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emerytalne





Co sądzi 
o zarządzaniu aktywnym 

Harry Markowitz?



M. T. Hebner, Index funds, IFA Publishing, Irvine, California 2011
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Czy inwestowanie 
długoterminowe

na rynku akcji
jest bezpieczne?



•Osoba, która inwestuje swoje oszczędności 

uważa, że ulokowanie całego kapitału w portfel 

złożony wyłącznie z akcji na okres roku jest 

rzeczą zbyt ryzykowną. 

•Ta sama osoba będzie jednak skłonna 

ulokować całość kapitału w portfelu akcji na 

30 lat, ponieważ słyszy zewsząd, że 

„inwestowanie krótkoterminowe na giełdzie jest 

ryzykowne, a długoterminowe jest bezpieczne”. 
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Czy straty 
poniesione na giełdzie 

zostaną prędzej lub później 
zrekompensowane?
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Źródło: Jeremy Siegel, "Stocks for the Long Run: The Definite Guide to Financial Market  

Returns and Long-Term Investment Strategies", McGraw Hill, New York 1998, s. 27

Najwyższe i najniższe stopy zwrotu 

z portfela akcji (rynek amerykański 1802-1997)

Najniższa stopa zwrotu

Najwyższa stopa zwrotu

Może tak być, ale…



http://www.tradingeconomics.com/japan/stock-market



•When you are young, stocks may have more 
time to recover from crashes, 

•but  they also have more times to encounter 
crashes!

Paul A. Samuelson, “The Long-Term Case for Equities. And How 

It Can Be Oversold”, The Journal of Portfolio Management, Fall: 

17-18, 1994



•Jeśli potencjalna strata w końcu okresu, w 
ciągu którego przyszły emeryt odkłada na 
emeryturę wynosi 20%, to oznacza to, że może 
to być strata w wysokości 20% od ROSNĄCEJ 
z każdym rokiem wielkości inwestycji. 

Paul A. Samuelson, „Risk and Uncertainty: A Fallacy of Large Numbers”. The Collected 

Scientific Papers of Paul A. Samuelson, ed. Joseph E. Stiglitz, Cambridge: MIT Press, 

1966, pp. 153-158. 

Liczy się nie tylko sama stopa zwrotu, 

ale także kwota, do której się odnosi:



Richard Bookstaber, p. 179-180

•Tiger returned 25 percent over its life. Starting 

life with in 1980 with $10 million, it had $22 

billion under management in 1998.

•The fund’s highest percentage returns were on 

a small dollar base. In March 2000 the losses 

came from a larger base (a 50 percent loss on $ 

22 billion in a loss of $ 11 billion).

•Tiger may have lost more dollars than it made 

over its life



Na ile powszechna wiara, że 
inwestowanie krótkoterminowe 

na giełdzie jest ryzykowne, 
a długoterminowe jest 

bezpieczne odzwierciedla 
rzeczywistość?
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•If it were true that stocks are less risky in the 
long run, then the cost of insuring against 
earnings less then the risk free rate of interest 
should decline as the length of the investment 
horizon increases. 

•But the opposite is true.

Zvi Bodie, „On the Risk of Stocks in the Long Run”, Financial Analysts Journal, 

May-June 1995, pp. 18-22



•W miarę wydłużania się horyzontu 

inwestycyjnego maleje prawdopodobieństwo, 

że portfel akcji przyniesie niższe dochody niż
portfel obligacji,

• ale

• jednocześnie rośnie wielkość potencjalnych 

strat z portfela akcji





Jak inwestuje Nassim Taleb?





Jak niemożność przewidzenia
przyszłych stóp zwrotu – także przy 
inwestowaniu długoterminowym –

wpłynęła na kształt 
systemów emerytalnych?



