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Wstêp
Modyfikacja i optymalizacja systemów emerytalnych stanowi wa¿ne
zagadnienie natury spo³ecznej, gospodarczej oraz politycznej w wielu
krajach œwiata. Rozwi¹zaniem, na które w obliczu niekorzystnych tendencji demograficznych zdecydowa³a siê wiêkszoœæ krajów Ameryki Po³udniowej oraz czêœæ krajów Europy Œrodkowej, by³o wprowadzenie
rekomendowanego przez Bank Œwiatowy systemu wielofilarowego
z obowi¹zkowym drugim filarem w postaci kapita³owych, prywatnych
funduszy emerytalnych, dzia³aj¹cych na zasadach aktuarialnych. Koncepcja ta nie by³a jednak pozbawiona wad. Jako najwa¿niejsze z nich wymieniano wysokie koszty funkcjonowania systemu oraz brak mo¿liwoœci
dostosowania strategii inwestycyjnej funduszy do indywidualnych potrzeb ich cz³onków. Chodzi tu w szczególnoœci o takie parametry, jak
horyzont czasowy oszczêdzania oraz sk³onnoœæ do ryzyka. Aby wyeliminowaæ powy¿sze problemy, zaproponowano modyfikacjê czêœci kapita³owej systemu przez wprowadzenie tzw. multifunduszy. Nale¿y przez
nie rozumieæ fundusze czy te¿ subfundusze ró¿ni¹ce siê miêdzy sob¹ polityk¹ inwestycyjn¹ oraz obarczone ró¿nym ryzykiem. Prekursorem takiego rozwi¹zania by³o Chile.
W 2012 r. minê³o dziesiêæ lat dzia³ania systemu multifunduszowego
(nazywanego równie¿ wielofunduszowym) w Chile. Celem niniejszego
opracowania jest charakterystyka dzia³alnoœci inwestycyjnej chilijskich
multifunduszy oraz ocena jej efektywnoœci. Problematyka ta jest szczególnie istotna w kontekœcie dyskusji nad zmianami w kapita³owej czêœci
systemu emerytalnego w Polsce. Pojawi³o siê bowiem wiele propozycji
zmian, wœród których s¹ równie¿ te sugeruj¹ce wprowadzenie systemu
wielofunduszowego. Analiza funkcjonowania podobnego systemu w Chile w latach 2002–2012 mo¿e pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie,
czy jest zasadna modyfikacja polskich funduszy emerytalnych w zbli¿ony
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sposób. Wydaje siê, i¿ dziesiêcioletni okres funkcjonowania stanowi przedzia³ czasowy, na podstawie którego mo¿na dokonaæ wzglêdnie obiektywnej oceny dzia³alnoœci inwestycyjnej multifunduszy. W latach 2002–
–2012 mieliœmy bowiem do czynienia zarówno z okresami silnego wzrostu gospodarki œwiatowej, jak i z okresem globalnego kryzysu. Chilijski
system emerytalny musia³ zatem sprostaæ powa¿nemu wyzwaniu.
W opracowaniu wykorzystano dane udostêpniane przez La Superintendencia de Pensiones (SP) – organizacjê nadzoruj¹c¹ chilijskie multifundusze oraz przez OECD. Ponadto autor korzysta³ z raportów tematycznych oraz literatury naukowej.

