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Czy obawiasz się, że w 
Polsce może zabraknąć 
gazu? 

 tak, sprawa jest poważna  

 tak, ale wierzę, że uda się 
niedługo podpisać korzystną 
umowę  

 nie, co roku nas straszą, 
ale niepotrzebnie  

 nie, mnie to nie dotknie, 
dam sobie radę  

 nie mam zdania  
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nazwa wartość zm.[%]

OFE POLSAT 32,78

ING OFE 31,87

Generali OFE 31,17

Nordea OFE 30,27

OFE WARTA 30,15
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Wstrząśnięta, niezmieszana. Polska wódka wśród 
najlepszych na świecie
Kraków idzie na wojnę z Kościołem. Chodzi o 
majątek
GUS skorygował PKB. Zielona wyspa jest mniej 
zielona
Szok! Zobacz, ile będzie ci brakować miesięcznie
Banki wiedzą więcej niż powinny. Skąd? Nie 
uwierzysz...
Europejski gigant wchodzi do polskiego internetu
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FORUM

Nie powinno sie odbierać przywilejów hutnikom, 
górnikom i innym zawodom, w których już po 15 
latach zdrowie się tak sypie, że hej. Może ktoś 
poda statystykę umieralności górników czy 
hutników. 
OFE to inwestycja kapitałowa, taka sama jak np. 
bezpieczne fundusze inwestycyjne. Najważniejsze 
w OFE jest to, że to są TWOJE pieniądze na 
rachunku przypisanym TWOJEJ osobie. No i to, 
że pieniądze wpłacone przec ciebie to inwestycja 
jak każda inna.
A gdyby tak państwo nigdy wcześniej na siłę nie 
interesowało się naszymi emeryturami i sami 
musielibyśmy sobie ją zapewnić, tak jak dawniej 
nasi praprzodkowie, czyż nie piękniejszy byłby 
nasz kraj?
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WIADOMOŚCI Z RYNKU

Wirtualna Polska | 22.09.2010 | 11:05

Przed Polską stoi nowe wyzwanie. Teraz, 
według GUS, na 1000 pracujących 
przypada 982 niepracujących Polaków. A 
już niedługo wyż demograficzny zejdzie z 
rynku pracy. Dla tych, którzy dziś pracują, 
to nie lada problem. Po przejściu na 

 odczują finansowy szok. 

Raport „Uwaga na emerytury” firmy Aviva 
przedstawia zatrważające dane. W skali Unii 
Europejskiej luka emerytalna wynosi 1903 
miliardów euro! Luka emerytalna to dobry 
wskaźnik jakości życia. To różnica między świadczeniem emerytalnym, jakie osoby 
przechodzące na  między 2011 a 2051 rokiem będą potrzebowały do 
zachowania odpowiedniego standardu życia w okresie emerytalnym, a wysokością 
emerytury, jakiej mogą się obecnie spodziewać.  
 
R E K L A M A  Czytaj dalej

 
 

 
 
Mówiąc krótko, by żyć na takim poziomie jak przed emeryturą Europejczykom 
potrzebne będzie 1903 mld euro, Polakom „wystarczą” około 275 miliardy złotych! 
Jako poziom „odpowiedni” twórcy przyjęli dochód w czasie emerytury wynoszący 70 
proc. dochodu przed przejściem na emeryturę.  
 
- Trendy demograficzne w ostatnich 20 latach pokazują, że społeczeństwa 
europejskie się starzeją - stosunek liczby emerytów do osób aktywnych zawodowo 
wzrośnie z 1/4 w 2010 roku do 1/2 w 2060 roku - twierdzi w raporcie Andrea Moneta, 
prezes Aviva Europa.  
 

(fot. Aviva)
 
Prawie codziennie znajdzie się „specjalista”, który na działaniach rządu w sprawie 
reformy emerytalnej nie zostawia suchej nitki. Jednak problem luki emerytalnej 
dotyczy wszystkich krajów Unii i to pomimo istnienia w Europie stosunkowo dobrze 
rozwiniętych państwowych systemów emerytalnych. Luka będzie się powiększać 
wraz ze starzeniem się społeczeństw. Co ciekawe gdyby do szacunków dodać szarą 
strefę, luka wzrosłaby o 60 proc.  
 
Autorzy raportu nie mają złudzeń: pojedyncza reforma nie może zlikwidować luki! 
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Aktywa funduszy emerytalnych - 
sierpień 2010 

Sierpień był drugim z rzędu 
miesiącem, w którym 
powiększyła się wartość 
środków zgromadzonych na 
kontach otwartych funduszy 
emerytalnych. W skali 

ubiegłego miesiąca aktywa OFE wzrosły jednak 
zaledwie o +0,8 mld PLN (+0,04%) osiągając poziom 
201,1 mld PLN. Tym samym jest to najmniejszy 
miesięczny wzrost wartości środków zgromadzonych 
w OFE w ciągu ostatnich 10 lat, czyli praktycznie od 
początku istnienia funduszy emerytalnych w Polsce. 

