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Stopy zwrotu: OFE vs. ZUS
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W dokumencie rządowym czytamy:

Wskaźnik waloryzacji w I filarze w ZUS w okresie 2000-2012 ukształ-
tował się na poziomie ok. 6,8%, zbliżonym do średniej dynamiki PKB
(7%) i stóp zwrotu z obligacji (6,7-6,9%). [...]. Uwzględniając rzeczywiste
opłaty od składek, średnia stopa zwrotu w OFE wyniosła 6,6% w analizo-
wanym okresie, wyraźnie poniżej wzrostu nominalnego PKB i waloryzacji
ZUS∗ .

Powyższa teza, będąca ważnym elementem rządowej diagnozy jest nieprawdzi-
wa, gdyż wynika z rażącego błędu metodologicznego. Ekspert rządowy liczy w
pierwszym kroku średnią geometryczną stopę zwrotu dla ZUS oraz OFE i uzysku-
je odpowiednio 6,8 oraz 8,8%. Dotąd się mniej więcej zgadzamy, nasze obliczenia
dają wyniki 6,75 dla ZUS oraz 8,92% dla OFE. Drobna różnica w przypadku OFE
wynika stąd, że w każdym roku liczymy roczne zwroty z OFE korzystając ze śred-
niej ważonej udziałami w rynku zamiast prostej średniej arytmetycznej†. Ekspert
rządowy słusznie dalej zauważa, że w przypadku OFE trzeba odliczyć opłaty po-
bierane od składek. Można to zrobić w prosty sposób mnożąc stopę brutto (1,0892)
przez czynnik 13

√
90, 9, gdyż w roku 2000 opłata pobierana od składek wynosiła

∗Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego s. 56.
†Metoda, której używa rząd, jednakowo traktuje wynik osiągnięty przez rynkowego lidera i fundusz, który ma

udział w rynku na poziomie promila. Nie jest to postępowanie oddające losy składki przeciętnego emeryta.



9,1%, a średnia geometryczna stopa zwrotu opisuje los złotówki wpłaconej do OFE
na początku 2000 r. Dałoby to wynik 8,13% ‡ netto, czyli ponad jeden punkt
procentowy więcej niż w ZUS. Ten sposób liczenia wyniku netto ma również
tę zaletę, że średnia geometryczna stopa zwrotu może być porównywana ze średnią
stopą wzrostu PKB, stopą zwrotu z obligacji i innymi stopami makroekonomicz-
nymi.

Ekspert rządowy stosuje jednak inną metodę, którą Andrzej Sławiński i Dobie-
sław Tymoczko z NBP opisali niedawno w Gazecie Wyborczej, nazywając ją stopą
zwrotu dla emeryta. Niemal na pewno chodzi tutaj o wewnętrzną stopę zwrotu,
miarę dobrze znaną w matematyce finansowej. Można ją stosować, jednak trzeba
pamiętać, że jest to miara nieporównywalna ze średnią geometryczną. Porówny-
wanie „na krzyż”, wewnętrzne stopy zwrotu dla OFE ze średnią geometryczną dla
ZUS jest niedopuszczalne, a twierdzenie eksperta rządowego że różnica stóp dla
OFE (8,8% – 6,6%) odzwierciedla koszty poboru składki jest zwykłą nieprawdą.
Żeby się o tym przekonać, wystarczy policzyć wewnętrzną stopę zwrotu także dla
ZUS i wtedy wyjdzie ona znacznie poniżej 6,8%, a przecież ZUS nie pobiera opłat
od składki emerytalnej.

Okazuje się, że rządowy ekspert słabo radzi sobie także z liczeniem wewnętrznej
stopy zwrotu. Wyliczona przez niego stopa 6,6% jest wyższa od uzyskiwanej przez
nas stopy 6,12%. Prawdopodobnym źródłem błędu jest pomijanie opóźnień czaso-
wych w oprocentowaniu nowej składki. Efekt opóźnienia jest w przypadku OFE
mniej znaczący niż przy liczeniu zwrotów z ZUS: składka wpłacana do ZUS w roku
2013 zostanie po raz pierwszy zwaloryzowana dopiero przy czerwcowej waloryzacji
2015. Gorsze wyniki inwestycyjne oraz zamrażarka dla nowych składek sprawiają
że ZUS osiąga wewnętrzną stopę zwrotu 5,70%, a więc niższą niż OFE.

Podsumowując, wyniki konfrontacji OFE i ZUS są następujące:

Miara efektywności inwestowania 2000-2012 OFE ZUS
Średnioroczna stopa zwrotu (średnia geometryczna) 8,92% brutto i 8,13% netto 6,75%
Wewnętrzna stopa zwrotu (po opłatach 6,12% netto 5,70%

Przypomnijmy, porównywalne są tylko liczby umieszczone w tym samym wierszu
tabeli. Tylko średnia geometryczna jest porównywalna z innymi wskaźnikami in-
westycyjnymi umieszczonymi w raporcie w Tabeli 10 na str. 57. Ktoś, kto umieścił
tam wewnętrzną stopę zwrotu dla OFE, popełnił gruby błąd.

Panie Premierze! Z liczbami się nie dyskutuje, ale trzeba je dobrze li-
czyć!

‡8,00% przy założeniu średniej na poziomie 8,8%.
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