Lata 70. i 80.:

tworzono fundusze

emerytalne 

o zdefiniowanej 

wielkości przyszłych 

wypłat 

(ang. defined benefit)

Od lat 90.:

tworzone są
w zasadzie wyłącznie 

fundusze emerytalne 

o zdefiniowanej 

składce 

(ang. defined

contribution)

Dlaczego?





W jaki portfel powinno lokować 
swoje oszczędności emerytalne 

małżeństwo, jeśli oboje 
dobrze zarabiają pracując 

w technologicznym start-up’ie?





W jaki portfel powinno lokować 
swoje oszczędności emerytalne 
małżeństwo, jeśli oboje pracują 

w wodociągach?





Kto i po jakiej cenie będzie 
w przyszłości kupował akcje?



www.zerohedge.com

2010

http://i1.wp.com/bawerk.net/wordpress/wp-content/uploads/2016/08/US-Demography.jpg


Reforma emerytalna - Triumf formy nad treścią?

Fragment wykładu wygłoszonego przez profesora Laurence Kotlikoffa (Boston 

University, NBER) na Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Ekonometrycznego 

Mexico City, Listopad 2, 2006



Reforma emerytalna w Nachos

• Nachos jest uroczym krajem położonym                  

na południe od Trójkąta Bermudzkiego.

• Banki przekonały Prezydenta, że prywatyzacja 

systemu emerytalnego jest wspaniałym pomysłem.

• Prezydent Nachos podejmuje decyzję, że składki 

emerytalne, w takiej samej, jak wcześniej, kwocie, 

będą wpłacane do tworzonych przez banki funduszy 

emerytalnych.

Laurence J. Kotlikoff, Boston University, NBER,  2006, s. 111/112



• Prezydent przekonuje obywateli, że nie należy 

przejmować się tym, że fundusze emerytalne będą
pobierały 2% od wpłaconych składek. Zapewnia, że 

to nic w porównaniu z zyskami, jakie osiągną
zarządzający funduszami.

• Prezydent wpada jednak w konsternację, gdy dzwoni 

szef ZUS w Nachos i mówi mu: “Ty idioto, przez 

twoją reformę mogę nie mieć pieniędzy dla tych, 

którzy będą teraz przechodzili na emeryturę!” 

• Prezydent na to: “Banki coś na to poradzą”

Laurence J. Kotlikoff, Boston University, NBER,  2006, s. 111/112

Reforma emerytalna in Nachos



• Banki mówią, “Nie ma problemu. Możemy 

pożyczyć rządowi pieniądze. Kupimy odpowiednią
ilość obligacji skarbowych.

• Związki zawodowe mają wątpliwości co do sensu 

całej reformy: “ Wcześniej nasze składki szły od razu 

do ZUS, by ten mógł wypłacać emerytury. Teraz te 

same pieniądze (w Nachos całkowicie zlikwidowano 

I filar) docierają do ludzi starszych poprzez II filar, 

który pobiera 2% za zarządzanie.

Laurence J. Kotlikoff, Boston University, NBER,  2006, s. 111/112

Reforma emerytalna in Nachos



• Związkowcy dodają, że: 

• „Źródłem finansowania wypłat z obligacji skarbowych 

są i tak wpływy z naszych podatków, 

• a dodatkowo jeszcze musimy płacić towarzystwom 

ubezpieczeniowym za koszty związane z wypłacaniem 

naszych emerytur”.

• “Cała reforma jest pozorna i tylko zwiększa koszty”  

Laurence J. Kotlikoff, Boston University, NBER,  2006, s. 111/112

Reforma emerytalna w Nachos



• Prezydent ponownie pyta banki, co ma odpowiedzieć
na taki zarzut.

• Banki odpowiadają: “Sprzedamy część obligacji i 

kupimy akcje. Nasze fundusze będą utrzymywały 

portfele składające się z akcji i obligacji” 

• “Stopa zwrotu funduszy emerytalnych wzrośnie. 