Uczestnicy funduszy emerytalnych - sierpień 2010
OFE walczą o klientów
Ranking funduszy emerytalnych - lipiec 2010
Uczestnicy funduszy emerytalnych - lipiec 2010

więcej »

„Systemy fiskalne wielu krajów mogą po prostu nie być w stanie kontynuować 
finansowania starzejących się społeczeństw w obecnym zakresie” - czytamy w 
raporcie. Przykładowo Hiszpania do 2050 r. potrzebować będzie dodatkowych 200 
mld euro!  
 

 
Aviva przeanalizowała szereg możliwych środków umożliwiających rozwiązanie 
problemu luki emerytalnej. Najskuteczniejsze okazało się… drastyczne obniżenie 
poziomu życia. A jeśli nie chcemy go obniżać, pozostaje podnieść wiek emerytalny.  
 
Jest o co walczyć 
 
Dotąd operowaliśmy liczbami gigantycznymi, ale obejmującymi cały kraj. Jak te 
zatrważające dane przekładają się na pojedynczego Polaka? Aviva zbadała także, 
ile każdy z nas będzie potrzebować na zlikwidowanie swojej indywidualnej luki 
emerytalnej. Okazuje się, że przeciętny Brytyjczyk będzie potrzebować aż 12 000 
euro rocznie. Polakowi na utrzymanie podobnej stopy życia potrzebne będzie 
dodatkowe 13 600 zł rocznie! Problem dotknie najbardziej ludzi o średnich 
dochodach.  
 

(fot. Aviva)
 
„Osoby o niższych dochodach będą prawdopodobnie uzyskiwały świadczenia 
emerytalne wypłacane przez państwo oraz będą korzystały z systemu opieki 
społecznej” - twierdzą autorzy raportu. Problem najbardziej dotknie Polaków o 
średnich dochodach.  
 
Niestety, osoby zbliżające się do emerytury nie mają już czasu, aby zgromadzić 
oszczędności pozwalające zlikwidować lukę emerytalną przed przejściem na 
emeryturę. Zostanie im tylko kilka rozwiązań; „wykorzystanie aktywów nie 
przeznaczonych bezpośrednio na cele emerytalne” - czyli pozbycie się swojego, 
przez lata gromadzonego majątku, dłuższa praca lub znaczna redukcja oczekiwań… 
Nadzieję mogą mieć tylko młodzi, którzy mają jeszcze czas na zmianę podejścia… 
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     rozwiń opinie dodaj swoją opinię

Jak odkładać ne emeryturę przy wychowaniu 3 
dzieci (20)
Witam. Szukam rozwiązania jak odkładać na przyszłą 
emeryturę przy wychowaniu 3 dzieci. Pracujemy z żoną , żyjemy sobie 
normalnie . Jest rozwiązanie - brak dzieci - kasa będzie w portfelu. Ale w ... » 
Czym prędzej zlikwidować przymus ubezpieczeń! 
A gigantyczne pieniądze płacone do tej pory na ZUS 
oddac ludziom! Niech każdy na własną rękę zdecyduje 
co z nimi zrobić: czy odłożyć na własnym prywatnym koncie i samemu uzbierać 
sobie prywatną ... » 

wez swoje syny i sie dziecmi opiekujta (1)
a ja jako syngiel bede po swiecie lat i korzystal z tego 
krótkiego bytu 
osczednaci na klerze natychmiast. 
Dlaczego nikt nie zajmie sie trwonieniem pieniedzi na 
tych lobuzow w sutannach.Dlaczego mamy placic haracz 
watykanowi,a przed palacem nawiewdzone pajace urzadzaja za nasze 
pierniadze igrzyska i szcza ... » 

trzeba mieć więcej dzieci (2)
Zamiast popularyzować aborcję ,antykoncepcję i 
homoseksualizm trzeba wspierać NORMALNE rodziny . 
CUDÓW NIE MA ! 
prywatne polisy są guzik warte nie zapewnią nawet 
utrzymania realnej wartości wpłaconych pieniędzy 
(4)
lepiej juz oszczedzać w banku niż tuczyć tych łobuzów. Piszą wszędzie że w 
długim terminie nie ma co liczyć na 2% realnego zwrotu z kapitału rocznie ci 
złodzieje pobierają większe prowizję z ... » 
Mundurówki, KRUS, głupie socjale, pazerne OFE -
tylko u nas! 
Czemu się tu dziwić przy takim gospodarzeniu naszymi 
pieniędzmi? Najgorsze jest to, że jako ucziciwie pracujący na etacie nie mogę 
robić przewałek i wychodzę na frajera, bo musze za to wszystko ... » 
Pogorszenie warunków życia!!!! 
W tym kraju rząd złożony z oszustów nic nie robi-
najważniejszą sprawą była naprawa budżetu-ale tego 
nie zrobili-dlaczego?-bo do tego trzeba ludzi odważnych a nie tchórzy,bo każdy 
oszust to ... » 
Bykowe czy Krowowe będzie zachęcało stare panny 
do wyjścia za singli pijaków 
ćpunów i utracjuszy a wiecznych chłopców i 
mamisynków do poślubiania Bogu ducha winnych kobiet. Tudzież też wredne 
stare panny mogą starać się usidlić jakiegoś porzadnego faceta .Wpłynie to ... 
» 
PełO-parcie rośnie 
A poparcie PEŁO rosnie- brawo cuuuuuud:) 

