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1. Streszczenie 

Przeciętnemu pracownikowi trudno jest znaleźć kryteria, którymi powinien się posłużyć przy 

podejmowaniu decyzji o tym czy jego składka emerytalna powinna w całości trafić do ZUS, czy też może 

lepiej by było by w części powierzona została ona funduszom inwestującym na rynku kapitałowym. Z 

tego powodu zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie, którego celem jest sformułowanie takich 

kryteriów wyboru. Najważniejszym wnioskiem płynącym z badania jest silne uzależnienie korzyści i 

ryzyka podejmowanej decyzji od wieku pracownika. OFE są zdecydowanie bardziej opłacalne i dużo 

mniej ryzykowne dla ludzi młodych niż dla osób zbliżających się do wieku emerytalnego. Nie zmienia to 

jednak faktu, że wybór ZUS czy OFE w swojej istocie jest uzależniony od preferencji indywidualnych – 

jedni są bardziej skłonni do ryzyka, inni mniej. Badanie naukowe nie zastąpi indywidualnego wyboru, 

daje jedynie pewną podstawę do tego, by mógł on być bardziej racjonalny i świadomy. 

Z punktu widzenia pracownika objętego obowiązkiem składkowym, wpłaty do OFE oraz ZUS są 

przymusową lokatą z myślą o emeryturze. Od generowanych przez fundusze stóp zwrotu bądź od 

waloryzacji subkonta w ZUS zależeć będzie stan konta emerytalnego, na podstawie którego wyliczana 

jest emerytura. Składki są więc niejako „lokowane” lub „inwestowane” w OFE bądź w ZUS na 

podobieństwo oszczędności zgromadzonych na kontach bankowych. Dla przyszłego emeryta ważne 

jest to, ile wpłacił na swoje konto w OFE lub ZUS i ile z niego będzie miał po latach. Jest to dla niego 

swoista „inwestycja w przyszłość”. Zatem wybór, gdzie kierować składkę emerytalną, powinien być 

dokonywany w oparciu o te same ogólne kryteria, których zwykle używa się przy porównywaniu 

przedsięwzięć inwestycyjnych – zysku i ryzyka.  

Legislator zdecydował, że ten wybór ograniczony jest tylko do części składki emerytalnej – zaledwie 

2,92% z ponad 19,5% jakie płacimy od naszych płac. Podstawę do wyliczenia części emerytury 

pochodzącej z tej składki stanowi w naszym badaniu długookresowa prognoza makroekonomiczna 

Komisji Europejskiej, która przewiduje, że liczba ludności Polski będzie malała w tempie 0,3% rocznie i 

to mimo zakładanej poprawy współczynnika dzietności z 1,4 do 1,56. Oznacza to, że tempo wzrostu 

całej gospodarki będzie w Polsce niższe niż tempo wzrostu PKB per capita i w latach 2015-2066 wyniesie 

1,37% rocznie, co przełoży się na średnią waloryzację subkonta na poziomie 1,43% rocznie.  

Jeśli chodzi o OFE, to zakładamy, że inwestują one tylko w akcje, a w całym okresie prognozy 

oczekiwana stopa zwrotu z rynku akcji jest równa historycznej stopie zwrotu ze światowego rynku akcji. 

W latach 1900-2013 światowe rynki giełdowe dały zarobić 5,2% ponad inflację w skali roku. Gdyby OFE 

inwestowały w światowy portfel akcji nie ponosząc kosztów transakcyjnych i bez obciążenia opłatami 

na rzecz PTE, tyle właśnie powinny zarobić. Wartość tę należy jednak skorygować w dół. Naszą 

propozycją jest odjęcie różnicy między benchmarkiem inwestycyjnym dla lat 2001-2012 

a historycznymi wynikami OFE, co akurat pokrywa się ze średnią opłatą za zarządzanie za ten okres. 

Policzona w ten sposób średnia roczna stopa zwrotu dla OFE w okresie prognozy to 4,72%. 

Pod względem oczekiwanego zysku OFE są więc lepsze niż subkonto ZUS. Państwowy ubezpieczyciel 

wygrywa jednak pod względem ryzyka – wartość subkonta nigdy nie będzie maleć, a w OFE zdarzają się 

ujemne stopy zwrotu. Choć inwestowanie w ZUS wiąże się z ryzykiem odnośnie tempa wzrostu polskiej 

gospodarki, w naszej analizie nie będziemy brali tego aspektu pod uwagę. Zakładamy jeden scenariusz 

wzrostu PKB i do niego odnosić będziemy zmienne wyniki OFE. Innymi słowy w naszym badaniu 
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subkonto w ZUS jest instrumentem bez ryzyka, a OFE to instrument obciążony niepewnością, a więc 

ryzykowny.  

Z punktu widzenia oszczędzającego na emeryturę ryzyko inwestowania w OFE przejawia się w 

prawdopodobieństwie, że wyniki inwestycji będą niepomyślne. Na potrzeby niniejszego badania 

utożsamiamy zły wynik OFE z dokonaniem błędnego wyboru do końca lipca 2014 roku. Ryzyko jest więc 

prawdopodobieństwem, że w efekcie wyboru OFE nasz portfel emerytalny będzie w chwili przejścia 

na emeryturę wart mniej niż gdybyśmy wybrali ZUS. Prawdopodobieństwo to zostało policzone na 

podstawie symulowanych portfeli zawierających instrumenty o charakterystykach odpowiadających 

historycznym cechom światowego rynku akcji. 

Wyniki badania dla osoby o przeciętnym wynagrodzeniu (blisko 4 tys. złotych) przedstawia Tabela 1: 

Tabela 1 Najważniejsze wyniki badania symulacyjnego 

Wiek 25 
K/M 

35 
K/M 

45 
 M 

55 
M 

Zysk – o tyle średnio emerytura będzie wyższa w przypadku wyboru OFE 419 zł 163 zł 43 zł 2 zł 

Ryzyko – prawdopodobieństwo, że emerytura z OFE będzie niższa niż 

gdyby wybrać subkonto w ZUS 
1% 7% 20% 35% 

Oczekiwana emerytura z części składki kierowanej do OFE 921 zł 521 zł 268 zł 112 zł 

Oczekiwana emerytura z części składki kierowanej na 
subkonto w ZUS 

501 zł 358 zł 225 zł 110 zł 

Oczekiwana strata pod warunkiem, że OFE będą gorsze od 
ZUS 

40 zł 36 zł 27 zł 12 zł 

Zmniejszenie emerytury z subkonta w wyniku błędnego 
wyboru OFE 

-8% -10% -12% -11% 

Obniżenie emerytury z OFE w wyniku opłat od składek 14 zł 8 zł 3 zł 0,44 zł 

Część emerytury z OFE pochłonięta przez opłaty od składek 1,52% 1,44% 1,11% 0,39% 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Subkonto w ZUS traktujemy w badaniu jako punkt odniesienia, zysk oznacza więc różnicę w wielkości 

emerytury na korzyść OFE wyrażoną w złotówkach w skali miesiąca. Najważniejszym wnioskiem 

z obserwacji wyników jest bardzo silna zależność zysku i ryzyka od wieku oszczędzającego. Dla 

mężczyzny w wieku 55 lat (kobieta w tym wieku trafia obowiązkowo do ZUS), który będzie kierował 

składki do OFE przez dwa lata oczekiwany zysk jest bardzo mały przy dużym ryzyku, że emerytura 

w wyniku wyboru oszczędzania w funduszach zmniejszy się. Z kolei dla dwudziestopięciolatka ryzyko to 

wynosi jedynie 1%, zaś oczekiwana korzyść to 419 zł. Różnice w wieku emerytalnym powodują, że 

kobiety powyżej 42. roku życia są w gorszej sytuacji jeśli chodzi o wybór OFE niż mężczyźni. Przykładowo 

dla kobiety mającej 45 lat oczekiwana korzyść z wyboru OFE to 34 złote przy ryzyku 22% – obie wartości 

gorsze od tych widocznych w tabeli. Stopniowe wyrównywanie wieku emerytalnego spowoduje 

w końcu, że sytuacja młodszych kobiet nie będzie różnić się od mężczyzn. 

Sam fakt możliwości stracenia na inwestycji w OFE nie prezentuje jednak pełni obrazu. Ważny jest także 

ilościowy wymiar oczekiwanej straty w sytuacji, kiedy ryzyko słabych wyników OFE się zrealizuje. 

Korzystając z symulacji, można tę stratę oszacować, sprawdzając średnią wartość portfeli emerytalnych 

OFE wtedy, gdy dają one niższą emeryturę niż ZUS. Okazuje się, że w pesymistycznym wariancie 

emerytura z OFE byłaby o około 10% niższa niż ta z ZUS. Znowu daje przy tym o sobie znać wiek 
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oszczędzającego – okazuje się na przykład, że 55-latek ryzykuje utratą 12 zł miesięcznie po to, by zyskać 

2 zł, a więc potencjalna korzyść jest cztery razy mniejsza od potencjalnej straty. Z kolei 25-latek ryzykuje 

40 złotych, mogąc zyskać ponad dziesięciokrotnie więcej. Innymi słowy jego emerytura w przypadku 

mało prawdopodobnego słabego wyniku OFE (1% szansy, że taki słaby wynik wystąpi) obniży się średnio 

o 40 złotych, podczas gdy oczekiwana wartość „wygranej”, a więc zwiększenia swojej emerytury 

miesięcznej to aż 419 złotych.  

