
Pracodawcy pukają do drzwi TFI ws. 
pracowniczych programów emerytalnych 
Emerytury > Zainteresowanych otwarciem PPE w ostatnim czasie gwałtownie przyrasta - w głównej mierze jest to efekt 
uboczny planów wprowadzenia PPK. Ich szczegóły wciąż są dopracowywane, a czas płynie szybko. 
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Liczba pracodawców, którzy 
są zainteresowani uruchomie
niem u siebie pracowniczych 
programów emerytalnych, 
rośnie bardzo szybko. Głównie 
dlatego, że PPE zwalnia z obo
wiązku wprowadzenia pracow
niczych planów kapitałowych. 
Ale korzyści może być więcej. 
Jak zauważa Agnieszka Jawor-
ska-Martycz z NN Investment 
Partners TFI, w przyszłości, 
już po uruchomieniu PPK, 
PPE mogą się okazać mocnym 
argumentem w rękach praco
dawców. 

Rekord rejestracji 
Jeszcze do niedawna prowa

dzone przez TFI PPE rozwijały 
się poniżej oczekiwań. - Rene
sans tego produktu przyniosła 
zapowiedź wicepremiera 
Mateusza Morawieckiego z 

lipca 2016 r. o planach wprowa
dzenia PPK, które miałyby być 
obowiązkowe dla wszystkich 
pracodawców - wspomina 
Jaworska-Martycz. - Już wów
czas zauważyliśmy mocny 
wzrost zainteresowania PPE, 
jednak upublicznienie pro
jektu ustawy o PPK w lutym 
jeszcze je wzmogło - twierdzi. 
O ile w całym 2017 r. w KNF 
zarejestrowano 48 programów, 
to w tym roku już 27. Dotąd 
rocznie otwierano około 20 
PPE. - Spodziewamy się, że 
ta dynamika będzie wzrastać. 
My mamy w tej chwili około 
40 umów z pracodawcami w 
ramach PPE, które są w różnej 
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Pracownicze plany kapitałowe 
mogą być najpoważniejszym w 
Polsce dobrowolnym programem 
emerytalnym. 
„Paweł Borys. PFR. Sprawa OFE jak czarna 
gradowa chmura", 5 marca 2018 r. 
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fazie przygotowania. Z kolei z 
około 150 firmami prowadzimy 
rozmowy na temat programów 
emerytalnych - mówi Jawor
ska-Martycz. Na ten moment 

LICZBA DZIAŁAJĄCYCH PPE 
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NN Investment Partners TFI 
ma 96 zarejestrowanych PPE. 

Podobne spostrzeżenia mają 
inne TFI. - Ubiegłoroczny re
kord liczby zarejestrowanych 
PPE w jakiejś mierze spowo
dowany był pracami rządu nad 
ustawą powołująca pracow
nicze plany kapitałowe - po
twierdza Tomasz Sędkowski, 
prezes BPS TFI. - Odwlekanie 
publikacji projektu ustawy oraz 
pojawiające się informację o 
tym, że przez pierwsze dwa 
lata PPK miałyby być rzekomo 
zarządzane przez fundusz 
państwowy, spowodowały 
ożywienie zainteresowania 
pracowniczymi programami 
emerytalnymi - ocenia Sęd
kowski. W 2017 r. do PPE w 

ramach BPS TFI przystąpiło 
26 pracodawców, a w ubiegłym 
miesiącu kolejne 43 otrzymały 
pozytywną decyzję KNF. - Wy
daje się, że tak długo oczekiwa
na publikacja projektu ustawy, 
zgodnie z którym PPK obejmie 
od początku przyszłego roku, 
największych pracodawców 
(zatrudniających powyżej 
250 osób - red.) spowodowała 
dalsze zainteresowanie kształ
tem reformy i kolejne pytania 
o możliwość dołączenie do 
„naszego" programu - mówi 
Sędkowski. 

Pozytywny odbiór 
- Na PPK z perspektywy 

TFI należy patrzeć długoter

minowo, w kilku pierwszych 
latach ten biznes będzie wy
magał subsydiowania z naszej 
strony - przyznaje Małgorzata 
Barska, prezes NN Investment 
Partners TFI. Jej zdaniem tzw. 
próg rentowności zostanie 
przekroczony między czwar
tym a szóstym rokiem od 
uruchomienia, w zależności 
od tego, jak ostatecznie będą 
wyglądać przepisy, szczególnie 
jeśli chodzi o stronę koszto
wą. - Chcielibyśmy osiągnąć 
około 8-proc. udział w rynku. 
Szacujemy, że łączne napływy 
w ramach PPK sięgną między 
15320 mld zł, zatem liczymy na 
nieco ponad 1 mld zł napływów 
rocznie - przewiduje Barska. 

