
Posudek na diplomovou práci Petera Genzora

Influence of Pension Reforms on cupital Markets

Obecné zhodnocení:
Předložená práce si klade za cíl ověřit:

1) zda-li penzijní reforma má vliv na kapitálové trhy,
2) jak silný je tento vliv, a
3) jaké konkrétní nastavení penzijní reformy je optimálni pro vývoj kapitálových trhů

Diskuzí založenou na studiu odborných pramenů (s důrazem na problematiku regulace a 
zdanění penzijních fondů) a případové studie pro Chile dochází autor k následujícím závěrům:

1) Dopad reformy penzijního systému (ve smyslu posílení fondového pilíře) na národní 
úspory je nejednoznačný; lze však čekat změnu strukturý národního úspor ve směru 
vyšší maturity.

2) Posílení role penzijních fondů se pravděpodobně projeví ve vzniku nových finančních 
nástrojů a vyšší kapitalizaci (prohloubení) kapitálových trhů.

Tyto závěry nejsou překvapením, neboť potvrzují názorový „mainstream“ v této oblasti, který 
se utváří již řadu let. Autor prokázal solidní práci s literaturou. Na druhé straně ovšem, oproti 
záměrům a vytyčeným hypotézám, do značné míry v předložené práci rezignoval na druhý a 
třetí výše formulovaný cíl práce. Zejména konstatování, že „each pension reform is country 
specific and thus i tis not effectively possible to setup a model reform that would be suitable 
for every country in every detail“ je jistě téměř nezpochybnitelné a nabízí se otázka, bylo-li 
nutné kvůli tomuto stručnému závěru formulovat speciální samostatný cíl/hypotézu 
v diplomové práci. I při naplňování prvních dvou cílů si lze představit podrobnější diskuzi 
důvodů, vlivů a faktorů -  a to obecně i na konkrétní úrovni case study Chile (některé náměty 
viz dílčí připomínky). Naopak za poměrně povedenou považuji kapitolu 5. Zklamáním pro 
čtenáře je nepochybně nedostatečná formální úprava předložené studie. V textu lze objevit 
řadu překlepů, gramatických chyb (špatné předložky, chybějící členy apod.) a celkově místy 
kostrbatý způsob vyjadřování. To vše ztěžuje srozumitelnost předložené práce. Textu by 
výrazně pomohla revize od rodilého anglického mluvčího. Příklad těchto výhrad je 
formulován v příloze tohoto posudku.

S ohledem na výše uvedené doporučuji předloženou práci k obhajobě s hodnocením „dobře“. 
V případě mimořádného výkonu při ústní obhajobě lze uvažovat se zlepšením známky o jeden 
stupeň.

Dílčí komentáře: (v pořadí dle výskytu v textu diplomové práce, nikoliv dle důležitosti)
V textu se dostatečně nerozlišuje mezi dávkově definovanými fondovými systémy (FF 
DB) a příspěvkově orientovanými fondovými systémy (FF DC). V kapitole 3 se hovoří 
pouze o penzijních fondech obecně, což vyvolává občas nejasnosti a zmatení čtenáře 
(např. podkapitalizace fondových plánů se z definice týká pouze FF DB, nikoliv FF DC 
fondů apod.).
Stejně tak lze doporučit, aby se v kapitole 2 rozlišovaly penzijní systémy spíše na dávkově 
definované (DB) a příspěvkově definované (DC), než na PAYG financované a fondově 
financované (FF). Lze si představit i PAYG financovaný systém, který může být zcela či 
do značné míry odolný vůči stárnutí populace (buď může mít DC podobu -  tzv. NDC 
systémy; nebo může mít značný kapitálový tzv. buffer fond). Oboje lze v praxi ve světě



