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1. Ponad 17 lat doświadczenia w inwestowaniu 
pozwala OFE osiągać najlepsze rezultaty 

Doświadczenie PTE … … widoczne w wynikach 
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Średnia stopa zwrotu PTE od momentu powstania wynosi ponad 250%* 

Głęboka wiedza inwestycyjna 
• Zarówno dla spółek z historią na giełdzie 

jak i dopiero wchodzących (>200 IPO) 

Ponad 17 lat na rynku 
• Zebrany kapitał ~ 140 mld. PLN 

Ogląd korporacyjny – 
• Znajomość spółek na polskim rynku z 

punktu widzenia inwestycyjnego 

Doświadczeni eksperci 
• Know-how zdobyty przez ostatnie 17 lat  
• Eksperci z certyfikatami CFA oraz 

międzynarodowym doświadczeniem 

Wykształcenie kadry 
zarządzającej inwestycjami 

wymaga wielu lat 

* do marca 2016 r 



Wpływ akcjonariuszy na  
efektywność OFE 
• Prywatni akcjonariusze wzmagają 
efektywność zarządzania 
portfelem OFE, ich interes jest 
zbieżny z osiąganiem wysokiej 
stopy zwrotu przez fundusze 
• Kapitał własny na poziomie  
2,5 mld. PLN1  

Nadzór KNF regulujący działanie OFE 
• Ciągły nadzór KNF gwarantuje przestrzeganie przez 

OFE regulacji wpływających na politykę inwestycyjną 
• Pełny wgląd w portfele inwestycyjne OFE 
• Regularne kontrole działalności PTE 
• Proces oceny poziomu ryzyka działalności 
• Dedykowany departament do kontroli OFE 

OFE 

2. System nadzoru nad OFE zapewnia zgodność 
działania funduszy z celami i założeniami 
wyznaczonymi przez rząd 

Ustawa Akcjonariusze 

Komisja 
Nadzoru 

Finansowego 

1. KNF 09/2015 

Ustawa ściśle regulująca politykę 
inwestycyjną OFE 
• Zdefiniowane możliwości  

inwestycyjnych OFE 
• Ograniczenie ryzyka poprzez ścisłe 

limitowanie inwestowanego 
kapitału w poszczególne kategorie  
inwestycyjne 

• Regulowane koszty  
zarządzania portfelem 

• Bufor 
bezpieczeństwa  
w postaci ~1 mld. 
PLN w Funduszu 
Gwarancyjnym 

 



3. OFE to najbardziej efektywne zarządzanie funduszami, 
zarówno z perspektywy przychodowej jak i kosztowej 

OFE z najwyższym zwrotem z porównywalnych 
funduszy emerytalnych… 

... oraz w porównaniu do rynkowych funduszy 
pobierają niskie wynagrodzenia 
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Reserve Fund (Hiszpania) 4.2% 
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Future Fund (Australia) 4.3% 

Social Security  
Trust Fund (USA) 4.3% 

Social Security Financial  
Stability Fund (Portugalia) 
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1. Dla OFE średnioroczna ważona stopa zwrotu za okres od 30-09-2010 do 30-09-2013 roku. Dla grupy porównawczej średnioroczna nominalna stopa zwrotu z okresu 5-letniego (2009–2013). 
2. Mediana stawek za zarządzanie netto w danej grupie funduszy  

Fundusze akcji  
(<40% obligacji w portfelu) 

Fundusze obligacji  
(>70% obligacji w portfelu) 

Agresywne fundusze 
z wyższą stopą 

zwrotu  
ale dopuszczające 

wyższe ryzyko 

Stopa zwrotu za okres przed 
reformą (2010 – 2013) 
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Emerging 
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Eastern 
European 
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Problemy 

