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STRATEGIE PERSONALNE
PRZEDSIĉBIORSTW NIEMIECKICH
WOBEC NASTĉPSTW REFORMY EMERYTALNEJ
W 2014 ROKU
Streszczenie: Gáównym zaáoĪeniem wprowadzonej w 2014 r. nowelizacji ustawy
o ubezpieczeniu emerytalnym w Niemczech byáo uáatwienie przejĞcia na emeryturĊ
osobom, które w swej biografii zawodowej mogáy wykazaü siĊ dáugoletnim staĪem pracy wynoszącym 45 lat. ObniĪono równieĪ dotychczasową granicĊ wieku umoĪliwiającą
przejĞcie na emeryturĊ o dwa lata, tj. z 65 do 63 lat. Reakcje przedsiĊbiorstw na tak
postawione warunki polegaáy gáównie na wypracowaniu strategii gwarantujących utrzymanie liczby wykwalifikowanych pracowników na dotychczasowym poziomie. Istotną
przesáanką do ich wypracowania byáo posiadanie przez przedsiĊbiorstwa odpowiednich
potencjaáów elastycznego dostosowania.
Sáowa kluczowe: emerytura, przedsiĊbiorstwa, Niemcy.

Wprowadzenie
Przeprowadzone od 1992 r. w Niemczech reformy emerytalne miaáy zapewniü stabilizacjĊ systemu publicznego. Z jednej strony chodziáo o odpowiednie jego zasilanie, z drugiej zaĞ o racjonalnoĞü dokonywanych wydatków. WdroĪone w 2014 r. zmiany objĊáy przede wszystkim wybrane grupy spoáeczne,
a mianowicie pracowników ze szczególnie dáugim staĪem pracy. WĞród wielu
ekspertów budzą one powaĪne kontrowersje ze wzglĊdu na wysokie koszty pociągające za sobą wzrost skáadek na ubezpieczenie emerytalne przy jednocze-
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snym spadku standardowego poziomu ĞwiadczeĔ [PieĔkowska-Kamieniecka
i Rutecka, 2014, s. 19-20].
WaĪnym aspektem poruszanym przy omawianiu skutków wprowadzonych
zmian jest ich sprzecznoĞü z dotychczasowym kierunkiem reform, a dotyczącym
podnoszenia wieku emerytalnego do 67. roku Īycia [Fehr, 2014, s. 3]. Aspektem
równie istotnym jest ich spoáeczna akceptacja, poniewaĪ nie wszyscy potencjalni
Ğwiadczeniobiorcy mogą wykazaü siĊ wymaganym okresem referencyjnym ze
wzglĊdu na peánienie róĪnych ról spoáecznych (macierzyĔstwo, opieka nad osobami starszymi), co powoduje, Īe beneficjentami reformy stają siĊ gáównie mĊĪczyĨni [Weber, 2014, s. 19].
Drugą stroną wspomnianej reformy są jej nastĊpstwa dla rynku pracy,
a szczególnie dla niemieckich przedsiĊbiorstw, które zmuszone byáy do podjĊcia
Ğrodków zaradczych, zmniejszających straty spowodowane odchodzeniem starszych pracobiorców na emeryturĊ.
Celem opracowania jest identyfikacja podstawowych strategii personalnych stosowanych przez przedsiĊbiorstwa niemieckie jako reakcji na konsekwencje wprowadzonej w 2014 r. nowelizacji prawa emerytalnego zwanej
„emeryturą od 63. roku Īycia”. W związku z tak sformuáowanym celem wysuniĊto tezĊ o tym, Īe podjĊte przez przedsiĊbiorstwa dziaáania zmierzają do
zmniejszenia trudnoĞci wynikających z odchodzenia na emeryturĊ pracowników po 45 latach pracy i zaleĪą zarówno od wielkoĞci przedsiĊbiorstw, jak
i gaáĊzi gospodarki, w której funkcjonują.

