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„Więcej polskiej gospodarki w polskiej gospodarce” – to jedno z podstawowych założeń Planu na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Przedstawiony w lipcu Program Budowy Kapitału Polaków konkretyzuje poprzednie pomysły Minister-
stwa Rozwoju. Ma być konkretną odpowiedzią na to, jak podnieść poziom krajowych oszczędności, co ma 
umożliwić nowe inwestycje i rozwój polskiej gospodarki.

Ekspertów firm doradczych oraz instytucji państwowych poprosiliśmy o omówienie programu oraz o oce-
nę, czy jego założenia są realne i czy przyniosą spodziewane efekty.

Dla Biuletynu Instytutu Wolności komentują:
- Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.,
- Janusz Jankowiak, JJ Consulting,
- Rafał Antczak, Deloitte,
- Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego.

Jak budować kapitał Polaków?
Opinie ekspertów o Programie Budowy Kapitału Ministerstwa Rozwoju
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Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Spójny i skuteczny system budowy kapitału Polaków napędzi 
polską gospodarkę 

Zaproponowany przez Ministerstwo Rozwoju Program Budowy Kapita-
łu jest kluczowym elementem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju. Program ten jest czymś więcej niż tylko kolejnym po-
mysłem na reformę OFE. To kompleksowa propozycja budowy kapitału 
Polaków i w gruncie rzeczy nowa umowa społeczna, odpowiadająca 
potrzebom i realnym możliwościom oszczędzających, oparta na rze-
telnych analizach i solidnych fundamentach. Polski Fundusz Rozwoju 
był zaangażowany w proces wdrożenia części tego programu w odnie-
sieniu do budowy powszechnych Pracowniczych Programów Kapita-
łowych i zarządzania Funduszem Rezerwy Demograficznej. Strategia 
budowy III filaru systemu emerytalnego wykorzystuje sprawdzone do-
świadczenia innych krajów, w których podobne rozwiązania z powo-
dzeniem funkcjonują od wielu lat, jak choćby w Wielkiej Brytanii czy 
Skandynawii.

Program ma trzy główne komponenty: 
1) przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne i przesunięcie środ-
ków z II do III filaru systemu emerytalnego na Indywidualne Konta 
Emerytalne IKE (w sumie 16,5 mln kont),
2) utworzenie powszechnego systemu dobrowolnych programów eme-
rytalnych w sektorze przedsiębiorstw w postaci Pracowniczych Planów 
Kapitałowych, w których mogłoby uczestniczyć ponad 5,5 mln osób, 
3) wdrożenie nowych produktów oszczędnościowych takich jak polskie 
REITy (Real Estate Investment Trust) czy premium bonds (obligacje pre-
miowe Skarbu Państwa). 

Główne cele programu to wzrost oszczędności i inwestycji w gospo-
darce oraz wyższe emerytury w oparciu o powszechny, dobrowolny 
i w pełni prywatny III filar emerytalny. Program Budowy Kapitału two-
rzy bezpieczny i skuteczny system oszczędzania długoterminowego 
dostępny dla wszystkich Polaków, bez względu na poziom zamożności.
W efekcie proponowanych zmian w ciągu 2-3 lat w Polsce ma szanse 
powstać jeden z najlepszych programów oszczędzania na świecie.

Podniesienie stopy oszczędności polega na napływie pieniędzy do sek-
tora finansowego. Za jego pośrednictwem te środki wpływają do real-
nej gospodarki, czyli polskich przedsiębiorstw, tworząc miejsca pracy 
i stymulując rozwój. Szacujemy, że za dwa-trzy lata, do polskiej gospo-
darki mogłoby co roku wpływać łącznie kilkanaście miliardów złotych 
nowych inwestycji.

Dzięki proponowanym zmianom z systemu usunięta zostałaby rów-
nież niepewność co do kształtu systemu i przyszłości OFE. W praktyce 
oznacza to, że Polacy odzyskają pieniądze, które inwestowali wcześniej 
w ramach II filaru. Program Budowy Kapitału to zatem nie tylko uczci-
wa wobec Polaków reforma OFE, ale również system zachęt do oszczę-
dzania. To spójny i skuteczny system budowy kapitału Polaków, który 
zasili polską gospodarkę i może istotnie poprawić wysokość przyszłych 
świadczeń emerytalnych.

