OFE... czy emerytura?
Praktyczne informacje:
Paƒstwu zabrak∏o trwale
pieni´dzy w bud˝ecie na finansowanie
bie˝àcych
i przysz∏ych emerytur –
g∏ówny powód korekty reformy emerytalnej z 1999
roku. Istota reformy pozostaje ta sama: ile od∏o˝ysz (lata pracy) – tyle
dostaniesz. Dotyczy wszystkich urodzonych
po 01.01.1967 roku, czyli praktycznie wszystkich, którzy rozpocz´li doros∏e ˝ycie w III RP.
Stary system – „zdefiniowane Êwiadczenie” –
nasze 65% ostatniej p∏acy, waloryzowanej
w kolejnych latach na ró˝ny sposób (proporcjonalnie do wzrostu PKB, p∏ac... itd) – wa˝ne
dla obecnych emerytów (trzeba pilnowaç).
Nowy system: im d∏u˝ej pracujesz i im wi´cej
odk∏adasz do „systemu” (ZUS, OFE), tym
wi´ksza emerytura. Zak∏adano (symulacje), ˝e
stopa zastàpienia wyniesie dla Êrednio zarabiajàcych ok. 30–40%, dla lepiej zarabiajàcych
– mniej. To jest wiedza powszechna wÊród
grupy przejÊciowej (1949–1965). Urodzeni
w tych latach mieli swobod´ w wyborze: ZUS
lub ZUS i OFE. W du˝ych miastach, przy „dobrym” doradztwie, starsi wybierali ZUS, m∏odsi rozwiàzanie prorynkowe (ZUS i OFE).
W mniejszych oÊrodkach bywa∏o ró˝nie (akwizycja do OFE by∏a bardzo agresywna). Pracodawcy deklarujà powszechnie (!) mniejsze
sk∏adki do ZUS ni˝ rzeczywiste zarobki pracownika, samozatrudnieni zawsze podajà najni˝szà mo˝liwa p∏ac´ – stàd sumy zbierane
w „systemie” odbiegajà od oczekiwaƒ zarówno twórców reformy, jak i przysz∏ych emerytów. Emerytury b´dà ni˝sze
Aby wyrównaç dysproporcje – przewidziano
III filar: samodzielne i dobrowolne oszcz´dzanie,
inwestowanie na rynkach kapita∏owych. Sposobów, produktów, instytucji jest wiele (bardzo
wiele). Na rynku jest wielu specjalistów (akwizytorów), którzy doradzajà lub „zapisujà” (du˝e zagro˝enie – ludzie nie muszà wiedzieç, co kupujà). Doradzam ostro˝noÊç.
Wniosek 1. Po 11 latach wdra˝ania reformy
wprowadzono pierwszà korekt´ w sposobie zapisów na naszym indywidualnym rachunku
emerytalnym.
W wi´kszym stopniu administracja rachunkiem obarczy ZUS. Ma to byç taƒsze!!!! (12 mld
PLN w 2011 roku i powy˝ej 20 w kolejnych la-

tach). Za kolejnych kilkanaÊcie lat b´dzie kolejna korekta!!! (˚ycie to ciàg∏e zmiany – pojawià
si´ NOWE rozwiàzania, grupa przejÊciowa osiàgnie wiek emerytalny w ca∏oÊci). EMERYT nie
straci, BUD˚ET zyska. Emerytura waloryzowana
na podstawie bie˝àco uchwalanego prawa!(?)
Obecne kwoty przekazywane do OFE inwestowano w proporcjach 30–70% (Êrednio) w akcje
polskie i obligacje rzàdowe. Koszty (rosnàce)
ponosi∏ bud˝et paƒstwa. Po zmianie kwota z obligacji zasili inwestycje infrastrukturalne: autostrady, koleje, gazoport, linie przesy∏owe, elektrownia atomowa... itd. OFE dostanà mo˝liwoÊç
agresywniejszego inwestowania w ró˝ne instrumenty finansowe (sà ju˝ na polskim rynku, ale
niedost´pne dla OFE). Inwestycje w infrastruktur´ zawsze skutkujà zwi´kszeniem tempa wzrostu
PKB paƒstwa (przyk∏ady z historii).
DziÊ jest ten moment, aby nadrobiç opóênienia wzgl´dem „Zachodu” w tym wzgl´dzie. Ka˝da inwestycja to kilka mld PLN i wi´cej – to sà
astronomiczne kwoty. Nie sztuka zbudowaç
– sztuka sfinansowaç.
Wniosek 2. Racjonalizacja wykorzystania
Êrodków inwestycyjnych (ok. 20 mld PLN rocznie) INWESTYCJE zyskajà, GIE¸DA nie straci,
GOSPODARKA te˝ zyska...
Poczàwszy od 2011 roku przez kolejne kilkanaÊcie lat w wiek emerytalny wchodzi pokolenie
powojenne (1949–1965) – WY˚ demograficzny.
Z ka˝dym rokiem iloÊç przechodzàcych na emerytur´ b´dzie ros∏a. W skali 10-lecia b´dzie to
kilka milionów ludzi (!), cz´sto sprawnych, ambitnych bohaterów przemian i twórców kszta∏tu
dzisiejszej Polski, którzy maja szans´ prze˝yç
ponad 20 lat na emeryturze (zmiany cywilizacyjne wyd∏u˝y∏y czas trwania ˝ycia o ok. 10 lat).
Dla paƒstwa to kolosalny wysi∏ek – sfinansowanie godnego trwania emerytury. Cz´Êç z tej grupy sama zadba∏a o zwi´kszenie emerytury (ale
w skali kraju to kropla w morzu potrzeb). Jest
czas. Nawet dziesi´cioletnie oszcz´dnoÊci podwy˝szà emerytur´. Zalecamy.
Stopa zastàpienia z I i II filara b´dzie MALEå
– reforma z 1999 roku dzia∏a.
Wniosek 3. „Siwa fala” wzbiera. ZUS + OFE
nie zapewnià godziwej EMERYTURY!!!! Dalej
niezb´dna b´dzie cz´Êciowa (w cz´Êci przypadajàcej na ZUS) waloryzacja emerytur (najlepiej równolegle wzgl´dem p∏ac w gospodarce
– by∏oby uczciwie wobec emerytów).