1. Ograniczenia inwestycyjne
Reforma z 2002 r. spowodowa³a, i¿ w Chile od ka¿dego przedsiêbiorstwa zarz¹dzaj¹cego (Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP)
zaczêto wymagaæ, aby prowadzi³o co najmniej cztery rodzaje subfunduszy emerytalnych o ró¿nych stopniach ryzyka. Czêœæ AFP posiada³a piêæ
subfunduszy. Oznaczone zosta³y one literami od A do E, gdzie subfundusz A by³ funduszem o najwy¿szym stopniu ryzyka, natomiast subfundusz E by³ funduszem o najni¿szym stopniu ryzyka. Prowadzenie
subfunduszu typu A nie by³o obowi¹zkowe [Kritzer, 2008]. Kapita³owa
czêœæ systemu emerytalnego w funkcjonuje w Chile w takim kszta³cie do
dziœ (2013 r.).
Podstawowym zadaniem AFP jest optymalne zarz¹dzanie powierzonymi œrodkami, a wiêc inwestowanie ich w taki sposób, aby maksymalizowaæ zyski przy zadanej stopie ryzyka w przypadku ka¿dego z subfunduszy.
Inwestycje subfunduszy podlegaj¹ jednak prawnym ograniczeniom,
podobnie jak ma to miejsce w przypadku polskich otwartych funduszy
emerytalnych (OFE). Mimo to spektrum mo¿liwoœci inwestycyjnych jest
doœæ szerokie. AFP mog¹ zatem inwestowaæ na rynku krajowym w papiery wartoœciowe emitowane przez Bank Centralny Chile, chilijskie papiery skarbowe, depozyty, weksle, papiery wartoœciowe zabezpieczone
hipotek¹, obligacje korporacyjne, obligacje zamienne na akcje, akcje spó³ek gie³dowych, akcje przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na rynku nieruchomoœci, jednostki oraz certyfikaty funduszy inwestycyjnych i papiery komercyjne. Na rynkach zagranicznych AFP mog¹ inwestowaæ w d³u¿ne papiery
wartoœciowe emitowane przez obce pañstwa, banki centralne czy te¿ instytucje miêdzynarodowe, obligacje i akcje spó³ek zagranicznych, jed-
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nostki zagranicznych funduszy inwestycyjnych, certyfikaty depozytowe
banków zagranicznych. Ponadto umo¿liwiono inwestycjê w pochodne
instrumenty finansowe w celach hedgingowych.
Instrumenty d³u¿ne, w które chce zainwestowaæ AFP, powinny posiadaæ odpowiedni credit-rating. Jest on przyznawany przez specjalnie do
tego celu powo³an¹ komisjê (Comisión Clasificadora de Riesgo – CCR)
i bazuje na ratingach wystawionych przez co najmniej dwie agencje ratingowe spoœród: Standard & Poor’s Rating Services, Fitch Rating Services
oraz Moody’s Investors Service [www.ccr.cl, dostêp dnia 21.01.2013].
CCR nadaje instrumentom krótkoterminowym rating od N – 1 do N – 5,
przy czym AFP mog¹ inwestowaæ w te papiery, które posiadaj¹ rating od
N – 1 do N – 3. Instrumentom o terminie zapadalnoœci powy¿ej jednego
roku przyznaje siê rating od AAA do D. AFP mog¹ inwestowaæ w te papiery, które posiadaj¹ rating od AAA do BBB. Komisja dokonuje równie¿
na odmiennych zasadach oceny ryzyka inwestycyjnego akcji wybranych
spó³ek czy te¿ jednostek i certyfikatów funduszy inwestycyjnych.
Inwestycje AFP podlegaj¹ czterem rodzajom limitów:
1. Maksymalny limit inwestycji w okreœlony typ instrumentu, maj¹cy
zapewniæ okreœlon¹ dywersyfikacjê portfeli subfunduszy.
2. Maksymalny limit inwestycji w dan¹ grupê instrumentów.
3. Maksymalny limit inwestycji w papiery wartoœciowe jednego emitenta, co z jednej strony ma zapobiec nadmiernej koncentracji aktywów
funduszu, z drugiej zaœ ma nie dopuœciæ do sytuacji, w których fundusze stawa³yby siê wiêkszoœciowymi udzia³owcami spó³ek akcyjnych i w ten sposób wp³ywa³yby znacz¹co na decyzje zarz¹dów.
4. Maksymalny limit inwestycji w papiery wartoœciowe emitenta zwi¹zanego z AFP, maj¹cy na celu zapobieganie potencjalnym nadu¿yciom oraz konfliktom interesów.
Subfundusz A posiada najwy¿sze limity inwestycji w papiery ryzykowne, takie jak na przyk³ad akcje (zob. tab. 1). Udzia³ tych instrumentów
spada dla subfunduszy o ni¿szym stopniu ryzyka na korzyœæ chilijskich
pañstwowych papierów d³u¿nych. W przypadku subfunduszu E stosuj¹cego konserwatywn¹ strategiê udzia³ akcji mo¿e maksymalnie wynosiæ
5%, natomiast papierów d³u¿nych – 80%. Warto zaznaczyæ, i¿ wprowadzono tak¿e minimalny limit inwestycji w papiery ryzykowne, który dla
subfunduszu typu A wynosi a¿ 40% i spada dla kolejnych typów (subfundusz E nie posiada minimalnego limitu inwestycji w aktywa ryzykowne). Jednoczeœnie AFP maj¹ mo¿liwoœæ lokowania znacznej czêœci
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œrodków poza granicami kraju. W przypadku subfunduszu A mo¿e to byæ
nawet 100%.
Tablica 1. Wybrane maksymalne limity inwestycyjne chilijskich subfunduszy
(w %) wed³ug stanu na 31.12.2012 r.
kategoria lokat