W tabeli widoczne są wyniki dla osób zarabiających przeciętne wynagrodzenie. Jednak wskaźnik ryzyka 

ma zastosowanie również w przypadku osób lepiej bądź gorzej zarabiających. Oczekiwana korzyść 

(i oczekiwana warunkowa strata) zmieni się dla nich proporcjonalnie do zarobków. Szczegółowe 

obliczenia w zależności od dokładnego wieku i zarobków prezentuje aplikacja na naszej stronie 

internetowej dostępna również na telefony komórkowe pod nazwą „Kalkulator OFE vs. ZUS”. Warto do 

niej zajrzeć, gdyż oszacowanie możliwego zysku oraz wytłumaczenie, o jakie ryzyko chodzi, przybliża 

inwestora do podjęcia racjonalnej decyzji. Jej ostatni krok będzie musiał jednak wykonać sam, oceniając 

swoją tolerancję względem ryzyka i ważąc oczekiwane korzyści.  

 

2. Wprowadzenie 

Wybór ZUS czy OFE, przed którym stoi 16 milionów Polaków płacących składki emerytalne, powinien 

być przemyślany i racjonalny. Niestety przeciętnemu pracownikowi trudno jest znaleźć kryteria, 

którymi powinien się posłużyć przy podejmowaniu tej decyzji. Próżno szukać ich w prasie, gdzie spór 

dotyczy przede wszystkim społecznych aspektów podejmowanego wyboru. Nie znajdziemy ich też na 

rządowych stronach informacyjnych emerytura.gov.pl – poza kilkoma sugestiami, że lepiej zaufać 

państwowemu ubezpieczycielowi, nie ma tam żadnych obiektywnych kryteriów, które jednej osobie 

wskazałyby na OFE, a innej na ZUS.  

Z tego powodu zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie, którego celem jest sformułowanie takich 

kryteriów wyboru. Zdajemy sobie sprawę z konieczności przyjęcia szeregu założeń, jednak jesteśmy 

przekonani, że jego wynik wskazuje przed jakim wyborem stoją Polacy decydując o części swojej składki 

emerytalnej. Wybór ZUS czy OFE w swojej istocie jest uzależniony od preferencji indywidualnych – jedni 

są bardziej skłonni do ryzyka, inni mniej. Jednym bardziej zależy na wyższej emeryturze, dla innych jest 

to mniej istotne. Badanie naukowe nie zastąpi tego wyboru, buduje co najwyżej bazę informacyjną do 

tego, by mógł on być bardziej racjonalny.  

Nim przejdziemy do bardziej pogłębionej analizy problemu, przypomnijmy, co właściwie jest 

przedmiotem danego nam wyboru. Otóż do 31 lipca 2014 musimy podjąć decyzję, czy chcemy, aby 

2,92% naszego wynagrodzenia zamiast do ZUS-u trafiało na konta w Otwartych Funduszach 

Emerytalnych. Jeżeli złożymy w ZUS-ie stosowną deklarację, uzależnimy (maksymalnie) 15% emerytury 

pochodzącej z obowiązkowego systemu od inwestycji podejmowanych w naszym imieniu przez 

zarządzających funduszami. Jeżeli zdecydujemy się nie kierować składki do OFE, trafi ona do ZUS-u, 

gdzie zostanie zewidencjonowana na specjalnym rachunku zwanym subkontem, a następnie wydana 

na bieżące wypłaty świadczeń. W zamian za to otrzymamy od państwa emeryturę proporcjonalną do 

wartości odprowadzonych składek, powiększonych o odsetki. Te ostatnie określone są przez średni 

wzrost gospodarczy za ostatnie pięć lat (powiększony każdego roku o inflację).  

http://emerytura.gov.pl/
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Wybór nie dotyczy więc ani pozostałych 16,6% wynagrodzenia (całość składki emerytalnej to 19,52% - 

patrz Wykres 1) – ta trafia do ZUS-u na subkonto oraz na konto podstawowe, gdzie istnieje z kolei 

jeszcze inny mechanizm naliczania odsetek. Nie wybieramy także tego, co stanie się z dotąd 

zgromadzonym przez nas w OFE kapitałem. Ten w większości (51,5%) został na początku lutego przejęty 

przez ZUS w zamian za zapisy na subkontach, reszta zaś – zainwestowana głównie w akcje – nadal 

znajduje się na rachunkach w OFE i będzie dalej pomnażana w naszym imieniu przez te instytucje. OFE 

nie będą jednak wypłacały emerytur – w tej kwestii także nie mamy wyboru. Na 10 lat przed 

osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego wszystkie składki zaczynają obowiązkowo płynąć do 

ZUS, a nasz kapitał zgromadzony w OFE zacznie być stopniowo miesiąc po miesiącu spieniężany, a 

środki z jego sprzedaży będą trafiały do ZUS, gdzie również zostaną zapisane na indywidualnych 

subkontach (jest to tak zwany suwak bezpieczeństwa). W myśl nowej ustawy nie ma więc żadnej 

dywersyfikacji źródeł finansowania emerytur. Ostatecznie emeryturę będzie wypłacał ZUS, a jej 

podstawą będzie suma zapisów na kontach podstawowych i subkontach. To, co uzyskujemy wybierając 

OFE, to jedynie wsparcie zapisów w ZUS kapitałem z OFE na etapie akumulacji. 

Wykres 1 Podział wynagrodzenia brutto na składki emerytalne 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Mimo tego, że decydujemy tylko o jednej siódmej składki emerytalnej oraz tego, że na 10 lat przed 

emeryturą środki te i tak zaczną przepływać na konta w ZUS, nasz wybór ma swoje ilościowe znaczenie. 

Dla osoby, która dopiero zaczyna pracę owe piętnaście procent składki przełoży się bowiem na kilkaset 

złotych w skali miesiąca, czyli kilka tysięcy w skali roku. Jeżeli od naszej decyzji zależy, ile tych tysięcy 

będzie, nie jest to dla większości osób kwestia bez znaczenia. Ci, który głoszą taki pogląd, opierają go 

na przekonaniu, iż stopy zwrotu z OFE będą w długim okresie na zbliżonym poziomie co waloryzacje na 

subkoncie w ZUS. Nim zastanowimy się, czy takie założenie jest rozsądne, przybliżmy ogólniejsze 

podejście, które proponujemy zastosować do interesującego nas zagadnienia. 

 

3. Wybór ZUS czy OFE w paradygmacie zysk -ryzyko 

Z punktu widzenia pracownika objętego obowiązkiem składkowym, OFE oraz ZUS są przymusową 

inwestycją. Jak już napisaliśmy, od generowanych przez fundusze stóp zwrotu bądź od waloryzacji 

subkonta w ZUS zależeć będzie stan konta emerytalnego, na podstawie którego wyliczana jest 

2,92% 4,38%

12,22%

Pozostała część wynagrodzenia brutto Składka do OFE lub na subkonto

Składka na subkonto w ZUS Składka na podstawowe konto w ZUS
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emerytura. Składki „inwestowane” są więc w OFE bądź w ZUS. Jeżeli tak, wybór gdzie je kierować 

powinien być dokonywany w oparciu o te same ogólne kryteria, których zwykle używa się przy 

porównywaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.  

Każda alternatywa inwestycyjna zaś da się przedstawić jako wybór dokonywany na dwóch 

płaszczyznach – zysku i ryzyka1. Zysk, czyli spodziewana stopa zwrotu z inwestycji, jest oczywiście tym 

atrakcyjniejszy im jest wyższy. Ryzyko, czyli szansa na to, że zysk będzie inny od oczekiwanego, jest zaś 

elementem bezwzględnie niepożądanym. W tym paradygmacie możemy natrafić na dwie sytuacje, 

w których decyzja jawi się jako oczywista. Po pierwsze, jeżeli wybieramy między inwestycjami 

o identycznym ryzyku, powinniśmy wybrać tę, która daje wyższy zysk. Po drugie, jeśli spodziewany zysk 

jest na identycznym poziomie, powinniśmy minimalizować ryzyko.  

Niestety żadna z powyższych sytuacji często się nie przytrafia. Zamiast tego mamy do czynienia 

z wyborami, które różnią się zarówno pod względem zysku, jak i ryzyka. W szczególności wyższy zysk 

występuje w towarzystwie wyższego ryzyka i odwrotnie – mniejszemu ryzyku towarzyszy niższy zysk. 

Taki stan rzeczy ma proste uzasadnienie. Gdyby było inaczej, ludzie wybieraliby wyłącznie atrakcyjne 

inwestycje, czyli te które oferują duży zysk i małe ryzyko. Na nieatrakcyjne – o niskim zysku i wysokim 

ryzyku nie byłoby chętnych. Wtedy jednak sprzedawcy atrakcyjnych inwestycji mogliby zażądać za nie 

wyższych cen, a więc obniżyć oferowany inwestorom zysk. Ci zaś, którzy oferują nieatrakcyjne 

inwestycje zmuszeni byliby do zwiększenia oferowanych inwestorom zysków, obniżając ceny swoich 

produktów. W rezultacie z powrotem wrócilibyśmy do sytuacji, w której zysk i ryzyko rosną lub maleją 

jednocześnie, czyli takiej, kiedy wybór między inwestycjami przestaje być oczywisty. 

W tym momencie nasuwa się pytanie o źródła owej nieoczywistości. Są one trojakie. Po pierwsze 

wysokość spodziewanego zysku może być trudna do oszacowania. Po drugie nie ma pełnej jasności 

czym dokładnie jest ryzyko, o którym mówimy. Po trzecie wreszcie każdy inwestor ma indywidualną 

tolerancję wobec ryzyka zależną od jego cech charakteru, majątku czy planów życiowych. Z tych 

powodów udzielanie porad inwestycyjnych jest tak trudne i wiąże się z tak dużą odpowiedzialnością. 

Jeżeli wykonywane uczciwie, polega bowiem na dokładnym oszacowaniu możliwego zysku, przełożeniu 

na konkret skomplikowanego pojęcia ryzyka oraz wczuciu się w sytuację konkretnego inwestora. To 

ostatnie zaś nigdy nie może być pełne, gdyż napotyka na nieprzekraczalną barierę subiektywizmu. 