Potencjalne 
rozwiązanie 

• Większość inwestycji ulokowana jest  
w warszawskim rynku kapitałowym 

• Niskie wolumeny obrotu na GPW 
powodują, że aktywa OFE są mało 
płynne 

• Utrudnia to zarządzanie portfelem  
i reagowania na zmiany rynkowe 

• Regulacje dot. inwestowania w 
obligacje rządowe skutkują wysokim 
udziałem akcji w portfelu 

• Brak możliwości dywersyfikowania 
portfela utrudnia zbudowanie 
optymalnej strategii inwestycyjnej 

• W efekcie wyniki OFE są zbyt zależne 
od indeksów giełdowych 

• W celu mitygacji ryzyka płynności oraz 
dywersyfikacji , OFE zmuszone są do 
inwestycji za granicą 

• Dla polskiej gospodarki byłoby 
korzystniej, gdyby rozwiązania 
legislacyjne pozwalały im te cele 
osiągać również przez polskie 
instrumenty inwestycyjne 

Silne uzależnienie 
wyników od giełdy Problemy z płynnością 

Rosnący udział aktywów 
zagranicznych 

Wydzielenie części funduszy na inwestycje niezwiązane z giełdą 
• Dopuszczenie możliwości inwestowania w szerszy wachlarz aktywów, np. spółki pozagiełdowe, projekty inwestycyjne,  

venture capital etc.  
• Pozwoli to na mniejsze uzależnienie wyników funduszy emerytalnych od krótkookresowych cykli giełdowych oraz nowe możliwości 

poprawy płynności 
• W długim okresie poprawi to stopę zwrotu z funduszy oraz ograniczy ryzyko dla klientów OFE 

Fundusze emerytalne mają poważne powody, 
by inwestować za granicą. Najważniejszym 
jest płynność (...) bo polski rynek jest zbyt 
płytki. To efekt mniejszego napływu pieniędzy 
na naszą giełdę i braku wzrostów 
aktywów OFE, porównywalnych  
z tymi z poprzednich lat. 
 
Dziennik Gazeta Prawna, 20.11.2014 

4. Obecna strategia inwestycyjna powoduje nieefektywności 
— potrzebne zmiany dla lepszego wykorzystania funduszy 



5. Główne problemy polskiej gospodarki — niska stopa 
oszczędności i brak kapitału lokalnego 

W Polsce brakuje lokalnego kapitału ... 
 

... a istniejące inwestycje są 
napędzane przez sektor publiczny 
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Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 
Polski netto (2014, mld zł) 

Polska inwestuje mniej niż 
przyjmuje inwestycji 

Koszty obsługi zobowiązań 
zagranicznych rosną 

Dywidendy, odsetki, reinwestycje 
inwestorów zagranicznych (mld zł) 

Public and private investment as a % of GDP, 
2000–17, Poland and EU average 

Potrzebny jest mechanizm, który stworzy zaplecze kapitałowe z funduszy prywatnych 
 i zainwestuje w nowoczesną gospodarkę 

Miḙdzynarodowa 
pozycja 

inwestycyjna 



 Silna polska gospodarka 

Sprawne państwo 
•  e-Administracja  
•  Inteligentne zamówienia 
publiczne  

•  Przełamanie „Polski resortowej” 
•  Energia – bezpieczeństwo, dostępność, 
cena 

• Partnerstwo 
dla 
strategicznych 
działów 
gospodarki 

• Krajowe 
Inteligentne 
Specjalizacje 

• Klastry i doliny 
przemysłowe 

• Inwestycje 
zagraniczne 

Reindustrializacja 

1 

• Nowa 
,,Konstytucja 
Biznesu" 

