
 

 
 

 
 
 

– 9 –

Behawioralne aspekty decyzji dotyczących dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego

WOJCIECH SIECZKOWSKI

Behawioralne aspekty decyzji dotyczących 
dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego 
(wnioski dla Polski)

Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia racjonalności oraz wskazanie ograniczeń racjonalności 
udokumentowanych w ekonomii behawioralnej jako podstaw do tworzenia metod behawioralnych 
mających na celu poprawę jakości decyzji dotyczących dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego. 
Na podstawie dogłębnej analizy literatury przedmiotu przedstawiono postulat o potrzebie dostosowania 
wybranych rozwiązań behawioralnych do specyficznych warunków systemu emerytalnego w Polsce.
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emerytalne, metody behawioralne.

Wprowadzenie
System emerytalny można przedstawić jako narzędzie alokacji aktywów w cyklu życia1. Kierunek 
reformowania systemów zabezpieczenia emerytalnego powoduje, że znacząco wzrasta rola do-
zabezpieczenia (doubezpieczenia) emerytalnego2. Pozostawienie dobrowolności w jakiejkolwiek 
formie i którejkolwiek części systemu zabezpieczenia emerytalnego łączy się – przynajmniej 
w pewnym stopniu – z przeniesieniem odpowiedzialności za poziom zabezpieczenia emerytalne-
go na indywidualnych uczestników systemu. Tego rodzaju zmiany wymagają przede wszystkim 
inicjatywy przyszłego beneficjenta w zakresie przystąpienia do konkretnego programu (planu), 
podejmowania trafnych decyzji oszczędnościowych (inwestycyjnych) i wyboru formy wypłat 
środków emerytalnych. Rodzą się wówczas wątpliwości dotyczące mechanizmów i jakości podej-
mowanych wyborów, a zwłaszcza pytanie: czy postępowanie uczestników jest w pełni racjonalne? 

1. M. Góra, System emerytalny, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 48. 
2. T. Szumlicz, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warsza-

wa 2005, s. 243.
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Behavioural aspects of the additional pension savings decisions 
(applications for Poland)

The aim of the article is to present the concept of rationality and limitations of rationality in the field 
of behavioral economics, as the basis to create behavioral methods aimed at improving the quality 
of decisions concerning additional pension savings. Based on an in-depth analysis of the literature, 
it is postulated to adapt selected behavioral solutions to the specific conditions of the retirement sys-
tem in Poland.
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