Tym niemniej oszacowanie możliwego zysku oraz wytłumaczenie, o jakie ryzyko chodzi, przybliża 

inwestora do podjęcia racjonalnej decyzji. Jej finalny krok będzie musiał ostatecznie wykonać sam, 

jednak w kwestii zysku i ryzyka analizy eksperckie stanowią potencjalnie cenną wskazówkę. Dlatego też 

nasze badanie skupiać się będzie wokół tych dwóch zagadnień.  

 

4. Zyski w ZUS  

Zacznijmy od oczekiwanego zysku z emerytalnej inwestycji w ZUS. Jak wspomnieliśmy, zależy on od 

przyszłego wzrostu gospodarczego. Dokładna formuła to średnie tempo wzrostu PKB za ostatnie pięć 

lat liczone w ujęciu nominalnym, czyli powiększone o inflację. Oszacowanie przyszłej inflacji nie jest 

jednak konieczne. Interesuje nas bowiem realny zysk a nie wyrażona w złotówkach kwota, która będzie 

zapisana na subkoncie. Realnie zaś nasze składki powiększają się tylko o realny wzrost PKB. To jest więc 

kluczowa zmienna, której wartość trzeba oszacować, by dowiedzieć się, ile „zarobimy” posyłając składki 

                                                           
1 Co najmniej od czasu przełomowego artykułu Harry’ego Markowitza „Portfolio Selection”.  
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na subkonto. Skąd jednak można wiedzieć, jakie będzie w najbliższych dekadach tempo wzrostu 

polskiej gospodarki? 

Prognozowanie tempa wzrostu gospodarczego na pewno nie należy do łatwych rzeczy. Nie trudno 

sobie przypomnieć, ile warte były prognozy sporządzane w 2007 roku, czyli tuż przed tym, jak przyszedł 

światowy kryzys. Należy jednak zauważyć, że o ile nie jest łatwo zgadnąć, czy wzrost gospodarczy za 

trzy lata będzie wynosił -2%, 1%, 3% czy 5%, o tyle prognozy długoterminowe rządzą się zupełnie innymi 

prawami.  

Po pierwsze, wyniki uzyskiwane w poszczególnych latach nie są tak ważne jak ogólny trend. Z punktu 

widzenia przyszłego emeryta praktycznie bez znaczenia jest czy PKB rośnie w kolejnych latach w tempie 

4%, 2%, 5%, -1% czy w tempie 3%, 2%, 1%, 4%. W ciągu tych czterech lat stan jego konta powiększy się 

o 10%. Ustawodawca jeszcze wzmocnił ten efekt wprowadzając waloryzację średnią ruchomą (za 

ostatnie pięć lat), która dodatkowo przybliża waloryzacje subkonta do długoterminowego trendu. 

Patrząc tylko z punktu widzenia samych waloryzacji, kluczowe są ostatnie lata przed nabyciem 

uprawnień do świadczenia, gdyż końcowe waloryzacje obejmują zarówno składki wpłacane na 

początku jak i pod koniec życia zawodowego. Wydaje się więc, że kolejność ma jakieś znaczenie, a więc 

druga przykładowa ścieżka wzrostu PKB jest lepsza od pierwszej. Jednak to zjawisko jest w znacznej 

mierze neutralizowane przez wzrost płac (także powiązany ze wzrostem PKB), który im szybszy na 

początku kariery zawodowej tym wyższa wartość tych składek, które doświadczają waloryzacji 

najwięcej razy.  

Po drugie, przewidywanie ogólnego trendu jest znacznie prostsze niż zgadywanie wyników dla 

poszczególnych lat. Przedział możliwych wartości jest bowiem dużo bardziej zawężony. Pewien pogląd, 

czego można się spodziewać w przyszłości dają doświadczenia historyczne. Przykładowo gospodarka 

światowa w latach 1913-2012 rozwijała się w średnim tempie 3% rocznie. Prawie połowa tego wzrostu 

wynikała jednak ze wzrostu populacji, zaś PKB per capita rosło w tempie 1,6%2. Wynik ten maskuje 

oczywiście spore zróżnicowanie. Były przecież kraje, które nie wykorzystały swoich szans rozwojowych 

oraz te, które rozwijały się szybciej. Do tej drugiej grupy należą państwa, które u progu minionego 

stulecie były relatywnie biedne, a w jego trakcie doganiały liderów, kopiując w dużej mierze gotowe już 

rozwiązania. Technologiczni liderzy nie byli jednak w czołówce państw najszybciej się rozwijających. 

Tempo wzrostu PKB per capita w Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii w latach 1900-2013 było na poziomie 

1,4%, a więc poniżej średniej światowej3. Trudno w ogóle wskazać państwo, które nie będąc względnie 

biednym doganiającym bogate, rozwijałoby się w długim okresie w tempie per capita przekraczającym 

1,5%. Rekordzistą pozostają Stany Zjednoczone, którym udało się utrzymać dokładnie taką średnią 

przez ostatnie dwa stulecia.  

W kontekście tych informacji wyłaniają się trzy czynniki niezbędne do sporządzenia sensownej 

prognozy tempa wzrostu PKB Polski. Po pierwsze trzeba przyjąć jakiś scenariusz demograficzny, który 

da podstawę do przeliczenia tempa wzrostu PKB na mieszkańca na tempo wzrostu całej gospodarki. Po 

drugie trzeba założyć tempo wzrostu PKB per capita dla technologicznych liderów. Po trzecie trzeba 

przyjąć tempo doganiania najbogatszych krajów przez Polskę. Jak prognozuje się te trzy czynniki? 

Najmniej kontrowersji budzi zwykle prognoza demograficzna. Liczba dzieci jest już znana, co daje 

bardzo dobrą podstawę do przewidywań dotyczących liczby osób dorosłych w horyzoncie 

kilkudziesięciu lat. Wskaźnik urodzeń zaś cechuje stosunkowo mała zmienność, co powoduje, że także 

prognozowana liczba dzieci w kolejnych latach także obciążona jest niewielkim błędem. Gdyby zaś 

                                                           
2 Patrz: Thomas Piketty, Capitalism in XXI Century, 2014, tabele 2.1 i 2.5. 
3Credit Suisse Yearbook 2014. 
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liczba dzieci przypadająca na kobietę systematycznie rosła lub malała, skutki takich zmian byłyby 

wyraźnie widoczne dopiero za co najmniej czterdzieści lat. W horyzoncie prognozy emerytalnej, a wiec 

na sześćdziesiąt lat naprzód, czynnik demograficzny da się więc relatywnie najlepiej oszacować. 

W niniejszej analizie postanowiliśmy wykorzystać długookresową prognozę makroekonomiczną 

Komisji Europejskiej4, która w swojej demograficznej części przewiduje, że liczba ludności Polski będzie 

malała w tempie 0,3% rocznie i to mimo zakładanej poprawy współczynnika dzietności z 1,4 do 1,56. 

Oznacza to, że tempo wzrostu całej gospodarki będzie w Polsce niższe niż tempo wzrostu PKB per 

capita. To ostatnie wyznacza z jednej strony założone długookresowe tempo wzrostu per capita dla 

najbogatszych państw (na poziomie 1,2% rocznie, a więc 0,3 pkt proc mniej niż historyczne maksimum) 

oraz tempo doganiania tych krajów przez Polskę. To ostatnie jest uważane za najbardziej 

kontrowersyjny element prognozy KE, gdyż zakłada się tam, że względne relacje zamożności między 

krajami nie ulegną zmianie, a w szczególności że Polska nie dogoni swoich zachodnich sąsiadów nawet 

w perspektywie najbliższych pięćdziesięciu lat. Z jednej strony takie założenie martwi – powinniśmy 

oczekiwać i wymagać od polskiej gospodarki więcej – z drugiej strony jednak tempo wzrostu PKB per 

capita na poziomie 1,8% rocznie5 to dwudziestowieczne tempo wzrostu Danii i Holandii, a wiec krajów, 

które osiągnęły w tym czasie względny sukces gospodarczy. 

Oczywiście w pewnym sensie w naszym zasięgu6 jest dwudziestowieczne tempo wzrostu na poziomie 

Finlandii, Norwegii czy Japonii (sięgające – a nawet przekraczające – 2,5% rocznie), jednak trudno 

zakładać, że będzie to scenariusz bazowy. Nie zapominajmy, że wielu krajom nie udało się uniknąć tak 

zwanej pułapki średniego dochodu7 , w następstwie czego w ogóle zaprzestały konwergencji i ich 

dystans do liderów zamiast maleć, ponownie się zwiększał. Prognoza ma odzwierciedlać nie nasze 

marzenia tylko realistyczne (a nawet lekko pesymistyczne) oczekiwania. W tym sensie sięgnięcie do 

zewnętrznego jej źródła wydaje nam się dobrym rozwiązaniem.  