Pracobiorcy będą zadowoleni z prywatyzacji systemu 

emerytalnego”

Laurence J. Kotlikoff, Boston University, NBER,  2006, s. 111/112

Reforma emerytalna w Nachos



Czy Chilijczykom 
rzeczywiście podobają się 

efekty wprowadzonej 
w 1981 r reformy 

systemu emerytalnego?



Hundreds of thousands of Chileans marched in over a dozen 

cities, including the capital Santiago, to demand an end to the 

country's private pension system, July 24, 2016. | Photo: EFE





• gdyby składka trafiająca do OFE (7,5%) była 

znacznie mniejsza. W Szwecji, osiągającej stale 

nadwyżki budżetowe, składka tego rodzaju wynosi 

2% i inaczej się ją dystrybuuje. 

• gdyby podjęto decyzję, że OFE będą zarządzane 

pasywnie. 

• gdyby nie naliczano nie mających żadnego 

uzasadnienia opłat przy każdorazowej wpłacie 

składki (w wysokości od 4% do 10%!)

System OFE mógłby być sensownym

elementem systemu emerytalnego:



Dlaczego reforma OFE 
została wprowadzona?



• Ci, którzy podejmowali decyzje o wprowadzeniu 

systemu OFE mieli dobre intencje (jak Pan 

Prezydent Nachos), ale też – podobnie jak on -

nadmiernie zaufali wiedzy i intencjom tych, którzy 

proponowali reformę. 

• Tłumaczy ich w części to, że głównym 

cheerleaderem tego rodzaju „reform” był m.in. Bank 

Światowy.

• Lobbing instytucji finansowych był przemożny. 



Kto zarabiał 
na kąpiele słoneczne 

na wyspach tropikalnych?



Wyniki finansowe PTE i OFE
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Oszczędności emerytalne Kowalskiego

Aktywa netto OFE  (opłaty: 0,6% od
aktywów; 4% od składki)

Aktywa netto funduszu inwestycyjnego
(opłaty: 2,5% od aktywów; 2,5% od
składki)

Aktywa netto funduszu hipotetycznego
(opłaty: 0,1% od aktywów; 0% od składki)

Po 40 latach funkcjonowania OFE przejęłyby ok. 40% dochodów 

z ulokowanych w nich oszczędnościach emerytalnych

A.Sławiński, D. Tymoczko (2013) Dla kogo wyspy tropikalne?, Rzeczpospolita, 10 styczeń 2013



Jaki jest główny wniosek 
z doświadczeń z reformą 
systemu emerytalnego?



•Finanse to dziedzina, w której samemu trzeba 

rozumieć, jakie będą konsekwencje 

podejmowanych przez nas decyzji. 

•Zdawanie się na innych zawsze może okazać
się ryzykowne. 



•The poor, those who cannot afford to save 

beyond Social Security, should invest 

conservatively - their well-being in retirement 

depends on it. 

•In short, the low returns provide no argument 

for the privatization of Social Security

•Social Security was designed to provide just that 

- security not a gamble

Stiglitz, The Roaring Nineties, 2003, s. 195, 197



Czym powinna 
charakteryzować się 

kapitałowa część 
systemu emerytalnego?



• Oszczędności powinny być lokowane w fundusze 

indeksowe, ponieważ tylko to poprawia długoterminową
stopę zwrotu

• Fundusze te powinny kupować aktywa wyłącznie na rynkach 

płynnych (akcji i obligacji skarbowych), by wyeliminować
ryzyko kredytowe związane z inwestowaniem np. obligacje 

korporacyjne

• Właścicielami funduszy powinni być przyszli emeryci, by 

wyeliminować konflikt interesów

• Powinno następować stopniowe zwiększania udziału 

obligacji, by zmniejszać konsekwencje krachów giełdowych.

• Oszczędności emerytalne powinny być lokowane w portfele 

zdywersyfikowane w skali międzynarodowej; zbyt mały rynek 

krajowy rodzi ryzyko tworzenia się bąbli spekulacyjnych.


