
1 

 

 
 

Rekomendacja Kongresu Bankowości Detalicznej 2016 
 

Jak skutecznie budować długoterminowe oszczędności krajowe? 
 
Mając na uwadze konieczność zwiększenia poziomu inwestycji w Polsce, w tym inwestycji 
długoterminowych, chęć odwrócenia trendu coraz większego udziału zagranicy w finansowaniu polskiego 
długu, poprawę międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto Polski oraz podniesienie poziomu przyszłych 
świadczeń emerytalnych, Kongres Bankowości Detalicznej rekomenduje wprowadzenie prostego, 
transparentnego, taniego i popularnego systemu dobrowolnych oszczędności emerytalnych poprzez: 

 Połączenie dobrowolnego wkładu pracownika z uzupełnieniem wkładu ze strony pracodawcy oraz 
wsparciem państwa.  

 Zastosowanie mechanizmu, w którym pracownicy zostają automatycznie zapisani do programu, ale 
mogą się z niego wycofać w drodze indywidualnych decyzji, przy jednoczesnym wprowadzeniu zachęt 
do pozostawania w programie.  

 Zastosowanie funduszy o strukturze aktywów dostosowanej do cyklu życia, ze stopniowo wzrastającym 
udziałem instrumentów dłużnych. 

W ocenie uczestników Kongresu zmiana polityki państwa w celu mobilizowania długoterminowych 
przyczyni się do: 

 zwiększenia dostępności kapitału, który przez giełdę może finansować gospodarkę;  

 zmniejszenia zależność krajowego rynku kapitałowego od kapitału zagranicznego;  

 rozwoju długoterminowych inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze emerytalne  
i fundusze inwestycyjne, których obecność może stanowić w pewnym zakresie alternatywę dla 
zagranicznej kontroli nad polskimi firmami. 

Stosowne zmiany pomogą nie tylko rozwojowi polskiej gospodarki, ale też będą odpowiedzią na 
oczekiwania Polaków. Jak pokazały badania zrealizowane przez prof. Czapińskiego dla Europejskiego 
Kongresu Finansowego, 68% Polaków oszczędzałoby w III filarze z dopłatami państwa lub pracodawców. 

Powszechny udział w programie i jego pozytywny wpływ na gospodarkę zależeć będzie jednak od wielu 
czynników.  

1. Automatyczny zapis do programu może być skuteczny tylko wtedy, gdy program jest atrakcyjny i pracownicy 
mają zaufanie do jego trwałości  

Doświadczenia zagraniczne wskazują, że automatyczny zapis może być rozwiązaniem pomocnym, lecz sam nie 
zagwarantuje masowego uczestnictwa. W Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii automatyczny zapis przyczynił się do 
powszechnego udziału w pracowniczych programach emerytalnych, natomiast we Włoszech, gdy w 2007 roku 
zastosowano automatyczny zapis, 73 proc. zapisanych pracowników sektora prywatnego wypisało się. 

Osoby zapisane automatycznie do programu pozostaną w nim masowo, tylko jeśli uznają, że program jest dla nich 
atrakcyjny, a także będą miały zaufanie do trwałości wprowadzonych rozwiązań. Jak pokazują doświadczenia  
z Wielkiej Brytanii edukacja emerytalna w miejscu pracy jest jednym z kluczowych czynników wzmacniających poziom 
partycypacji w pracowniczych programach emerytalnych. 

Istotne jest przełamanie nieufności do państwowych programów po decyzjach dotyczących przejęcia części środków 
zgromadzonych w OFE. Potrzebne są w szczególności rozwiązania budujące zaufanie, że zarządzanie środkami nie 
będzie dokonywało się pod wpływem decyzji politycznych. Dlatego zarządzaniem aktywami od samego początku 
funkcjonowania programu powinny zajmować się instytucje prywatne. Potrzebne są także silne prawne gwarancje, że 
środki zgromadzone w programie nie zostaną w przyszłości przejęte przez system publiczny. 
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2. Pozytywny wpływ programu na gospodarkę zależeć będzie nie tylko od wielkości zgromadzonych środków, lecz 
również od mechanizmów, które umożliwią wykorzystanie tych środków dla rozwoju polskich firm prywatnych 