Prognoza Komisji Europejskiej wymaga jednej drobnej zmiany, gdyż rozpoczyna się ona w 2010 roku 

i nie uwzględnia spowolnienia w Europie wynikłego z kryzysu w strefie euro. To, że rzeczywiste wyniki 

polskiej gospodarki były gorsze od prognoz, nie oznacza jednak, że straciliśmy cztery lata, w których 

doganianie Zachodu miało być zgodnie z prognozą najszybsze. Konwergencja została jedynie opóźniona 

– przyjmujemy zatem, że produktywność pracy wróci na ścieżkę prognozowaną przez KE począwszy od 

2016 a nie – jak w oryginale – od 2011 roku. Dodatkowo, by objąć emerytalne plany dzisiejszych 

szesnastolatków musimy rozszerzyć okres prognozy do 2066 roku, co uczyniliśmy poprzez przedłużenie 

                                                           
4 The 2012 Ageing Report. 
5 W przeliczeniu na zatrudnionego nawet 2,2% rocznie. Różnica wynika z szybkiego w Polsce tempa 
zwiększania się udziału osób w wieku poprodukcyjnym. W efekcie tempo wzrostu PKB per capita nieco 
zaniża w porównaniu z innymi krajami faktyczny wzrost PKB w przeliczeniu na zatrudnionego w naszym 
kraju.  
6 Taki pogląd prezentuje m.in. Marcin Piątkowski – zobacz Poland’s New Golden Age Shifting from 
Europe’s Periphery to Its Center, The World Bank Policy Research Working Paper 6639, październik 
2013. 
7 Zobacz na przykład: Maciej Bukowski, Jan Gąska, Aleksander Śniegocki. Między Północą a Południem 
– pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 2050, WISE 2013. 
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lub interpolację trendów. Zakładamy więc, że tempo wzrostu PKB w latach 2015-2066 wyniesie 1,37%8 

w skali roku, co przełoży się na średnią waloryzację subkonta na poziomie 1,43%9 rocznie.  

  

                                                           
8 Różnica między 1,5% z Ageing Report wynika z tego, że konwergencja będzie przebiegała w gorszych 
warunkach demograficznych – w naszej prognozie pomijamy lata 2010-2014, gdyż z punktu widzenia 
horyzontu prognozy należą one do przeszłości.  
9 Waloryzacja subkonta jest wyższa, ponieważ sięga cztery lata wstecz, a polskie PKB systematycznie 
zwalnia.  
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5. Zyski w OFE 

Znając prognozę waloryzacji na subkoncie, możemy przyjrzeć się oczekiwanym stopom zwrotu 

z inwestycji OFE. Nim przedstawimy nasze prognozy w tym względzie, należałoby przybliżyć mechanizm 

generowania zysków przez fundusze.  

Zgodnie z nową ustawą zakazującą OFE inwestowania w obligacje skarbowe, wypracowywane dla 

uczestników stopy zwrotu mogą pochodzić przede wszystkim z dwóch źródeł: akcji i obligacji 

przedsiębiorstw10. Te pierwsze stanowić będą znaczącą większość portfela po pierwsze ze względu na 

wyższą dochodowość, bardziej odpowiadającą celowi inwestycyjnemu funduszy emerytalnych, po 

drugie ze względu na dużo lepiej rozwinięty w Polsce rynek na te instrumenty. Od nich wypadałoby 

więc zacząć. Co sprawia, że posiadanie akcji przekłada się na stopy zwrotu, a więc pozwala przyszłym 

emerytom potencjalnie pomnażać stan swoich rachunków? 

Najważniejszym czynnikiem decydującym o zyskowności inwestycji giełdowych są dywidendy 

wypłacane przez spółki. Akcja, jako ułamkowa część przedsiębiorstwa, uprawnia posiadacza do 

otrzymywania części zysku, którą spółka w danym roku zdecyduje się przekazać swoim właścicielom. 

Te kilka procent, o które w rezultacie powiększa się kapitał akcjonariuszy, wydaje się stanowić niewielką 

kwotę (porównywalną niekiedy z dzienną zmianą kursu akcji), jednak w długim okresie, jeśli jest 

reinwestowane, odpowiada za większość wypracowanej stopy zwrotu. Przykładowo w USA w ciągu 

minionych pięćdziesięciu lat wzrostowi kursu indeksu S&P 500 inwestorzy zawdzięczają jedynie 20% 

wypracowanej w tym okresie stopy zwrotu – reszta to wynik reinwestycji dywidend. W tym aspekcie 

akcje niewiele różnią się od obligacji, które także przekazują część wypracowanego przez spółki zysku, 

tyle że w formie z góry ustalonych odsetek (kuponów) wypłacanych także w tych latach, gdy zysku nie 

ma. I tu sukcesywne reinwestowanie otrzymywanych kuponów pozwala inwestorom pomnażać kapitał.  

Choć dywidendy ani kupony nigdy nie są ujemne, mogą przestać być wypłacane lub zostać obniżone. 

Taka sytuacja lub nawet groźba jej nadejścia powoduje wyprzedaż akcji lub obligacji spółek, prowadząc 

do spadku ich cen. Nawet więc jeżeli inwestor co roku może liczyć na dywidendę, jako że posiada w 

portfelu spółki o stabilnej pozycji na rynku, nie ma gwarancji, że cena ich akcji będzie utrzymywała się 

powyżej poziomu, za które ją nabył. Wręcz przeciwnie – fluktuacje cen akcji odbijające zmieniające się 

oczekiwania odnośnie przyszłych zysków i dywidend są na porządku dziennym. Do tego nie należy 

zapominać, że pewna grupa spółek giełdowych co roku zawiesza działalność lub bankrutuje, a w efekcie 

ich akcje często stają się z tego powodu bezwartościowe. Pobieranie dywidend jak i przysłowiowe 

„odcinanie kuponów” od obligacji nie jest więc pozbawione ryzyka – dokładniejszą próbę jego 

oszacowania podejmiemy w kolejnej części niniejszego opracowania.  

Wróćmy jednak do pytania, jakiego zarobku w skali roku można spodziewać się z inwestycji na rynku 

akcji. Problem ten od dawna jest intensywnie badany w literaturze finansowej11 i dzięki temu całkiem 

dobrze rozumiany. Ogólnie można spotkać się z trzema kategoriami rozwiązań. Wszystkie jednak 

zakładają, że prognozowany zarobek będzie średnio rzecz biorąc taki, jakiego oczekują dzisiaj 

                                                           
10  W przyszłości pewnym uzupełnieniem portfela mogą być listy zastawne – długoterminowe 
instrumenty emitowane przez banki dla sfinansowania kredytów hipotecznych, jednak na razie rynek 
na nie zupełnie się nie rozwinął. 
11 Zobacz na przykład: Aswath Damodaran, Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and 
Implications – The 2013 Edition, March 2013 oraz: John H. Cochrane, Presidential Address: Discount 
Rates, The Journal of Finance VOL. LXVI, NO. 4, August 2011. 
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inwestorzy. Różnica dotyczy sposobu dotarcia do tych oczekiwań. Po pierwsze można spytać 

inwestorów bezpośrednio – to podejście ankietowe. Po drugie można założyć, że inwestorzy oczekują 

tyle, ile dotąd dały zarobić rynki akcji – to podejście historyczne. Po trzecie można policzyć oczekiwaną 

stopę zwrotu z rynku akcji, zestawiając prognozy zysków i dywidend z bieżącymi wycenami indeksów 

rynkowych – to podejście implikowane.  

Wyniki oszacowań różnymi metodami prezentuje Tabela 2. W ostatniej kolumnie nie widnieje jednak 

oczekiwana stopa zwrotu z rynku akcji, lecz tak zwana premia za ryzyko, czyli różnica między 

oczekiwanym zyskiem z rynku akcji a stopą zwrotu z instrumentów bez ryzyka (obligacji skarbowych). 

Mówiąc o premii za ryzyko dotyka się bowiem istoty sprawy – oczekiwań inwestorów odnośnie rynku 

akcji z wyłączeniem oczekiwań odnośnie poziomu stóp procentowych i przyszłej inflacji. Te, choć 

w różnych latach są inne, można łatwo odczytać patrząc na rentowności długoterminowych obligacji 

skarbowych. Oczekiwana stopa zwrotu z rynku akcji może zostać w każdej chwili obliczona poprzez 

dodanie oczekiwanej premii za ryzyko do rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych, 

najczęściej amerykańskich, gdyż większość szacunków dokonywanych jest w oparciu o rynek USA. Po 

dodaniu do otrzymanych wyników rentowności amerykańskich obligacji skarbowych z początku 2014 

roku (3,04%), otrzymamy oczekiwaną stopę zwrotu z rynku akcji w przedziale od 6,44% do 8,54%.  

Tabela 2 Szacunki premii za ryzyko na rynku akcji. 

Metoda Źródło Opis Wynik 

Ankietowa 
(mediana 

odpowiedzi) 

Fernandez et al. 2011 

Profesorowie finansów 5,5% 

Analitycy 5,0% 

Przedsiębiorstwa 5,2% 

CFO Survey 2013 Dyrektorzy finansowi w korporacjach 3,4% 

Historyczna 
Ibbotson Associates Rynek amerykański 1928-2013 4,62% 

Credit Suisse Yearbook 2014 Rynek światowy 1900-2013 3,30% 

Implikowana Damodaran.com 2014 Na podstawie indeksu S&P 500 4,96% 

Źródło: opracowanie własne 

 

Powyższe metody, spośród których rosnącą popularnością cieszy się metoda implikowana ze względu 

na jej wartości prognostyczne, wymyślone zostały jednak do innego celu niż ten, który przyświeca 

naszemu badaniu. W finansach bowiem oczekiwana stopa zwrotu z rynku akcji (i blisko związana z nią 

premia za ryzyko) stanowi przede wszystkim kamień węgielny teorii wyceny przedsiębiorstw. Z punktu 

widzenia finansów spółek kluczowe znaczenie mają jednak najbliższe dwie dekady, my zaś poszukujemy 

prognozy stóp zwrotu na rynkach akcji przez najbliższe sześćdziesiąt lat. O ile więc implikowana premia 

za ryzyko może być cenną wskazówką na najbliższe dziesięć lat, o tyle ekstrapolowanie jej bardzo 

daleko w przyszłość byłoby błędem. Jest to o tyle ważne, że obecnie premia ta jest na wysokim poziomie 

w stosunku do historycznych stóp zwrotu. Ekstrapolacja jej na kolejne dekady oznaczałaby przyjęcie 

w naszych kalkulacjach niebezpiecznie wysokich stóp zwrotu12. Z tego powodu zdecydowaliśmy się 

przyjąć założenie nie tylko zgodne ze zdrowym rozsądkiem i proste, ale też bardziej konserwatywne. 