Dziś PPE mają tę przewagę 
nad PPK, że już istnieją. - Po 
2019 roku PPE mogą być uwa
żane za bardzo ekskluzywny 
benefit pracowniczy. Struktura 
finansowania tych programów 
jest zdecydowanie bardziej 
kosztowna z punktu widzenia 
pracodawcy, jednak to on 
pokrywa całą składkę (min. 
3,5 proc., by być zwolnionym z 
PPK - red.). W przypadku PPK 
część środków musi wyłożyć 
również pracownik - podkreśla 
Jaworska-Martycz. Pozytywny 
odbiór PPE wiąże się również 
z tym, że zarówno pracodaw
com, jak i pracownikom w 

kwestii rozwiązań emerytal
nych zależy na stabilności i 
przewidywalności. 

Z raportu KNF za 2016 rok 
wynika, że w ramach PPE wy
płacono Wówczas uczestnikom 
oraz ich spadkobiercom 432 
mln zł. Średnia wartość wy
płaty na uczestnika wyniosła 
prawie 36,5 tys. zł. 

Według ankiety Izby Zarzą
dzających Funduszami i Akty
wami na emeryturę oszczędza 
jedynie 15 proc. Polaków. Z ko
lei według badania Izby Gospo
darczej Towarzystw Emerytal
nych 50,2 proc. uprawnionych 
chciałoby uczestniczyć w PPK, 
podczas gdy 36 proc. nie jest 
zainteresowanych tego typu 
programem. - Ponad połowa 
Polaków zadeklarowała wolę 
partycypacji w pracowniczych 
planach kapitałowych. Decyzję 
0 uczestnictwie warunkuje 
jednak gwarancja prywatności 
gromadzonych oszczędności 
1 wynikająca z niej możliwość 
samodzielnego dysponowania 
gromadzonymi pieniędzmi 
oraz wyboru podmiotu, który 
będzie nimi zarządzał. Polacy 
preferują instytucje finansowe 
z rynkowym stażem - komen
towała Małgorzata Rusewicz, 
prezes IGTE. ©® 
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TFI | Solidne zyski dzięki spółkom technologicznym, ale uwaga na zmienność 

Powoli zbliżamy się do końca I kwartału. Jak 
widać po wynikach głównych warszawskich 
indeksów nie był to najbardziej udany czas dla 
inwestorów. Najbardziej zawodzi WIG20 - w 
tym roku stracił już ponad 8 proc. Na giełdach 
w innych krajach sytuacja jest zwykle lepsza, 
jednak od początku roku największe zyski 
przynoszą głównie akcje z sektora nowych 
technologii. Zarządzający ostrzegają jednak 
przed dużą zmiennością na rynkach, co 
oczywiście może przełożyć się na wyniki. 
W grupie liderów 2018 r. dominuje zeszłorocz
na gwiazda, czyli Skarbiec Spółek Wzro
stowych. Jak podaje serwis Analizy Online 
fundusz w tym roku zarobił blisko 17 proc. 
Niewiele gorzej radzą sobie też inne fundusze 
należące do tego samego TFI, m.in. Skarbiec 
Top Brands oraz Skarbiec Globalny Małych i 
Średnich Spółek. Jak tłumaczy zarządzający 
Bartosz Szymański początek 2018 r. przyniósł 
kontynuację wzrostu w szeroko rozumianym 

sektorze technologicznym zapoczątkowanych 
po wyborach prezydenckich w USA. - Wzrost 
wartości poszczególnych spółek związanych 
z „nową gospodarką" czy innowacyjnymi 
gałęziami przemysłu napędzanyjest przede 
wszystkim konsekwentnie i systematycznie 
poprawiającymi się wynikami finansowymi 
oraz ich dynamikami (niejednokrotnie na wy
sokim dwucyfrowym poziomie) generowanymi 
przez globalnych innowatorów - komentuje. 
Zdaniem Szymańskiego uwaga światowych in
westorów została uśpiona w 2017 roku bardzo 
niewielką zmiennością, która jak bumerang 
powróciła na rynki akcji z początkiem 2018 
r. - Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują 
na to, że powinniśmy ponownie przyzwy
czaić się do zmienności jako elementarnego 
składnika rynków akcji. Nie jest wykluczone, 
że w momentach stresowych, w krótkim 
terminie fundusze zagraniczne Skarbca będą 
zachowywały się gorzej niż rynki globalne, 
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Skarbiec Globalny Małych 
i Średnich Spółek : 