Dla gospodarczego i cywilizacyjnego awansu Polski istotne jest to, by firmy, które odnoszą sukcesy mogły rosnąć stając 
się coraz większe. Dlatego ważne jest by odnoszący sukcesy przedsiębiorcy mogli pozyskiwać nowy kapitał, zwiększając 
skalę swojej działalności. Takie możliwości stwarza rynek kapitałowy oraz istnienie prywatnych długoterminowych 
inwestorów instytucjonalnych, którzy mogą być bezpiecznymi dostawcami kapitału dla rosnących firm. Jak pokazuje 
doświadczenie rozwoju niektórych firm prywatnych w Polsce, pozyskanie kapitału od zdywersyfikowanej grupy 
inwestorów instytucjonalnych takich jak fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne stanowi atrakcyjną alternatywę 
w stosunku do oddania kontroli nad firmą zagranicznemu inwestorowi strategicznemu. Natomiast, takiej alternatywy 
nie będzie stanowić oddanie, w zamian za pozyskany kapitał, istotnego udziału w firmie funduszowi emerytalnemu 
kontrolowanemu pośrednio przez skarb państwa.  

Biorąc pod uwagę, że w Polsce istnieje już rozwinięta infrastruktura instytucji mających doświadczenie w obsłudze  
i zarządzaniu długoterminowymi oszczędnościami (fundusze inwestycyjne, OFE, agenci transferowi), postulujemy, aby 
od początku istnienia proponowanych przez rząd Pracowniczych Planów Kapitałowych do ich obsługi i zarządzania ich 
aktywami były dopuszczone podlegające nadzorowi instytucje komercyjne o odpowiednich kwalifikacjach  
i doświadczeniu. Celowe jest przy tym wprowadzenie proponowanego limitu kosztów w wysokości nie więcej niż 0,6 
proc. w relacji do aktywów oraz zakaz akwizycji w stosunku do indywidualnych uczestników. 

3. Przed uruchomieniem programu należy określić zasady wypłat 

Z punktu widzenia interesów uczestników, podstawowym celem programu jest zapewnienie środków na emeryturę. 
Dlatego należy rozważyć różne opcje wypłaty emerytur, w tym zasady wymiany zgromadzonego kapitału na rentę 
dożywotnią.  

Rozważenia wymaga też wprowadzenie jednorazowej wypłaty emerytury dla osób, które mają zgromadzony niski 
kapitał, czy też specjalnego produktu: „elastycznej renty dożywotniej”, opartego o odrębne rozwiązanie ustawowe

1
:  

 Instytucja wypłacająca elastyczną rentę dożywotnią nie będzie ponosiła ryzyka długowieczności i ryzyka stopy 
zwrotu z inwestycji, gdyż skutki tych zjawisk będą amortyzowane przez coroczne dostosowywanie wysokości 
świadczeń dla całej kohorty.  

 Administrowaniem i wypłatą elastycznej renty dożywotniej dla całej kohorty powinna się zajmować jedna 
instytucja – mogłaby to być np. instytucja finansowana przez instytucje komercyjne uczestniczące w programie.  

 W okresie wypłaty elastycznej renty dożywotniej środki pozostawałyby na rynku kapitałowym i mogłyby być 
zarządzane na zasadach outsourcingu przez instytucje prywatne wybrane w drodze przetargu przez instytucję 
wypłacającą. 
 

Decyzje o przyjęciu konkretnych rozwiązań dotyczących wypłat powinny nastąpić po zestawieniu ze sobą symulacji 
dotyczących oczekiwanej wysokości elastycznej renty dożywotniej z wysokością gwarantowanej renty dożywotniej 
jaką zaproponują instytucje komercyjne. 

4. Wprowadzając program należy określić harmonogram jego rozszerzenia na mniejsze firmy oraz sektor publiczny  

Uwzględniając doświadczenia zagraniczne za rozsądną należy uznać propozycję, by program był wprowadzany 
etapowo poczynając od dużych przedsiębiorstw. Istotne jest jednak, aby wprowadzając program określić kompletny 
harmonogram rozszerzenia programu na kolejne grupy firm oraz na instytucje sektora publicznego. 

 

                                                           
1
 Propozycja taka została sformułowana w raporcie Capital Strategy, Jak mobilizować dodatkowe oszczędności emerytalne?, 

(autorzy: Stefan Kawalec, Katarzyna Błażuk i Maciej Kurek), Warszawa, 17 lutego 2015, w oparciu o propozycje zawarte w: Wojciech 
Otto i Marian Wiśniewski, Designing the Payoff Phase in the Framework of Open Pension Schemes, Roczniki Kolegium Analiz 
Ekonomicznych, Zeszyt 32/2013, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa,  

http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z32_01.pdf 
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