1. Instytucjonalne ramy „emerytury od 63. roku Īycia”
W poáowie 2014 r., mimo wielu kontrowersji, Bundestag uchwaliá ustawĊ
o poprawie ĞwiadczeĔ w ramach ubezpieczenia emerytalno-rentowego (Gesetz über
Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung), tzw. pakiet emerytalny, bĊdący konkretyzacją obietnic wyborczych Wielkiej Koalicji i stanowiący
„najdroĪszy prezent” o doĞü wątpliwej korzyĞci dla polityki spoáecznej. Wysuwane
przez krytyków tej ustawy zastrzeĪenia dotyczyáy z jednej strony pojawienia siĊ
„nowej fali wczeĞniejszych emerytur”, z drugiej zaĞ osáabienia pozytywnych efektów stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego do 67. roku Īycia, dziĊki którym
miano zapewniü sukces w zakresie dáugofalowego finansowania i stabilizacji systemu ubezpieczeĔ emerytalno-rentowych [Rasner, 2014, s. 1].
W ramach pakietu emerytalnego opracowano cztery projekty. Trzy z nich
dotyczyáy: emerytur dla matek, podniesienia ĞwiadczeĔ dla osób otrzymujących
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rentĊ z tytuáu obniĪonej zdolnoĞci do pracy zarobkowej oraz zwiĊkszenia budĪetu rehabilitacyjnego. Jako czwarty komponent pakietu wprowadzono tzw. emeryturĊ od 63. roku Īycia dla osób ze szczególnie dáugim staĪem pracy. Dotychczas obowiązujące przepisy równieĪ umoĪliwiaáy przejĞcie na emeryturĊ
osobom o dáugiej biografii zawodowej po 45 latach skáadkowych, ale dopiero po
ukoĔczeniu 65 lat, jednak ze stopniowym wydáuĪaniem granicy osiągania
uprawnieĔ do Ğwiadczenia emerytalnego od 65 do 67 lat. NowoĞcią jest to, Īe od
1 lipca 2014 r. moĪe byü ono pobierane bez jakichkolwiek potrąceĔ, przy czym
dotyczy to osób urodzonych w latach 1951-1952. Dla roczników 1953-1963
przewidziano typowe dla prawa emerytalnego stopniowe podnoszenie progów
wieku emerytalnego – o dwa miesiące dla kaĪdego nastĊpnego rocznika [Deutsche Rentenversicherung, 2015, s. 2-3]. Pozostaáe roczniki (urodzone w 1964 r.
i póĨniej) mogą otrzymaü Ğwiadczenie emerytalne dla osób szczególnie dáugo
ubezpieczonych dopiero po osiągniĊciu 65 lat.
Zasadniczą przesáanką roszczenia emerytalnego jest przedáoĪenie ubezpieczycielowi 45-letniego okresu opáacania skáadek, do którego oprócz obowiązkowego ubezpieczenia spoáecznego w ramach zatrudnienia zaleĪnego lub samodzielnej dziaáalnoĞci gospodarczej naleĪą równieĪ okresy wychowania dzieci do
ukoĔczenia przez nie dziesiątego roku Īycia, niezarobkowej opieki nad czáonkiem
rodziny, odbywania sáuĪby wojskowej lub cywilnej, a takĪe inne okresy zaliczane
do czasu ubezpieczenia, np. z powodu odbywania kary wiĊzienia z przyczyn politycznych w byáej NRD [Deutsche Rentenversicherung, 2015, s. 5].
Inną nowoĞcią w porównaniu z dotychczasową emeryturą dla osób ze
szczególnie dáugim staĪem pracy jest wáączenie do okresu rozliczeniowego
krótkookresowych przerw w pracy spowodowanych bezrobociem („zasiáek dla
bezrobotnych I”). UwzglĊdnia siĊ równieĪ inne okresy pobierania ĞwiadczeĔ,
np. alimentów, wynagrodzenia za pracĊ skróconą (Ğwiadczenie zastĊpcze), wynagrodzenia za pracĊ w záych warunkach pogodowych (Schlechtwettergeld),
rekompensaty za utracone godziny pracy z powodu trudnych warunków pracy
w zimie (Winterausfallgeld), jak równieĪ „zasiáku upadáoĞciowego” w sytuacji
niewypáacalnoĞci przedsiĊbiorstwa. Ponadto brane są pod uwagĊ Ğwiadczenia
wypáacane jako zasiáek chorobowy, wypadkowy (Verletztengeld) oraz zasiáek
chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w okresie rehabilitacji (Übergangsgeld). WaĪne jest, aby te wszystkie okresy pobierania ĞwiadczeĔ zaliczone byáy
zgodnie z obowiązującym prawem emerytalno-rentowym do okresów skáadkowych lub nieskáadkowych. Niektóre ze wspomnianych ĞwiadczeĔ mogáy byü
uwzglĊdniane takĪe w dotychczas obowiązującej wersji (z 2007 r.) w przypadku
osób ze szczególnie dáugim okresem zatrudnienia, ale dopiero po ukoĔczeniu
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przez nie 65. roku Īycia. Tymczasem okres bezrobocia dáugotrwaáego nie jest
uwzglĊdniany. Dlatego ani czas pobierania „zasiáku dla bezrobotnych II”, ani
wczeĞniejszej zapomogi nie mogą byü wáączone do okresu uprawniającego do
emerytury od 63. roku Īycia. W omawianej nowelizacji prawodawca przewidziaá
równieĪ wyjątki. Okres bezrobocia w czasie dwóch ostatnich lat przed przejĞciem na emeryturĊ jest wáączony do okresu referencyjnego, jeĞli jest on skutkiem upadáoĞci przedsiĊbiorstwa lub caákowitego zaprzestania jego dziaáalnoĞci.
Oznacza to w praktyce, Īe we wszystkich innych sytuacjach, w których pobierany jest zasiáek dla bezrobotnych, nie jest moĪliwe zaliczenie ich na poczet
skáadkowych i nieskáadkowych okresów ubezpieczenia emerytalnego [Deutsche
Rentenversicherung, 2015, s. 5-7].
