model
cząstkowy różni się od Modelu 1 tylko procentową wysokością składki,
która zmienia się stopniowo od 2,3% w pierwszym roku oszczędzania,
do 3,5% począwszy do roku szóstego. W tab. 3 wyniki symulacji wysokości kapitału odkładanego w OFE są zapisane w dwóch pierwszych
kolumnach (Koniec miesiąca – OFE).
Drugi model cząstkowy odzwierciedla przyrost kapitału na koncie
ZUS. Wysokość odprowadzanej składki zmienia się od 5% w pierwszym roku oszczędzania do 3,8% w roku szóstym. Odprowadzane

Tabela 3. Struktura Modelu 2 (zmodyfikowany system)
K o n ie c m ie s ią c a - O F E
N o w a w a r to Ğ ü
k a p it a áu

K o n ie c m ie s ią c a - Z U S

K oĔcow a
lic z b a J .U .

3 3 ,8 0
6 7 ,6 4
1 0 2 ,2 0
1 3 3 ,4 7
1 6 1 ,5 1
1 8 9 ,4 1
2 2 9 ,1 7
2 6 5 ,9 1
3 0 5 ,0 7
3 5 6 ,2 4
3 7 7 ,4 0
4 2 7 ,7 0
4 8 5 ,5 5
5 3 6 ,9 3
5 9 5 ,4 0
6 5 1 ,4 6
7 0 9 ,3 9
7 4 2 ,7 2
7 8 4 ,6 6

zá
zá
zá
zá
zá
zá
zá
zá
zá
zá
zá
zá
zá
zá
zá
zá
zá
zá
zá

0 ,0 0
0 ,9 8
1 ,9 5
2 ,9 1
3 ,8 1
4 ,7 1
5 ,6 4
6 ,6 3
7 ,5 9
8 ,5 4
9 ,5 2
1 0 ,4 5
1 1 ,4 2
1 2 ,5 8
1 3 ,7 2
1 4 ,8 3
1 5 ,9 2
1 6 ,9 8
1 8 ,0 2
1 9 ,1 1

8 8 5 ,0 4
9 3 1 ,9 6
9 6 1 ,8 6
1 0 3 5 ,6 7

zá
zá
zá
zá

2 0 ,1 9
2 1 ,2 1
2 2 ,2 8
2 3 ,3 7

M ie s ią c
o s z c z Ċ d z a n ia

S k áa d k a n a ZU S

W a rto Ğ ü
k a p it a áu b e z
w a lo r yz a c ji

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

7 5 ,0 0
7 5 ,0 0
7 5 ,0 0
7 1 ,5 0
7 1 ,5 0
7 1 ,5 0
7 5 ,1 3
7 5 ,1 3
7 5 ,1 3
7 8 ,8 4
7 8 ,8 4
7 8 ,8 4
7 3 ,1 2
7 3 ,1 2
7 3 ,1 2
7 2 ,9 2
7 2 ,9 2
7 2 ,9 2
7 4 ,8 2

0 ,0 0
7 5 ,0 0
1 5 0 ,0 0
2 2 5 ,0 0
2 9 6 ,5 0
3 6 7 ,9 9
4 3 9 ,4 9
5 1 4 ,6 2
5 8 9 ,7 5
6 6 4 ,8 8
7 4 3 ,7 2
8 2 2 ,5 7
9 0 1 ,4 1
9 7 4 ,5 3
1 0 4 7 ,6 5
1 1 2 0 ,7 8
1 1 9 3 ,7 0
1 2 6 6 ,6 2
1 3 3 9 ,5 4
1 4 1 4 ,3 6

20
21
22
23

7 4 ,8 2
7 4 ,8 2
7 8 ,8 2
7 8 ,8 2

1 4 8 9 ,1 8
1 5 6 4 ,0 0
1 6 4 2 ,8 3
1 7 2 1 ,6 5

W s k a Ĩ n ik
w a lo r yz a c ji

ĝ r e d n io r o c z n y
w s k a Ĩ n ik
w a lo r yz a c ji

1 ,0 6 9

1 ,0 7 2 2

1 ,0 8 3 1 6

Zw a lo r yz o w a n y
k a p it a á

Suma

7 5 ,0 0
1 5 0 ,0 0
2 2 5 ,0 0
2 9 6 ,5 0
3 6 7 ,9 9
4 3 9 ,4 9
5 1 4 ,6 2
5 8 9 ,7 5
6 6 4 ,8 8
7 4 3 ,7 2
8 2 2 ,5 7
9 0 1 ,4 1
9 7 4 ,5 3
1 0 4 7 ,6 5
1 1 2 0 ,7 8
1 1 9 3 ,7 0
1 2 6 6 ,6 2
1 4 2 0 ,5 8
1 4 9 5 ,4 0

1 0 8 ,8 0
2 1 7 ,6 4
3 2 7 ,2 0
4 2 9 ,9 7
5 2 9 ,5 1
6 2 8 ,9 0
7 4 3 ,7 9
8 5 5 ,6 6
9 6 9 ,9 5
1 0 9 9 ,9 6
1 1 9 9 ,9 6
1 3 2 9 ,1 1
1 4 6 0 ,0 8
1 5 8 4 ,5 8
1 7 1 6 ,1 8
1 8 4 5 ,1 5
1 9 7 6 ,0 1
2 1 6 3 ,3 0
2 2 8 0 ,0 6

1 5 7 0 ,2 3
1 6 4 5 ,0 5
1 7 2 3 ,8 7
1 8 0 2 ,6 9

2 4 5 5 ,2 6
2 5 7 7 ,0 0
2 6 8 5 ,7 2
2 8 3 8 ,3 6

Uwaga: W tabeli przedstawiono pierwszych 19 miesięcy oszczędzania (spośród 480) dla 1 wykonanego powtórzenia symulacyjnego. Skrót J.U. oznacza „jednostki uczestnictwa”.
Źródło: opracowanie własne.
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PORÓWNANIE WYNIKÓW SYMULACJI

w systemie dotychczasowym. Z prawdopodobieństwem 0,95 (przyjęty
poziom ufności alfa = 0,05) kapitał zgromadzony w dotychczasowym
systemie zawierałby się w przedziale (1 124 318,06 do 1 328 349,72),
natomiast w nowym systemie przedział ten to (890 994,71 do
1 031 670,51).
Wyniki Modelu 2 obarczone są niższym ryzykiem. W Modelu 1
wartość minimalna kapitału zaobserwowana w próbie 200 powtórzeń
wynosiła 344 867,59 zł i była o około 15% niższa od minimalnej zaobserwowanej wartości kapitału w Modelu 2 (407 932,26). Symetrycznie,
większe wahania systemu dotychczasowego ujawniają się po stronie
osiąganych wartości maksymalnych, które są tam zdecydowanie wyższe niż w nowym systemie (o około 20%).
Na wykresie 1 porównano rozkład częstości zgromadzonego kapitału w próbie 200 powtórzeń dla obu modeli. W Modelu 2 wartości są
generowane niesymetrycznie, z przechyłem w stronę niższych wartości
kapitału. Wartości dla Modelu 1 rozkładają się bardziej równomiernie
wokół wartości średniej. Potwierdza to wniosek poprzedni. Gromadzenie kapitału według Modelu 2 nie pozwala oczekiwać znacząco wysokich wartości końcowych. Prawdopodobieństwo zebrania kapitału wyższego niż 1 000 000 zł wynosi w przypadku pierwszego modelu 0,62,
a dla drugiego modelu tylko 0,37.

Symulację obu modeli przeprowadzono, wykonując po 200 powtórzeń (tab. 3).
Tabela 3. Wyniki symulacji kapitału zgromadzonego w dotychczasowym
i nowym systemie emerytalnym
Wyszczególnienie

Model 1 (OFE)

Model 2 (OFE+ZUS)

Liczba powtórzeń
Średnia
Odchylenie standardowe
Wartość połowy długości przedziału ufności
Lewy zakres przedziału ufności
Prawy zakres przedziału ufności
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
Prawdopodobieństwo zebrania kapitału wyższego
niż 1 mln zł

200
1 226 333,89
520 498,52
102 015,83
1 124 318,06
1 328 349,72
344 867,59
3 075 026.70

200
961 332,61
358 873,45
70 337,90
890 994,71
1 031 670,51
407 932,26
2 562 171,05

0,62

0,37

Źródło: opracowanie własne.

Prognozowany kapitał zgromadzony według nowego systemu emerytalnego stanowi niecałe 80% oczekiwanego kapitału zgromadzonego

Wykres 1. Rozkład częstości prognozowanych wartości zgromadzonego kapitału w obu modelach
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Źródło: opracowanie własne.
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SUMMARY

The article examines the future outcomes of two pension schemes through stochastic simulation. The basic assumptions were
defined and two simulation models built in Excel spreadsheet were presented. The results of the simulation experiments show that
the former system has higher average returns which are however gained though the cost of increased risk.

42

Polityka Społeczna 2011
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FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE
I WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA
Elżbieta Ociepa-Kicińska
Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych,
Uniwersytet Szczeciński

WSTĘP
W wyniku reform systemów emerytalnych wiele krajów tradycyjny
system repartycyjny zastąpiło lub częściowo zastąpiło systemem kapitałowym. W ramach systemu kapitałowego funkcjonują fundusze emerytalne, których głównym celem jest pomnażanie aktywów ich członków
w taki sposób, aby osiągnąć możliwie jak najwyższy zysk przy akceptowalnym poziomie ryzyka, co z kolei przełoży się na wysokość emerytur
w przyszłości. Podmioty te działają w ramach przepisów określonych
w poszczególnych krajach. Jednymi z ważniejszych elementów rynku
emerytalnego są metody określające zasady polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych oraz sposoby rozliczania efektywności ich działalności.
Celem artykułu jest przegląd rozwiązań występujących w Polsce
i wybranych krajach świata, wskazanie obszarów podobieństw i różnic
oraz tendencji dominujących na świecie. Do analizy wybrano kraje
z różnych części świata, głownie te, w których kapitałowa część systemu jest częścią obowiązkową, zarządzaną przez fundusze emerytalne.

Analizując konstrukcję systemu, należy mieć na uwadze takie kwestie, jak (OECD/IOPS 2011): charakter świadczenia (zdefiniowane świadczenie, zdefiniowana składka), wiek emerytalny, źródło finansowania
funduszy emerytalnych, dostępność zewnętrznych form wypłacalności
i związanych z nimi gwarancji oraz formy ochrony funduszy emerytalnych przed bankructwem.
W przypadku systemów o charakterze zdefiniowanego świadczenia
(defined benefit – DB) mają one z góry wskazane zobowiązanie do wypłaty świadczenia emerytalnego na określonym poziomie. W przypadku
funduszy o zdefiniowanej składce (defined contribution – DC) wysokość świadczenia emerytalnego w przyszłości zależy od (Marska
2004):
– operacji dokonywanych przez fundusz emerytalny (zarządzanie
funduszem),
– regulacji prawnych (w tym limitów inwestycyjnych i metod rozliczania efektywności działalności),
– wyników instrumentów rynku finansowego (długookresowa stabilność gospodarcza),
– konstrukcji systemu emerytalnego (równomierne rozłożenie ryzyka).

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA I METODY POMIARU
W literaturze przedmiotu występuje kilka rodzajów metod określania
efektywności inwestycyjnej, rozumianej jako mierzalna cecha działań
polegających na lokowaniu środków finansowych w instrumenty finansowe (Dybał 2008, s. 57).
Podstawową miarą oceny rentowności funduszy emerytalnych
jest jednostka rozrachunkowa, definiowana przez Komisję Nadzoru
Finansowego jako jednostka udziału w kapitale zarządzanym przez
fundusz inwestycyjny. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa określana jest często jako stopa zwrotu z inwestycji. Stopy zwrotu wyrażane są jako wartości (Inderst 2009): nominalne, realne, absolutne
i relatywne.
Ocena efektywności inwestycyjnej może również zostać przeprowadzona za pomocą kryteriów klasyfikacji i oceny portfeli inwestycyjnych, takich jak (Dybał 2008, s. 60): miary ryzyka, portfele
wzorcowe – benchmarki, wielkość i struktura aktywów netto portfeli
i wskaźniki analizy fundamentalnej. Do oceny wyników inwestycyjnych funduszy emerytalnych służyć mogą również miary, pozwalające na odniesienie ich do rentowności inwestycji wolnych od ryzyka,
są to wskaźniki efektywności (Chybalski 2009): Sharpe’a, Jensena
lub Treynora.
Sposoby rozliczania efektywności inwestycyjnej w poszczególnych
krajach różnią się od siebie. Regulacje określają szczegółowo parametry
obliczeń, określają akceptowalne wyniki inwestycyjne, gwarantowany
poziom kapitału lub nie występują wcale, co zostanie dokładniej omówione w dalszej części pracy.