subfundusz
A

B

C

D

E

pañstwowe d³u¿ne papiery wartoœciowe

40

40

50

70

80

akcje spó³ek dopuszczone do obrotu publicznego

80

60

40

20

5

obligacje zamienne na akcje

30

30

10

5

3

100

90

75

45

35

5

5

5

5

5

inwestycje zagraniczne
waluty obce

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Régimen de inversión..., 2012].

Nale¿y zwróciæ uwagê na postêpuj¹c¹ liberalizacjê wymogów inwestycyjnych w przypadku funduszy o najwy¿szym stopniu ryzyka. Na
pocz¹tku procesu prywatyzacji systemu emerytalnego AFP inwestowa³y
g³ównie w d³u¿ne papiery wartoœciowe. Dopiero w 1996 r. umo¿liwiono
inwestycje w zagraniczne aktywa. W momencie wprowadzenia systemu
multifunduszowego maksymalny limit inwestycji w akcje dla subfunduszu typu A wynosi³ 60%. Subfundusze typu E w ogóle nie mog³y inwestowaæ w papiery wartoœciowe tego rodzaju. Limit inwestycji zagranicznych
wynosi³ natomiast 20% [The Chilean Pension System, 2003].

2. Struktura aktywów chilijskich subfunduszy
W 2012 r. chilijskie AFP zarz¹dza³y aktywami w wysokoœci ok. 144
mld USD (zob. rys. 1). Najwiêcej aktywów zgromadzono w subfunduszach typu C, które charakteryzuj¹ siê zrównowa¿on¹ strategi¹ inwestycyjn¹. Jednak nawet w przypadku tych funduszy inwestycje w aktywa
zagraniczne stanowi³y ponad 32% ogó³u.
Udzia³ inwestycji zagranicznych zwiêksza siê w przypadku subfunduszy typu B i A, w których stanowi¹ one odpowiednio 46% oraz 65%.
£¹cznie a¿ 35% aktywów chilijskich funduszy jest ulokowanych poza granicami kraju. Dodatkowo w przypadku subfunduszy typu A najwiêksz¹
czêœæ inwestycji zagranicznych stanowi¹ instrumenty udzia³owe, g³ównie jednostki oraz certyfikaty funduszy inwestycyjnych. Tak wysokie limity inwestycji zagranicznych wynikaj¹ z tego, i¿ aktywa funduszy chi-
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lijskich s¹ na tyle wysokie, ¿e nie mog³yby zostaæ ulokowane na rynku
lokalnym bez sztucznego zawy¿ania cen instrumentów.
Rysunek 1. Zagregowana wartoœæ aktywów chilijskich subfunduszy (w mld
USD) wed³ug stanu na 29.06.2012 r.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [„Boletín...”, 2012].