Dalszym szczególnym rozwiązaniem omawianej nowelizacji jest to, Īe zasiáek dla bezrobotnych pobierany po zakoĔczeniu zatrudnienia w spóáce transferowej w ostatnich dwóch latach przed rozpoczĊciem omawianej emerytury nie
moĪe byü uwzglĊdniony w przesáankach gwarantujących nabycie prawa do emerytury po 63. roku Īycia. DziĊki spóáce transferowej przyznaje siĊ pracobiorcy
prawo do zatrudnienia na czas okreĞlony i do wykorzystania tego okresu na
podnoszenie kwalifikacji oraz do ubiegania siĊ o nowe miejsce pracy na pierwszym rynku pracy. Ze spóáką transferową zawiera siĊ umowĊ o pracĊ, a wiĊc
musi ona wypeániaü wymogi stawiane ustawowym pracodawcom. JednoczeĞnie
pracobiorca otrzymuje Ğwiadczenie zastĊpcze przez 12 miesiĊcy, zgodne z przepisami niemieckiego Kodeksu socjalnego (SGB III, § 111). PoniewaĪ zatrudnienie w spóáce objĊte jest obowiązkowym ubezpieczeniem spoáecznym, zatem
osoby otrzymujące Ğwiadczenie wypeániają warunki, na podstawie których okres
zatrudnienia zostaje wáączony do okresu referencyjnego wynoszącego 45 lat.
JeĞli w tym czasie pracobiorcy nie uda siĊ przejĞü do zatrudnienia na pierwszym
rynku pracy, to umowa ze spóáką samoczynnie wygasa po upáywie roku. Dlatego
nastĊpujący po tym terminie okres poboru zasiáku dla bezrobotnych na dwa lata
przed rozpoczĊciem „emerytury od 63. roku Īycia” nie moĪe byü wliczany do
45-letniego okresu obowiązkowego. Takie same konsekwencje pociąga za sobą
nawiązanie przez pracobiorcĊ stosunku pracy ze spóáką transferową w wyniku
upadáoĞci lub caákowitego zaprzestania dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa, w którym
byá poprzednio zatrudniony [Deutsche Rentenversicherung, 2015, s. 7-8].
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2. Rozwój zatrudnienia osób starszych w Niemczech
w latach 2010-2015
Zatrudnienie osób starszych ma szczególne znaczenie, poniewaĪ ich sytuacja na rynku pracy z jednej strony jest czĊsto trudna, z drugiej zaĞ stanowią
potencjaá zatrudnienia w czasie demograficznych przemian, polegających na
starzeniu siĊ spoáeczeĔstwa. W latach 2020-2035 Niemcy odczują coraz wyraĨniej skutki owych przemian na rynku pracy. W tym okresie przejdą na emeryturĊ
roczniki 1955-1969, tak zwana generacja „baby-boom”. Wspóáczynnik dzietnoĞci wynosiá wówczas 2,5 dziecka na kobietĊ, po czym od 1964 r. obniĪaá siĊ
i ustabilizowaá w 1975 r. na niskim poziomie, kiedy to przyjąá wartoĞü 1,5. Dlatego generacja „baby-boom” jest najliczniejsza ze wszystkich po niej nastĊpujących. Obecnie roczniki te mają miĊdzy 46 a 60 lat i są nadal aktywne na rynku
pracy. Od 2020 r. zaczną stopniowo przechodziü na emeryturĊ, pozostawiając po
sobie negatywne skutki na niemieckim rynku pracy. Federalna Agencja Pracy
przewiduje, Īe do 2020 r. nastąpi spadek ludnoĞci pracującej o ok. 6,5 mln osób.
PrzejĞcie na emeryturĊ starszych pracobiorców oznacza duĪe straty w zakresie
wiedzy i doĞwiadczenia. JednoczeĞnie jest coraz mniej máodszych, którzy mogliby zająü ich miejsca, przez co poszukiwanie nowych pracowników jest utrudnione. Spadek liczby pracujących osób i związany z tym deficyt specjalistów
stanowi powaĪne zagroĪenie dla produktywnoĞci i wzrostu gospodarki niemieckiej. Jednak rozmiary owego spadku zaleĪeü bĊdą od stosunku osób 60-70-letnich do pracy. Wiele z nich bowiem nadal pracuje lub pozostaje aktywnymi
zawodowo nawet po przekroczeniu granicy wieku emerytalnego, a to áagodzi
skutki niedoboru fachowej siáy roboczej. Aby podejmowaü odpowiednie kroki w
ramach polityki rynku pracy, naleĪy zwróciü uwagĊ na trzy czynniki: wskaĨnik
zatrudnienia osób starszych, ich rzeczywisty wiek przejĞcia na emeryturĊ oraz ich
udziaá w pracy zawodowej w wieku poprodukcyjnym [Rindfleisch, 2015, s. 2].
Od 1992 r. wdroĪono wiele reform emerytalnych, które pozytywnie wpáynĊáy na postawĊ osób starszych wobec pracy. Przez podniesienie wieku emerytalnego i wprowadzenie potrąceĔ z tytuáu przedwczesnego pobierania ĞwiadczeĔ
stworzono wiele zachĊt do póĨniejszego przechodzenia na emeryturĊ, przy jednoczesnym ich zniesieniu do wczesnego przejĞcia w stan spoczynku. Dodatkowo pod koniec 2007 r. straciáa swą waĪnoĞü „regulacja 58” („58er-Regelung”),
która umoĪliwiaáa bezrobotnym od 58. roku Īycia pobieranie zasiáku bez aktywnego poszukiwania miejsca pracy. W konsekwencji starsi pracobiorcy mogli
wycofaü siĊ z rynku pracy juĪ przed swoim regularnym przejĞciem na emeryturĊ
[Rindfleisch, 2015, s. 3].
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W osstatnich latacch wskaĨnikk zatrudnieniaa osób w wiieku 55-64 laata wyraĨnie wzróssá z 36% w 1992 r. do 65%
6
w 2014
4 r. W Īadnej
ej grupie wieekowej nie
osiągniĊtoo tak wysokkiego udziaáu pracujących w tym okresie.
o
Nattomiast po
wprowadzzeniu „emerrytury po 633. roku Īyciia” jako opccji dla wczeeĞniejszego
przejĞcia na emeryturrĊ osáabiá siĊ trend wzrosstu zatrudnieenia osób w wieku 63-65 lat (ryys. 1).