• Przyjazne 
otoczenie 
prawne 

• Reforma 
instytutów 
naukowo-
badawczych 

• Start in Poland 

Rozwój  
innowacyjnych 

firm 

2 

Rozwój społeczny 
 i terytorialny 

• Kompleksowy 
program 
demograficzny 

• Pakt dla 
obszarów 
wiejskich 

• Skuteczna 
polityka 
regionalna 

• Edukacja 

5 

• Budowanie 
oszczędności 
Polaków 

• Środki 
europejskie 

• Polski Fundusz 
Rozwoju 

• Plan Juncker’a, 
EBOR, EBI, AIIB 

Kapitał  
dla rozwoju 

3 

• Pion 
Wspierania 
Eksportu w PFR 

• Oferta 
finansowa 

• Silna marka 
Polska 

• Reforma 
dyplomacji 
ekonomicznej 

Ekspansja  
zagraniczna 

4 

6. Odpowiedzią na problemy polskiej gospodarki ma 
być rządowy Plan Odpowiedzialnego Rozwoju 

Plan opiera się na 5 kluczowych dla polskiej gospodarki filarach 



7. Plan Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada ponad 
bilion złotych na inwestycje w najbliższych latach 

Największym wyzwaniem POR jest zdobycie kapitału na inwestycje 

Infrastruktura: 
• Transport 
• Światłowody 
• Projekty środowiskowe 

Projekty społeczne: 
• Mieszkania na wynajem 
• Cyfrowa Administracja 

Projekty innowacyjne: 
• Badania i rozwój 
• Tworzenie silnych krajowych marek 
• Ekspansja zagraniczna 

Źródła Finansowania Planu 
Odpowiedzialnego Rozwoju Kluczowe obszary inwestycji 

Polskie 
firmy 

• 75–150 mld zł – potencjał inwestycyjny 
spółek Skarbu Państwa 

• do 230 mld zł – potencjał inwestycyjny 
polskich firm – środki na lokatach 

Sektor  
bankowy 

• 90 mld zł – nadpłynność banków 
• mocne współczynniki adekwatności 

kapitałowej 

Fundusze  
rozwojowe 

• 75 do 120 mld zł – potencjał inwestycyjny 
Polskiego Funduszu Rozwoju 

• 65 do 100 mld zł – programy rozwojowe 

Fundusze  
UE 

• 480 mld zł wraz z wkładem własnym 

Instytucje 
międzynarodowe 

• 50-80 mld zł – programy realizowane 
wraz z EBOR, EBI, EFSI, Bank Światowy, 
Asian Infrastructure Investment Bank 

PLN 

€ 
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8. Kapitał narodowy głównie ulokowany 
w depozytach i OFE 
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Fundusze inwestycyjne 

Depozyty 

Otwarte fundusze emerytalne Obligacje i bony 

Akcje spółek publicznych Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe  

Gotówka w obiegu 

OFE na drugim miejscu pod względem akumulacji kapitału narodowego 

Źródło: Analiza na podstawie danych NBP,  MF, GUS, TFI, TUnŻ i PTE 



Polskie  
firmy 

Sektor  
bankowy 

Fundusze  
rozwojowe 

Fundusze  
UE 

Instytucje 
miedzynarodowe 

OFE 

9. OFE ze względu na skalę aktywów mogłyby być jednym  
z ważniejszych filarów Planu Odpowiedzialnego Rozwoju 

• 75–150 mld zł – potencjał inwestycyjny 
spółek Skarbu Państwa 

• do 230 mld zł – potencjał inwestycyjny 
polskich firm – środki na lokatach 

• 90 mld zł – nadpłynność banków 
• mocne współczynniki adekwatności 

kapitałowej 

• 75 do 120 mld zł – potencjał inwestycyjny 
Polskiego Funduszu Rozwoju 

• 65 do 100 mld zł – programy rozwojowe 

• 480 mld zł wraz z wkładem własnym 

• 50-80 mld zł – programy realizowane 
wraz z EBOR, EBI, EFSI, Bank Światowy, 
Asian Infrastructure Investment Bank 

• około 140 mld zł – środki zgromadzone w 
OFE 

100 0 150 50 

mld PLN 

5 

Depozyty 11 

Aktywa 
zagraniczne 

13 Obligacje 

Akcje GPW 

143 

109 

Aktywa 
łącznie 

16 mld PLN 
aktywów płynnych 

€ 

OFE w posiadaniu aktywów o wartości  
około 140 mld PLN, w tym do 16 mld PLN 

płynnych aktywów... 
... co czyniłoby je jednym z kluczowych 

elementów Planu Odpowiedzialnego Rozwoju 

Dane na marzec 2016 
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10. OFE mogłoby być silnym wsparciem dla czterech 
filarów POR 