W œwietle tych faktów bardzo skromnie wygl¹daj¹ mo¿liwoœci inwestycji zagranicznych polskich OFE, które mog¹ – jak do tej pory – inwestowaæ za granic¹ do 5% swoich aktywów. Warto równie¿ podkreœliæ, i¿
chilijskie fundusze emerytalne wcale nie s¹ œwiatowym liderem, je¿eli
chodzi o udzia³ inwestycji zagranicznych. Wed³ug statystyk OECD
w 2011 r. w kategorii tej dominowa³y fundusze krajów stosunkowo ma³ych: Estonii (75,4% aktywów ulokowanych za granic¹) oraz Luksemburga (56,7%). Polskie fundusze w tej klasyfikacji znajduj¹ siê na jednej
z koñcowych pozycji (0,5%) [www.oecd.org, dostêp dnia 23.01.2013].
Zasadnicza czêœæ zagranicznych inwestycji chilijskich funduszy emerytalnych skupia siê w Ameryce Pó³nocnej (34,7%), na rynkach wschodz¹cych Azji (25,3%) oraz w Ameryce £aciñskiej (16,6%). Mniejsze znaczenie maj¹ rozwiniête rynki Azji, Europa, Œrodkowy Wschód i Afryka
[„Boletín...”, 2012].
Wartoœæ inwestycji krajowych stanowi ok. 65% ogólnej wartoœci aktywów subfunduszy. Zasadnicza czêœæ jest ulokowana w papiery d³u¿ne.
W przypadku subfunduszy typu E stanowi¹ one a¿ 98% wartoœci aktywów. W subfunduszach typu D – 73%, natomiast w subfunduszach typu
C – nieco ponad 51%. Najwiêkszy udzia³ w aktywach posiadaj¹ papiery
d³u¿ne emitowane przez chilijskie ministerstwo finansów oraz bank centralny (21%). Znaczny udzia³ maj¹ tak¿e obligacje emitowane przez banki
(10%) oraz pozosta³e obligacje korporacyjne (8%). Wartoœæ krajowych
instrumentów udzia³owych stanowi ³¹cznie prawie 16% wartoœci ogó³u
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aktywów. Dominuj¹c¹ rolê odgrywaj¹ akcje. Tablica 2 prezentuje wartoœæ
inwestycji chilijskich subfunduszy w akcje przedsiêbiorstw w podziale na
sektory.
Tablica 2. Wartoœæ inwestycji chilijskich subfunduszy (w mln USD) w akcje
spó³ek krajowych wg sektorów – stan z 29.06.2012 r.
sektor

subfundusze
B

C

1 443

1 293

2 536

357

22

5 652

116

154

127

14

0

411

2 019

2 140

3 173

708

64

8 105

przemys³ przetwórczy

271

300

494

61

5

1 133

przemys³ wydobywczy

695

764

1 686

247

8

3 403

4 547

4 653

8 018

1 386

energetyka
telekomunikacja
us³ugi

razem

D

razem

A

E

100 18 707

ród³o: [„Boletín...”, 2012].

AFP lokuj¹ powierzone im œrodki g³ównie w akcje przedsiêbiorstw
us³ugowych (43%) oraz z bran¿y energetycznej (30%). Mniejsze znaczenie
maj¹ akcje przedsiêbiorstw przemys³u wydobywczego, przetwórczego,
a tak¿e przedsiêbiorstwa bran¿y telekomunikacyjnej. £¹cznie (wed³ug
stanu na 29 czerwca 2012 r.) chilijskie subfundusze posiada³y w swoich
portfelach akcje spó³ek krajowych o wartoœci 18,7 mld USD.