Rys. 1. Licczba zatrudnioonych w wiekku 61-65 lat ob
bjĊtych ubezpiieczeniem spooáecznym
w Niemczech
N
w latach 2010-22015 (marzec))
ħródáo: Staatistik der Bunddesagentur für Arbeit
A
[2015, s. 9].

c
20144 r. do marcaa 2015 r. zm
mniejszyáa siĊĊ liczba zatruudnionych
Od czerwca
w przedziiale wiekowyym 63-65 latt o 8%, tj. do 431 480 osóób.
WaĪnnym elementtem analizy wielkoĞci
w
zaatrudnienia osób starszychh jest relacja liczbyy zatrudnionyych przed wprowadzenie
w
em zmian em
merytalnychh do liczby
osób praccujących po wejĞciu ich w Īycie oraaz ich porów
wnanie z wieelkoĞciami
sprzed roku (rys. 2). Biorąc podd uwagĊ zmiiany w ciąguu III kwartaaáu 2014 r.
w obu czĊĊĞciach Repuubliki Federaalnej Niemieec z uwzglĊddnieniem liczzby zatrudnionych w wieku 63-65 lat oraz poziomu
p
ich
h kwalifikacji, dostrzec m
moĪna niewielkie spadki, najw
wiĊksze wĞróód osób possiadających formalne kw
walifikacje
p
z analogiczn
nym okresem
m roku popprzedniego
zawodowe. Jednak porównanie
wno w skali regionalnej,
r
j i w pozioomie kwajak
wskazuje na istotne róóĪnice zarów
lifikacji. W zachodnieej czĊĞci Nieemiec liczba wykwalifikoowanych praacowników