,,To kompleksowa propozyc-
ja budowy kapitału Polaków 
i w gruncie rzeczy nowa umowa 
społeczna, odpowiadająca 
potrzebom i realnym moż-
liwościom oszczędzających, 
oparta na rzetelnych analizach 
i solidnych fundamentach.” 

Paweł Borys
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Janusz Jankowiak, JJ Consulting

Rząd musi zdobyć zaufanie społeczne dla nowego programu

Program Budowy Kapitału przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju 
stanowi dopiero zarys koncepcji. Zawiera on elementy słusznej diagno-
zy, ale jest jeszcze nieprecyzyjny w szczegółach. Oczekiwałbym, żeby 
wraz z przedstawieniem tego planu zaczęła się dyskusja nad tym, jak 
wzmacniać zasób krajowych oszczędności. 

Zgadzam się z tym, że Otwarte Fundusze Emerytalne w istniejącej po-
staci stanowią zasób, który się wyczerpuje. Dzieje się tak ze względu 
na mechanizmy wprowadzone przez poprzedni rząd. Taki wysychający 
staw nie ma racji bytu, również jako źródło finansowania inwestycji. 

Mam jednak kilka krytycznych uwag, co do proponowanych rozwiązań 
tego problemu. Uważam za bardzo kontrowersyjny pomysł przekazania 
¼ zasobów OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Taka prowizja, 
którą państwo wzięłoby za likwidację OFE, wydaje mi się nadmiernie 
duża. Za pozytywną uważam natomiast koncepcję ostatecznego roz-
strzygnięcia kwestii własności środków zgromadzonych w OFE poprzez 
przypisanie ich do sektora prywatnego.

Drugą część planu, związana z powiększeniem zasobu oszczędności 
w trzecim filarze, uważam za bardzo słuszną kierunkowo. Wątpliwe 
wydaje mi się jednak (chociaż rozumiem motywy) przekazanie zarzą-
dzania tymi środkami do funduszu państwowego na pierwsze dwa lata.

Podstawowym problemem, przed którym stoi ten program, jest brak 
zaufania obywateli do państwa, które jest niezbędne do budowy i po-
większania kapitału dobrowolnego. 

Ludzie muszą wierzyć w to, że raz ustalone zasady będą respektowane 
przez wiele lat. Tej pewności jednak nikt nie ma. Z doświadczenia wie-
my, że decyzja rządu o zarządzaniu środkami w III filarze przez państwo-
wy fundusz nie zbuduje zaufania. Może to oznaczać, że ludzie będą się 
z tego systemu wypisywali, jeśli tylko zostawi im się taką możliwość.
 
Obywatele mają prawo obawiać się, że środki gromadzone przez wiele 
lat na ich indywidualnych rachunkach zostaną przez państwo przejęte. 
Takie są skutki ostatnich 16 lat funkcjonowania OFE. Fundusz ten miał 
stanowić bardzo ważny element systemu ubezpieczeń społecznych, 
a został zlikwidowany. Przy normalnym układzie zaufania między oby-
watelem a państwem, program ten miałby szanse na sukces, jednak 
w tym wypadku, niektóre z proponowanych elementów będą nega-
tywnie wpływały na jego powodzenie. 

Oceniając projekt ogólnie, należy zastanowić się nad stanem krajowych 
oszczędności w całości. Moim zdaniem, jeżeli wyjdziemy z założenia, że 
dla rozwoju inwestycji w Polsce potrzebujemy wzmocnienia krajowych 
oszczędności, to rząd powinien zacząć od zadbania o zasoby publiczne. 
Od 25 lat mamy permanentny deficyt sektora finansów publicznego. 
Ten deficyt pomniejsza zasób krajowych oszczędności. Rząd powinien 

,,Podstawowym problemem, 
przed którym stoi ten program, 
jest brak zaufania obywateli do 
państwa, które jest niezbędne 
do budowy i powiększania kapi-
tału dobrowolnego.“