najít. Některé výroky (např. ve třetím odstavci na str. 6) jsou optikou výše uvedeného 
nepřesné.
Tabulky v práci by měly mít vždy uvedeny jednotky, ve kterých jsou sledované veličiny 
měřeny a v případě potřeby i vysvětlivky použitých zkratek. Např. v tabulce 2 na str. 7 
není jasný význam zkratky „DB, P“ a „DB, NF“. Dále tabulka 6 (str. 22): není jasné, jak 
je definována kategorie „gains“ a „wealth“. Podobně i tabulka 9 na str. 39 by si zasloužila 
popis jednotek a bližší vysvětlení alespoň posledního sloupce. Graf 5 -  chybí vysvětlení 
pojmu reverzní hypotéky a popis osy Y.
Str. 12, §4: dikce textu naznačuje (možná neúmyslně), že bez zvláštních výhod v daňové 
oblasti nemohou být penzijní fondy výhodné a dostatečně atraktivní. To dle mého názoru 
není příliš obhajitelné a šťastné tvrzeni.
Str. 15, §3: otázka vlivu kapitálu v penzijních fondech na yields diferenciál mezi akciemi 
a dluhopisy je, alespoň dle mého názoru, nejednoznačná. Přebytek kapitálu ve fondech 
může tlačit dolů jak výnosy z akcií, tak i bondů, diferenciál nemusí být a priori dotčen.
Str. 16, §1 v části 3.1.3: osobně jsem se až zde poprvé setkal s tezí, že stádové chování 
může mít i pozitivní vliv na kapitálový trh. Osobně si myslím, že tato teze je obtížně 
obhajitelná, vyjdeme-li z předpokladu, že hearding behaviour je sám o sobě negativní jev. 
Doporučuji diskuzi této problematiky na ústní obhajobě diplomové práce.
Str. 17, kap. 3.1.4: růst významu fondů může samozřejmě opticky vést k poklesu míry 
bankovního zprostředkování v dané ekonomice. V realitě však často dochází k tomu, že 
bankovní domy formují finanční skupiny (holdingy), v rámci kterých vlastní tzv. 
nebankovní finanční instituce (penzijní fondy, pojišťovny, investiční společnosti, 
leasingové společnosti apod.), čímž de facto brání poklesu svého vlivu na ekonomiku.
Str. 18: výhoda bank ve financování malých a středních podniků. Nejsem si obecně jist 
s tvrzením, že banky mají v tomto segmentu informační výhodu. Obecně jsou, alespoň 
v české praxi, banky velmi váhavé při poskytování úvěrů MSP (růst emise úvěrů tomuto 
sektoru započal až v posledním 1-2 letech). MSP se často financují jinak -  v ČR 
mezipodnikovou zadlužeností a vyšším podílem vlastních zdrojů; ve světě i různými 
formami point-ventures; fondů investujících do rizikových obligací (junk bonds) apod.
Str. 19, poslední odstavec: hovoří o „Certain level of correlation“, která není spočtena. 
Přiložena je jen tabulka 5 s údaji za 6 zemí, což je na korelaci dost málo, zejména 
v situaci, kdy zde jsou silní „outliers“ -  např. Japonsko...
Str. 24, §1: předikuje, že rostoucí vliv penzijních fondů zrychlí proces bankovní 
dezintermediace a úpravy legislativy v oblasti financování. Podle mého názoru mnohem 
dříve v praxi zafunguje vliv globalizované ekonomiky (tedy i globálního pohybu kapitálu 
- toků FDI i portfoliových investic a tzv. „intra-company“ přeshamičních finančních 
toků...). Jaký je názor autora na tyto aspekty?
Str. 26, poslední §: termíny „taxing contributions only“ a „taxing benefits only“ by měly 
být jasněji vysvětleny. Asi to chápu špatně, ale proč první režim by měl vést k nižším 
fiskálním příjmům než druhý režim zdanění? Vždyť „contributions only“ platím 
příspěvky z čisté mzdy, tedy po zdanění => stát má daňový příjem hned; kdežto ve 
druhém případě stát daně získá až v okamžiku zdanění důchodu, tedy za několik dekád... 
Proč autor nepracuje se „standardní“ terminologií v podobě tzv. „EET“ a „TEE“ daňových 
systémů?
Str. 29, §2: „Considering arguments for pension funds preferred tax treatment stated 
above and taking into account people’s limited racionality about future retirement needs is 
this paternalistic behaviour of government (i.e. daňové výhody pro fondy) desired“. 
Vzhledem k tomu, že diskuzí literatury na str. 27-28 autor vyvrátil většinu argumentů pro 
výjimečnou daňovou podporu penzijních fondů, je toto konstatování poněkud překvapivé.