3. Wyniki inwestycyjne
W tej sytuacji nasuwa siê pytanie, jak taka struktura aktywów wp³ywa
na osi¹gane przez subfundusze stopy zwrotu. Zagadnienie to jest szczególnie interesuj¹ce w kontekœcie znacznego udzia³u inwestycji zagranicznych w portfelach subfunduszy. Czêstokroæ zak³ada siê bowiem, i¿ zbyt
wysoki udzia³ takich instrumentów w aktywach funduszy emerytalnych
zwiêksza ich podatnoœæ na skutki miêdzynarodowych kryzysów na rynkach finansowych. Niektórzy naukowcy wysuwaj¹ jednak kontrargumenty, zgodnie z którymi inwestycje zagraniczne maj¹ umo¿liwiaæ wiêksz¹ dywersyfikacjê aktywów, a co za tym idzie zwiêkszaæ efektywnoœæ
portfeli inwestycyjnych [Flis i inni, 2009]. Rysunek 3 prezentuje realne stopy zwrotu chilijskich subfunduszy, osi¹gane ka¿dego roku, w dziesiêcioletnim okresie ich funkcjonowania.
Subfundusze inwestuj¹ce g³ównie w udzia³owe papiery wartoœciowe
oraz instrumenty zagraniczne uzyskiwa³y w okresach sprzyjaj¹cej ko-
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niunktury najwy¿sze stopy zwrotu. Przewy¿sza³y one nawet kilkukrotnie stopy zwrotu osi¹gane przez subfundusze inwestuj¹ce g³ównie
w papiery d³u¿ne. W okresach dekoniunktury subfundusze agresywne
ponosi³y jednak znaczne straty. W 2008 r. œrednia stopa zwrotu subfunduszy typu A wynios³a –40%. Najni¿sze straty ponios³y w tym okresie subfundusze typu E. Sytuacja wygl¹da³a podobnie na pocz¹tku kryzysu strefy euro. W 2011 r. subfundusze typu A ponios³y najwiêksze straty,
podczas gdy subfundusz typu D i E odnotowa³y zyski. Jak zatem mo¿na
siê by³o spodziewaæ, stopy zwrotu osi¹gane przez fundusze stosuj¹ce
agresywn¹ politykê inwestycyjn¹ wykazywa³y siê najwy¿sz¹ zmiennoœci¹.
Rysunek 2. Œrednie realne stopy zwrotu (w %) chilijskich subfunduszy w latach 2003–2012

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Multi-Funds..., 2012] oraz [www.safp.cl, dostêp dnia 16.01.2013].

Warto równie¿ przeanalizowaæ, jak kszta³towa³y siê œrednie stopy
zwrotu w subfunduszach poszczególnych AFP (zob. tab. 3). Przedstawione dane s¹ wartoœciami realnymi, a wiêc skorygowanymi o wskaŸnik inflacji. Prezentuj¹ zatem faktyczny uœredniony wzrost kapita³u przysz³ych
emerytów. W tablicy nie uwzglêdniono jedynie stóp zwrotu dla AFP
MODELO, gdy¿ okres funkcjonowania tego przedsiêbiorstwa by³ zbyt
krótki. Wœród subfunduszy typu A oraz B najwy¿sze stopy zwrotu
osi¹ga³y te, które by³y zarz¹dzane przez AFP CUPRUM. Wœród funduszy
zrównowa¿onych oraz konserwatywnych najlepszym wynikiem w d³ugim okresie mog³o siê poszczyciæ AFP HABITAT.
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Tablica 3. Realna stopa zwrotu (w %) chilijskich subfunduszy w poszczególnych AFP za okres 27.09.2002 r.–31.12.2012 r.
AFP

subfundusz
A

B

C

D

E

CAPITAL

6,75

5,80

4,90

4,62

4,00

CUPRUM

7,68

5,83

5,36

4,80

3,89

HABITAT

6,79

5,82

5,41

4,86

4,08

PLANVITAL

6,37

5,73

5,20

4,29

3,14

PROVIDA

6,77

5,48

4,81

4,32

3,42

SISTEMA

6,74

5,72

5,09

4,59

3,87

ród³o: [www.safp.cl, dostêp dnia 16.01.2013].

