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Emerytury po 67 roku życia? A dla kogo?
Skąd wziąć środki na emerytury? Skąd wziąć miejsca pracy dla
młodych, jak starzy będą dłużej pracowali?
A może wyjściem będzie zmiana obiegu pieniądza?

Bankierzy odpowiedzialni za kryzysy kasują ile się da, albo na ile politycy im pozwolą!
Jaki wkład pracy dają aby taką kasę zarabiać?
Wyprowadzają forsę za granicę! Jaka jest odpowiedzialność bankierów i polityków za takie
prowadzenie finansów?
Żadna!
Celem działań rządu i ustawodawcy powinno być doprowadzenie do stanu, aby
właścicielami banków mogły być wyłącznie fundusze emerytalne!
Wszystko co dotychczas wypływa na rzecz pasożytów bankierskich, zasiliło by fundusze
emerytalne!
Ludzie korzystając z usług banku swojego funduszu emerytalnego, mieli by świadomość i
satysfakcję, że ich pieniądze kredytujące zakupy sąsiada, kapitalizuje sąsiad a odsetki płacone
przez sąsiada powiększają fundusz emerytalny kredytującego, a z właściwej wielkości
zgromadzonych środków, z odsetek wypłacana była by emerytura!
O tym kiedy członkowie funduszu emerytalnego będą przechodzić na emeryturę mogą
decydować Oni sami!
Wystarczy przypilnować stóp procentowych i działki z tego na fundusz emerytalny!
Faktycznie emeryt wtedy, będzie rentierem swoich wypracowanych środków i ich
kapitalizacji odsetkowej!
Nie będzie blokował miejsc pracy młodym!
Środki mogą być dziedziczone!
Wcale paranoiczny pomysł to nie jest!
Bo realizacja nie jest skomplikowana!
Problemem jest wycięcie pasożytniczej i niczego nie produkującej bankierskiej grupy
interesu!
Zrobią wszystko, aby do tego nie dopuścić, a gdyby udało się doprowadzić do takiej sytuacji
społecznie niezbędnej, będą sabotować!
Dopracować należy sposób bezwzględnej kontroli i odpowiedzialności w takim systemie!
Zakłady energetyczne też powinny być własnością funduszy emerytalnych! Zużycie energii
będzie rosnąć. Zyski zakładów energetycznych zawsze były nie małe!
Przeanalizować, które jeszcze dziedziny gospodarki powinny być własnością funduszy
emerytalnych i doprowadzić do tego.
Wprowadzić prawo pierwszeństwa własności dla funduszy emerytalnych w dziedzinach
przemysłu kreującego zyski.
Zadacie pytanie, a kto będzie, czy powinien być właścicielem funduszy emerytalnych?
Odpowiedź prosta!
SKŁADKOWICZE! Czyli Ci co odprowadzają składki emerytalne i emeryci!
Ktoś przedstawi coś bardziej sensownego?
Problemem będzie jak zwykle wyłącznie właściwe administrowanie, bezwzględnie
trzymane za twarz!
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Dorzucić należy odpowiedź na pytanie skąd wziąć pieniądze na start systemu?
Przewartościowanie obiegu pieniądza w postaci przejęcia przez fundusze emerytalne banków
nie wymaga dużych kosztów!
Ewentualne środki można ściągnąć z rozliczenia zasadności istnienia pasożytniczych
struktur podających się za państwowe!
Pozdrawiam.
Andrzej Tomasz Sobolewski.