Janusz Jankowiak
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działać tak, by dezoszczędności, generowane przez sektor publiczny, 
przekształcić w oszczędności. Niestety, obecna władza proponuje ła-
godniejszą ścieżkę konwergencji fiskalnej niż poprzednicy, czyli godzi 
się z tym, że deficyt sektora finansów publicznych będzie wciąż zna-
czący. Jedyne ustępstwo to ograniczenie deficytu do 3% PKB, ale przy 
czteroprocentowym tempie wzrostu gospodarczego nie jest to powód 
do dumy. Pod tym względem rząd nie potrafi zrobić zbyt wiele. Dlatego 
przenosi uwagę na zasób oszczędności prywatnych, których stan – ina-
czej niż oszczędności publicznych – nie zależy bezpośrednio, lecz tylko 
pośrednio, poprzez regulacje, od rządu. 
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Rafał Antczak, Deloitte

Bogactwo narodu, czyli krajowy kapitał, procent składany 
i spekulacyjne straty

3,8 tys. euro – tyle, licząc makroekonomicznie, czyli z grubsza, wyno-
siło w 2014 r. narodowe bogactwo zgromadzone przez polskie pań-
stwo, polskie firmy i polskich obywateli w postaci aktywów trwałych 
z uwzględnieniem stopnia ich zużycia oraz pożyczek od zagranicznych 
inwestorów, przypadające na statystycznego Polaka. 

Bogacimy się przeciętnie po kilkaset euro rocznie netto i w tym tempie 
zbliżenie się do nominalnego poziomu obecnie osiąganego przez prze-
ciętnego Hiszpana zajmie nam prawie 250 lat, a Niemca prawie 500 lat. 
Właśnie takie nominalne różnice dostrzegane są przez przeciętnego 
Polaka, gdy podróżuje na Zachód. Ekonomiści komplikują takie wylicze-
nia, ponieważ uwzględniają dodatkowe czynniki, takie jak stałe ceny 
towarów i usług, czy parytet siły nabywczej waluty danego kraju. Jed-
nak, jakby nie liczyć, luka w rozwoju ekonomicznym krajów najwyżej 
rozwiniętych i reszty świata cały czas się pogłębia. Jeszcze 250 lat temu 
różnica w samych dochodach wynosiła 5:1, obecnie jest to 400:1. Pol-
skę, choć zalicza się do krajów w miarę rozwiniętych, dzieli przepaść 
przynajmniej jednego pokolenia, w porównaniu z uboższymi spośród 
krajów rozwiniętych. 

Przepaść w poziomie bogactwa narodów wynika z długookresowego 
trendu, na który składa się między innymi: 
(1) proces budowania krajowego kapitału, by nie pożyczać zagranicą 
i nie płacić odsetek od długu, 
(2) realistyczna ocena zwrotów z polityki inwestycyjnej państwa i krajo-
wych firm, by nie tracić tego zgromadzonego z trudem kapitału, 
(3) pilnowanie sektora finansowego, żeby nie tracił kapitału krajowego 
na spekulacjach i kryzysach finansowych, 
(4) umiejętność unikania strat w majątku w wyniku wojen i innych ka-
tastrof dziejowych, żeby nie zaczynać od zera. 

Niestety, Polska przez ostatnie 300 lat robiła dokładnie na odwrót. Czy 
potrafimy wreszcie odrobić lekcję z własnej historii – to pytanie reto-
ryczne.

Luka w stopie inwestycji-oszczędności w Polsce na poziomie minimum 
5% PKB rocznie wynika z faktu braku kapitału krajowego wobec po-
trzeb inwestycyjnych gospodarki. Chcąc się gospodarczo rozwijać w ko-
lejnych latach i dalej już nie zadłużać Polska potrzebuje więcej ludzi 
do pracy, albo więcej krajowego kapitału, bądź wystąpienia obu tych 
czynników jednocześnie. 
Program Budowy Kapitału stawia za cel zwiększenie efektywności wy-
korzystania dostępnych w Polsce środków finansowych, czyli spełniania 
warunków z punktów 1-3. Dobra wiadomość jest taka, że w finansach 
wszystko można dokładnie policzyć i sprawdzić, co wyszło z planów. Zła 
wiadomość to brak zaufania Polaków do własnego kraju. Obecny rząd 
musi zdobyć wiarygodność czynami.

