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WARTO WIEDZIEĆ 

Paradoksalnie przyszłość da się prze-
widzieć, a na pewno zaplanować. Z za-
mkniętymi oczami postawię śmiałą tezę 
- kto nie będzie odkładał na przyszłość, 
w jakiejkolwiek formie, tylko przejadał do-
chody na bieżąco, ten nic nie będzie miał. 
No, oprócz frustracji, zapewne. 

Musimy jednak sami przyznać, ze wszyst-
ko co robimy, ma na celu zagwarantować 
nam godne i w miarę bezstresowe życie, 
czy to w skali miesiąca, roku, czy też jak 
zechcemy odwiesić teczkę na kołku i cie-
szyć się reszta życia, po ustaniu stosunku 
pracy. Na emeryturze. W końcu, po to pra-
cujemy. 

Nie ma co się oszukiwać, nikt nie wymy-
ślił jak do tej pory idealnego społecznego 
systemu emerytalnego, w którym jednost-
ka płaci dla siebie i za siebie. W imię rów-
ności społecznej odprowadzamy składki 
i finansujemy poprzez nie innych, tych któ-
rzy obecnie wchodzą w wiek emerytalny. 
Na nas będą płacić nasze dzieci i wnuki. 

Problem jednak polega na tym, iż coraz 
mniej osób aktywnych zawodowo odpro-
wadza składki socjalne do systemu i liczba 
tych osób sukcesywnie maleje. Równole-
gle poprawia się jakość życia, które jest 

Tabela pokazuje, jak na przestrzeni ostat-
nich lat, zanika rentowność proponowa-
nych przez ubezpieczycieli produktów 
typu Lebensversicherung, czyli ubezpie-
czeń na życie ( emerytalnych ). Powstaje 
pytanie, czy ubezpieczalnie i banki tracą 
w tej sytuacji? Nie do końca. One nie chcą 
tracić zysków i ich kosztem dzielić się 
owym zyskiem z klientem. 

Rynek, czyli banki i ubezpieczalnie, oferu-
ją wiele produktów o zróżnicowanej jako-
ści i rentowności. Niekoniecznie klient jest 
w ich spektrum. Duże firmy, szczególnie 
notowane na giełdzie, mają w założeniu 
jeden cel - generować zyski dla akcjona-
riuszy. Redukcja zatrudnienia w bankach, 
zamykanie kolejnych filii, czy podnoszenie 
opłat za usługi dobitnie o tym świadczą. 
Ubezpieczalnie stosują często niejasne 
sformułowania dotyczące zagwarantowa-
nia wypłat świadczeń, bądź nawet owe 
świadczenia, w określonych okoliczno-
ściach, wykluczają. 

Cel jest jeden. Generować zysk. A nie da 
się tego zrobić powiększając straty po-
przez gremialną wypłatę odszkodowań. 
I jak być tu mądrym? 

Nie dajmy się jednak zastraszyć. W gąsz-
czu produktów są takie, które oferują sta-
bilizację i bezpieczeństwo. W przypadku 
zabezpieczenia przyszłości emerytalnej 
ważne jest, aby produkt dawał zysk, czy-
li rentowność powyżej poziomu inflacji. 
Ta oficjalna wynosi ok 2%, ta realna 4% 
i więcej. Dobry produkt przyniesie zysk 
8-10% w skali roku przy niskich kosztach 
jego utrzymania. 

Czy są na rynku takie produkty? Ależ 
oczywiście! Jak inaczej zarabiałyby wy-
mienione instytucje. Kluczem jest bezpo-
średniość, czyli znalezienie produktu, na 
którym sam bank, czy ubezpieczalnia pra-
cuje, aby ów zysk osiągnąć. A są to tzw. 
Direktfonds, czyli fundusze bezpośrednie. 
To jakby zdjąć papierek z cukierka i cie-
szyć się zawartością a nie opakowaniem. 

Tak więc o przyszłość można i trzeba za-
dbać, tym bardziej że przy dobrej strategii 
możemy zysk przewidzieć, a tym samym 
przewidzieć przyszłość. I nie są to wcale 
puste słowa. 
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Przyszłość - temat dla większości z nas nieco 
abstrakcyjny. Jesteśmy zapracowani, boryka-
my się z problemami dnia, próbujemy walczyć 
z niedogodnościami, robimy zakupy, spotykamy 
ze znajomymi (…). Potrafimy planować na kilka 
dni do przodu. Dłużej się nie opłaca, bo kto wie 
„co będzie jutro?”. Tak ukształtowało nas życie 
i niepewność na rynku pracy. 

relatywnie coraz dłuższe. Bez dopływu 
nowych płatników, składek zacznie brako-
wać na pokrycie przyszłych emerytur, któ-
re będą musiały być coraz niższe. 

Czy dojdzie do gruntownej przebudo- 
wy państwowego systemu emerytalnego, 
który przestaje być rentowny? Kiedyś na 
pewno. Czy tego doczekamy? Raczej nie. 
Wszelkie zmiany wchodzą w życie stop-
niowo i powoli reorganizują stary porzą-
dek. 

Od wielu lat ekonomiści i politycy wspomi-
nają o potrzebie współdziałania obywateli 
w tej materii i dodatkowym się przez nich 
ubezpieczaniu, aby odciążyć w przyszło-
ści system socjalny i zagwarantować so-
bie, czyli obywatelom, względnie godne 
życie na emeryturze. Nikt tego jednak tak 
oficjalnie nie formułuje. 

Jeżeli już zdecydujemy się na opcję odkła-
dania pieniędzy na naszą przyszłość, jaką 
formę przyjąć? Jaka strategia oszczę-
dzania będzie dla nas najlepsza? Warto 
sobie zadać takie pytania lub postawić je 
wykwalifikowanym doradcom. W końcu 
chodzi tu o naszą, wspomnianą w tema-
cie, przyszłość. 