Investor Nowych Technologii 
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ale uwzględniając bardzo dobre perspektywy 
stojące przed spółkami wchodzącymi w skład 
naszego uniwersum inwestycyjnego oraz 
niebenchmarkowe, fundamentalne i selekcyjne 

podejście do portfeli zagranicznych w długim 
terminie powinniśmy osiągać wyniki powyżej 
średniej rynkowej - zapowiada Szymański. 
- Fundusz Investor Nowych Technologii 
inwestuje w spółki znajdujące się na czele 
innowatorów światowego postępu technolo
gicznego lub intensywnie wykorzystujących 
czy wdrażających nowoczesne technologie 
do tradycyjnej działalności. Jako że ich 
działalność jest mocno związana z innowacją, 
kursy akcji tychże spółek poruszają się często 
odmiennym cyklem niż ten ogólnogospodar-
czy - tłumaczy zarządzający Maciej Chudzik. 
- Udało nam się znaleźć spółki, które korzysta
ją na zachodzących w gospodarce światowej 
zmianach, a uniknąć inwestycji w te, które 
przegrywają z konkurencją - podsumowuje 
Błażej Bogdziewicz, wiceprezes i dyrektor 
inwestycyjny Caspar AM. ©© PAAN 
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Maciej Świątkowski dyrektor ds. rozwoju biznesu, AgioFunds TFI 

Rozpoczęta w pierwszych 
dniach lutego dynamiczna 
spadkowa korekta zmą
ciła optymizm panujący 
na rynkach finansowych 
od dłuższego czasu. W 
miejsce spokoju pojawiła 
się niepewność. Głównym 
powodem niepokoju stało 
się przypuszczenie, że Fed 
gotów byłby przyspieszyć 
zaostrzanie polityki pienięż
nej, czyli dokonać w tym 
roku nie trzech podwyżek 

stóp procentowych, z czym 
rynki już się pogodziły, lecz 
czterech. Można założyć, że 
nawet gdyby potwierdził się 
scenariusz zakładający moż
liwość czterech podwyżek w 
tym roku, reakcja rynków nie 
będzie zbyt nerwowa. 
Źródłem niepokoju pozo
stają jednak nasilające się 
zapowiedzi dotyczące wpro
wadzenia ceł przez Stany 
Zjednoczone i konsekwencje, 
jakie mogą z tego wyniknąć. 

Wszystko wskazuje więc na 
to, że niepewność nie zniknie 
szybko. Ale nie oznacza 
to, że inwestorzy powinni 
zrezygnować z poszukiwania 
możliwości zarobku. Tym 
bardziej że w naszych warun
kach inflacja wkrótce jeszcze 
mocniej da znać o sobie, 
a horyzont utrzymania 
przez RPP stóp procento
wych na rekordowo niskim 
poziomie zdecydowanie się 
wydłużył. ©© PAAN 

Michał Milewski zarządzający funduszami, Union Investment TFI 

Inwestorzy uważnie śledzą 
sygnały mogące wskazywać 
na koniec hossy. Dzięki 
bardzo dobrym wynikom 
spółek indeksy głównych 
giełd na świecie rosną. Około 
80 proc. amerykańskich firm 
publikujących wyniki pobiło 
oczekiwania analityków. W 
Europie wskaźnik ten wynosi 
około 50 proc. Zyski spółek 
pchają indeksy w górę, 
jednak odczyty PMI wskazują 
na wyhamowanie dynamiki 

wzrostu w największych 
gospodarkach. 
Czynnikiem, który może 
zaburzać ocenę wydarzeń na 
międzynarodowych rynkach 
są działania amerykańskiej 
administracji. Wprowadzenie 
przez prezydenta Trumpa ceł 
na stal i aluminium importo
wanych do USA może spra
wić, że kraje, które ucierpią 
na tym najbardziej, zechcą 
wprowadzić u siebie cła na 
towary amerykańskie. To 

ryzyko dla globalnego han
dlu, które może zmniejszyć 
przychody niektórych sek
torów gospodarki. Decyzje 
Donalda Trumpa komplikują 
międzynarodowy układ sił. W 
dniu, w którym amerykański 
prezydent podpisywał nowe 
regulacje, Mario Draghi, szef 
Europejskiego Banku Cen
tralnego powiedział: „Jeśli 
wprowadzane są cła na kraje 
przyjacielskie, to kto jest 
naszym wrogiem?". ©© PAAN 
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