
Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union 
Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podsta-
wie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 

1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią reko-
mendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny 

być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi 
szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, 

tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla 
Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są 

na stronie www.union-investment.pl. Niniejszy materiał zawiera opinię ekspercką. Towarzystwo nie ponosi 
odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych 
w niniejszym materiale.
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(od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00) 

tfi@union-investment.pl
www.union-investment.pl

Gorącym tematem ostatniego tygodnia jest propozycja 
rządowa dotycząca przekształcenia II filaru systemu eme-
rytalnego tzw. likwidacja OFE i przekazanie tych środków 
na IKE lub na konto w ZUS. Rynek początkowo wystraszył się 
propozycji rządu. Następnie przeanalizował plusy i minusy 
tego rozwiązania. Wydaje się, że obecnie inwestorzy uznali 
proponowane rozwiązanie za korzystne dla rynków finan-
sowych. Diabeł tkwi jednak w szczegółach, których wciąż 
nie znamy. Kluczowym czynnikiem w dalszej analizie tego, 
jak likwidacja OFE wpłynie na polską giełdę, jest to, ilu Pola-
ków wybierze subkonto w ZUS, a ilu zdecyduje się zapłacić 
15 proc. opłaty przekształceniowej i przenieść środki do IKE. 
Trzeba dodać, że wartość środków znajdujących się na kon-
tach OFE to ok. 163 mld zł, z czego 127 mld zł ulokowane 
jest w akcjach notowanych na warszawskiej giełdzie. Dobrą 
informacją płynącą z rządu jest plan rozłożenia całej operacji 
w czasie, co ma ograniczyć ryzyko gwałtownej wyprzedaży 
akcji na GPW. To jednak na razie dopiero plany. Szczegóły 
ustawy mamy dopiero poznać.
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