Spíše je lze vnímat jako podporu povinného penzijního spoření, nikoliv jako argument ve 
prospěch nadstandardní daňové podpory penzijním fondům.
Str. 30, §3: samozřejmě i penzijní fondy jsou ohroženy rizikem „runu na fond“ v situaci, 
kdy klienti mohou mezi fondy přecházet.
Str. 32, tabulka 7: jde o gross nebo net (tj. po odečtení administrativních nákladů) real 
rates of returns? Platily by závěry i v případě práce s net real rate of return?? Obecně: 
práce by měla více rozlišovat mezi gross a net reálnou mírou výnosu penzijních fondů, 
neboť jde o kategorie s často zcela odlišným vývojem. To se týká i case study Chile a 
závěrů v ní vyvozovaných.
Str. 34, tabulka 8: údaje pro roky 1990 a 1995 za Japonsko zdá se nesedí s daty v tabulce 5 
na str. 20.
Str. 35: v diskuzi potíží FF DB (occupational) fondů chybí jeden z hlavních problémů -  
tyto plány nejsou často pojistně-matematicky spravedlivé (neutrální), v důsledku čehož 
vzniká ono riziko podkapitalizace penzijních plánů. Při diskuzi vývoje úrokových měr a 
akciových trhů v posledních letech by se mělo zmínit, že tento vývoj (propad cen akcií po 
roce 2000 a velmi nízké globální úrokové míry) je pouze dočasný, nikoliv trvalý -  na 
akciových trzích pozorujeme již 2 roky oživení a také úrokové sazby se postupně zvyšují 
směrem k dlouhodobým průměrům.
Otázka pro autora ve vztahu ke str. 41: doporučuje autor povinnou výplatu anuity 
z naspořených prostředků podporovaných státem (dotace, daňové výhody apod.) či nikoliv 
(tj. ponechat i možnost jednorázového výběru)? A proč?
Kapitola 6: diskuze chilské reformy je dosti povrchní a jednostranně zaměřená. Čtenář 
nenajde zmínku o tom, že velká část obyvatelstva pravděpodobně nikdy nezíská ze 
systému vyšší než minimálně garantovaný důchod (a tito lidé pak vůbec nejsou 
motivováni snažit se platit do systému vyšší příspěvky). Stejně tak není diskutována 
problematika vysokých administrativních nákladů systému. Není zmínka o tom, že v době 
zavedení chilské reformy byla země demograficky velmi mladá (jinými slovy relativně 
nízký implicitní dluh starého penzijního systému) a navíc ve specifické politické situaci -  
diktátorský režim, což usnadnilo financování nemalé části tranzitivního deficitu fiskálními 
úsporami.
Str. 53, §1: korelace může být perfektní (tj. i 100%), ale citlivost substituce (resp. 
ricardiánská ekvivalence) bude nižší než 1...
Str. 53, §3: hovoří se o vlivu na úspory „throughout nineties“, ale tabulka 13 obashuje 
data pouze do roku 1994... Navíc, nepřekvapivě, výsledek celého tohoto bloku je, že 
výsledek je assumption based...
Str. 55, část 7.1.: „increasing life expectancy“ lze stěží považovat za „unfavourable 
demographic trends“, chce to lepší a přesněji wording (např. population ageing místo 
unfavourable demographic trends)
Str. 55, poslední odstavec: může autor své závěry o tom, že stárnutí populace je 
způsobeno zejména nízkou porodností a mírně i prodlužováním doby dožití doložit 
konkrétními fakty/literaturou. Podle mne je pořadí obou faktorů přesně opačné -  existují 
experimentální studie MPSV, podle kterých by udržení míry porodnosti na 1 ženu 
v průběhu jejích života na úrovni 2,1 (prostá míra reprodukce) snížilo index demografické 
závislosti pouze cca o 1/5 jeho předikovaného růstu. Jinými slovy, stárnutí populace je 
taženo růstem doby dožití.
Str. 57, § 4: argentinská důchodová reforma není totéž co reforma v Chile. Existuje řada 
významných rozdílů.
Str. 59-60: „Pension reform brought to these (CEECs) countries the need for development 
of cupital instruments, namely corporate shares, long-term bonds, life insurance and 
mortgage financial products“. Zajímavou roli by mohlo sehrát přijetí eura v CEECs. Tím