he..he 
KTO ZAROBI NA WASZE EMERYTURY? JAK TO 
KTO : DZIECI GEJOW. 
Wprowadzić bykowe tzw. singlom . Moi synowie na 
darmozjadów dokładać nie będą !!! (40)
JW 

bezrobotny (2)
dać pracę 13 milionom bezrobotnych!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

JAK TO OFE NAS NIE URATUJE OD BIEDY? 
Taki fajny system jak OFE nie zapewni nam wakacji na 
Malediwach? To może niech oddadzą ludziom te składki 
jak już raz je zabrali z ZUS-u, wtedy sami sobie zrobią plany emerytalne co? 

NIECH ŻYJE MUNDURÓWKA... (1)
15 lat pracy i w wieku 34-35 lat jest sie emerytem.OT 
SPRAWIEDLIWA POLSKA...A RESZTA DO 65 TKI. 
CHORE. 

Oddajcie mi składki emerytalne... (11)
Niech nasz "kochany" rząd odda mi moje składki 
emerytalne, które co miesiąc odprowadza za mnie mój 
pracodawca. I jeszcze niech dorzuci pozostałe składki (zdrowotne, społeczne, 
itp.) to wtedy ... » 
SAMI BIERZMY SIĘ DO OSZCZĘDZANIA 
Mam 28 lat od 4 lat posiadam konto IKE (Indywidualne 
Konto Emerytalne) tzw. III filar dobrowolny na początku 
wpłacałem 50 zł na m-c teraz wpłacam 150zł miesięcznie stałym poleceniem 
zapłaty bo tak ... » 
Jak sprzedać IKE myślałem aby sprzedawać 
ubezpieczenia emerytalne- 
ale zniechęciłem się ze względu na warunki 
zatrudnienia ,czyili samozatrudnienie nie chcę płacić składek na zus bo się to 
nie opłaca i jest zabierane po śmierci np 40*12=480 miesięcy ... » 
niech fiskus i nieudaczny rząd 
dalej niszczą wszystko na co natrafią po drodze 
wyprzedając majątek narodowy,niszcząc ludzi 
przedsiębiorczych dla wydumanego grosza.Ale jak kiedyś powiedział Jerzy 
Urban,rząd się wyżywi,tyle że ... » 
wszytsko ladnie pieknie 
a wiecie jaki bedzie najprawdopodobniejszy koniec 
naszej cywilizacji takiej jaka znamy ???? 
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Masz swoje zdanie? Przedstaw je! Komentuj zgodnie z Zasadami Opinii. 
Więcej różnych opinii i komentarzy znajdziesz na forum.wp.pl. 

przeludnienie !!! wmowili wam zeby sie rozmnażać na potege bo to dobre dla 
gospodarki ! ja nie mowie ze ... » 

Sku@wysyny złodzieje (1)
Nie będę oglądałsię na państwo jeśli sukisyny nie będą 
mnie co miesiąc okradać z wypłaty pobierając haracz 
''emerytalny'' 
Bnada złodzei, i drmozjadów? 
Jak pieszczotliwie do nich przemawiacie "Kochani 
oddajcie nasze pieniądze"! Jacyś onaniści tu piszą co 
cuś? Przecież to jedna banda popierająca siebie!!! Szemrane układy, 
kolesiostwo spod ... » 
Najsmieszniejsze sa lachony co stojo pod urzedami i 
dra japy ,ze im sie nalezy bo dzieciow duzo a meze w 
tym czasie zula sie pod monopolem 
Mam dosć utrzymywania 
młodych 30 paro letnich emerytów 
mundurowych...DOŚĆ. 
HURAGAN W POLSCE 
http://www.tinyurl.pl?0rkLe4nC 

DO POLSKI ZBLIZA SIE HURAGAN ! 
http://www.tinyurl.pl?0rkLe4nC 

no to zatrudnić wszystkich bezrobotnych 
którzy chcą pracować a nie mogą znaleźć pracy i 
przestańmy gadać o wyżach i niżach demograficznych... 
dlaczego ja mam robic na nierobów,prosze mi to 
wytłumaczyc... 
bo ja tego nie rozumiem,jesli nie pracuje nie ma 
emerytury,to chyba jest proste. 
Ciekawa jestem.. 
.. jakie emerytury będą mieć darmozjady z rządu, sejmu i 
senatu oraz innych urzędów centralnych? Napewno 
bardzo wysokie, dlatego zabraknie dla innych! 
stop likwidacji ulg na dzieci 
j.w 

zobacz wszystkie opinie
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