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Recenzované články
Shrnutí
Zaměstnanecké penzijní fondy (PKK)
jsou novým typem podnikových penzijních schémat zaváděných v Polsku v letech 2019−2021; nejdříve ve velkých společnostech, později v malých a středních
podnicích, následně v dalších podnikatelských subjektech a nakonec ve veřejném
sektoru. Tyto zaměstnanecké penzijní
fondy využívají poznatků behaviorální
ekonomie: automatické začlenění účastníka (auto-enrollment) a přednastavené
opce (při vstupu do systému a při úpravě
investiční strategie podle věku účastníka).
Využívají se řešení zavedená v jiných zemích včetně Velké Británie. V polském
penzijním systému se jedná o nový finanční produkt, který lze označit za inovaci sociální politiky.
Autoři zákona o PKK předpokládali, že
tento nový typ kvazipovinných zaměstnaneckých penzijních fondů (povinných pro
zaměstnavatele, dobrovolných pro zaměstnance) bude univerzální − že tedy do
PKK vstoupí většina zaměstnanců. Aktuální účast je ale mnohem nižší − kolem 28 %
a podle některých odhadů pouze 24 % (2,3
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milionu účastníků z 11,5 milionu zaměstnanců, kterým jsou PKK k dispozici).
Cílem článku je zjistit vliv koronavirové
pandemie na míru účasti v nových polských zaměstnaneckých penzijních fondech (od března 2020 do května 2021)
a vliv dalších faktorů. Výzkum zohledňuje
i úlohu zainteresovaných subjektů při důchodové reformě v letech 2019−2021.
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(marek.szczepanski@put.poznan.pl) professor of Poznań University of Technology
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Z nových publikací VÚPSV
Na začátku podzimu vydal VÚPSV dva policy briefs. V dané ediční řadě nabízí stručná shrnutí odborných poznatků a kvalifikovaná doporučení ohledně aktuálních témat
sociální politiky.
Třetí letošní policy brief shrnuje zejména
výsledky odborné monografie Havlíková,
Jana − Hubíková, Olga − Musil, Libor −
Trbola, Robert: Kvalita výkonu sociální
práce očima sociálních pracovníků. Praha:
VÚPSV, v. v. i. − Výzkumné centrum Brno,
2021, 123 stran, ISBN 978-80-7416-416-3.
Čtvrtý letošní policy brief přináší zejména
hlavní zjištění odborné monografie Paloncyová, Jana − Hašková, Hana − Höhne,
Sylva − Kuchařová, Věra − Žáčková, Lucie −
spolupráce Lukić, Aco: Bezdětní a postoje
k rodičovství. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2021. −
170 stran − ISBN 978-80-7416-412-5.
Oba nové policy briefs jsou v plném znění
k dispozici zde:
https://www.vupsv.cz/publikace-vyzkumnych-pracovniku/policy-briefs/