by se zásadně rozšířil „domestic“ finanční trh a zásadně by se snížilo měnové riziko pro 
penzijní fondy, aniž by nutně muselo dojít k větší nabídce českých, polských apod. akcií a 
jiných finančních instrumentů. Možná tak penzijní fondy ani nedostanou čas prokázat svůj 
přínos pro ekonomiku, resp. kapitálové trhy, neboť jejich vliv bude přebit globálním 
vlivem eura jako domácí měny. Je škoda, že tato vazba/vliv není v předložené práci vůbec 
diskutován. Jaký má autor na toto názor?

- Str. 61, tabulka 17: patří se u ČR uvést i vlnu úprav v roce 2004 (zvýšení důchodového 
věku, zrušení jedné ze dvou možností předčasných důchodů). U Slovenska jde spíše než o 
„classical PAYG DB“ o de facto „PAYG DC“, neboť byl zaveden téměř ekvivalentní 
bodový systém. U Litvy je třeba vysvětlit, jak může být privátní pilíř financován „public 
pension revenues“.

- Str. 62, §1: pokusem o povinný druhý pilíř se myslí zaměstnavatelské penzijní fondy? 
Pokud ano, je dobré to tak i pojmenovat, jinak mi nejsou známy pokusy o naplnění 
druhého pilíře v ČR.

- Str. 62, §2, ř.4: důchody se v ČR neindexují podle nominální mzdy.
Str. 63, §2: není pravda, že NDC účty v Polsku nejsou virtuálně úročeny. Pokud se 
nemýlím, používá se buď tempo růstu wage bill, popř. tempo růstu průměrné mzdy.

- Str. 63, tabulka 18: hodnoty příspěvků do PAYG pilířů jsou podivné, minimálně v případě 
ČR (zde se platí 28%). Není příspěvková sazba do fondů v Maďarsku 8%?
Str. 66, §2: v ČR už asi neplatí, že obyvatelstvo nedostatečně účastní v systému penzijního 
připojištění (poslední data hovoří o 63% účasti pracovní síly, což je v dobrovolném 
systému velmi vysoké číslo). Problémem je samozřejmě nízká výše úložek.

V Praze dne 14.6.2006

Příloha: výčet některých gramatických chyb a překlepů
str. 1, Table of Contents; „2.1“: Impact of ageing on and public finance 
str. 4, řádek 4: „ .. .if they are provides of retirement saving...“ 
str. 9, §2, ř. 3-4: „Effectively operating functions o f ... contributes...“ 
str. 12, §1, ř.3: „patter“ místo „pattern“
str. 12, předposlední řádek: „whether“ místo „weather“
str. 13, ř. 1: „through which“ místo „though with“
str. 13, §3, ř.4: „through“ místo „though“
str. 13, §4, ř. 4: „...effect of on total...“
str. 15, §3, ř. 3: „issuance“ místo „insurance“
str. 16, předposlední §, ř. 1: „behaviour“ místo „behavioural“
str. 16, poslední §, ř. 1: „countries“ místo „counties“
str. 18, §2, ř. 2: „First“ místo „Fist“
str. 20, §1, ř. 3: „in order to“ místo „in order for“...

...a tak dále. Z důvodu ušetření místa i času další poznámky tohoto typu nevypisuji. 
Doporučuji editaci textu rodilým anglicky mluvícím korektorem.