I i II filar nie zapewnià godziwej emerytury.
Tylko samodzielne dodatkowe inwestycje
w III filarze zrealizujà Twoje cele.

Zarzàdzajàcy OFE – Powszechne Towarzystwa
Emerytalne: „kozio∏ ofiarny” zmian i medialnej nagonki, „dyskusji”. W 1999 roku by∏y jedynà szansà
na finansowanie polskich d∏ugów: zakup obligacji
rzàdowych i finansowanie inwestycji przedsi´biorstw – poprzez kupowanie akcji polskich firm
na gie∏dzie. By∏o drogo!? Mo˝e..., ale start by∏
trudny. DziÊ jest ∏atwiej i taniej, ale struktura inwestycji OFE nie zmieni∏a si´!!! Trzeba jà zmieniç. OFE zarzàdzajà gigantycznym (naszym) majàtkiem, który SAM rós∏ – bez ryzyka dla prywatnych firm!!! W OFE jest > 221.000.000.000
PLN. Miesi´cznie przekazy z bud˝etu to > 2 mld
PLN. Najwi´ksze Towarzystwa zarzàdzajà majàtkiem > 50 mld z∏ i dwa z nich zmonopolizowa∏y
rynek (ok. 50% rynku). To ˝le.
Po korekcie (od 01.04) majàtek ten nie
uszczupli si´! OFE dostanà 2.3% z 7,3% z ZUS
na akcje. Ustawa ma pozwoliç im na agresywniejsze zarzàdzanie. Powinny skuteczniej i efektywniej zarzàdzaç. Mój benchmark (propozycja), to pierwsza piàtka funduszy mieszanych
w Polsce. OFE winny byç lepsze. Popieram.
Zdecydowanie.
Wniosek 4. Nowoczesny system emerytalny
nie mo˝e funkcjonowaç bez rynku kapita∏owego. To tylko dzi´ki niemu mo˝e byç efektywniejszy, RYNEK KAPITA¸OWY to nie ruletka, totek i hazard, jak to niektórzy opisujà. TO
KRWIOBIEG GOSPODARKI.
PROPOZYCJE dla kandydatów na emerytów:
Jest wiele sposobów i instytucji samodzielnego oszcz´dzania (inwestowania) na rynku kapita∏owym. Nie b´d´ pisa∏ o tych, które widaç
na ka˝dej ulicy po kilka z ka˝dej strony i o tych,
które sà reklamowane przez agendy rzàdowe.
O nich bowiem wszyscy wiedzà. ZyskownoÊç
tych inwestycji nie jest wy˝sza od inflacji, a co
najwy˝ej... jà wyrównuje.
Najefektywniejszym, najpojemniejszym, najprostszym, najnowoczeÊniejszym rozwiàzaniem
jest... osobisty rachunek inwestycyjny na „platformie inwestycyjnej” z dost´pem do bardzo
wielu ró˝nych instrumentów rynku kapita∏owego
Êwiata, walut, regionów... Tylko taki instrument
zapewni odpowiednià dywersyfikacj´ ryzyka inwestycyjnego, wykorzystujàc zró˝nicowanà sytuacj´ ró˝nych rynków regionalnych (krajowych) na Êcie˝ce zmian w cyklu koniunktury
Êwiatowej. A zmiany na naszych oczach sà
ZNACZNE!!!! Trzeba to zdyskontowaç w prywatnych inwestycjach. Jakie sà mo˝liwoÊci? Zdecydowanie powy˝ej 20% w skali rocznej.
Sà takie „platformy” w Polsce. Ju˝ jest ich kilka (te˝ si´ ró˝nià mi´dzy sobà: iloÊcià i jakoÊcià
dost´pnych funduszy o znaczeniu Êwiatowym...).
Warto skorzystaç z doradztwa.
„Budowniczy” rynku kapita∏owego w Polsce
na styku produkt – Klient (od 17 lat)
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