W badaniu zakładamy więc, że oczekiwana stopa zwrotu z rynku akcji jest równa historycznej stopie 

zwrotu ze światowego rynku akcji w całym okresie prognozy. W latach 1900-2013 światowe rynki 

giełdowe dały zarobić 5,2% w skali roku ponad inflację. Gdyby OFE inwestowały w światowy portfel 

                                                           
12 Efekt ten w pewnej mierze ograniczony jest obecnie przez niskie w relacji do historycznych wartości 
stopy procentowe. Realne oprocentowanie amerykańskich dziesięcioletnich obligacji skarbowych 
wynosiło na początku roku 0,74%. Dlatego oczekiwana realna stopa zwrotu z rynku akcji policzona 
metodą implikowaną wynosi 4,96% + 0,74% = 5,7%.  
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akcji nie ponosząc kosztów transakcyjnych i bez obciążenia opłatami na rzecz PTE, tyle właśnie powinny 

zarobić. To jednak dopiero punkt wyjścia dla dalszych korekt. 

Prognozę dla całego rynku akcji trzeba dostosować do warunków działania OFE. W tym celu trudno nie 

zauważyć, że OFE: 

 nie działają na rynku światowym lecz przede wszystkim w Polsce;  

 oprócz akcji mają w portfelu także obligacje korporacyjne; 

 są obciążane opłatą za zarządzanie; 

 inwestują, ponosząc koszty transakcyjne. 

W naszym badaniu postanowiliśmy uwzględnić jedynie dwie ostatnie kwestie, zaniedbując dwie 

pierwsze. Przyczyny tej ostatniej decyzji są następujące. Po pierwsze OFE będą zwiększały alokację za 

granicą. Do 2016 roku limit inwestycji zagranicznych wzrośnie do 30%, a niewykluczone że będzie dalej 

podnoszony lub nawet zniesiony.  

Po drugie wyceny akcji polskich są ściśle związane z sytuacją na rynkach światowych. Jeżeli inwestorzy 

na świecie oczekują stopy zwrotu na poziomie 5,2% rocznie, to nie będą bez istotnych powodów (o 

których za chwilę) żądać od polskich akcji mniej bądź więcej. Innymi słowy globalnymi rynkami 

finansowymi rządzi zasada arbitrażu – nie należy się spodziewać, by dało się bez ponoszenia większego 

ryzyka zarobić więcej na jednym rynku niż na drugim. Nawet więc jeżeli spodziewane tempo wzrostu 

zysku polskich spółek ze względu na słabsze perspektywy demograficzne będzie niższe, to ten efekt jest 

już odzwierciedlony w ich cenach. Do podobnego wniosku można dojść nieco inaczej. Załóżmy, że 

wiadomo, iż na skutek niższego wzrostu PKB polska giełda da zarobić mniej niż giełdy zagraniczne. Co 

w takim razie powinni zrobić inwestorzy na GPW? Pozbyć się polskich akcji, gdyż są one 

przewartościowane. Jeżeli tego nie robią, zachowują się nieracjonalnie. Zatem twierdzenie, że polskie 

akcje są ściśle związane z polskim PKB implikuje nieracjonalność inwestorów na globalnym rynku akcji, 

co jest sprzeczne z zarówno z teorią jak i empirią rynków finansowych. 

Po trzecie obligacje korporacyjne nie będą miały dużego udziału w portfelach OFE (poniżej 20%), 

dlatego spadek jego dochodowości z tego tytułu będzie umiarkowany13. Po czwarte OFE będą dużo 

inwestowały w polskie akcje, których oczekiwana stopa zwrotu jest trochę wyższa niż akcji 

światowych14 ze względu na wyższe ryzyko inwestowania w na rynkach wschodzących, do których nasz 

ciągle należy 15 . Zakładamy więc, że wyższa dochodowość polskich akcji i inwestowanie w mniej 

dochodowe obligacje korporacyjne dadzą efekty, które łącznie będą się znosić. 

Stopę zwrotu na poziomie 5,2% pozostaje więc skorygować o koszty transakcyjne i opłaty za 

zarządzanie. Tu posłużyliśmy się historycznymi wynikami OFE. Rozsądne wydaje się bowiem założenie, 

że jakość zarządzania funduszami pozostanie na podobnym poziomie, co w minionych latach. 

Efektywność zarządzania funduszami mierzymy, biorąc pod uwagę łączny wpływ na wynik kosztów 

                                                           
13 Realna stopa zwrotu z obligacji korporacyjnych w USA od 1926 roku to około 3% rocznie, czyli o 2,2 
pkt. proc. mniej niż zarobek na światowych akcjach w zbliżonym okresie. Udział obligacji 
korporacyjnych w portfelach OFE będzie w najbliższych latach mały ze względu na ich małą podaż w 
Polsce i słabą znajomość zagranicznych emitentów przez polskie OFE. Tak jednak powinno pozostać, 
gdyż obecnie sensem istnienia OFE jest osiąganie istotnie wyższych stóp zwrotu niż waloryzacje ZUS, a 
to jest możliwe tylko przy znaczącej alokacji w akcje.  
14 Jak podaje Credit Suisse Yearbook 2014 akcje światowe to ciągle w 85% akcje krajów rozwiniętych.  
15 Patrz: Aswath Damodaran, Country Risk and Company’s exposure, September 2003. Korzystając z tej 
pracy oraz ze zaktualizowanych danych na stronie damodaran.com, uzyskaliśmy oczekiwaną różnicę w 
stopach zwrotu na korzyść polskich akcji na poziomie 1,31 pkt proc. rocznie.  
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transakcyjnych i opłat za zarządzanie. Zakładamy więc, że oczekiwana stopa zwrotu z OFE z poziomu 

5,2% rocznie zmniejszy się o tyle samo, o ile zmniejszyła się historyczna stopa zwrotu funduszy 

w stosunku do benchmarku składającego się z indeksu obligacji skarbowych i indeksu WIG.  

Benchmarków takich może być jednak wiele. Trzeba zdecydować się w szczególności na wybór indeksu 

obligacji, założyć określony poziom alokacji akcje-obligacje oraz pewną częstotliwość rebalansowania, 

czyli przywracania portfelowi zadanych proporcji. W naszym badaniu skorzystaliśmy z obliczeń prof. 

Andrzeja Sławińskiego i dr. Dobiesława Tymoczki, na które powołał się w Rzeczpospolitej Andrzej 

Sołdek: „Rzeczywiście w analizowanym przez autorów okresie od początku 2001 r. do III kw. 2012 r. 

średnia roczna stopa zwrotu OFE (średnia ważona aktywami poszczególnych OFE) wyniosła 8,69 proc. 

bez opłat, natomiast benchmark 35 proc. WIG i 65 proc. Indeks Polskich Obligacji Citibank, czyli 

hipotetyczny OFE 9,18 proc. Różnica blisko 50 pkt bazowych”16. Wynik, który otrzymali Sławiński i 

Tymoczko jest o tyle szczęśliwy, że po przeliczeniu stóp zwrotu na wartości realne17 dokładnie pokrywa 

się z inną liczbą – średnią opłatą za zarządzanie w latach 2002-2012, wynoszącą rocznie 0,48 pkt proc.  

Przyjmujemy więc, że stopy zwrotu OFE będą realnie niższe niż stopy zwrotu z akcji światowych o 0,48 

pkt proc rocznie, a więc o tyle, ile realnie OFE były dotąd gorsze od krajowego benchmarku 

i jednocześnie o tyle, ile pobierały dotąd za zarządzanie. Jest to ostrożne założenie, gdyż przyjmujemy, 

że umiejętności zarządzających wystarczają jedynie na pokrycie kosztów transakcyjnych. 

Z przywoływanej analizy Sołdka wynika zaś, że porównanie OFE z innym benchmarkiem lub w nieco 

innym okresie daje korzystniejsze wyniki dla funduszy. Jednocześnie pomijamy fakt, że opłata za 

zarządzanie w funduszach jest obecnie niższa niż historyczna średnia (w 2012 roku wyniosła 0,42%), a 

portfelem łatwiej będzie zarządzać przy braku gwarantowanej minimalnej stopy zwrotu oraz 

mechanizmu wyrównywania niedoboru kapitałem PTE. Z drugiej strony wyższy niż dotąd udział akcji w 

portfelu może podnieść koszty zarządzania – zakładamy zatem, że wymienione trzy czynniki znoszą się 

i pozostajemy przy wartości 0,48 pkt proc. To zaś oznacza, że prognozowana przez nas średnioroczna 

realna stopa zwrotu OFE wynosi 4,72%.  

 

6. Ryzyko ZUS  

Z naszej analizy wynika, że prognozowany zysk OFE jest wyższy o 3,29 pkt proc. rocznie od waloryzacji 

subkonta w ZUS. Gdyby było odwrotnie, moglibyśmy na tym zakończyć badanie, gdyż pod względem 

ryzyka bezsprzecznie wygrywa, naszym zdaniem, subkonto w ZUS. Nie twierdzimy przy tym, że ZUS jest 

pozbawiony ryzyka. Ryzyko to jednak uczestnik systemu ponosi bez względu na to, czy będzie kierował 

część składki do OFE. Jeżeli trudności budżetowe spowodują w przyszłości konieczność obniżenia 

emerytur wypłacanych przez państwo, dotknie to w identyczny sposób tych, którzy na etapie 

akumulacji wspierali się OFE, jak i tych, których składki płynęły wyłącznie do ZUS. Jednocześnie warto 

zaznaczyć, że scenariusza bankructwa ZUS nie uważamy za prawdopodobny. 

By przekonać się, że nie grozi nam „emerytalna katastrofa” wystarczy szereg prostych obliczeń. Według 

prognoz demograficznych KE w 2060 roku będzie pracować o ok. 30% mniej osób niż dzisiaj. 