Wykorzystanie już 
zgromadzonych oszczędności 
Polaków na inwestycje oraz 

dalsze budowanie oszczędności 

Szczególne 
wsparcie spółek 

przygotowujących 
się do ekspansji 

zagranicznej 

Pula kapitału przeznaczonego na rozwój kluczowe dla filarów 1, 2 i 4, filar 3 wspierany 
całościowo przez OFE 

Kapitał do 
wykorzystania 
w kluczowych 

działach 
gospodarki 

Wsparcie finansowe 
innowacyjnych firm 
wpisujących się w 
projekt rozwoju  



11. 5 powodów dla których OFE są dobrym partnerem  
w realizacji Planu Odpowiedzialnego Rozwoju 

Towarzystwa Emerytalne mogą wspomóc rozwój polski swoim kapitałem od zaraz 

• 17 lat doświadczenia w inwestowaniu oraz ocenie  
projektów – m. in. >200 ofert pierwotnych 

• 12 Towarzystw Emerytalnych z doświadczoną  
kadrą krajowych specjalistów 

• Doświadczenie w wykonywaniu  
uprawnień korporacyjnych 

• Zgromadzone około 140 mld PLN 
aktywów pod zarządzaniem 

• Ok. 16 mld PLN w depozytach  
i aktywach łatwo zbywalnych może 
zostać uruchomione jako kapitał 
pod inwestycje 

• Brak problemu niedozwolonej 
pomocy publicznej (regulacje UE) 

• Inwestowanie kapitału w projekty o 
największej stopie zwrotu 

• Niskie opłaty za zarządzenie aktywami  
na poziomie funduszy indeksowych 
0,045%  w skali miesiąca 

• Dodatkowo opłata na zasadzie success 
fee –  gradacyjna dla funduszy z 
dobrymi wynikami 

• Stały i bezpośredni nadzór 
Komisji Nadzoru Finansów 

• Ramy inwestycyjne ściśle 
określone ustawą 

Doświadczenie Zgromadzony 

kapitał 

Niskie  

koszty 

Regulowane 

środowisko 

Prywatne 

podmioty 



12. OFE już teraz wspierają rozwój polskich firm 

Infrastruktura 

Liczne inwestycje w spółki  
z sektora energetycznego  
i telekomunikacyjnego 
pozwalające na rozwój 
infrastruktury 

Projekty społeczne 

Nabywanie obligacji miast lub 
przedsiębiorstw miejskich 
zapewnia kapitał projektom 
społecznym 

Projekty innowacyjne 

Wiele przykładów spółek, 
których wzrost krajowy jak  
i ekspansja zagraniczna zostały 
umożliwione przez OFE 

OFE jednym z największych graczy wspierających rozwój polskich przedsiębiorstw  
z kluczowych sektorów gospodarczych 



313 mln PLN  

wsparcia OFE 

(32% akcji) 

13. OFE już teraz pomagają tworzyć silną gospodarkę 
(I/III) 
Zaangażowanie w Medicalalgorithmics  

Zalety 

0

100

200

300

400

+645% 

Kurs akcji 

PLN 
Przejęcie Medi-Lynx 
Cardiac Monitoring z 

USA 

Debiut akcji na rynku 
NewConnect w 2011 roku, 

debiut na GPW w 2014 roku 

Światowy lider innowacji w 
wykorzystaniu nowych technologii 
do rozwoju ochrony zdrowia oraz 
diagnostyki w kardiologii 

Wsparcie kapitałowe OFE pozwoliło 
rozpocząć samodzielną produkcję na 
rynki globalnej zamiast sprzedawać 
patenty 