Strateggie personalnne przedsiĊbio
orstw niemiecckich…

107

pod konieec czerwca 2014
2
r. byáaa wiĊksza o 29,7 tys. ossób niĪ przeed rokiem,
a w koĔcuu wrzeĞnia 2014 r. tylko o 9,7 tys. osób. O wiele mniejsze spaadki odnotowano wĞród
w
pracow
wników niem
mających Īaadnych kwalifikacji (odppowiednio:
4,3 tys. i 3,3 tys.). Innna sytuacjaa wystąpiáa w grupie osób legitymuj
ujących siĊ
m szkoáy wyĪĪszej, tu bow
wiem spadek
k byá najmnieejszy i wynosiá 0,3 tys.
dyplomem
osób. Wee wschodnicch krajach związkowych
z
h skala omaawianych zm
mian byáa
o wiele mniejsza.
m
Niee pojawiáa siiĊ Īadna róĪn
nica miĊdzy przyrostem zatrudnienia w baddanym przeddziale wiekoowym w koĔ
Ĕcu czerwcaa 2014 r. a ppodobnym
punktem czasowym w 2013 r. w odniesieniu do pracownników niewyykwalifikowanych. W grupie osóób z najwyĪszymi kwalifikacjami sppadek ten byáá niewielki
i wyniósá zaledwie 0,33 tys. osób, a najwiĊksząą dyferencjĊ zauwaĪyü m
moĪna byáo
wĞród praacobiorców o wysokich kwalifikacjach zawodoowych, któraa wynosiáa
9,4 tys. osób. W konttekĞcie omaw
wianych nasttĊpstw reform
my emerytalnej istotne
byáy deficcyty wykwallifikowanej siáy
s roboczejj, wynoszącee od 1 lipca 2014 r. do
marca 20115 r. prawie 30 tys. osób w wieku 63--65 lat.

Rys. 2. Licczba osób starrszych na niem
mieckim rynku
u pracy po wpprowadzeniu „„emerytury
po 63. roku Īyciia” z uwzglĊdnnieniem kwaliifikacji zawoddowych (w tyss.)
ħródáo: Deuutsche Rentenvversicherung [20015, s. 4].
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n
y trend potwierdzają dan
ne Federalnejj Agencji Praacy, wedle
Ten niekorzystny
których w kolejnych latach nastąąpi znaczny odpáyw
o
fachhowej siáy rooboczej do
systemu emerytalnego
e
o. Liczba záooĪonych wn
niosków o Ğw
wiadczenie z tego systemu w koolejnych mieesiącach po wprowadzen
w
niu nowych regulacji
r
praw
wnych jest
wielce wyymowna i pookazuje skalĊĊ zjawiska (ry
ys. 3).