Jednocześnie liczba osób po 67. roku życia wyniesie 10,5 mln. Zakładając, że część świadczeń 

emerytalnych będzie (tak jak dziś) wypłacana jako renty wdowie, finansowane z osobnego funduszu 

rentowego, liczba świadczeniobiorców do 2060 roku wzrośnie z obecnych 6,3 miliona do 9 milionów, a 

                                                           
16 Andrzej Sołdek, OFE nie boją się zmian, Rzeczpospolita, 21 lutego 2013. 
17 Inflacja w latach 2001-2012 wyniosła 2,83%.  
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więc o około 40%. Przy tempie wzrostu PKB w latach 2010-2060 na poziomie 1,5% rocznie, zarobki 

przeciętnego Polaka wzrosną do tego czasu trzykrotnie. Łączne wpływy do FUS, mimo spadku liczby 

pracujących, będą wciąż dwa razy większe. To akurat wystarczy, by podzielić środki pomiędzy większą 

liczbę emerytów i zlikwidować dotację z budżetu państwa do FUS (dziś na poziomie jednej trzeciej 

wpływów). W 2060 ZUS będzie więc bez kłopotów stać na wypłacanie realnie tej samej kwoty 

przeciętnej emerytury, co dzisiaj, czyli ok. 2000 zł na osobę 18.  

Przy okazji ryzyka w ZUS mówi się czasem także o zmienności waloryzacji na koncie podstawowym, 

zestawiając ją z ryzykiem w OFE19. W tym kontekście wspomina się także o korzyściach z dywersyfikacji, 

jakie miały by przynosić fundusze, dzięki niskiej korelacji z waloryzacjami na koncie podstawowym 

w ZUS. Nie ma jednak najmniejszego powodu, żeby waloryzacja w ZUS wykazywała się taką wysoką 

zmiennością jak w latach 1999-2013. Wzorem subkonta, przyznającego roczną premię na zasadzie 

wieloletniej średniej ruchomej, można zmniejszyć zmienność wirtualnych zapisów w ZUS niemal do 

zera. Byłoby to rozsądnym posunięciem, gdyż zmienność waloryzacji niczemu nie służy, generuje 

jedynie ryzyko rozbilansowania się systemu w sytuacji, gdyby w jakimś roku wypadała wartość ujemna 

(ustawa każe zaś waloryzować co najmniej o inflację, co w takim wypadku oznacza waloryzację powyżej 

długookresowych możliwości płatniczych ZUS). Gdy zmiany w tym duchu nastąpią, dodanie OFE zamiast 

subkonta do emerytalnego portfela nie zmniejszy jego zmienności (przy rozsądnych założeniach na 

temat korelacji OFE-ZUS oraz wyższej niż dotychczasowa wariancji stóp zwrotu z akcyjnych OFE). 

Dywersyfikacja portfela emerytalnego w celu stabilizacji jego wyników z roku na rok nie ma więc sensu, 

gdyż eliminuje ryzyko wirtualne, którego de facto nie ma.  

Z punktu widzenia wyboru między subkontem w ZUS a OFE ma znaczenie natomiast ryzyko związane 

z przyszłym trendem wzrostu PKB w Polsce. Jeżeli w ciągu najbliższych pięćdziesięciu lat będzie on o 0,5 

pkt proc. niższy lub wyższy niż zakładane 1,5%, będzie to miało istotne znaczenie dla naszej emerytury. 

Z tej perspektywy brak silnej korelacji między długoterminowymi wynikami inwestycji na giełdach 

światowych a wzrostem PKB w Polsce ma pewne implikacje dla dywersyfikacji portfela w nieco 

szerszym sensie. Jeżeli Polska gospodarka będzie się rozwijać szybciej niż zakłada to prognoza KE, nasze 

emerytury będą wyższe. W takiej sytuacji łatwiej znieść ewentualne niepowodzenie inwestycyjne OFE. 

Z drugiej strony niższe tempo wzrostu PKB, zaowocuje niższymi emeryturami i w takiej sytuacji OFE 

mogą stanowić pewną rekompensatę. Z czterech możliwych scenariuszy przy wyborze OFE bardzo 

dotkliwy jest więc tylko jeden (niższe PKB, złe wyniki OFE), zaś przy postawieniu na subkonto w ZUS 

najgorszy scenariusz realizuje się zawsze, jeżeli tylko PKB będzie rosło wolniej (dwa z czterech 

scenariuszy).  

W dalszej analizie jednak z trzech powodów nie będziemy brali tego aspektu pod uwagę. Po pierwsze 

uważamy ryzyko inwestowania w OFE za bardziej istotne i kwantyfikacja tego ryzyka w celu jego 

lepszego zrozumienia stanowi podstawowy cel niniejszego opracowania. Po drugie szacowanie 

prawdopodobieństwa spadku tempa wzrostu PKB w Polsce jest z gruntu arbitralne i odebrałoby część 

wiarygodności niniejszemu opracowaniu. Po trzecie wprowadzenie ryzyka trendu wzrostu PKB w Polsce 

spowodowałoby niepotrzebne skomplikowanie badania i utrudniłoby komunikację jego wyników. 

Dlatego zakładamy jeden scenariusz wzrostu PKB i do niego odnosić będziemy zmienne wyniki OFE. 

                                                           
18 Ten wynik nie jest prognozą wysokości przyszłych emerytur, co najwyżej jej dolną granicą. Nawet bez 
przyspieszenia tempa wzrostu PKB emerytury mogą być wyższe dzięki zwiększeniu powszechności 
systemu lub utrzymaniu w części dotacji budżetowej do ZUS. Należy przy tym pamiętać, że nowo 
przyznawane emerytury w 2060 roku będą wyższe niż średnie wypłacane emerytury.  
19 Patrz na przykład: Piotr Żuk,  Stopa zwrotu, dywersyfikacja ryzyka i wysokość emerytury w systemie 
emerytalnym w Polsce. Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 2012 rok. 

http://kobe.org.pl/wp-content/uploads/2013/06/Piotr-%C5%BBuk_stopy-zwrotu.pdf
http://kobe.org.pl/wp-content/uploads/2013/06/Piotr-%C5%BBuk_stopy-zwrotu.pdf
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Innymi słowy w naszym badaniu subkonto w ZUS jest instrumentem bez ryzyka. Jego wyniki są więc 

z tego powodu mniej korzystne dla OFE. 
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7. Ryzyko OFE 

Wyniki inwestycyjne OFE zależą od sytuacji na światowych rynkach akcji. Wahania zysków i cen spółek 

przekładają się na zmienność stóp zwrotu, które mogą czasem przybrać wartości ujemne. Jak jednak 

często coś takiego może się zdarzyć? Czy w horyzoncie 10 lub 15 lat ciągle można stracić? Na tego typu 

pytania można odpowiedzieć tylko zwracając się w kierunku przeszłości – do ponad stu lat doświadczeń 

z inwestowaniem na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Nie chodzi przy tym o to, by 

bezpośrednio przenieść przeszłość w przyszłość, lecz wykorzystać doświadczenia historyczne do 

oszacowania ogólnych prawidłowości zachowania się stóp zwrotu z giełdy tak, by na ich podstawie 

przygotować symulację, która pozwoli lepiej zwizualizować ryzyko, z którym mamy tu do czynienia. 

 

Wykres 2 Historyczne stopy zwrotu na światowym rynku akcji 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Obserwacja rocznych stóp zwrotu możliwych do osiągnięcia na światowych giełdach w latach 1900-

201320(patrz Wykres 2) każe zauważyć, że większość wyników pada w pobliżu średniej, jednak raz na 

kilkanaście lat zdarzają się skrajnie niekorzystne rezultaty. Warto przyjrzeć momentom, w których 

padają. Najgłębsza strata miała miejsce w 2008 roku, kiedy to wartość akcji spadła o 41%. Największy 

zysk przyniósł zaś rok 1933, kiedy to zarobić można było 68%. To drugie wydarzenie nie jest 

przypadkowe – nastąpiło po okresie dotkliwych strat z pierwszych trzech lat Wielkiego Kryzysu. Po 

kryzysowym 2008 roku także nastąpiło silne odreagowanie – giełdy urosły o 29%. Choć w obu 

wypadkach długo trzeba było jeszcze czekać na całkowite odrobienie strat (ostatnio do 2013 roku), daje 

się w danych zaobserwować zależność polegającą na powrocie rynku do trendu. Oznacza to, że roczne 

stopy zwrotu nie są względem siebie niezależne; seria korzystnych wyników zwiększa 

prawdopodobieństwo niekorzystnych i odwrotnie. Innymi słowy pasmo nieustających sukcesów bądź 

                                                           
20 Źródłem informacji na temat historycznych stóp zwrotu na rynkach światowych jest dla nas Credit 
Suisse Global Investment Returns Sourcebook 2014. 

1
2

5

12 12

28

31

16

5

2

0

5

10

15

20

25

30

35

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 70%

Li
cz

b
a 

la
t

Stopa zwrotu netto w skali roku



 

 

 17 

porażek jest dużo mniej prawdopodobne niż wskazywałoby na to prawdopodobieństwo tych zjawisk 

w oparciu o to, co zdarza się w pojedynczych latach. 