Jednoczeœnie prezentowane dane potwierdzaj¹ tezê g³osz¹c¹, i¿ to
inwestycje w instrumenty ryzykowne przynosz¹ w d³ugim okresie wy¿sze stopy zwrotu. To w³aœnie subfundusze agresywne osi¹gnê³y najlepsze
wyniki finansowe, mimo i¿ w dziesiêcioletnim okresie swojego funkcjonowania musia³y sprostaæ globalnemu kryzysowi finansowemu zapocz¹tkowanemu w 2007 r. Równie¿ kryzys strefy euro powa¿nie zredukowa³ kapita³ tych cz³onków, którzy zaufali subfunduszom o strategii
agresywnej. Problemem w przypadku subfunduszy agresywnych jest
jednak wysoka zmiennoœæ osi¹ganych przez nie stóp zwrotu.
Aby w pe³ni oceniæ efektywnoœæ inwestycyjn¹ poszczególnych grup
subfunduszy, dokonano obliczeñ wybranych wskaŸników odzwierciedlaj¹cych nadwy¿kow¹ stopê zwrotu na jednostkê ryzyka podejmowanego przez inwestora (zob. tab. 4).
Tablica 4. Wybrane wskaŸniki efektywnoœci inwestycyjnej dla poszczególnych grup subfunduszy w Chile za lata 2003–2011
wskaŸnik

subfundusze
A

B

C

D

E

Sharpe’a

0,407 0,407 0,535 0,742 1,410

Information Ratio (IR)

0,396 0,410 0,498 0,710 1,546

RVaR

0,336 0,349 0,447 0,753 5,465

Calmar’a

0,227 0,232 0,292 0,469 4,098

Burke’a

0,219 0,225 0,287 0,469 4,098

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [www.safp.cl, dostêp dnia 16.01.2013] oraz
[www.oecd.org, dostêp dnia 23.01.2013].
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Wszystkie ze wskaŸników s¹ obliczane na podstawie ró¿nicy miêdzy
œredni¹ stop¹ zwrotu w danej grupie subfunduszy i œredni¹ stop¹ zwrotu
bez ryzyka. Ró¿nica ta jest porównana z ryzykiem wyra¿onym w ró¿noraki sposób. Jako œredni¹ stopê zwrotu przyjêto prost¹ œredni¹ arytmetyczn¹ rocznych stóp zwrotu uzyskanych w danej grupie subfunduszy.
Za stopê woln¹ od ryzyka przyjêto œrednie oprocentowanie 3-miesiêcznych chilijskich bonów skarbowych. Zarówno osi¹gane stopy zwrotu, jak
i stopy zwrotu bez ryzyka zosta³y przedstawione w ujêciu realnym.
W przypadku wskaŸnika Sharpe’a ryzyko zosta³o wyra¿one w postaci
odchylenia standardowego osi¹ganych stóp zwrotu. Dla Information Ratio ryzyko jest estymatorem odchylenia standardowego ró¿nicy miêdzy
stop¹ zwrotu z funduszu a stop¹ zwrotu pozbawion¹ ryzyka [Sharpe,
1994]. WskaŸnik Reward to Value at Risk (RVaR) przyjmuje jako ryzyko
wartoœæ VaR [Bacon, 2008]. W opracowaniu wykorzystano wysokoœæ VaR
dla 5% prawdopodobieñstwa. WskaŸniki Calmar’a i Burke’a odnosz¹
nadwy¿kow¹ stopê zwrotu do obsuniêcia kapita³u [Young 1991; Burke
1994]. Jest to jedna z najprostszych, a zarazem najbardziej zrozumia³ych
miar ryzyka dla inwestora, który przede wszystkim chcia³by unikn¹æ
strat. WskaŸnik Calmar’a przyjmuje jako miarê ryzyka maksymalne obsuniêcie, natomiast wskaŸnik Burke’a – pierwiastek kwadratów wszystkich obsuniêæ. Do obliczeñ wykorzystano w tym wypadku równie¿ dane
w ujêciu rocznym.
Im wy¿sza wartoœæ wyliczonych wskaŸników, tym dana grupa subfunduszy oferuje wy¿sz¹ wartoœæ osi¹ganego zysku w stosunku do poniesionego ryzyka. Okazuje siê, ¿e w tym ujêciu najlepiej wypadaj¹ subfundusze konserwatywne typu E, mimo i¿ uzyskuj¹ najni¿sze stopy
zwrotu. Wysokie bezpieczeñstwo inwestycji rekompensuje ich cz³onkom
umiarkowane zyski. W przypadku subfunduszy agresywnych typu A i B
sytuacja jest odwrotna. W analizowanym okresie zmiennoœæ ich wyników
by³a na tyle du¿a, ¿e nie zosta³a zrekompensowana nawet przez stosunkowo wysok¹ œredni¹ stopê zwrotu.