Rys. 3. Licczba záoĪonycch wniosków o Ğwiadczeniee emerytalne od
o 63. roku Īyycia
w Niemczech
N
(ood czerwca 2014 r. do kwiettnia 2015 r.)
ħródáo: Stattistik der Bundeesagentur für Arbeit
A
[2015, s. 17].

k
przyzznane bĊdzie ĞwiadczeNaleĪy przy tym dodaü, Īe licczba osób, którym
o podanej na
n rys. 3, pon
niewaĪ zgodnnie z przyjĊtyymi procenie, bĊdziie mniejsza od
durami wnioski
w
te muszą
m
byü najpierw
n
sprawdzone, a dopiero potem czĊĞü
z nich uzyyska aprobattĊ. Niemniej jednak
j
po weejĞciu w Īyciie wspomniannych regulacji nasttąpiá zwiĊksszony napáyw
w wniosków
w od osób poszukującyych pracy
i bezrobottnych pobieraających zasiááek. Liczba bezrobotnych
b
h w tej grupiee wiekowej
zmniejszyyáa siĊ w baddanym okressie (czerwiecc 2014 – majj 2015) o 111 400 osób
(o 17%). Liczba zatrrudnionych objĊtych
o
obo
owiązkowym
m ubezpieczeeniem spo-
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áecznym w tej grupie wiekowej spadáa w marcu w stosunku do czerwca o 49 200
osób lub 8% po tym, jak w poprzednich latach mocno wzrosáa. Związek miĊdzy
opisaną tendencją zmian zatrudnienia osób w wieku 63-65 lat z wprowadzonymi
zmianami w prawie emerytalnym moĪna oceniü jako przekonywający. Dokáadne
okreĞlenie jego efektu jest jednak niemoĪliwe, poniewaĪ nie wiadomo, ile osób
odeszáoby na wczeĞniejszą emeryturĊ bez nowej regulacji nawet z potrąceniami1
[Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2015, s. 7].

3. Strategie personalne jako reakcje przedsiĊbiorstw
na wczeĞniejsze odchodzenie pracowników na emeryturĊ
Biorąc pod uwagĊ tak duĪą liczbĊ wniosków o Ğwiadczenie emerytalne, nie
moĪna jednak precyzyjnie odpowiedzieü na pytanie, jakie konsekwencje bĊdzie
miaáa ta regulacja dla niemieckiego rynku pracy. Dlatego Instytut Rynku Pracy
i Zawodoznawstwa (IAB) w Norymberdze przeprowadziá badania (N = 12 337),
w których zapytaá respondentów (przedsiĊbiorstwa) o to, czy z powodu nowej
regulacji w zakresie prawa emerytalnego z przedsiĊbiorstwa odeszli juĪ pracownicy lub czy nastąpi to w najbliĪszym czasie. PrzedsiĊbiorstwa, które odpowiedziaáy na to pytanie twierdząco, okreĞlono jako „dotkniĊte problemem emerytury od 63. roku Īycia”. Zapytano równieĪ o strategie i instrumenty
pozwalające im odpowiednio zareagowaü na decyzje pracowników o ich odejĞciu. Wyniki tych badaĔ są reprezentatywne dla wschodnich i zachodnich krajów
związkowych, jak równieĪ dla wybranych gaáĊzi gospodarki i wielkoĞci przedsiĊbiorstw (rys. 4).
Okoáo 4,8% wszystkich przedsiĊbiorstw podaáo, Īe w momencie badania juĪ
czĊĞü pracowników odeszáa od nich na „emeryturĊ od 63. roku Īycia”. NiezaleĪnie
od tego 7,8% podaáo, Īe w nastĊpnych trzech latach czĊĞü pracowników opuĞci
1