LIMITY INWESTYCYJNE A EFEKTYWNOŚĆ
DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY EMERYTALNYCH
Stosowanie limitów inwestycyjnych wprowadzających ograniczenia
dla zarządzających aktywami zgromadzonymi w funduszach emerytalnych ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Zasadność wprowadzania takich rozwiązań bywa argumentowana koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa zgromadzonych środków oraz faktem, że aktywa
zgromadzone w funduszach emerytalnych są powierzane w zarządzanie
prywatnym firmom, przy jednoczesnym założeniu obowiązkowej przynależności do kapitałowej części system emerytalnego.
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Tabela 1. Zależność pomiędzy charakterem świadczenia
a występowaniem limitów inwestycyjnych
w wybranych krajach świata
Kraj
Australia
Brazylia
Chile
Czechy
Estonia
Holandia
Hong Kong
Japonia
Kanada
Kazachstan
Kolumbia
Kostaryka
Meksyk
Peru
Polska
Salwador
Szwecja
Urugwaj
USA
Wielka Brytania

DB (%)

DC (%)

Występowanie limitów inwestycyjnych

10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95,0
0,0
99,0
84,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95,0
0,0
71,0
79,0

90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5,0
100,0
1,0
16,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5,0
100,0
29,0
21,0

nie
tak
tak
tak
tak
nie
nie
nie
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
nie
nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Antolin (2008).

Tabela 1 przedstawia wybrane kraje świata wraz z informacją o występujących w nich limitach inwestycyjnych oraz charakterze świadczenia jako procencie udziału dla odpowiednio zdefiniowanej składki oraz
zdefiniowanego świadczenia. Wynika z niej, że kraje, w których występuje 100% świadczenia w formie DC, stosują limity inwestycyjne, z kolei
tam, gdzie przeważa zasada zdefiniowanego świadczenia, limity raczej
nie występują.
W zależności od liczby lat pozostałych do osiągnięcia wieku emerytalnego w niektórych krajach zmienia się sposób alokacji aktywów
– im mniej lat do emerytury, tym bezpieczniejsze instrumenty finansowe. Występują również przypadki krajów, w których członkowie systemu, bez względu na wiek, mogą sami dokonywać wyboru pomiędzy
dostępnymi strategiami inwestycyjnymi (np. Chile), a dla poszczególnych strategii inwestycyjnych są stosowane różne miary oceny efektywności.
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METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ
W POLSCE

Liczne metody oceny efektywności inwestycyjnej funduszy emerytalnych stosowane są najczęściej przez badaczy, analityków, wiele
można na ich temat przeczytać. Z analizy sposobu rozliczania efektywności inwestycyjnej wybranych krajów świata wynika, że najbardziej
popularną metodą jej rozliczania jest określenie minimalnej stopy zwrotu z inwestycji, którą fundusz powinien osiągnąć w założonym okresie rozliczeniowym. Takie rozwiązanie stosuje się m.in. w Chile, Kolumbii, Niemczech, Peru, Salwadorze, Urugwaju i Kazachstanie. W Szwecji
określa się wskaźnik zwrotu inwestycji (ROI). Wbrew powszechnie panującym poglądom, wiele krajów nie stosuje żadnych wymagań minimalnych, jak na przykład w Australii, Czechach, Estonii, Holandii, Kanadzie, Kostaryce, Wielkiej Brytanii.

W Polsce podstawowym narzędziem oceny działalności funduszy
emerytalnych jest średnia ważona stopa zwrotu z inwestycji, która jest
definiowana jako suma iloczynów stopy zwrotu każdego z otwartych
funduszy i wskaźnika przeciętnego udziału w rynku danego otwartego
funduszu (ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych). Minimalna stopa zwrotu, którą fundusze powinny osiągnąć, jest
niższa o 50% od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy w okresie 36 miesięcy lub o 4 pkt. proc. od tej średniej,
w zależności od tego, która z tych wielkości jest niższa (Słownik rynku... 2011).
Porównanie przedstawionych rozwiązań stosowanych za granicą
oraz występujących w Polsce pokazuje, że przyjęte rozwiązania są
oparte na podobnym mechanizmie. Polski system oparty na zasadzie
DC określa limity inwestycyjne, minimalną wymaganą stopę zwrotu
z inwestycji, stosując tym samym wszystkie występujące w omówionych krajach mechanizmy kontroli. W tym miejscu należy wspomnieć
o metodzie obliczania średniej ważonej stopy zwrotu z inwestycji, która
oparta jest na tzw. benchmarku wewnętrznym, niezachęcającym funduszy do osiągania wyników inwestycyjnych na poziomie innym niż
poziom rynku. Obecnie metoda ta spotyka się z liczną krytyką, a w zamian proponowane jest wprowadzenie benchmarku zewnętrznego.
Pożądanymi cechami benchmarku zewnętrznego są (Rybiński 2010):
(1) umożliwienie swobodnego inwestowania we wszystkie klasy aktywów zawarte w benchmarku, (2) niezależność od nacisków politycznych, (3) umożliwienie osiągania możliwie jak najwyższych wyników
inwestycyjnych w ramach akceptowalnego ryzyka oraz wyeliminowanie problemu „inwestowania pod średnią”.

Tabela 2. Wymagania minimalne dotyczące efektywności inwestycyjnej
funduszy emerytalnych w wybranych krajach świata
Wymagania minimalne
dotyczące efektywności inwestycyjnej

Kraj
Australia
Chile
Czechy
Estonia
Holandia
Kanada
Kolumbia
Kostaryka
Niemcy
Peru
Salwador
Szwecja
Urugwaj
Wielka Brytania
Kazachstan

Nie są określone wymagania minimalne
Określona jest minimalna stopa zwrotu, którą fundusz powinien
osiągnąć. Wysokość minimalnej stopy zwrotu zależy od rodzaju
subfunduszu
Nie są określone wymagania minimalne
Nie są określone wymagania minimalne
Nie są określone wymagania minimalne
Nie są określone wymagania minimalne
Gwarantowana minimalna stopa zwrotu
Nie są określone wymagania minimalne
Gwarantowana minimalna stopa zwrotu
Gwarantowana minimalna stopa zwrotu
Gwarantowana minimalna stopa zwrotu
Określony jest wskaźnik zwrotu inwestycji ROI (Return on Investment)
Gwarantowana minimalna stopa zwrotu
Nie są określone wymagania minimalne
Gwarantowana minimalna stopa zwrotu

Źródło: opracowanie własne na podstawie Tapia (2008), Kritzer (2011).

Metoda określania minimalnej stopy zwrotu jest określana w różny
sposób w zależności od kraju. Dla przykładu, w Chile dla funduszy typu
A i B (największe ryzyko inwestycyjne) minimalna stopa zwrotu obliczana jest jako średnia realna stopa zwrotu z inwestycji za poprzednie
36 miesięcy dla wszystkich funduszy tego typu pomniejszona o 4 pkt.
proc. Dla funduszy typu C, D i E (odpowiednio malejący poziom ekspozycji na ryzyko) minimalna stopa zwrotu obliczana jest jako średnia
realna stopa zwrotu z inwestycji za poprzednie 36 miesięcy dla wszystkich funduszy tego typu pomniejszona o 2 pkt. proc. W Peru minimalna
stopa zwrotu to niższa z wartości: 25% średniej 12-miesięcznej realnej stopy zwrotu w systemie lub średniej miesięcznej stopy zwrotu
wszystkich funduszy za ostatnich 12 miesięcy, pomniejszonej o 3 pkt.
proc. Podobnie liczy się minimalną stopę zwrotu w Salwadorze, jest
to niższa z wartości: średnia miesięczna stopy zwrotu dla wszystkich
funduszy za ostatnich 12 miesięcy pomniejszona o 3 pkt. proc. lub
80% średnia miesięczna stopy zwrotu wszystkich funduszy za ostatnich 12 miesięcy. Urugwaj definiuje minimalną stopę zwrotu jako równą średniej stopie zwrotu systemu pomniejszonej o 2 pkt. proc.; jest
ona obliczana jest miesięcznie i bazuje na wynikach z poprzednich
12 miesięcy. Jako ostatni wskazany zostanie przykład Kazachstanu,
gdzie minimalna stopa zwrotu definiowana jest jako wartość niższa
pomiędzy 50% średniej 12-miesięcznej realnej stopy zwrotu wszystkich niepublicznych funduszy i średnim miesięcznym zwrotem wszystkich niepublicznych funduszy za ostatnich 12 miesięcy pomniejszonym
o 2% (Tapia 2008).
Na podstawie przedstawionej analizy widać, że idea określania minimalnej wartości jest podobna, różnią się natomiast okresy, za które
dokonuje się obliczeń. Potwierdza to niejako stwierdzenie, iż teoria zna
wiele metod oceny funduszy, a praktyka rynkowa pokazuje jedno dominujące narzędzie.



PODSUMOWANIE
Wyniki przedstawionej analizy pokazują, że rozwiązania, które wydają się być oczywiste, w rzeczywistości często funkcjonują inaczej,
a propozycje zmian występujące licznie w literaturze przedmiotu nie są
wdrażane w praktyce. Kolejnym etapem rozwoju kapitałowych rynków
emerytalnych wydaje się być modyfikacja istniejących rozwiązań, wydłużanie okresów oceny wyników osiągniętych przez fundusze, wprowadzenie zewnętrznych mierników oceny efektywności, co z kolei ma
zapewnić zwiększenie poziomu efektywności osiąganej przez OFE efektywności inwestycyjnej.
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SUMMARY

The study contains methods of estimation of the investment effectiveness of pension funds in Poland and selected countries of
world. It shows areas of resemblances and differences and possible determinants of their appearing. Analysis showed that the
simplest, based on the minimal rate of return methods are the most common in the world.
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WSTĘP
Prowadzone w ostatnich latach dyskusje na temat reformy II filaru
systemu emerytalnego skupiały się w dużej mierze na sposobach
zwiększenia efektywności jego funkcjonowania. W ramach przedstawianych projektów zmian przepisów prawnych pojawiały się propozycje dotyczące m.in. wprowadzenia zróżnicowanych strategii inwestycyjnych w postaci subfunduszy o różnym profilu ryzyka, zmiany stopy
referencyjnej, modernizacji systemu opłat, rozszerzenia katalogu lokat
dostępnych otwartym funduszom emerytalnym oraz uelastycznienia limitów inwestycyjnych przewidzianych dla OFE (Otwartych Funduszy Emerytalnych). W szczególności modyfikacja regulacji prawnych w tych dwóch ostatnich kwestiach może skutkować możliwością
wypracowania wyższych stóp zwrotu oraz ograniczeniem kosztów
ponoszonych przez OFE, a w rezultacie wzrostem wartości kapitału
zgromadzonego na kontach w funduszach emerytalnych. Jedną z ciekawszych propozycji w tym zakresie wydaje się być stworzenie OFE
możliwości pasywnego inwestowania na rynku finansowym przy wykorzystaniu tytułów uczestnictwa funduszy ETF (exchange-traded
funds).
Celem artykułu jest scharakteryzowanie funduszy ETF (w szczególności zaś ich zalet) w kontekście ich potencjalnego wykorzystania
przez OFE, a także zaprezentowanie dotychczasowych doświadczeń
w zakresie wykorzystania tych instrumentów finansowych przez fundusze emerytalne na świecie.

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZY ETF
Fundusze ETF to otwarte fundusze inwestycyjne, których celem jest
dążenie do jak najwierniejszego odwzorowania wyniku inwestycyjnego
(stopy zwrotu) określonego indeksu (benchmarku). Zdecydowana większość funkcjonujących obecnie funduszy ETF na świecie naśladuje zachowanie różnorodnych indeksów rynków akcji, ale coraz więcej podmiotów dąży do odzwierciedlenia indeksów rynków papierów dłużnych,
pieniężnych, towarowych, a także walutowych.
W celu odwzorowania wyniku określonego indeksu, fundusze ETF
stosują zazwyczaj jedną z dwóch metod replikacji: fizyczną replikację
(w jej ramach wyróżnia się pełną replikację, optymalizację oraz metodę
reprezentatywnej próbki) oraz replikację syntetyczną (opartą na swapach).
Portfel funduszy ETF jest zwykle zarządzany pasywnie1, czego
najważniejszą konsekwencją jest możliwość istotnego ograniczenia
kosztów zarządzania tego rodzaju funduszem wobec stawek opłat za
zarządzanie pobieranych przez aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne. Na podstawie zakupionych do portfela inwestycyjnego instrumentów finansowych fundusz ETF dokonuje emisji tytułów uczestnictwa
(ma możliwość stałej – codziennej ich kreacji). Trafiają one do obrotu
(za pośrednictwem animatora) na rynek wtórny (giełdę papierów wartościowych), gdzie są notowane i są przedmiotem obrotu (w systemie
notowań ciągłych) na takich samych zasadach, jak np. akcje spółek2.
Tytuły uczestnictwa funduszy ETF mogą być notowane na jednej giełdzie
papierów wartościowych lub też mogą być przedmiotem obrotu na kilku
giełdach jednocześnie (oraz na alternatywnych platformach obrotu) – na
zasadzie cross-listingu.
Do najważniejszych zalet inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy ETF należą: dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, wysoki poziom transparentności tej formy inwestowania, prostota dokonywania
inwestycji, wysoka płynność inwestycji, relatywnie niskie koszty oraz
możliwość uzyskania ekspozycji na różnorodne rynki (zarówno w sensie rodzaju aktywów, jak też geograficznym). Z punktu widzenia dużego
inwestora instytucjonalnego – jakim jest OFE – szczególne znaczenie
wydają się mieć trzy ostatnie cechy.
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Wysoka płynność inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy ETF
wynika nie tylko z faktu, iż są one przedmiotem obrotu na rynku giełdowym w systemie notowań ciągłych (dzięki czemu są także na bieżąco – w czasie rzeczywistym – wyceniane przez rynek), ale także dlatego, iż nad zapewnieniem płynności czuwają animatorzy (market
makers)3. W rezultacie inwestorzy zamierzający nabyć lub sprzedać je
na giełdzie (nawet przy stosunkowo dużych zleceniach) mogą to zrobić w każdym momencie bez obawy, iż wpłynie to niekorzystnie na
cenę realizacji transakcji (w przypadku bardzo dużych zleceń możliwe
jest także zawarcie transakcji pakietowej).
Jak zostało już wspomniane, pasywny sposób zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ETF umożliwia ograniczenie kosztów
zarządzania, co w końcowym efekcie korzystnie przekłada się na wysokość opłaty za zarządzanie lub wysokość wskaźnika kosztów całkowitych (total expense ratio – TER).
Przykładowo, według danych BlackRock i Strategic Insight Simfund Global dla rynku europejskiego na początku 2011 r. średnia
stawka TER dla akcyjnych funduszy ETF dających ekspozycję regionalną na rynek europejski wynosiła 0,31% w skali roku, podczas gdy
w przypadku aktywnie zarządzanych (nieindeksowych) sięgała 1,87%
(BlackRock 2011). Podobne dysproporcje występowały także w funduszach akcyjnych zorientowanych na rynki międzynarodowe (stawki
TER wynosiły odpowiednio 0,55% i 1,85%) oraz w funduszach dłużnych (0,19% i 0,99%).
Fundusze ETF oferują także bardzo szerokie możliwości inwestycyjne, w niczym nieustępujące tradycyjnym funduszom inwestycyjnym. Największą różnorodnością charakteryzują się niewątpliwie
akcyjne fundusze ETF (w końcu maja 2011 r. na świecie funkcjonowały 2064 takie fundusze). W tej kategorii istnieją podmioty replikujące
indeksy i subindeksy zróżnicowane m.in. pod względem kapitalizacji
rynkowej, szerokości rynku, sektora gospodarki, czy też stylu (tematu) inwestycyjnego. Poprzez naśladowanie zachowania określonych indeksów krajowych, regionalnych lub globalnych, fundusze
ETF pozwalają inwestorom na uzyskanie ekspozycji zarówno na
najbardziej rozwinięte gospodarki świata, jak też na tzw. rynki wschodzące (emerging markets), a nawet na tzw. rynki graniczne (frontier
markets).
Sporym potencjałem dysponują również fundusze ETF odwzorowujące indeksy rynku papierów dłużnych (437 funduszy). Mogą
one dawać m.in. dostęp do papierów skarbowych, korporacyjnych
lub komunalnych, do instrumentów o zróżnicowanym okresie zapadalności, o określonym poziomie ratingu, a także do rynku papierów
dłużnych w określonym państwie, regionie, grupie krajów lub do rynku
globalnego.
Coraz szersze spektrum możliwości inwestycyjnych oferują towarowe fundusze ETF (162 fundusze). Za ich pośrednictwem można
uzyskać ekspozycję na cały rynek towarowy, na rynki określonych
grup towarów lub surowców (np. energetycznych, metali przemysłowych) lub też na rynki poszczególnych surowców bądź towarów (w
szczególności na rynek ropy naftowej i złota).
Wszystkie powyższe zalety byłyby jednak mało istotne, gdyby
okazało się, że stopy zwrotu wypracowywane przez fundusze ETF
(z założenia zbliżone do stóp zwrotu określonych indeksów) są niższe
w porównaniu z podmiotami, które aktywnie zarządzają swoim portfelem inwestycyjnym. Jak jednak pokazują wyniki szeregu badań przeprowadzanych zarówno na przestrzeni ostatnich kilku lat, jak też w okresie kilku ostatnich dekad, tak się nie dzieje. Przeciwnie – znacząca
część badań dotyczących efektywności rynku kapitałowego wskazuje, iż
w długim okresie wyniki inwestycyjne (uwzględniające pobierane opłaty) osiągane przez aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne są z reguły gorsze niż rynkowe stopy zwrotu (a więc – nieco upraszczając
– przez pasywnie zarządzane fundusze)4.
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WYKORZYSTANIE FUNDUSZY ETF
PRZEZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA ŚWIECIE
Opisane powyżej wybrane cechy funduszy ETF są głównymi
powodami, dla których coraz większa liczba inwestorów instytucjonalnych decyduje na włączenie tych instrumentów finansowych do swojego portfela inwestycyjnego. Dowodzą tego dane opublikowane w raporcie opracowanym przez Barclays Global Investors przy współpracy
z Thomson Reuters (Annual review... 2009).
Według tego opracowania zaangażowanie inwestorów instytucjonalnych w fundusze ETF w latach 1997–2008 systematycznie rosło
– na początku tego okresu tytuły uczestnictwa funduszy ETF posiadało jedynie 165 podmiotów, w 2001 r. było ich już 1103, trzy lata później 1627, a w 2008 r. aż 2926 inwestorów instytucjonalnych (spośród 37441 zbadanych podmiotów) zadeklarowało, iż wykorzystywali w swoich inwestycjach fundusze ETF. W grupie tej znalazły się
także fundusze emerytalne (pension funds).
Według danych na koniec 2008 r. 38 funduszy emerytalnych (spośród 226 zbadanych) posiadało w swoich portfelach tytuły uczestnictwa ETF-ów. Oznacza to, że mimo stosunkowo krótkiej historii rynku
funduszy ETF na świecie5 już co szósty (16,8%) fundusz emerytalny
(spośród badanych) zdecydował się na wykorzystanie w swoich inwestycjach tego instrumentu finansowego. W ww. okresie zauważyć
można było stały (za wyjątkiem 2006 r.) wzrost liczby funduszy emerytalnych posiadających w portfelu ETF-y – w 1997 r. było ich zaledwie 5, pięć lat później 28, a w 2008 r. już 486.
Zdecydowana większość z nich (45) posiadała w swoim portfelu
fundusze ETF notowane na giełdach amerykańskich, natomiast jedynie
4 zainwestowały w fundusze ETF znajdujące się w obrocie na rynku europejskim (także 4 ulokowały swoje środki finansowe w ETF-y notowane
na giełdach w pozostałych częściach świata). Podobnie pod względem
liczby funduszy wykorzystujących tytuły uczestnictwa ETF-ów w swoich
strategiach inwestycyjnych, wyraźną przewagę nad podmiotami europejskimi (tylko 6 funduszy, czyli 5,1% zbadanych) miały fundusze amerykańskie (23 podmioty, czyli 38,3% zbadanych). W pozostałych częściach
świata fundusze emerytalne korzystały z ETF-ów chętniej niż fundusze
europejskie, ale rzadziej niż fundusze amerykańskie (9 funduszy, czyli
18,4% zbadanych).
Choć dane te nie są zbyt imponujące (w szczególności odnośnie
do funduszy emerytalnych w Europie), należy jednak zwrócić uwagę, iż
wynika to ze stosunkowo krótkiej obecności funduszy ETF na parkietach
giełdowych, zwłaszcza na Starym Kontynencie (co wiązało się z niskim
poziomem świadomości na temat możliwości ich praktycznego zastosowania), z dość ograniczonej oferty tych instrumentów finansowych
(w początkowym okresie rozwoju rynku ETF-ów, tj. w latach 90. XX w.
i w pierwszych latach minionej dekady), wreszcie zaś z barier prawnych,
które przez długi czas uniemożliwiały (lub nadal uniemożliwiają) wykorzystywanie tych instrumentów przez fundusze emerytalne (taka sytuacja ma miejsce m.in. w Polsce).
Ponieważ jednak rynek funduszy ETF rozwija się ostatnio bardzo
dynamicznie (w latach 2009–2010 wartość aktywów funduszy ETF na
świecie, mimo kryzysu finansowego, wzrosła o 84,4%7, zaś ich liczba
zwiększyła się o 54,2%), można sądzić, iż obserwowana w minionej
dekadzie wzrostowa tendencja (jeśli chodzi o wykorzystanie ETF-ów
przez fundusze emerytalne) będzie nadal kontynuowana.

Stany Zjednoczone
Hipotezę tę potwierdzają badania prowadzone przez Greenwich Associates. Według najnowszego badania tej instytucji, opublikowanego
w maju tego roku (Institutional... 2011), inwestorzy instytucjonalni
w coraz większym stopniu decydują się na wykorzystanie funduszy ETF
w swoich portfelach inwestycyjnych. W ww. badaniu wzięło udział 70
inwestorów instytucjonalnych ze Stanów Zjednoczonych wykorzystujących obecnie w swojej polityce inwestycyjnej ETF-y, w tym 25 dużych
firm zarządzających aktywami (asset management firms) oraz 45 funduszy instytucjonalnych (institutional funds). W tej ostatniej grupie znalazły
się pracownicze fundusze emerytalne (corporate pensions), publiczne
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fundusze emerytalne (public pensions) oraz fundacje (endowments and
foundations). Ogółem instytucje, które uczestniczyły w tym badaniu, zarządzają kapitałem o wartości około 7,5 bln USD, z czego około 3/4 firm
zarządzających aktywami zarządza aktywami przekraczającymi 20 mld
USD, a większość funduszy instytucjonalnych zarządza środkami o wartości powyżej 500 mln USD.
Wśród funduszy instytucjonalnych około 32% podmiotów zamierza
do 2013 r. zwiększyć swoje zaangażowanie w fundusze ETF, zaś jedynie
9% chce zredukować swoje inwestycje w te instrumenty finansowe.
Większość badanych funduszy instytucjonalnych deklaruje, iż zwiększy
udział ETF-ów w swoich portfelach o 1–4% (17% badanych); zwiększenie zaangażowania o 5–10% zapowiada 10% podmiotów, zaś powyżej 10% – 5% instytucji.
Wartość tytułów uczestnictwa funduszy ETF w aktywach ww. podmiotów jest obecnie jeszcze względnie niewielka, choć mocno zróżnicowana (od 10 do 200 mln USD) i wykazuje tendencję rosnącą8.
Fundusze ETF są w zdecydowanej większości zarządzane pasywnie, dlatego też uważa się, że powinny dawać także pasywną ekspozycję
na rynki określonych aktywów. Mimo to stosunkowo duża część respondentów w badaniu Greenwch Associates zadeklarowała, że stosuje
je także w celu osiągnięcia aktywnej ekspozycji (active exposure). Taki
sposób podejścia do inwestycji w ETF-y reprezentują przede wszystkim
firmy zarządzające aktywami, ale również wśród funduszy instytucjonalnych 23% respondentów zadeklarowało, iż stosuje ETF-y w celu uzyskania taktycznej aktywnej ekspozycji na krajowy rynek akcji (15% na
zagraniczny rynek akcji).
Fundusze ETF są wykorzystywane przez inwestorów instytucjonalnych przede wszystkim w celach taktycznych – dotyczy to zwłaszcza
firm zarządzających aktywami (40% z nich zadeklarowało, iż inwestuje
w określony fundusz ETF na okres od 1 do 6 miesięcy, a kolejne 40%, że
czas ten jest krótszy niż miesiąc). W przypadku zorientowanych bardziej długoterminowo funduszy instytucjonalnych, fundusze ETF są relatywnie częściej stosowane w celu osiągnięcia celów strategicznych,
dlatego też około 1/4 respondentów z tej grupy wskazała, iż inwestuje
w ETF-y na okres od 1 do 6 miesięcy, tyle samo na okres od 7 do
12 miesięcy, a nieco ponad 1/3 na rok lub dłużej.
Zarządzający aktywami funduszy instytucjonalnych wykorzystują
ETF-y w czterech głównych funkcjach: podczas zmian zarządzających
aktywami (manager transitions) – 63%, w celu uzyskania szybkiej ekspozycji na określoną klasę aktywów (cash equitization) – 51%, w celu
równoważenia portfela (rebalancing) – 44% oraz do taktycznych dostosowań portfela (tactical adjustments) – także 44%. Wśród innych zastosowań funduszy ETF należy wymienić: strategię core-satellite, uzupełnienie portfela (portfolio completion), zabezpieczenie portfela (hedging)
oraz cele płynnościowe (overlay/liquidity sleeve).
Przy wyborze konkretnych funduszy ETF do portfela najważniejsze
znaczenie dla funduszy instytucjonalnych (podobnie rzecz się ma wśród
firm zarządzających aktywami) ma kwestia ich płynności (wolumenu
obrotu) – 61%. Inne czynniki brane pod uwagę to: wskaźnik kosztów
(expense ratio) funduszu ETF – 59%, wskaźnik błędu naśladowania
(tracking error)9 – 54%, reputacja firmy zarządzającej funduszem i całej
grupy kapitałowej – 39%, historyczne wyniki funduszu (track record) –
39% oraz stosowany benchmark – 22%10.
Amerykańskie fundusze instytucjonalne najczęściej decydują się
na inwestowanie w fundusze ETF iShares (grupa BlackRock) – aż 78%
z nich lokuje środki finansowe w te instrumenty. Na decyzję tę wpływa
przede wszystkim zapewnienie płynności tych instrumentów, szeroka
oferta produktowa, efektywna platforma transakcyjna, bezpieczeństwo
i dokładność odwzorowywania indeksów.

Europa
Nieco inne wnioski dotyczące zainteresowania funduszami ETF
wśród inwestorów instytucjonalnych wynikają z raportu przygotowanego przez Investment & Pensions Europe przy współpracy z Invesco
(IPE European... 2011). Uczestnikami tego badania było 148 instytucji finansowych z 25 państw europejskich (głównie z Wielkiej Brytanii, Irlandii i krajów Beneluksu) zarządzających aktywami o łącznej
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wartości 1194 mld euro (pod tym względem dominowały podmioty francuskie – aktywa instytucji z tego kraju stanowiły 62% aktywów wszystkich respondentów). Aż 75% spośród nich określiło się
jako fundusze emerytalne – były to głównie fundusze pracownicze
(74 podmioty)11.
Po kilku latach rosnącego zainteresowania funduszami ETF i tradycyjnymi funduszami indeksowymi oraz osiągnięciu rekordowego
poziomu 44% w 2007 r. (odsetek respondentów aktywnie wykorzystujących ETF-y), w kolejnych latach mieliśmy do czynienia raczej z tendencją spadkową (30% w 2008 r., 34% w 2009 r. i 28% w 2010 r.).
Było to konsekwencją kryzysu finansowego, wskutek którego na
pierwszy plan wysunęły się inne problemy. W tej sytuacji korzyści
oferowane przez ETF-y (głównie w postaci niższych kosztów) okazały
się mniej atrakcyjne niż te, które mogą pochodzić z alternatywnych
rozwiązań inwestycyjnych (takich, jak np. instrumenty pochodne).
Do krajów, w których stopień wykorzystania ETF-ów przez inwestorów instytucjonalnych w 2010 r. zmniejszył się, należały głównie kraje Beneluksu, państwa skandynawskie, Szwajcaria, Wielka
Brytania i Irlandia. Z kolei w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, we Francji i we Włoszech popularność ETF-ów w minionym roku
wzrosła.
Charakterystycznym zjawiskiem na rynku europejskim jest to, iż
najchętniej wykorzystują fundusze ETF w swojej polityce inwestycyjnej
mniejsi inwestorzy (35%), natomiast najrzadziej korzystają z tych instrumentów duże podmioty (19%). Obie grupy inwestorów instytucjonalnych zmniejszyły jednak swoje zaangażowanie w 2010 r. w stosunku
do roku poprzedniego (odpowiednio o 4 i 10 pkt. proc.).
Zdecydowanie najpopularniejszymi rodzajami indeksów wykorzystywanymi przez inwestorów instytucjonalnych korzystających z produktów indeksowych były w 2010 r. indeksy benchmarkowe (92%) –
były stosowane ośmiokrotnie częściej niż indeksy enhanced oraz indeksy fundamentalne (odpowiednio 13% i 11%)12.
Najczęściej stosowanymi przez europejskich inwestorów instytucjonalnych instrumentami finansowymi dającymi ekspozycję na określony indeks były w 2010 r. indeksowe otwarte fundusze inwestycyjne
(42% – spadek o 11 pkt. proc. w stosunku do roku 2009); największym
zainteresowaniem cieszyły się one we Francji, Niemczech, Szwajcarii
i w krajach skandynawskich. Na fundusze ETF wskazało 32% respondentów ogółem (o 4 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej) – ten instrument
okazał się szczególnie popularny w państwach środkowoeuropejskich
(64%) i we Włoszech (71%).

ZAKOŃCZENIE
Pasywne inwestowanie zdobywa coraz więcej zwolenników wśród
inwestorów instytucjonalnych na świecie, w tym także wśród funduszy emerytalnych. Choć ich udział w aktywach instrumentów pozwalających na replikowanie wyników określonego indeksu jest obecnie
stosunkowo niewielki (w szczególności na rynku europejskim), to
jednak w długiej perspektywie popularność funduszy ETF i innych instrumentów indeksowych w tej grupie inwestorów powinna rosnąć.
Dowodzą tego zaprezentowane w artykule wyniki badań prowadzonych przez renomowane instytucje, które wskazują, iż wykorzystanie
produktów indeksowych (w tym zwłaszcza funduszy ETF) przez fundusze emerytalne generalnie systematycznie rośnie (za wyjątkiem
ostatnich lat w Europie).
Szereg zalet funduszy ETF (w tym m.in. konkurencyjne wyniki inwestycyjne, wysoka płynność, niskie koszty oraz bogata oferta) oraz
różnorodne możliwości ich wykorzystania w praktyce inwestycyjnej,
to najważniejsze argumenty, które przemawiają za realizacją takiego
scenariusza.
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Od niedawna na świecie funkcjonują także nieliczne fundusze ETF zarządzane
aktywnie, jednak ich znaczenie jest dotychczas marginalne.
W przypadku dużych inwestorów instytucjonalnych, którzy dokonują transakcji o dużej wartości, możliwe jest nabycie tytułów uczestnictwa funduszy ETF
na rynku pozagiełdowym (OTC). Podmiot zainteresowany taką inwestycją
kontaktuje się wówczas z autoryzowanym uczestnikiem (duża instytucja
finansowa), który z kolei nawiązuje kontakt z animatorem rynku i samym
funduszem. Ten ostatni, na życzenie animatora, kreuje tytuły uczestnictwa,
które następnie trafiają do portfela inwestora.
Są to zazwyczaj podmioty z grupy kapitałowej emitenta.
Ze względu na ograniczoną objętość artykułu, temat ten nie będzie dalej
kontynuowany.
Pierwszy fundusz ETF rozpoczął działalność w Kanadzie w 1991 r. W Stanach
Zjednoczonych pierwszy fundusz ETF zadebiutował na giełdowym parkiecie
w 1993 r., natomiast w Europie w 2000 r.
Różnica między danymi wynika z faktu, iż w ciągu całego 2008 r. ogółem 48
funduszy emerytalnych zainwestowało w tytuły uczestnictwa funduszy ETF,
natomiast według danych z końca IV kwartału 2008 r. instrumenty te posiadało 38 funduszy emerytalnych.
W tym okresie napływ netto kapitału do funduszy ETF na świecie
wyniósł 341,2 mld USD, podczas gdy saldo wpłat i wypłat do (z) tradycyjnych funduszy inwestycyjnych wyniosło w tym samym okresie
(-1,6 mld USD).
Z innego badania przeprowadzonego w 2010 r. przez Greenwich Associates
wynikało, że 14% dużych funduszy instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych wykorzystuje fundusze ETF w swoich portfelach inwestycyjnych
(Larson 2011).
Wskaźnik błędu naśladowania to parametr, który określa różnicę między stopą zwrotu portfela inwestycyjnego a stopą zwrotu replikowanego indeksu.
Respondenci mogli wskazać trzy kryteria wyboru funduszu ETF (lub spółki
oferującej taki fundusz), stąd suma wskazań przekracza 100%.
Uczestnicy badania mogli zostać przypisani do dwóch lub więcej kategorii
podmiotów.
Indeksy typu enhanced i indeksy fundamentalne w odróżnieniu od typowych
indeksów obejmujących wszystkie spółki z danego rynku lub jego określonego segmentu (przy uwzględnieniu kryterium kapitalizacji lub przynależności
do określonego sektora) grupują spółki wyselekcjonowane na podstawie
określonych kryteriów związanych np. z ich sytuacją finansową – jest to zatem podejście łączące w sobie zarówno cechy pasywnego, jak i aktywnego
inwestowania.
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SUMMARY

Pension funds are increasingly using in its investment policy passive investments instruments. This applies particularly
exchange-traded funds (ETFs) – investment funds that replicate indexes and whose participation units are listed on stock exchanges. They are used mostly for short and medium term. The most important factors in their selection is their liquidity and total
expense ratio (TER). Exchange-traded funds are being used more frequently by pension funds in the United States than in European countries.
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FUNDUSZE INWESTYCYJNE W ZABEZPIECZENIU EMERYTALNYM
W PAŃSTWACH UE
Dorota Marzena Krupa
Katedra Zarządzania Finansami,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ekonomiczne konsekwencje starzejącego się społeczeństwa i nieefektywne systemy emerytalne to problemy, z którymi w najbliższych
dziesięcioleciach zmagać się będzie większość państw UE. Według
prognoz, emerytury zarówno z systemów opartych o umowę pokoleniową (tzw. I filar, system repartycyjny określany również mianem pay
as you go), jak i występujących w większości państw środkowoeuropejskich obowiązkowych systemów kapitałowych (II filar) nie stanowią
wystarczających rozwiązań umożliwiających odtworzenie przychodów obywateli z okresu ich aktywności zawodowej. Dobrowolne plany
emerytalne występujące w postaci tzw. III filaru również nie przyniosły
oczekiwanych rezultatów. Przykładowo, w Polsce penetracja planów
dobrowolnych w ramach III filaru nie przekracza 4% ludności zawodowo
czynnej (Porównanie… 2010), a dotychczasowe rozwiązania w zakresie
zarówno pracowniczych programów emerytalnych, jak i indywidualnych
kont emerytalnych, są krytykowane głównie z uwagi na brak preferencji
podatkowych stymulujących oszczędzanie (Szumlicz 2010, s. 9).
W obliczu tej dyskusji istotna zdaje się być świadomość i przezorność emerytalna przejawiająca się w korzystaniu z różnorodnych,
nieformalnych i formalnych, form wsparcia materialnego w okresie
starości, określanych roboczo jako IV filar.
Celem artykułu jest przedstawienie proponowanej przez EFAMA
(European Funds and Asset Management Association) koncepcji OCERP
(Oficially Certified European Retirement Plans), w której fundusze inwestycyjne mają być wykorzystywane jako instrument długoterminowego
oszczędzania w ramach dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego. Na
potrzeby artykułu przeanalizowano najnowsze raporty i badania opublikowane przez European Fund and Asset Management Association oraz
PriceWaterhouseCoopers.

UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNO-EKONOMICZNE
REGIONU UE
W prognozach Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczących realnego PKB w 2016 r. państwa strefy euro1 mają osiągnąć
wzrost PKB rzędu zaledwie 1,3%, podczas gdy ta wartość dla USA ma
wynieść 2,7% PKB, dla Chin 9,5% PKB, a tak zwane nowo uprzemysłowione państwa azjatyckie (Hongkong, Korea, Singapur i Tajwan) mają
osiągnąć w 2016 r. roczny wzrost rzędu 4,3% (World economic…
2011). Z kolei przewidywania co do poziomu oszczędności i inwestycji
w 2016 r., wyrażone jako procent PKB, dla obszaru państw należących
do strefy euro wynoszą 19,9% dla oszczędności i 19,8% dla inwestycji,
podczas gdy dla Stanów Zjednoczonych poziom oszczędności ma stanowić 15,4% PKB, a poziom inwestycji 18,5% PKB, natomiast dla nowo
uprzemysłowionych gospodarek azjatyckich wielkości te będą wynosić
odpowiednio 32% PKB i 26,7% PKB (World economic… 2011).
Jednocześnie państwa strefy euro i pozostałe państwa członkowskie UE będą zmagać się z ekonomicznymi konsekwencjami zachodzących zmian demograficznych. Prognozy ONZ wskazują, że szczególnie
istotna staje się spodziewana zmiana struktury demograficznej regionu
UE. Na wykresie 1 przedstawiono kształtowanie się wskaźnika obciążenia demograficznego w populacji wybranych państw UE, który wyraża
w ujęciu procentowym liczbę ludności w wieku 65 lat i więcej przypadającą na 100 osób w wieku 20–64 lata (World Population… 2011).
Wskaźnik obciążenia demograficznego w państwach UE osiągnie
najszybsze tempo wzrostu w ciągu najbliższych 20–25 lat, co w połączeniu ze zmniejszeniem liczby urodzeń w wielu krajach, stanowi duże
wyzwanie z powodu konieczności znalezienia sposobu na sfinansowanie
konsekwencji tych zmian. Uwzględniając wcześniej wspomniane prognozy podstawowych parametrów makroekonomicznych oraz wysokie
w porównaniu z innymi regionami świata wskaźniki obciążenia demograficznego, istotne staje się sprostanie trudnym kwestiom podziału
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obciążeń między pokoleniami. Wskazuje się na wiele problemów związanych ze stworzeniem odpowiednich ram ochrony zdrowia, polityki rynku
pracy, ale również ubezpieczeń społecznych z tytułu emerytur, które
sprostałyby wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa.
Wykres 1. Wskaźnik obciążenia demograficznego
w populacji wybranych państw UE w porównaniu
z innymi regionami świata w latach 1990–2050 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie (World Population… 2011).

OCERP Z WBUDOWANYMI FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI
Kryzys finansowy, który spowodował rekordowe spadki aktywów
finansowych europejskich inwestorów indywidualnych, znacznie uszczuplił ich oszczędności. Wszystkie kraje europejskie stoją przed poważnymi wyzwaniami w zachęceniu obywateli do długoterminowego
oszczędzania, które może zabezpieczyć ich standard życia po przejściu
na emeryturę (Revisiting… 2010). Należy jednak pamiętać o szerszej,
makroekonomicznej perspektywie skłonności do oszczędzania długoterminowego, która jest również determinowana tempem wzrostu wynagrodzeń w kolejnych latach, a także sytuacją na rynku pracy oraz
poziomem inflacji (Wasilewska-Trenker 2010, s. 25).
Do wzrostu skuteczności w gromadzeniu oszczędności na emerytury przez gospodarstwa domowe może przyczynić się wzmocnienie
rynków finansowych, w tym rynków funduszy inwestycyjnych. Dobrym
wsparciem w tej sytuacji mogą stać się fundusze inwestycyjne pozwalające na efektywną alokację kapitału i zwiększenie płynności regionalnych
rynków kapitałowych. Zaangażowaniu w umacnianie pozycji funduszy inwestycyjnych jako instrumentu długoterminowych oszczędności sprzyja
koncepcja wypracowana przez organizację wspierającą funkcjonowanie
rynku funduszy inwestycyjnych na poziomie europejskim – EFAMA. Według EFAMA zwiększeniu świadomości i przezorności emerytalnej może
sprzyjać wprowadzenie, równoważnego dla krajowych rozwiązań, osobistego planu emerytalnego OCERP z wbudowanymi funduszami UCITS2.
Należy dodać, że fundusze UCITS, w odróżnieniu od regulowanych
na poziomie poszczególnych państw członkowskich funduszy nonUCITS, są funduszami zharmonizowanymi na poziomie wspólnotowym.
W związku z powyższym, fundusze UCITS na obszarze UE mogą korzystać z paszportu (single passport) dostępnego w ramach grupy dyrektyw UCITS III i mogą być sprzedawane na terenie wszystkich państw
członkowskich z zastrzeżeniem notyfikacji w każdym kraju dystrybucji.
Rozwiązanie to umożliwia instytucjom wspólnego inwestowania – mającym siedzibę w UE – transgraniczną sprzedaż ich tytułów uczestnictwa bez konieczności ubiegania się o odrębne zezwolenie w każdym
kraju członkowskim.
Programy OCERP mają stworzyć nowy segment rynku finansowego, który ma dawać równe szanse obywatelom UE w dostępie do naj-
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lepszych dla nich programów emerytalnych na poziomie UE przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji. Zasady te mają szczególnie dotyczyć
instytucji, które staną się twórcami i dostawcami programów. OCERP mają być tworzone w oparciu o jednolite wytyczne dla wszystkich państw
UE. Docelowo, OCERP może być projektowany jako European Personal
Pension Account (EPPA), w którym inwestor, niezależnie od dostępnych
dla niego form zabezpieczenia emerytalnego na poziomie krajowym, gromadzi oszczędności przeznaczone wyłącznie do zapewnienia dochodów
na emeryturze (Revisiting… 2010). Podstawowe cechy, którymi powinny charakteryzować się programy OCERP to: transparentność, konstrukcja ułatwiająca wybór przedmiotu inwestycji w zakresie programu, zbywalność i możliwość przenoszenia środków między innymi programami,
elastyczność, ekonomiczne zarządzanie oraz bezpieczeństwo.
OCERP, w celu zachowania przejrzystości funkcjonowania, powinny zostać zarejestrowane w państwie członkowskim UE lub na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Transparentność powinna również dotyczyć wszystkich kosztów funkcjonowania danego OCERP oraz
zgromadzonych oszczędności. Dostawca OCERP powinien formalnie
przedstawiać inwestorom koszty funkcjonowania programu oraz informować o stanie oszczędności w postaci corocznego szczegółowego
oświadczenia, co ma umożliwić inwestorom dostosowanie poziomu
rocznych składek. Konstrukcja ułatwiająca wybór przedmiotu inwestycji
w zakresie programu (np. rodzaju funduszu inwestycyjnego, rodzaju
ubezpieczenia) ma umożliwić dostosowanie struktury inwestycji do
indywidualnych potrzeb i preferencji inwestora. Z uwagi na obawy co do
zdolności inwestorów do podejmowania właściwych decyzji w zakresie
wyboru przedmiotu inwestycji, istnieje potrzeba standaryzacji możliwości inwestycyjnych. Zatem OCERP powinien oferować ograniczony zakres produktów, w które każdy może zainwestować, z uwzględnieniem
podstawowych cech inwestora, np. wieku.
OCERP powinien również dostarczać rozwiązań, które miałyby
służyć zarządzaniu ryzykiem inwestycji zarówno w fazie akumulacji kapitałów, jak i w fazie wypłaty. Wymóg ten ma zabezpieczyć odpowiedni
zwrot z inwestycji w długim okresie oraz ograniczyć ekspozycję na ryzyko rynkowe w momencie przejścia na emeryturę. Propozycje te dotyczą
gwarancji niektórych świadczeń bądź zastosowania przez OCERP takich
metod alokacji inwestycji, które automatycznie będą obniżać udział ryzykownych aktywów w portfelu OCERP w miarę zbliżania się momentu
przejścia na emeryturę3. Mechanizm ten ma zmniejszyć ryzyko straty
przy potencjalnym załamaniu rynku tuż przed przejściem na emeryturę.
Krajowe organy regulacyjne mają mieć prawo do nadawania statusu OCERP, przy czym na zasadzie paszportu zatwierdzenie programu
w jednym państwie członkowskim będzie tożsame z dostępem do danego OCERP w całej UE. Niezbędne staje się uchwalenie dyrektywy
w sprawie regulacji i nadzoru nad programami OCERP oraz dostawcami
tych programów. Dyrektywa ta byłaby podstawą do stworzenia jednolitego rynku ogólnoeuropejskich osobistych planów emerytalnych.
Należy pamiętać, że OCERP ma stanowić dla inwestora dodatkowe
rozwiązanie w celu zabezpieczenia standardu życia po przejściu na emeryturę. Rozwiązanie to ma uwzględniać długoterminowe cele inwestycyjne inwestorów i tym samym zachęcać ich i ułatwiać im długoterminowe oszczędzanie. Istotne jest, aby uniknąć sytuacji, jakie miały miejsce
w okresie kryzysu, kiedy to wielu inwestorów masowo, przedwcześnie
i w panice wycofało swoje aktywa z dobrowolnych inwestycji cementując tym samym swoje straty.
OCERP ma pomóc w zlikwidowaniu zidentyfikowanych przez EFAMA
głównych barier oszczędzania długoterminowego (tab. 1) pochodzących
zarówno od samych inwestorów, jak i regulatorów sektora emerytalnego na lokalnych krajowych rynkach – dostawców dotychczas oferowanych planów emerytalnych oraz tzw. dostawców detalicznych produktów
inwestycyjnych w pakietach (packed retail investment product – PRIP).
Termin PRIP odnosi się do ogółu produktów finansowych bez względu na
ich formę. Do PRIP zaliczane są między innymi fundusze inwestycyjne,
ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe z polisą na życie, ustrukturyzowane papiery wartościowe, ustrukturyzowane depozyty terminowe (Komunikat… 2009).
Włączenie funduszy UCITS do OCERP ma na celu promowanie
UCITS jako ogólnoeuropejskiego narzędzia inwestycyjnego, które jako
jedne z najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie ochrony inwestorów
cieszą się światowym uznaniem. Wartość aktywów netto europejskiego
rynku funduszy inwestycyjnych w podziale na fundusze zharmonizowane i niezharmonizowane prezentuje wykres 2.
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Tabela 1. Główne bariery w oszczędzaniu długoterminowym
Podmiot

Bariery

Inwestor

Brak świadomości konieczności oszczędzania długoterminowego
oraz skłonność do zwlekania z oszczędzaniem. Brak świadomości, w co inwestować. Niewystarczające zachęty do długoterminowego oszczędzania we własnym zakresie. Preferowanie
krótkoterminowych zysków i płynności inwestycji.

Ustawodawca/regulator

Niespójności na poziomie krajowym w zakresie opodatkowania
podobnych produktów inwestycyjnych. Utrudnianie transgranicznego konkurowania produktów inwestycyjnych pod kątem
najlepszych rozwiązań dla inwestora. Ograniczone możliwości
przenoszenia aktywów długoterminowych pomiędzy planami
inwestycyjnymi, filarami emerytalnymi oraz pomiędzy państwami.

Dostawca planu
emerytalnego

Niewystarczające zapewnienie przejrzystości dla inwestorów.
Ograniczony wybór produktów inwestycyjnych. Niewystarczająca
elastyczność w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb klienta.

Dostawca PRIP

Ograniczona atrakcyjność projektowania długoterminowych
produktów oszczędnościowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Revisiting… 2010).

Wykres 2. Wartość aktywów netto
europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie (Trends… 2011).

Na koniec 2010 r. łączna wartość aktywów netto europejskiego
rynku funduszy inwestycyjnych przekroczyła rekordowy poziom 8 bln
EUR, co jest istotnym osiągnięciem tego sektora po ostatnim kryzysie finansowym, w którym to wartość aktywów netto rynku funduszy UCITS
zmniejszyła się o ponad 26%. Odbudowie zaufania inwestorów sprzyja
harmonizacja ustawodawstwa dotyczącego funduszy inwestycyjnych,
która przyczyniła się do wypracowania przejrzystych ram prawnych
o wysokim poziomie ochrony inwestora i w rezultacie uczyniła z funduszy UCITS markę globalną4. Popularności i zaufaniu do marki UCITS
dowodzi również fakt, że około 40% aktywów zgromadzonych przez
fundusze UCITS, które zostały zarejestrowane w państwach UE, dystrybuowanych jest na rynkach azjatyckich (Menon 2009, s. 1).
Od połowy 2011 r. państwa członkowskie zobowiązane są do stosowania przepisów dyrektywy UCITS IV, która wprowadza nowe rozwiązania w zakresie sprzedaży transgranicznej funduszy inwestycyjnych5.
Rozwiązania te mogą wpłynąć na znaczne zmiany podmiotowe na europejskim rynku funduszy inwestycyjnych i przyczynić się do wzrostu
atrakcyjności funduszy UCITS, jako sposobu na dodatkowe oszczędzanie na emeryturę.
Wykorzystanie funduszy UCITS do budowy OCERP pozwala na skorzystanie z instrumentu, który ma wiele cech sprzyjających idei OCERP.
Szerokie spektrum klas aktywów, w jakie inwestują fundusze UCITS oraz
różnorodne strategie inwestycyjne mogą stać się korzystne przy wymaganej od OCERP optymalizacji ryzyka. Na samym rynku funduszy UCITS
niezbędne stanie się wypracowanie kompleksowej klasyfikacji funduszy,
która będzie na tyle spójna, że pozwoli inwestorom i dostawcom programów OCERP na proste porównanie różnorodnych produktów w celu
ostatecznego wyboru przedmiotu inwestycji.

PODSUMOWANIE
Długofalowe zmiany demograficzne, wzmocnione obecną sytuacją
ekonomiczną, są istotnym wyzwaniem dla systemów zabezpieczenia
emerytalnego licznych państw europejskich. Systemy te, w obecnej postaci, nie sprawdzają się w stopniu, w jakim wstępnie zakładano. Istotna
zatem staje się podkreślana przez specjalistów rola dodatkowego zabez-
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pieczenia emerytalnego. Skuteczność dodatkowego zabezpieczenia
emerytalnego z jednej strony, zależna jest od świadomości emerytalnej
i skłonności do dobrowolnego długoterminowego oszczędzania, a z drugiej, od dostępu do rozwiązań inwestycyjnych, które takiemu oszczędzaniu będą sprzyjać. Wprawdzie istotne jest wypracowanie takich rodzajów rozwiązań na poziomie krajowym, które będą uwzględniać specyfikę lokalnych rynków finansowych, ale podejście scentralizowane,
jakie proponuje EFAMA może być dobrym uzupełnieniem rozwiązań
krajowych.
Należy jednak pamiętać, że rynki finansowe poszczególnych państw
europejskich są na różnych etapach rozwoju. Udział obywateli różnych
państw UE w programach zorganizowanych na szczeblu wspólnotowym, jakim mogłyby być OCERP z wbudowanymi funduszami UCITS,
wyrównałby szanse dostępu do szerszej gamy instrumentów finansowych, zwiększając możliwości dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych
z uwzględnieniem różnych sposobów zabezpieczania przed ryzykiem
oraz indywidualnych potrzeb inwestorów.
Szczególnie należy podkreślić, że fundusze UCITS ze względu na
uregulowane prawnie mechanizmy ochrony inwestorów mają opinię
solidnych produktów inwestycyjnych na międzynarodowym rynku
finansowym. Jednocześnie, przy obecnej różnorodności funduszy
UCITS, odpowiednie ich wbudowanie w programy OCERP umożliwi
nie tylko stworzenie jednolitego rynku dobrowolnych form zabezpieczenia emerytalnego w UE, ale w efekcie może zwiększyć efektywność rynków finansowych, co z kolei może mieć szersze pozytywne
skutki w innych dziedzinach gospodarki. Zatem propozycja organizacji wspierającej rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Europie
ma szanse uzyskać poparcie organów decyzyjnych UE ze względu na
swój szczytny cel.
1
2

3

4

Prognoza nie uwzględniała Estonii.
Nazwa UCITS to akronim tytułu dyrektywy 85/611/EEC z 20 grudnia 1985 r.
w sprawie koordynacji przepisów dotyczących przedsięwzięć zbiorowego
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (Undertaking Collective Investments in Transferable Securities).
Podobne rozwiązania planował w Polsce wdrożyć minister Michał Boni przy
planowaniu tzw. wielofunduszowości.
Więcej na ten temat: (Krupa 2010, s. 453).
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Rozwiązania te dotyczą m.in. wprowadzenia europejskiego paszportu dla
spółek zarządzających funduszami, na mocy którego zezwolenie przyznane
spółce zarządzającej w jednym państwie członkowskim jest ważne we wszystkich państwach członkowskich.
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SUMMARY

The purpose of this article is to present EFAMA proposition in creating Officially Certified European Retirement Plans connected
with European investment funds industry. In the coming decades EU countries will need an efficient and effective solutions to
support the pension challenges associated with a rapidly ageing population. UCITS funds could be a good base to build long-term
investment products for retirement protection. To that analysis were used reports and researches published by institutions such as
European Fund and Asset Management Association and PriceWaterhouseCoopers.

STRATEGIA REGULARNYCH INWESTYCJI NA RYNKU AKCJI
JAKO DOBROWOLNA FORMA GROMADZENIA KAPITAŁU EMERYTALNEGO
Karol Ciesielski
Katedra Finansów,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

WPROWADZENIE
Od początku istnienia rynków kapitałowych nie było większych
trudności, ze względu na duży postęp technologiczny, stabilny rozwój
gospodarki oraz niski udział kapitału spekulacyjnego, by systematycznie inwestować w giełdę na swoją emeryturę. Przy takim otoczeniu,
światowe giełdy w długim okresie stabilnie rosły, zakłócane tylko
cyklicznymi spowolnieniami czy większymi recesjami. Wiele polskich
instytucji ciągle zapewnia o skuteczności tej metody i zachęca swoich
klientów najczęściej do dziesięcioletnich regularnych inwestycji w fundusze akcyjne przy braku dokonywania zmian w portfelu w takcie jego trwania.
Na polskim rynku pojawiło się wiele produktów regularnych, dzięki
którym można inwestować w fundusze inwestycyjne, które mają procentować na emeryturze. Są to wszelakiego rodzaju parasole funduszy,
czy też, o coraz większym znaczeniu, polisy inwestycyjne. W ramach
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tych planów inwestycyjnych ich właściciele mogą regularnie lokować
swoje środki w różnego rodzaju fundusze inwestycyjne o odmiennej polityce inwestowania. Jeżeli są to parasole funduszy, to najczęściej mamy
dostęp do funduszy inwestycyjnych jednej marki, natomiast produkty
ubrane w polisę ubezpieczeniową mają znacznie szerszy dostęp, często
niezamykający się na ofercie tylko polskich marek.
Fundusze, które są obecne w tego typu rozwiązaniach możemy podzielić na trzy grupy. Fundusze rynku pieniężnego, należące do rozwiązań bezpiecznych, które inwestują kapitał w bony skarbowe lub inne
papiery dłużne, których termin zapadalności jest nie dłuższy niż 12 miesięcy. Fundusze obligacji, również należące do rozwiązań bezpiecznych,
które inwestują kapitał w obligacje skarbowe lub inne papiery dłużne,
których termin zapadalności jest dłuższy niż 12 miesięcy. Fundusze akcji, należące do rozwiązań o wysokim stopniu ryzyka, które do 100%
swoich środków inwestują w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu.
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Doradcy finansowi w Polsce najczęściej proponują, aby regularne
wpłaty trafiały do funduszy akcyjnych, gdzie w trakcie trwania planu
finansowego nie jest wymagana zmiana alokacji bądź konwersja. Taka
strategia ma zapewnić klientom bezpieczeństwo i zyskowność.
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy strategia
regularnego kupowania funduszy akcyjnych bez wprowadzania zmian
przez cały 10-letni okres inwestycyjny może być bezpieczna i skuteczna. Ewentualnym celem dodatkowym, jest próba stworzenia strategii
inwestycyjnej bardziej efektywnej, która znacznie wspomoże zbieranie
kapitału emerytalnego.

STOSOWANE METODY I ROZWIĄZANIA

my na wykres 2 można zauważyć, że wartość inwestycji momentami
była poniżej wartości wpłat. Taki rezultat jest nie do zaakceptowania dla
przyszłych emerytów.
Na podstawie tego badania można stwierdzić, iż inwestycja dziesięcioletnia regularna w rynek akcji jest stosunkowo bezpieczna, jednak
nie tak zyskowna, jak przez dekady wcześniej. Inwestycja taka mogłaby nawet przynieść stratę, gdyby zakończyła się na początku 2009 r.
W związku z tym należy się zastanowić nad wprowadzeniem do tej strategii zmian, które będą miały na celu zwiększenie efektywności, a przy
tym podniesienie bezpieczeństwa.
Wykres 2. Wartość 10-letniego portfela regularnego opartego
na funduszu amerykańskich akcji w latach 2001–2011

Podstawową metodą badawczą stosowaną przez autora był falsyfikacjonizm, który poszukuje faktów mających na celu obalenie teorii. Dodatkowo autor, metodą autorską, zastosował analizę danych o charakterze
numerycznym. Analizie zostały poddane szeregi czasowe przedstawiające wyceny wybranych przez autora jednostek funduszy inwestycyjnych
w Polsce i USA od 2001 r. do 2011 r. Z uwagi na przeprowadzenie analizy
minionych zjawisk ekonomicznych, wykorzystano również metodę dokumentacyjną, obserwacyjną oraz metody indywidualnych przypadków.

WYNIKI BADAŃ I ANALIZ
Dla potrzeb artykułu autor przeprowadził badania, które mają
sprawdzić stopę zwrotu inwestycji regularnej z ostatnich 10 lat w fundusz akcyjny polskich akcji1. Założono, że wpłaty dokonywane były
na początku każdego miesiąca po 1000 zł, za które kupowane były
jednostki funduszu po aktualnej cenie. W związku z tym wszystkie
wpłaty przez cały okres trwania planu wyniosły 120 tys. zł. Kupno
jednostek funduszy inwestycyjnych w jednakowych odstępach czasu
powoduje, iż wykorzystywany jest system uśredniania znacznie niwelujący ryzyko utraty wartości inwestycji. Na dzień 3.01.2011 r., czyli
po zakończeniu całego 10-letniego okresu inwestowania, stan portfela wyniósł 239 650,92 zł, z czego wynika, iż wpłacony kapitał został
podwojony. Na wykresie 1 została przedstawiona historia wartości
portfela wraz z wpłatami.
Wykres 1. Wartość 10-letniego portfela regularnego opartego
na funduszu polskich akcji w latach 2001–2011

Źródło: opracowanie własne.

Jednym ze sposobów byłoby dokonanie konwersji funduszy akcyjnych na fundusze bezpieczne, czyli fundusze obligacyjne czy też
fundusze rynku pieniężnego. Pozostaje pytanie, kiedy należy to zrobić,
aby nie stracić szansy na wzrost wartości portfela.
Wskaźnikiem, który dobrze zapowiadał spadki na giełdach w ostatnich latach, była stopa referencyjna w USA, a konkretniej obniżanie
jej przez Rezerwę Federalną (FED). Na wykresie 3 pokazana została
zależność między stopą FED a notowaniem amerykańskiego indeksu
giełdowego S&P 5004. Z wsykresu można wywnioskować, iż po każdej pierwszej obniżce stóp procentowych w znakomitej większości
przypadków następuje przecena na rynku amerykańskim. Szczególnie
widać to w ostatnich dziesięciu latach. Oczywiście przecena ta nie jest
następstwem obniżki stóp procentowych, bo z tego, co można chociażby zaobserwować na wykresie, pierwsze spadki zaczynają się nieco
wcześniej niż decyzja FED-u. Jednak konwersji funduszy akcyjnych na
fundusze obligacyjne efektywniej będzie przeprowadzić po pierwszej
obniżce stóp procentowych, by uniknąć zbyt pochopnej decyzji i narazić
się na utratę potencjalnego wzrostu.
Wykres 3. Zależność między stopami procentowymi FED
a notowaniami indeksu S&P 500 w latach 1987–2007

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę powyższe obliczenia, autor doszedł do wniosku, że strategia w ostatnich dziesięciu latach przyniosła zamierzony efekt i zapewniła pokaźny wynik oszczędzającemu. Należy mieć
jednak na uwadze fakt, że ostatnie 10 lat dla Polski, to nieustający
rozwój, do czego przyczyniło się m.in. wejście Polski do Unii Europejskiej i niespotykane dotąd nakłady inwestycyjne. Można sądzić, że
kolejna dekada będzie słabsza pod względem wzrostów na giełdzie ze
względu na bardziej dojrzały rynek, jakim stała się Polska. W związku
z tym dla potrzeb artykułu przeprowadzono symulacje strategii na
rynku, który jest uważany za najbardziej dojrzały rynek świata, czyli
amerykański rynek akcji2.
Podobnie jak w przypadku poprzedniej symulacji autor założył, że
wpłaty były dokonywane na początku każdego miesiąca po 1000 USD
przez okres 10 lat, za które nabywano jednostki funduszy inwestycyjnych amerykańskich akcji3. Przez cały okres trwania planu inwestycyjnego wpłaty wyniosły 120 tys. USD, których wartość na 3.01.2011 r.
wzrosła do 143 043,8 USD. W porównaniu z inwestycjami na polskim
rynku strategia przyniosła znacznie niższą stopę zwrotu, a gdy popatrzy-
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Źródło: http://bespokeinvest.typepad.com/bespoke/2007/09/historical-char.html.

Częściowe potwierdzenie tej zależności można znaleźć w teorii wielu znanych ekonomistów. Według J. Tobina (1978, s. 421–431), wzrost
stóp procentowych, który wynika z rosnącej presji inflacyjnej obniża
wartość bieżącą przyszłych dochodów przedsiębiorstw. Stąd przy wysokich poziomach stóp procentowych rynek akcji zaczyna się osłabiać
ze względu na uwzględnianie w wycenach przez inwestorów wysokich
stóp procentowych. Niedługo po takiej sytuacji stopy procentowe zaczynają być obniżane.
Bazując na tych danych, przeprowadzono badanie sprawdzające,
jak zachował się portfel regularnych inwestycji na amerykańskim rynku
w ostatnich 10 latach z uwzględnieniem możliwej konwersji na fundusze
obligacyjne.
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Wykres 4. Wartość 10-letniego portfela regularnego
– amerykańskie akcje z konwersją

Wykres 5. Wykres miesięcznych stóp zwrotu
z indeksów WIG i S&P500

Źródło: opracowanie własne.
Źródło: opracowanie własne.

Autor badania założył, że konwersja jest możliwa dopiero po 48 miesiącach regularnych składek ze względu na małą część wartości portfela w stosunku do całości przyszłych wpłat. Konwersja ma się odbyć
jedynie na kapitale zebranym już w portfelu, natomiast struktura alokacji
bieżących składek ma pozostać niezmieniona, co ma pozwolić na uzbieranie kolejnej części portfela akcyjnego. Biorąc pod uwagę spadający
wtedy rynek, pozwoli to nam na uśrednienie ceny wejścia, co powinno
zaprocentować w kolejnych latach. W związku z tym, iż inwestycja ma
być kapitałem emerytalnym autor artykułu nie wprowadza powrotnej
konwersji z funduszy obligacyjnych na fundusze akcyjne. Takie działanie
mogłoby kojarzyć się ze spekulacją, której należy unikać w takich inwestycjach, jak gromadzenie kapitału emerytalnego.
Podobnie jak w poprzednich badaniach założono wpłaty miesięczne
na początku każdego miesiąca po 1000 USD, co pozwoli na uzbieranie
kapitału przez 10 lat w wysokości 120 tys. USD. W przypadku obniżki
stóp procentowych po okresie pierwszych 48 miesięcy nastąpi konwersja dotychczas zakupionych jednostek funduszy akcyjnych na fundusze gwarantowane lub zabezpieczone przez Skarb Państwa5. Wartość
wszystkich wpłat na koniec planu inwestycyjnego, czyli 3.01.2011 r.
wyniosła 168 655,16 USD. Na wykresie 4 została zobrazowana historia
tak stworzonego portfela przez cały okres jego trwania wraz z wartością
wpłat.
Zaproponowana przez autora strategia znacznie poprawiła efektywność portfela regularnych inwestycji, jak również podniosła bezpieczeństwo takiej strategii. Pozostaje pytanie, czy możemy dokonywać konwersji w polskich funduszach na podstawie amerykańskich zmian stóp
procentowych. W tym celu autor przeprowadził badanie obrazujące, jak
wysoka jest korelacja między indeksem S&P500 a WIG.
Na podstawie badania korelacji na miesięcznych stopach zwrotu
w okresie od 1.01.2001 r. do 3.01.2011 r. stwierdzono wysoką korelację pomiędzy indeksem S&P500 a indeksem WIG na poziomie 0,7049,
wobec czego można przyjąć, iż zasadne jest przyjmowanie jako sygnału do konwersji w polskich funduszach inwestycyjnych obniżenia stóp
procentowych w Stanach Zjednoczonych. Potwierdzeniem wysokiej
korelacji stóp zwrotu jest wykres 5.

PODSUMOWANIE
Dobrowolne, regularne inwestowanie w fundusze inwestycyjne
może odegrać istotną rolę w funkcjonowaniu systemu emerytalnego
w Polsce. Zastosowanie systemu, który ochroni kapitał, a przede wszystkim wypracuje zysk może stać się znakomitym uzupełnieniem tradycyjnych form zbierania kapitału emerytalnego.
Analiza danych dotyczących wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków. Dziesięcioletnia regularna inwestycja w fundusze inwestycyjne bez dokonywania konwersji jest obarczona pewnym ryzykiem, czego dowodem może
być amerykański rynek, na którym w przypadku zakończenia inwestycji



w czasie ostatniej bessy nie odzyskalibyśmy 100% zainwestowanego
kapitału, a więc niezbędne w naszej konstrukcji systemu emerytalnego
są konwersje portfela.
W ostatnich kilkunastu latach spadkom na giełdach towarzyszyły
obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. W związku z tym
autor publikacji zaproponował, aby konwersji portfela dokonywać po
pierwszej obniżce stóp procentowych, co pozwoli na uniknięciu strat,
a przede wszystkim na znaczne podwyższenie efektywności inwestycji.
Taka zmiana, aby miała sens, nie może odbyć się wcześniej niż po
48 miesiącach trwania inwestycji, ponieważ autor nie przewiduje konwersji z powrotem na fundusze akcyjne. Ma to zapobiec zbędnej spekulacji.
Autor publikacji, mimo iż zaproponowany przez niego system ma
dużo zalet, zauważa problem w przekonaniu do niego ludzi starszych.
Na przeszkodzie może stanąć wiele problemów natury pokoleniowej
oraz psychologicznych. Strach przed nieznanym, przed giełdą, która
może wydawać się niebezpieczna może wywołać sprzeczne uczucia.
W związku z czym taki sposób inwestycji należy promować przede
wszystkim ludziom młodym, dopiero co rozpoczynającym swoją karierę zawodową. Rozwiązanie takie ma przynieść efekty w postaci zapewnienia wyższych emerytur dopiero za kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt lat. Nastawienie Polaków do oszczędzania, a konkretnie brak
pozytywnego nastawienia może być kolejnym problemem niweczącym
powodzenie tego rozwiązania. Mimo wszystko w ostatnich miesiącach
zauważona została poprawa tego nastawienia, co może w pewnym
stopniu zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu tego systemu (http://
www.rp.pl/artykul/641912.html).
1

2

3

4

5

Na podstawie historycznych wyników funduszu polskich akcji Leeg Mason FIO
A z okresu 1.01.2001– 3.01.2011.
Autor tego opracowania nie mówi tym samym, że polski rynek jest na poziomie USA sprzed 10 lat.
Na podstawie historycznych wyników funduszu amerykańskich akcji Franklin
U.S. Equity Fund-A(a)USD w okresie 1.01.2001–3.01.2011.
Amerykański indeks giełdowy obrazujący notowania 500 firm o największej
kapitalizacji, które są notowane na New York Stock Exchange i Nasdaq.
Jako fundusz spełniający wymogi wykorzystano notowania historyczne funduszu Black Rock US Government Mortgage Fund Niedywidendowe USD.
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SUMMARY

The purpose of this paper is an attempt to answer the question whether regular investment in equity funds can be an efficient
form of voluntary accumulation of pension capital. In order to examine the studies, the author has conducted research that shows
results of such investments in recent years on the Polish and American stock market. On the basis of these investments the author
has proposed the conversion of equity funds to bond funds. Conversion would be made on the basis of the Fed’s decision on
interest rates. This solution will enable better results and reduce the risk to a minimum.
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INWESTYCJE W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH
JAKO FORMA GROMADZENIA KAPITAŁU EMERYTALNEGO
Damian Walczak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

WPROWADZENIE
Najstarszą formą zabezpieczenia osób, które w podeszłym wieku
nie mogą pracować, była opieka podmiotów indywidualnych (najczęściej rodzina), dobroczynność instytucji religijnych oraz, rzadziej, lokalna społeczność. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym wykształciły się różnego rodzaju programy przezornościowe, które najczęściej przyjmują
formę powszechnych i przymusowych systemów emerytalnych (Kalina-Prasznic 2011, s. 7).
Obecnie bardzo często podnosi się kwestię konieczności reformy
ubezpieczenia społecznego rolników1. Mówi się nie tylko o konieczności
zróżnicowania (podniesienia) składek w systemie rolniczym, ale także
o konieczności zwiększenia niewielkich emerytur rolniczych2.
Może jednak rolnicy inwestują w swą przyszłą emeryturę więcej niż
można sądzić? Warto się zastanowić, w jaki sposób można potraktować inwestycje we własne gospodarstwa rolne. Po osiągnięciu wieku
emerytalnego przez seniora są one najczęściej przepisywane aktem
darowizny dzieciom, które nie tylko mogą, ale także mają obowiązek
okazywać swym darczyńcom wdzięczność. Oczywiście mogą oni także, przechodząc na emeryturę, sprzedać swoje gospodarstwo rolne lub
skorzystać z odwróconej hipoteki3.
Celem artykułu jest przedstawienie inwestycji w gospodarstwach
rolnych w Polsce, jako formy gromadzenia kapitału emerytalnego przez
rolników.

GOSPODARSTWA ROLNE W POLSCE
W polskim i europejskim prawie ani w ekonomii nie ma jednej powszechnie obowiązującej definicji gospodarstwa rolnego. Każda z istniejących odnosi się do czynników produkcji (ludzie, ziemia, inwentarz)
niezbędnych do prowadzenia działalności rolniczej w postaci produkcji
roślinnej lub zwierzęcej (Zegar 2009, s. 17–19).
Za indywidualne gospodarstwo rolne można uznać każde gospodarstwo rolne użytkowane przez osobę fizyczną. Jedyną definicję takiego
gospodarstwa, celem prowadzonych statystyk, podaje GUS, podkreślając fakt jego prowadzenia przez ww. osobę.
Jednak zgodnie z art. 23 Konstytucji RP podstawą ustroju rolnego
państwa jest gospodarstwo rodzinne4. Gospodarstwo rodzinne nie jest
przy tym celem samym w sobie, lecz powinno stanowić efektywną
formę gospodarowania, którą państwo swoją działalnością ustawodawczą ma wspierać gospodarczo, społecznie i finansowo (Wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z 31 stycznia 2001 r., P 4/99). Również
termin „gospodarstwo rodzinne” nie jest rozumiany jednoznacznie.
Można określić, iż poza podstawowymi atrybutami każdego gospodarstwa indywidualnego, czyli gruntami rolnymi oraz prowadzeniem
działalności rolniczej przez osobę fizyczną, cechuje je wykonywanie
prac rolniczych, w przeważającym stopniu, przez członków rodziny
oraz nabycie prowadzonego gospodarstwa rolnego w spadku (Zegar
2009, s. 22–24; Gorlach 2009, s. 97).
Jak twierdzi prof. F. Tomczak, gospodarstwa rodzinne są trwałą formą organizacji rolnictwa. Są one bardzo dobrze wyposażone
i zorganizowane, ale jednocześnie znajdują się w ciągłej zmianie
i nieustannie podlegają ewolucji. Choć takie gospodarstwa w obecnych warunkach rozwoju gospodarczego Polski znalazły się na rozdrożu, to właśnie one, dzięki umiejętności przetrwania w najbardziej
niesprzyjających warunkach, mogą stanowić o sile i przyszłości polskiego rolnictwa (Tomczak 2005, s. 379, 425–431; Bukraba-Rylska
2008, s. 383; Zegar 2009, s. 35).
W gospodarstwach rolnych w Polsce zmiany pokoleniowe dokonują się w ramach rodziny, a rolnik najczęściej pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym z następcą. W gospodarstwach rodzinnych,
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takie zachowania mają zarówno aspekt psychologiczny (przydatność
seniora w rodzinie i zapewnienie związku ze swym gospodarstwem),
jak i ekonomiczny – bowiem wszyscy domownicy tworzą jedno wspólne gospodarstwo domowe, z jednym wspólnym budżetem (Zegar 1996,
s. 6–7).
Tradycyjna rodzina wiejska żyje w strukturach wielopokoleniowych.
Gospodarstwa domowe z 5- lub więcej osobami stanowią 24,5%
wszystkich gospodarstw na wsi, natomiast w miastach zaledwie 9%
(Program… 2010, s. 3). W jednym mieszkaniu w mieście stale zamieszkuje 2,95 osoby, a na wsi 3,87 (GUS 2010a, s. 225).
Warto również wskazać na istotne znaczenie dochodów z emerytur i rent w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha. Na
podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r. można
stwierdzić, iż aż 28,6% indywidualnych gospodarstw rolnych utrzymywało się z emerytur i rent, w dużym zakresie osób starszych, którzy zamieszkiwali dane gospodarstwo wspólnie z rolnikiem (Ludność… 2003, s. 58–59).
W 2009 r. było 1 769 603 gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych, z tego 1 765 940 było gospodarstwami
indywidualnymi, prowadzonymi przez osobę fizyczną, a 3663 gospodarstwami rolnymi prowadzonymi przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (GUS 2010b,
s. 91).
Rysunek 1. Zakres pojęciowy gospodarstw rolnych
Gospodarstwa rolne
Gospodarstwa indywidualne

Gospodarstwa rodzinne

Źródło: opracowanie własne.

Większość gospodarstw rolnych w Polsce to gospodarstwa indywidualne. Analizując ich formę własności oraz sposób prowadzenia można stwierdzić, iż ich przeważająca część to gospodarstwa rodzinne –
można je uznać za takowe także pod względem prawnym. Gospodarstwa indywidualne o powierzchni powyżej 300 ha stanowią bowiem
mniej niż 0,5% ogółu (GUS 2010b, s. 91–101).
Rodzinne gospodarstwa rolne, pomimo procesu „odrodzinniania”
polskiego rolnictwa, nadal pozostają podstawą funkcjonowania sektora
rolnego, nieodzownym elementem polskiej wsi. Chcąc ją odmienić, należy wpływać na zmiany w jej najistotniejszych elementach, czyli m.in.
w tychże gospodarstwach (Gorlach 2009, s. 134–135).

INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
W POLSCE
Dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej na polską wieś trafiły istotne środki finansowe, które pomogły ją unowocześnić oraz dostosować do nowych wymagań. Już przed przystąpieniem do Unii
w 2004 r. polscy rolnicy mogli korzystać z przedakcesyjnego programu

53

SAPARD. Natomiast od dnia akcesji, jako pełnoprawni członkowie Unii,
rolnicy mogą korzystać z Sektorowych Programów Operacyjnych oraz
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W artykule z wielu programów i działań finansujących polski sektor
rolny zostaną przedstawione działania bezpośrednio przeznaczone na
inwestycje w gospodarstwach rolnych. Środki przeznaczone na modernizację gospodarstw rolnych w ramach programu przedakcesyjnego
SAPARD – Działanie 2: Inwestycje w gospodarstwach rolnych wyniosły
588,5 mln zł (około 133,8 mln euro). Natomiast w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego (SPO) „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” – Działanie 1.1: Inwestycje w gospodarstwach rolnych, dofinansowano polskich
rolników kwotą 2418,5 mln zł (ok. 644,1 mln euro). Z kolei z Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 – Działanie 121: Modernizacja gospodarstw rolnych, na polską wieś ma trafić 7239,7 mln zł
(1849,1 mln euro)5 („Biuletyn…” 2010, s. 27–28).
W latach 2004–2009 polscy rolnicy mogli korzystać także z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006, w ramach którego na
polską wieś trafiło ponad 14 mld zł w postaci transferów bezpośrednich.
Ponieważ działania finansowane z tego programu nie wymagały wkładu
własnego (m.in. renty strukturalne, wspieranie gospodarstw niskotowarowych, zalesianie gruntów rolnych), nie uległy zwiększeniu nakłady własne rolników na inwestycje poczynione w gospodarstwach rolnych. Jednak otrzymane środki mogły stanowić np. wkład własny w innych działaniach lub pozwolić na samodzielne wydatki związane z unowocześnieniem
prowadzonego gospodarstwa (Wyniki… 2009, s. 7–9) (tab. 1).

Tabela 1. Informacje dotyczące realizacji programów wsparcia rolnictwa
Nazwa Programu

Okres
realizacji

Liczba wniosków
w ramach
programu

Płatności
w ramach programu
(w mln zł)

SAPARD
2002–2006
Z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004–2006”
Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013*
Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006

23 227

4470,3

Działanie
Inwestycje w gospodarstwach
rolnych

Liczba wniosków
w ramach
działania

Płatności
w ramach działania
(w mln zł)

12 929

588,8

24 250

2418,5

77 912**

7239,7

Inwestycje w gospodarstwach
rolnych
2004–2009

50 375

6 580,0

2007–2015

4 004 293**

69 413,1

2004–2009

925 946

14 212,5

Modernizacja gospodarstw
rolnych

* Plan. ** Stan na 6.05.2011 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Biuletyn…” 2010, s. 27–28l; „PROWieści” 2011, s. XV, 9; Wyniki… 2009, s. 7.

W zależności od rodzaju programu, wieku beneficjenta oraz miejsca
jego zamieszkania wysokość dofinansowania kształtowała się w granicach od 40% do 60% kosztów kwalifikowanych. W związku z tym
można stwierdzić, iż tylko w latach 2002–20126 w gospodarstwa rolne
rolnicy zainwestowali z własnych środków minimum 10 mld zł7.
Bardzo istotne jest, iż zainteresowanie każdym z działań przerosło
jego możliwości finansowe, np. w SPO 2004–2006 złożono ponad
trzykrotnie więcej wniosków niż pierwotnie przewidziano w programie.
Świadczy to zapewne o dużych możliwościach inwestycyjnych polskiego rolnictwa we własne miejsca pracy, czyli w gospodarstwa rolne
(Biczkowski, Piszczek 2010, s. 14).
W opracowaniu nie zaprezentowano inwestycji poczynionych wyłącznie ze środków własnych. Należy więc podkreślić, iż zgodnie z danymi GUS, np. w Polsce w gospodarstwach indywidualnych w latach
2007–2009 oddano 19 376 nowych budynków, a liczba ciągników
w tychże gospodarstwach wzrosła od 2000 r. aż o 298,6 tys. sztuk
(z 1257,5 do 1556,1 tys.8; GUS 2010b, s. 126–127).

INWESTYCJE EMERYTALNE –
INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE
Reforma emerytalna z 1998 r. uzależniła wysokość przyszłych
emerytur m.in. od wysokości oszczędności w I i II filarze emerytalnym
oraz od wieku przejścia na ww. świadczenie. Wysokość zgromadzonego kapitału zależy od wielkości zgromadzonych składek, które są pochodną uzyskiwanego wynagrodzenia, od stóp zwrotu uzyskiwanych
przez OFE oraz poziomu waloryzacji dokonywanej przez ZUS.
Jednocześnie, każdy obywatel ma indywidualną możliwość powiększenia swej przyszłej, prawdopodobnie niewielkiej, emerytury poprzez
oszczędzanie na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE)9.
Dotychczas na IKE Polacy zgromadzili zaledwie 2,7 mld zł. Popularność tej formy oszczędzania spadła zapewne również na skutek kryzysu
finansowego, który nie tylko spowodował zmniejszenie wartości aktywów zgromadzonych na rachunkach IKE, ale także spadek liczby tych
kont (tab. 2).
Konta te, jako jeden z elementów III filaru emerytalnego, miały stać
się szansą na podwyższenie przyszłych świadczeń emerytalnych. Niestety, z wielu powodów ich popularność nie jest duża. Z jednej strony
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dochody z tytułu oszczędzania na IKE są zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych, tzw. podatku Belki, czyli zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych. Jednak z drugiej wysokość wpłat na
IKE jest ograniczona – do 2008 r. do 1,5-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto rocznie, a od 1 stycznia 2009 r. do 3-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto rocznie.
Tabela 2. Rynek IKE w latach 2004–2010
Wyszczególnienie

IKE prowadzone
na koniec roku
(w sztukach)

Wartość aktywów zgromadzonych
na rachunkach IKE
(w tys.)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

175 476
427 865
840 263
915 492
853 832
809 219
792 466

168 578
689 635
1 298 545
1 864 570
1 613 789
2 199 421
2 726 395

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego, http://
www.knf.gov.pl [dostęp 20.06.2011].

PODSUMOWANIE
Większość gospodarstw rolnych w Polsce to indywidualne gospodarstwa rolne prowadzone przez całą rodzinę. Jak wskazują badania,
mieszkańcy wsi często mieszkają w rodzinach wielopokoleniowych.
W związku z tym dochód każdego z członków rodziny stanowi dochód
całego gospodarstwa domowego.
Rolnicy, inwestując w gospodarstwa rolne, które następnie przekazują własnym dzieciom, inwestują w swe przyszłe dochody. To właśnie
dochody ich dzieci, po osiągnięciu przez dotychczasowych rolników
wieku emerytalnego, będą decydować o zamożności współzamieszkujących z nimi emerytów.
Skoro inni mogą lokować pieniądze w sektor rolny (żywność, gospodarstwa rolne) licząc na przyszłe zyski (Miller i in. 2010), dlaczego
nie mogą tak czynić sami rolnicy, traktując inwestycję we własne gospodarstwo rolne jak lokatę na przyszłość?
Prawdopodobnie należy spojrzeć inaczej na przezorność zabezpieczeniową rolników, którzy pomimo wielu stereotypów, mogą okazać się
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jedną z lepiej zabezpieczonych na starość grup społecznych. Zwłaszcza
zestawiając ich niestandardowe oszczędności emerytalne ze zgromadzonymi przez Polaków środkami na IKE.
1
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W niniejszym artykule, ze względu na podjętą tematykę, nie zostanie przedstawiony system gwarantujący rolnikom podstawowe świadczenia emerytalne,
czyli system ubezpieczenia społecznego rolników, ani czynniki przemawiające
za jego reformą lub likwidacją.
Obecnie rolnicy opłacają składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz
na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Wysokość obu
składek za jednego ubezpieczonego w III kwartale 2011 r. wynosiła 115 zł
miesięcznie (wyższe składki płacą nieliczni rolnicy, którzy posiadają powyżej
50 ha użytków rolnych). Natomiast przeciętna emerytura rolnicza w 2010 r.
wyniosła 867,05 zł.
Na razie w Polsce nie można skorzystać z odwróconej hipoteki w przypadku
gospodarstw rolnych.
Jedyną prawną definicję gospodarstwa rodzinnego wprowadza ustawa
o kształtowaniu ustroju rolnego (DzU 2003, nr 64, poz. 592 z późn. zm.).
Zgodnie z nią za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo: a) prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz b) w którym łączna powierzchnia
użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.
Z PROW 2007–2013 finansowane są, w formie transferów (bez wkładu
własnego rolników), także inne działania, m.in.: renty strukturalne (w latach
2007–2013 – 10 mld zł), ułatwienie startu młodym rolnikom (1,6 mld zł) oraz
zalesianie gruntów rolnych (2 mld zł) („PROWieści” 2011, s. XV).
Prawdopodobnie do 2012 r. wszystkie środki z PROW 2007–2013 zostaną
wykorzystane.
Zapewne środki otrzymywane z programów kierowanych do polskiego rolnictwa miały pozytywny wpływ nie tylko na ten sektor, ale także na rozwój całej
gospodarki polskiej.
Przedstawione wielkości zawierają inwestycje współfinansowane ze środków
unijnych.
W ramach III filaru istnieje także możliwość oszczędzania w PPE.
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SUMMARY

Family farms, usually handed down from generation to generation, are the basis of the agricultural system in Poland. Farmers
invest in their farms to increase the farm income. The investments are co-financed using European Union funds. Since 2002 the
total investment value on Polish farms has exceeded PLN 20 billion, out of which farmers’ own funds constituted at least 10 billion.
It was much more than the total assets collected in Individual Pension Accounts. Due to the family nature of farms in Poland, investing in such farms can be regarded as farmers’ investment in their future pension.
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Proces starzenia się społeczeństw stanowił główną przesłankę do podjęcia reform systemów emerytalnych
w wielu krajach na całym świecie na przełomie XX i XXI wieku. Okazuje się jednak, że zreformowane czy też znajdujące się obecnie w trakcie reform systemy emerytalne zostają poddane bardzo ważnemu testowi na odporność
wobec globalnego kryzysu gospodarczego. Dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla Polski, kryzys
ten stanowi punkt zwrotny w reformowaniu systemów emerytalnych. W latach 2008–2011 doszło bowiem do
wprowadzenia zmian w regulacjach z zakresu obowiązkowego zabezpieczenia emerytalnego, które z pewnością
nie stanowią kroku wprzód w reformowaniu systemów, lecz raczej odwrót od podjętych na przełomie wieków reform. Zmiany te czynią systemy emerytalne ponownie bardziej publicznymi i niefinansowymi, a mniej prywatnymi
i finansowymi. Dyskusja na temat kierunków reformowania zabezpieczenia emerytalnego jest więc wciąż bardzo
aktualna. W dobie kryzysu gospodarczego nierzadko dotyczy ona kwestii zasadniczych z zakresu zabezpieczenia
emerytalnego, takich jak relacja państwo-rynek w systemie emerytalnym czy metody finansowania świadczeń
emerytalnych.
Prezentowany numer monotematyczny czasopisma „Polityka Społeczna”, składający się z dwóch części,
zawiera artykuły przygotowane przez specjalistów z zakresu zabezpieczenia emerytalnego reprezentujących
ośrodki akademickie z całej Polski, a także instytucje sektora emerytalnego. Przygotowane przez autorów teksty
dotyczą zarówno polskiego systemu emerytalnego, jak i systemów emerytalnych innych krajów. Tematyka w nich
podejmowana obejmuje wiele aspektów funkcjonowania zabezpieczenia emerytalnego, w tym szczególnie: jego
adekwatność dochodową i stabilność ekonomiczną, odpowiedzialność społeczną i zaufanie do instytucji sektora
emerytalnego, decyzje emerytalne, inwestycje i ryzyko w systemie emerytalnym oraz determinanty i kierunki
ich reformowania. W części artykułów autorzy odnieśli się w sposób bezpośredni do zmian wprowadzonych
w polskim systemie emerytalnym w 2011 r., dokonali ich oceny oraz wskazali ich potencjalne skutki dla przyszłych emerytów, rynków finansowych oraz gospodarki.
W każdej części numeru artykuły pogrupowano w dwa działy. Część pierwsza zawiera działy zatytułowane:
Adekwatność i stabilność systemu emerytalnego oraz Determinanty i kierunki zmian w systemach emerytalnych. Część druga natomiast składa się z działów pt. Zachowania, zaufanie i odpowiedzialność w zabezpieczeniu
emerytalnym oraz Ryzyko i inwestycje w zabezpieczeniu emerytalnym. Wielość podejść do problematyki zabezpieczenia emerytalnego prezentowanych w artykułach wskazuje na wielowymiarowy charakter analizy, jakiej
powinny być poddawane systemy emerytalne, szczególnie w kontekście podejmowania decyzji o kierunkach
ich reformowania. Jak się bowiem okazuje, łatwo jest przedstawić pojedyncze argumenty za bądź przeciw określonym zmianom wprowadzanym w systemach emerytalnych, co pokazała dyskusja publiczna nad obniżeniem
składki przekazywanej do OFE w Polsce. O wiele trudniej natomiast jest dokonać wielowymiarowej oceny tych
zmian, tym bardziej, że ich skutki mają charakter długoterminowy i nie dotyczą wyłącznie systemu emerytalnego,
ale całej gospodarki.
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