Zakoñczenie
W trakcie dziesiêciu lat swojego funkcjonowania chilijskie AFP musia³y stawiæ czo³a dwóm okresom silnej recesji: globalnemu kryzysowi
finansowemu z 2007 r. oraz kryzysowi strefy euro. Pierwszy z nich zdecydowanie bardziej uszczupli³ aktywa subfunduszy, m.in. dlatego, i¿ AFP
inwestuj¹ najintensywniej na obszarze Ameryki Pó³nocnej. Mimo to w ca-
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³ym analizowanym okresie subfundusze uzyska³y realnie dodatni¹ stopê
zwrotu. Najwy¿sza by³a wœród subfunduszy agresywnych typu A i B.
W ich przypadku uzyskiwane stopy zwrotu cechowa³y siê jednak wysok¹
zmiennoœci¹. Analiza wskaŸników efektywnoœci inwestycyjnej potwierdzi³a, i¿ stopy zwrotu subfunduszy agresywnych nie rekompensowa³y
ponoszonego ryzyka.
W przypadku osób o wy¿szej sk³onnoœci do ryzyka, które dodatkowo
bêd¹ przechodziæ na emeryturê w perspektywie kilkudziesiêciu lat,
cz³onkostwo w subfunduszach agresywnych mo¿e byæ op³acalne. Istotne
jest jednak, aby osoby takie nie umarza³y jednostek i nie zmienia³y subfunduszu w momencie niskiej wyceny aktywów, by nie realizowaæ osi¹gniêtej straty. Za niekorzystn¹ nale¿y uznaæ równie¿ sytuacjê, w której osoba przechodz¹ca na emeryturê natrafi³aby na niskie wyceny aktywów.
Rozwi¹zaniem tych problemów w przypadku subfunduszy s¹ ograniczenia cz³onkostwa. Subfundusze agresywne dedykowane s¹ osobom m³odym, którym pozosta³o du¿o czasu do osi¹gniêcia wieku emerytalnego.
Osoby takie mog¹ w pe³ni wykorzystaæ potencja³ wzrostowy subfunduszu, a okresy dekoniunktury mog¹ przeczekaæ i przejœæ do funduszu
zrównowa¿onego w momencie wysokiej wyceny aktywów. Osoby zbli¿aj¹ce siê do wieku emerytalnego powinny wybieraæ subfundusze inwestuj¹ce bezpiecznie, by nie naraziæ siê na straty w momencie przechodzenia na emeryturê. W Chile ograniczenia przyst¹pienia do funduszy s¹
niewielkie. Ka¿da kobieta do 51 roku ¿ycia oraz ka¿dy mê¿czyzna do
56 roku ¿ycia mog¹ wybieraæ spoœród wszystkich piêciu subfunduszy.
Osoby, które osi¹gnê³y ten wiek, nie mog¹ byæ cz³onkami subfunduszy
typu A.
Bardzo ³atwo mo¿na dokonywaæ zmian cz³onkostwa miêdzy subfunduszami. Dwie zmiany rocznie nie s¹ obarczone ¿adnymi op³atami.
W tym wypadku nale¿y jednak wzi¹æ pod uwagê zagro¿enie, jakim jest
niska œwiadomoœæ i wiedza finansowa cz³onków. Nieprzemyœlana zmiana subfunduszu, np. przez wyst¹pienie z niego w momencie niskiej
wyceny aktywów, mo¿e spowodowaæ niepowetowane straty. Przyk³ad
Chile pokazuje, i¿ jest to jedna z najs³abszych stron systemu multifunduszowego. W 2008 r., czyli w okresie ponoszenia najwy¿szych strat, znacznie nasili³y siê transfery cz³onków z subfunduszy agresywnych typu A i B
do zrównowa¿onych i konserwatywnych typu C, D oraz E. Podobna sytuacja mia³a miejsce w 2011 r. [Multi-Funds results and trends, 2012]. Wielu
cz³onków subfunduszy zrealizowa³o zatem poniesion¹ stratê. W tej sy-
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tuacji ogromne znaczenie ma rzetelna polityka doradcza oraz informacyjna przedsiêbiorstw zarz¹dzaj¹cych. Wydaje siê, i¿ w przypadku Chile nie
zda³a ona egzaminu. Istnieje zagro¿enie, ¿e momencie wprowadzenia
multifunduszy w Polsce sytuacja mog³aby wygl¹daæ podobnie. Jak dot¹d
bowiem powszechne towarzystwa emerytalne, które zarz¹dzaj¹ oraz administruj¹ OFE, nie prowadzi³y na szersz¹ skalê dzia³alnoœci informacyjnej oraz doradczej.
W przypadku Polski nale¿y równie¿ podaæ w w¹tpliwoœæ sens istnienia funduszy konserwatywnych. Je¿eli pozostawi siê obecny, niski próg
inwestycji zagranicznych, to fundusze te bêd¹ inwestowaæ g³ównie
w d³u¿ne papiery wartoœciowe Skarbu Pañstwa. Tego typu polityka inwestycyjna jest poddawana szerokiej, uzasadnionej krytyce. Subfundusze
konserwatywne mog³yby mieæ sens, je¿eli istotn¹ czêœæ œrodków inwestowa³yby w zagraniczne papiery d³u¿ne o odpowiednim ratingu.
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Streszczenie
W niniejszym artykule scharakteryzowano dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ chilijskich multifunduszy oraz dokonano oceny jej efektywnoœci. Problematyka ta jest
szczególnie istotna w kontekœcie dyskusji nad zmianami w kapita³owej czêœci
systemu emerytalnego w Polsce.
W opracowaniu szczególn¹ uwagê zwrócono na strukturê aktywów, wyniki
inwestycyjne oraz efektywnoœæ inwestycyjn¹ chilijskich subfunduszy. Wykorzystano nastêpuj¹ce wskaŸniki efektywnoœci: Sharpe’a, Information Ratio, Reward to Value at Risk, Calmar’a, Burke’a.
Przeprowadzone badania potwierdzi³y, i¿ w d³ugim okresie najwy¿sze stopy
zwrotu by³y uzyskiwane przez subfundusze inwestuj¹ce w ryzykowne papiery
wartoœciowe. Osi¹gana nadwy¿ka by³a jednak niewspó³mierna do ponoszonego
w tym przypadku ryzyka.
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Evaluation of the Chilean pension multi-funds investment activities
after 10 years of operation (Summary)
This paper describes Chilean multi-funds investment activities and evaluates
their effectiveness. This issue is important to debate especially in the context of
discussions over the Polish pension system changes.
The paper pays particular attention to the structure of assets, rates of return
and effectiveness of the multi-funds investment. The following efficiency ratios
were used in the analysis: Sharpe Ratio, Information Ratio, Reward to Value at
Risk Ratio, Calmar Ratio and Burke Ratio.
The results of the research confirmed that the highest long-term returns were
achieved by the multi-funds investing in risky securities, although the achieved
surplus was disproportionate to the risk in this case
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