W 2014 r. záoĪyáo wnioski o Ğwiadczenie emerytalne 180 tys. osób w ramach programu „emerytura po 63. roku Īycia”, przy czym nie zostaáy one záoĪone jedynie przez jego beneficjentów, lecz
równieĪ przez osoby, które i bez niego poszáyby na emeryturĊ, biorąc pod uwagĊ towarzyszące takiemu rozwiązaniu potrącenia. Poza tym wkracza on na miejsce obowiązującej do 2014 r. emerytury równieĪ bez potrąceĔ, która przyznawana byáa 65-latkom po speánieniu stosownych wymagaĔ. W pierwszej poáowie 2014 r. otrzymaáo ją jeszcze ponad 14 tys. osób [Fuchs i in., 2015a,
s. 7]. Jak przyznają autorzy w nieco póĨniejszym opracowaniu, nowa emerytura zmniejszyáa
jednak aktywnoĞü zawodową osób w omawianym przedziale wieku i ten trend bĊdzie siĊ umacniaü jeszcze do 2016 r., poniewaĪ napáywy do niej z 2014 r. i 2015 r. muszą byü w duĪej czĊĞci
uwzglĊdnione jeszcze w 2016 r. Potem zmniejszy siĊ jej „efekt odebrania” (Entzugswirkung),
poniewaĪ zainteresowani odejdą z Īycia zawodowego takĪe bez niej. Od 2016 r. bĊdzie podnoszony wiek, od którego moĪna pobieraü „emeryturĊ po 63. roku Īycia”, rocznie o 2 miesiące
[Fuchs i in., 2015b, s. 7].
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zakáad pracy, poniewaĪ speánią oni wyznaczone prawem kryteria. Liczba pracowników, którzy odeszli lub przypuszczalnie odejdą w nastĊpnych trzech latach, wyniesie ok. 560 tys. osób [Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 2015, s. 4]
WiĊkszy udziaá przedsiĊbiorstw we wschodniej niĪ w zachodniej czĊĞci
Niemiec, w których pracownicy skorzystali z nowelizacji prawa emerytalnego,
wytáumaczyü moĪna odmienną strukturą wieku z powodu przemian demograficznych, szczególnie emigracją osób máodych do zachodnich krajów związkowych na początku lat 90. minionego stulecia oraz nieporównywalnie mniejszą
imigracją2. Stąd wzrósá udziaá osób starszych w ogólnej strukturze wiekowej
regionu i jest on znacznie wyĪszy niĪ w landach zachodnich.
Zakres, w jakim przedsiĊbiorstwa zostaáy dotkniĊte nastĊpstwami „emerytury po 63. roku Īycia”, zaleĪy w duĪej mierze od ich wielkoĞci, poniewaĪ wraz
z wyĪszą liczbą pracowników roĞnie takĪe prawdopodobieĔstwo wystąpienia
wĞród zaáogi co najmniej jednego pracownika speániającego kryteria umoĪliwiające mu przejĞcie na wspomnianą emeryturĊ.
Z kolei udziaá poszczególnych branĪ gospodarki niemieckiej, które odczuáy
skutki wprowadzenia nowych regulacji emerytalnych, jest wyraĨnie zróĪnicowany, tak Īe moĪna wĞród nich wyodrĊbniü takie, które zanotowaáy ponadprzeciĊtne liczby pracowników odchodzących w stan spoczynku oraz takie, które
w niewielkim stopniu poniosáy straty w stanach osobowych swych zaáóg powstaáe wskutek nowelizacji ustawy emerytalnej (rys. 4).
Opierając siĊ na danych pochodzących z badania przeprowadzonego przez
IAB, naleĪy podkreĞliü, Īe sektorem gospodarki, w którym odnotowano najwiĊkszą liczĊ pracowników odchodzących na emeryturĊ z powodu speánienia
ustawowych wymagaĔ, byá „handel i naprawa pojazdów” (92,5 tys. osób), potem „opieka zdrowotna i pomoc spoáeczna” (52 tys. osób) oraz „maszyny, elektrotechnika i pojazdy samochodowe” w ramach sektora „przetwórstwo przemysáowe” (48,5 tys. osób). Wymienione sektory gospodarki naleĪą, mierząc stanem
zatrudnienia, do najwiĊkszych w Niemczech [Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 2015, s. 6].

2

Od momentu otwarcia granicy w 1989 r. wschodnie kraje związkowe utraciáy per saldo ponad
1,8 mln osób, tzn. wiĊcej niĪ 10% swoich pierwotnych mieszkaĔców, z powodu ich odpáywu do
zachodniej czĊĞci Niemiec. Rekrutowali siĊ w poáowie z ludzi máodych (18-30 lat) i byli z reguáy dobrze wyksztaáceni lub mieli duĪe szanse na jego zdobycie. Do opisu tego fenomenu w debacie publicznej wykorzystano pojĊcie brain drain. WