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

Behavioural aspects of the additional pension savings decisions
Wprowadzenie
(applications for Poland)
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inicjatywy przyszłego beneficjenta w zakresie przystąpienia do konkretnego programu (planu),
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trafnych –decyzji
oszczędnościowych
(inwestycyjnych)
i wyboru
formy
wypłat
WOJCIECH
SIECZKOWSKI
doktorant,
Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie,
Katedra
Ubezpieśrodków
emerytalnych.
Rodzą
się
wówczas
wątpliwości
dotyczące
mechanizmów
i
jakości
podejczenia Społecznego
mowanych wyborów, a zwłaszcza pytanie: czy postępowanie uczestników jest w pełni racjonalne?
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