,,Chcąc się gospodarczo rozwi-
jać w kolejnych latach i dalej już 
nie zadłużać Polska potrzebu-
je więcej ludzi do pracy, albo 
więcej krajowego kapitału, bądź 
wystąpienia obu tych czyn-
ników jednocześnie.“

Rafał Antczak



 www.instytutwolnosci.pl

6

Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego

Odpowiedź na najpoważniejsze wyzwania polskiej gospodarki

Program Budowy Kapitału przedstawiony na początku lipca przez Mini-
sterstwo Rozwoju, wraz ze wstępną koncepcją zmian w OFE, ma szansę 
stać się adekwatną odpowiedzią na dwa z wielu poważnych, gospodar-
czych wyzwań stojących przed Polską. 

Pierwsze z nich to niedobór krajowych oszczędności, co uniemożliwia 
zwiększenie inwestycji i utrzymanie szybkiego wzrostu gospodarczego 
w długim terminie bez powiększania nadmiernego uzależnienia pol-
skiej gospodarki od finansowania zagranicznym kapitałem. 

Drugie z wyzwań, to zanik kapitałowej części polskiego systemu emery-
talnego (po jej skarłowaceniu za sprawą „reform” z lat 2010 oraz 2013-
2014 dokonanych przez poprzedni rząd) i wynikające z tego osłabienie 
polskiego rynku kapitałowego, w szczególności rynku akcji. 

Z punktu widzenia tworzenia krajowych oszczędności kluczowym ele-
mentem Programu Budowy Kapitału jest zamiar upowszechnienia 
dobrowolnych Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) oraz 
Indywidualnych Programów Kapitałowych (IPK). Aż połowa składek 
trafiających do PPK będzie pochodzić z wynagrodzenia netto pracow-
ników, co oznacza, że będą to realne oszczędności tworzone kosztem 
bieżącej konsumpcji. W pozostałej części PPK będą zasilane składkami 
pracodawców (z istotnym udziałem zachęt fiskalnych ograniczającym 
efektywny koszt dla firm), co oznacza transfer oszczędności pomiędzy 
sektorami, a nie tworzenie nowych oszczędności. Jest to jednak nie-
zbędne dla zapewnienia wysokiej partycypacji w programie.

Zakładając, że w PPK uczestniczyć będzie ok. 75% uprawnionych osób, 
wartość rocznych składek (długoterminowych oszczędności finansują-
cych inwestycje w polskiej gospodarce) będzie wynosić od 12 do 22 
mld zł. Duża część z tych środków może zasilać kapitałowo spółki noto-
wane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które zostały 
odcięte od napływu oszczędności emerytalnych Polaków po tym, jak 
poprzedni rząd zredukował strumień składek płynących do kapitało-
wej części systemu z ponad 10 mld zł w 2013 r. do zaledwie 3,1 mld zł 
w 2015 r. 

Ważnym aspektem planowanych zmian jest również „prywatyzacja” 
75% aktywów zgromadzonych w OFE poprzez przeniesienie ich z pu-
blicznego II filaru polskiego systemu emerytalnego do całkowicie pry-
watnego III filaru. Eliminuje to ciążące od kilku lat nad polskim rynkiem 
kapitałowym ryzyko „nacjonalizacji” portfela akcyjnego OFE. 

,,Zawarte w programie koncep-
cje eliminują ciążące od kilku 
lat nad polskim rynkiem kapi-
tałowym ryzyko nacjonalizacji 
portfela akcyjnego OFE“

Piotr Bujak
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Czekamy na Państwa reakcje:   
biuro@instytutwolnosci.pl

Zapraszamy na nasze strony:
www.instytutwolnosci.pl
www.facebook.com/instytutwolnosci
www.twitter.com/instwolnosci
www.instytutwolnosci.salon24.pl
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