Na początku roku spółka osiągnęła 
kamień milowy w ekspansji 
zagranicznej przejmując 
amerykańskiego konkurenta 

Spółka jest obecnie światowym 
liderem, obecnym na rynkach 
całego świata - USA, Indii, Hiszpanii, 
Nowej Zelandii czy Meksyku 



512 mln PLN  

wsparcia OFE 

(20% akcji) 

14. OFE już teraz pomagają tworzyć silną gospodarkę 
(II/III) 
Zaangażowanie w CD projekt 

Zalety 
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Kurs akcji 

+394% 

PLN Premiera ostatniej 
części trylogii 

Wiedźmin 

Zakup akcji przez 
OFE w 2012  

Znany na całym świecie polski 
deweloper gier komputerowych,  
w tym bestseller'owej serii 
"Wiedźmin" 

Kapitał uzyskany dzięki OFE pozwolił 
na zbudowanie doborowego 
zespołu oraz finansowanie 
wieloletniej pracy nad serią 
Wiedźmin  

CD Projekt produkcjami wyznacza 
standardy dla zagranicznych 
konkurentów, czego 
potwierdzeniem jest ponad 200 
nagród zdobytych w ostatnim roku 

Dzięki wsparciu i kapitałowi OFE 
spółka w ostatnich 4 latach urosła 
czterokrotnie  



606 mln PLN  
wsparcia OFE 

(30% akcji) 

15. OFE już teraz pomagają tworzyć silną gospodarkę 
(III/III) 
Zaangażowanie w PFLEIDERER 

Zalety 
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PLN 

Kurs akcji 

+435% 

Przejęcie spółki-matki, 
Pfleiderer GmbH 

OFE wspiera firmę od 
ponad 15 lat – pierwsza 
inwestycja w 2001 roku 

Producent materiałów meblarskich 
powstały na bazie istniejących 
ponad 30 lat zakładów w Grajewie  
i Wieruszowie 

Sukces Grajewa opiera się na 
ekspansji zagranicznej, przede 
wszystkim dynamicznym eksporcie 
na sąsiednie rynki  

Dzięki wsparciu OFE spółka od 2012 
roku zwiększyła swoją wartość 
czterokrotnie 

Wsparcie kapitałowe OFE pozwoliło 
jej na bezprecedensową transakcję, 
w której polska firma przejęła swoją 
niemiecką spółkę-matkę 



Prywatny inwestor wspierający 
rozwój gospodarczy 

• Brak ryzyka niedozwolonej 
pomocy publicznej 

• Potencjalne projekty wybrane  
do dofinansowania skrupulatnie 
badane pod kątem szansy 
powodzenia 

• Brak ryzyka nacisków ze strony 
polityków  

 
Ochrona krajowego  
rynku kapitałowego 

• Utrzymanie OFE – znaczących 
     inwestorów krajowych 
• Możliwość wprowadzenia na  

rynek nowych instrumentów  
e.g. REIT, obligacje przychodowe 

Dywersyfikacja mechanizmów wspierających  
Plan Odpowiedzialnego Rozwoju 

• 12 podmiotów zainteresowanych różnego typu 
projektami, o zróżnicowanej skali 

• Możliwość zbadania większej liczby  
projektów, szczególnie tych mniejszych 

• Zwiększone szanse powodzenia  
całego programu 

Możliwość uruchomienia programu 
"od zaraz" 

• Doświadczona kadra 
specjalistów gotowa do 
rozpoczęcia projektów 

• Sprawdzone procedury i procesy 
wypracowywane przez ostatnie 
17 lat 

 

Niskie koszty utrzymania OFE 

• Niska opłata za zarządzenie funduszem 
     – netto 21 pb 

16. Proponowane rozwiązanie przyniesie korzyści  
na 5 płaszczyznach 

Dywersyfikacja 
Prywatny 
podmiot 

Istniejąca 
infrastruktura 

Niskie koszty 

Ochrona 
krajowego 

rynku 
kapitałowego 