Powyższe obserwacje skłaniają do przyjęcia powszechnie stosowanej w literaturze finansowej 21 

metody aproksymacji rozkładu stóp zwrotu wielowymiarowym rozkładem log-normalnym. Jego 

parametry (średnią, wariancję i korelację międzyokresową) można wyestymować na podstawie 

historycznych danych. Następnie można wygenerować hipotetyczne stopy zwrotu (zachowujące 

ogólne właściwości tych historycznych) i użyć ich do przeprowadzenia symulacji inwestycji na rynku 

akcji. Kluczowe są tu przy tym nie roczne wyniki, lecz skumulowane kilkunasto- lub kilkudziesięcioletnie 

stopy zwrotu. Przyszłego emeryta interesuje bowiem nie to, ile może stracić w jednym roku, lecz jakie 

jest prawdopodobieństwo straty w całym okresie oszczędzania. Wykres 3 oraz Wykres 4 pokazują, że 

dopasowanie symulowanych wartości do rzeczywistych danych jest zadowalające. Wprawdzie rozkłady 

trochę się różnią, jednak z punktu widzenia oceny ryzyka liczy się częstotliwość występowania 

niepomyślnych zdarzeń. Ta zaś jest zbliżona lub nawet większa w przypadku symulowanych wartości.  

Wykres 3 Porównanie danych rzeczywistych i symulowanych dla okresu dziesięcioletniego 
 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

  

                                                           
21Patrz na przykład Charles P. Jones and Jack W. Wilson, Probabilities Associated with Common Stock 
Returns, The Journal of Portfolio Management Fall 1995. Formalne uzasadnienie lognormalnych stóp 
zwrotu można znaleźć w: Walter A. Rosenkrantz, Why Stock Prices Have a Lognormal Distribution 
http://janroman.dhis.org/finance/General/log_normal_notes.pdf March 27 2003. 
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Wykres 4 Porównanie danych rzeczywistych i symulowanych dla okresu piętnastoletniego 
 

 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Mamy więc dobrą podstawę do oceny ryzyka inwestycji na rynku akcji. Trzeba jednak jeszcze 

odpowiedzieć sobie na pytanie, jak je mierzyć. Z punktu widzenia oszczędzającego na emeryturę ryzyko 

wyboru OFE przejawia się w prawdopodobieństwie, że wyniki inwestycji będą niepomyślne. 

Niepomyślne nie znaczy przy tym wyłącznie negatywne. Na potrzeby niniejszego badania przyjmujemy, 

że zły wynik OFE tożsamy jest z dokonaniem złego wyboru do końca lipca 2014 roku. Ryzyko jest więc 

utożsamione z prawdopodobieństwem, że wybierając OFE wybierzemy źle i w efekcie nasz portfel 

emerytalny będzie wart mniej niż gdybyśmy wybrali ZUS. Prawdopodobieństwo to zostanie policzone 

na podstawie symulowanych portfeli zawierających instrumenty o charakterystykach odpowiadających 

historycznym cechom światowego rynku akcji. 

8. Badanie – założenia  

Symulacyjne badanie oparte jest na następujących założeniach: 

 Wszystkie obliczenia dokonywane są w wartościach realnych w cenach z 2014 roku. Tempo wzrostu 

wynagrodzeń oraz oczekiwana długość życia na emeryturze wzięte są z prognoz przygotowanych 

przez Komisję Europejską (AWG 2010).  

 Emerytura z 2,92% wynagrodzenia brutto odprowadzanych obowiązkowo co miesiąc w formie 

składek jest pochodną kapitału emerytalnego zgromadzonego z tego tytułu w OFE bądź zapisanego 

w ZUS oraz oczekiwanego czasu życia na emeryturze. Kapitał emerytalny stanowi suma 

przekazanych do ZUS lub OFE składek powiększonych odpowiednio o waloryzacje i stopy zwrotu. 

Przeliczenie kapitału emerytalnego na miesięczną emeryturę dokonuje się poprzez podzielenie go 

przez oczekiwaną liczbę miesięcy życia na emeryturze. 

 Subkonto waloryzowane jest średnim pięcioletnim realnym tempem wzrostu PKB wynoszącym 

według prognoz KE 1,43% w skali roku. Tempo wzrostu PKB, a tym samym waloryzacja subkonta, 

są traktowane jako pozbawione ryzyka – przygotowano więc tylko jeden wariant prognozy. 
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W rzeczywistości PKB może odchylić się w górę lub w dół od ścieżki prognozowanej przez KE, co 

spowoduje względną poprawę lub pogorszenie wyników subkonta w ZUS. Tego ryzyka nie 

uwzględniamy, skupiając się przede wszystkim na ryzyku związanym z wyborem OFE. 

 Stopy zwrotu z OFE policzone są przy założeniu, że fundusze całość środków lokują 

w zdywersyfikowany portfel akcji światowych. Założone w okresie prognozy stopy zwrotu OFE 

odzwierciedlają w swoich charakterystykach stopy zwrotu uzyskane na globalnym rynku akcji 

w latach 1900-2013 zgodnie z Credit Suisse Sourcebook 2014. Różnią się od nich tylko pod 

względem średniej, którą skorygowano w dół w oparciu o różnicę między benchmarkiem 

inwestycyjnym dla lat 2001-2012 a historycznymi wynikami OFE. Średnia roczna stopa zwrotu dla 

OFE w okresie prognozy to 4,72%. 

 Odchylenie standardowe rocznych realnych stóp zwrotu przyjęto na historycznym dla światowego 

rynku akcji poziomie 17,5%. Założono przy tym, że stopy zwrotu będą miały rozkład logarytmiczno-

normalny charakteryzujący się wielostopniową autokorelacją odpowiadającą podobnym 

zależnościom w historycznych danych.  

 Prawdopodobieństwo, że kapitał na subkoncie będzie większy niż w OFE (przyjęta miara ryzyka) 

policzone zostało w oparciu o milion symulowanych ścieżek stóp zwrotu i odpowiadających im 

portfeli emerytalnych. W badaniu uwzględniono suwak bezpieczeństwa (przekierowywanie 

środków z OFE do ZUS na 10 lat przed emeryturą) oraz opłatę od składki wysokości 1,75%. 

 

9. Badanie – wyniki 

Wyniki badania dla osoby o przeciętnym wynagrodzeniu (blisko 4 tys. złotych) przedstawia Tabela 3 

 

Tabela 3 Zysk i ryzyko wyboru OFE dla mężczyzn (M) i kobiet (K) przy średniej płacy w zależności od wieku 

Wiek 25 
K/M 

35 
K/M 

45 
 M 

55 
M 

Zysk – o tyle średnio emerytura będzie wyższa w przypadku wyboru OFE 419 zł 163 zł 43 zł 2 zł 

Ryzyko – prawdopodobieństwo, że emerytura z OFE będzie niższa niż 

gdyby wybrać subkonto w ZUS 
1% 7% 20% 35% 

Oczekiwana emerytura z części składki kierowanej do OFE 921 zł 521 zł 268 zł 112 zł 

Oczekiwana emerytura z części składki kierowanej na 
subkonto w ZUS 

501 zł 358 zł 225 zł 110 zł 

Oczekiwana strata pod warunkiem, że OFE będą gorsze od 
ZUS 

40 zł 36 zł 27 zł 12 zł 

Zmniejszenie emerytury z subkonta w wyniku błędnego 
wyboru OFE 

-8% -10% -12% -11% 

Obniżenie emerytury z OFE w wyniku opłat od składek 14 zł 8 zł 3 zł 0,44 zł 

Część emerytury z OFE pochłonięta przez opłaty od składek 1,52% 1,44% 1,11% 0,39% 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Subkonto w ZUS traktujemy jako punkt odniesienia. Drugi i trzeci wiersz tabeli przedstawiają różne 

wartości zysku i ryzyka związanego z wyborem OFE zależnie od wieku uczestnika systemu. Zysk oznacza 
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różnicę w wielkości emerytury na korzyść OFE wyrażoną w złotówkach w skali miesiąca. Ryzyko jest zaś 

prawdopodobieństwem, że wybierając OFE będziemy mieli niższą emeryturę niż gdyby wybrać ZUS. 

Najważniejszym wnioskiem z obserwacji wyników jest bardzo silna zależność zysku i ryzyka od wieku 

oszczędzającego (uwidoczniona dodatkowo na: Wykres 5 Emerytura z OFE i z ZUS oraz ryzyko wyboru 

OFE.).  

Wraz z wiekiem zysk maleje, a ryzyko rośnie. Dla mężczyzny w wieku 55 lat22, który będzie kierował 

składki do OFE przez dwa lata oczekiwany zysk jest bardzo mały przy wysokim ryzyku, że emerytura 

w wyniku wyboru oszczędzania w funduszach zmniejszy się. Z kolei dla dwudziestopięciolatka ryzyko 

wynosi jedynie 1%, zaś oczekiwana korzyść to 419 zł. Różnice w wieku emerytalnym powodują, że 

kobiety powyżej 42. roku życia są w gorszej sytuacji jeśli chodzi o wybór OFE niż mężczyźni. Przykładowo 

dla kobiety mającej 45 lat oczekiwana korzyść z wyboru OFE to 34 złote przy ryzyku 22% – obie wartości 

gorsze od tych widocznych w tabeli. Stopniowe wyrównywanie wieku emerytalnego spowoduje w 

końcu jednak, że sytuacja kobiet nie będzie różnić się od mężczyzn – z punktu widzenia systemu 

emerytalnego kobiety w wieku 42 lat i młodsze już są w identycznej sytuacji co mężczyźni. 

 

Wykres 5 Emerytura z OFE i z ZUS oraz ryzyko wyboru OFE. 

 
 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Ciekawe jest także, jaki jest ilościowy wymiar straty w sytuacji, kiedy ryzyko słabych wyników OFE się 

zrealizuje. Korzystając z symulacji, można odpowiedzieć na to pytanie, sprawdzając średnią wartość 

portfeli emerytalnych OFE w sytuacji, gdy dają one niższą emeryturę niż ZUS. Okazuje się, że 

w pesymistycznym wariancie emerytura z OFE jest o około 10% niższa niż ta z ZUS. Znowu daje przy 

tym o sobie znać wiek oszczędzającego – okazuje się na przykład, że 55-latek ryzykuje utratą 12 zł 

miesięcznie po to, by zyskać 3 zł, a więc potencjalna korzyść jest cztery razy mniejsza od potencjalnej 

straty. Z kolei 25 latek ryzykuje relatywnie niewiele. Jego emerytura w przypadku mało 

prawdopodobnego słabego wyniku OFE obniży się średnio o 40 złotych, czyli dziesięć razy mniej niż 

może dzięki funduszom zarobić.  

                                                           
22 Musi być to mężczyzna, gdyż zgodnie z ustawą kobieta w tym wieku nie ma prawa wyboru – jej składki 
automatycznie trafiają do ZUS. Wybór w przypadku kobiet pojawia się dla wieku 52 lat lub poniżej.  
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Choć Tabela 3 pokazuje wyniki dla osób zarabiających przeciętne wynagrodzenie, wskaźnik ryzyka ma 

zastosowanie również w przypadku osób lepiej bądź gorzej zarabiających. Oczekiwana korzyść 

(i oczekiwana warunkowa strata) faktycznie jest inna, jednak zmienia się proporcjonalnie do zarobków. 

Porównanie oczekiwanej korzyści dla osób o różnych dochodach przedstawia Tabela 4. 

 

Tabela 4 Zysk i ryzyko wyboru OFE w różnych scenariuszach według wieku i poziomu wynagrodzeń 

Wiek 25 lat 35 lat 45 lat 55 lat  

Bazowy         

1680 182 1% 71 7% 19 20% 1 33% 

2500 270 1% 105 7% 28 20% 1 33% 

4000 432 1% 169 7% 44 20% 2 33% 

6000 648 1% 253 7% 66 20% 3 33% 

         

Wyższe PKB         

1680 179 2% 67 11% 17 24% 1 38% 

2500 266 2% 99 11% 25 24% 1 38% 

4000 426 2% 159 11% 39 24% 2 38% 

6000 638 2% 239 11% 59 24% 3 38% 

         

Słabsze OFE         

1680 105 6% 41 17% 10 31% 0 44% 

2500 157 6% 61 17% 15 31% 1 44% 

4000 251 6% 98 17% 24 31% 1 44% 

6000 377 6% 146 17% 36 31% 1 44% 

         

Wyższe PKB i słabsze OFE         

1680 96 11% 35 23% 8 36% 0 46% 

2500 143 11% 52 23% 12 36% 0 46% 

4000 230 11% 84 23% 19 36% 1 46% 

6000 344 11% 126 23% 28 36% 1 46% 

         

Bazowy bez suwaka         

1680 269 1% 116 7% 39 18% 7 33% 

2500 400 1% 173 7% 59 18% 11 33% 

4000 640 1% 277 7% 94 18% 17 33% 

6000 960 1% 415 7% 141 18% 26 33% 

 

Oprócz rezultatów scenariusza bazowego znajdują się w niej wyniki symulacji dla czterech 

alternatywnych scenariuszy skonstruowanych po to, by sprawdzić jej wrażliwość na początkowe 

założenia. Warto pokrótce omówić te scenariusze.  

Pierwszy z nich rozważa lepszą sytuacje w Polskiej gospodarce, a więc także wyższe waloryzacje na 

subkoncie w ZUS. Zakładamy w nim, że tempo wzrostu w każdym roku będzie wyższe o 0,5 pkt proc. 

Zmiana ta nie zmniejsza w istotny sposób różnicy między OFE a ZUS. Z jednej strony bowiem 
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waloryzacje są bliższe stopom zwrotu z OFE, z drugiej szybsze tempo wzrostu płac podnosi składki, 

a tym samym emeryturę z obu źródeł. W takim wariancie wyższe jest za to ryzyko wyboru OFE, jednak 

wzrost ten wynika nie ze zwiększonego prawdopodobieństwa, że OFE wypadną gorzej, lecz z wyższych 

wymagań, jakie się im stawia, czyli wyższej średniej emerytury z subkonta w ZUS.  

Prawdziwie pesymistyczny dla OFE jest dopiero scenariusz drugi. Zakładamy w nim, że stopa zwrotu 

z funduszy będzie zgodna z prognozą analityków Credit Suisse, na którą powołują się autorzy Przeglądu 

Systemu Emerytalnego23. Ci zakładają premię za ryzyko na poziomie zaledwie 3,5%. Po dodaniu do tego 

wyniku realnej rentowności amerykańskich obligacji z początku 2014 roku (0,74%) i odjęciu opłaty za 

zarządzanie (0,48%) otrzymujemy realną stopę zwrotu z OFE wysokości 3,76%. Założenie to znacząco, 

bo o ponad połowę zmniejsza korzyści z wyboru OFE. Cały czas jednak dla osób młodych sięgają one 

w skali miesiąca kilkuset złotych. Rośnie także ryzyko, co jest szczególnie widoczne u osób młodych, ale 

niebędących już na początku kariery zawodowej. Dla 35-latka w tym scenariuszu szansa na to, że ZUS 

da mu większą emeryturę niż OFE wynosi aż 17%.  

Trzeci scenariusz jest połączeniem dwóch pierwszych – mamy tu i wyższe tempo wzrostu PKB i mniejszą 

stopę zwrotu z funduszy. W takiej sytuacji korzyści są zbliżone do tych w poprzednio analizowanym 

wariancie, ryzyko zaś jest relatywnie najwyższe – przekracza 10% nawet w przypadku osób 

najmłodszych. Oczekiwana strata pod warunkiem, że OFE wypadną gorzej niż ZUS dla osoby 

o przeciętnym wynagrodzeniu jest w tym scenariuszu o połowę wyższa niż wariancie bazowym. Wynosi 

61 zł, czyli 10% emerytury, którą można byłoby uzyskać, wybrawszy subkonto. 

Czwarty scenariusz jest już czysto hipotetyczny, gdyż skonstruowano go dla rozważenia, co byłoby, 

gdyby suwak bezpieczeństwa nie był obowiązkowy. Jest to zatem scenariusz bazowy, w którym składki 

emerytalne trafiają do OFE aż do samego końca okresu oszczędzania, a kapitał nie jest stopniowo 

przenoszony do ZUS na 10 lat przed emeryturą. W tym wariancie oczekiwane korzyści z wyboru OFE są 

dwa razy większe. Co ciekawe ryzyko wyboru funduszy wcale nie jest większe, co wskazuje, że suwak 

bezpieczeństwa nie jest dobrze skonstruowany i nie służy interesom przyszłych emerytów.  

  

                                                           
23 Patrz: Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego. Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu. 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów, Warszawa czerwiec 2013 ss. 61-
63 oraz Credit Suisse Yearbook 2013.  
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10. Podsumowanie 

 

1. Wybór ZUS czy OFE w swojej istocie jest uzależniony od preferencji indywidualnych – jedni są 

bardziej skłonni do ryzyka, inni mniej. Jednym bardziej zależy na wyższej emeryturze, dla innych 

jest to mniej istotne. Badanie naukowe nie zastąpi tego wyboru, buduje co najwyżej podstawę 

do tego by mógł on być bardziej racjonalny. 

2. Z punktu widzenia pracownika objętego obowiązkiem składkowym, OFE oraz ZUS są 

przymusową inwestycją. Wybór gdzie kierować składki powinien być dokonywany w oparciu o 

te same ogólne kryteria, których zwykle używa się przy porównywaniu przedsięwzięć 

inwestycyjnych – zysku i ryzyka.  

3. Zarówno zysk jak i ryzyko związane z wyborem bardzo silnie zależą od wieku. Dla 

dwudziestopięciolatków zarabiających średnią krajową przeciętna korzyść z oszczędzania w 

OFE wynosi około 419 zł miesięcznie. Dla trzydziestopięciolatków 163 zł, a dla 

czterdziestopięciolatków 43 zł, a dla pięćdziesięciopięciolatków zaledwie 2 zł miesięcznie. 

Jednocześnie wraz z wiekiem rośnie prawdopodobieństwo dokonania niekorzystnego wyboru. 

Dla osób należących do wymienionych grup wiekowych szansa na to, że wybierając OFE będą 

miały niższą emeryturę, wynosi odpowiednio 1%, 7%, 20% i 35%. Oznacza to także, że szansa 

na to, że dzięki inwestycjom na rynkach kapitałowych zarobimy więcej niż jeśli powierzymy 

nasze środki państwu to odpowiednio 99% (dla 25 latków), 93% (dla 35 latków), 80% (dla 45 

latków) i 65%. (dla 55 latków). Ryzyko straty i szansa na większy zysk, nie zależą od poziomu 

wynagrodzenia. 

4. Powyższe korzyści i koszty odpowiadają założeniom przyjętym w badaniu. Przyjęto średnią 

waloryzację subkonta na poziomie 1,43% rocznie oraz średnia roczną stopę zwrotu dla OFE na 

poziomie 4,72%. Subkonto w ZUS potraktowano jako instrument bez ryzyka, a OFE jako 

instrument ryzykowny. Ryzyko OFE utożsamiono z prawdopodobieństwem, że w efekcie 

wyboru OFE portfel emerytalny będzie w chwili przejścia na emeryturę wart mniej niż gdyby 

wybrać ZUS. 

5. Przyjęte założenia poddaliśmy próbie poprzez analizę scenariuszy. W najbardziej 

pesymistycznym dla OFE scenariuszu systematycznego obniżenia się stóp zwrotu na rynkach 

akcji poniżej historycznych średnich wymienione korzyści maleją o ok. 40%, a ryzyko rośnie tak, 

jakby płatnik składek postarzał się o dziesięć lat, a więc wynosi dla wymienionych grup 

wiekowych odpowiednio 6% (dzisiejsi 25 latkowie), 17% (dzisiejsi 35 latkowie), 31% (dzisiejsi 

45 latkowie) i 44% (dzisiejsi 55 latkowie).  
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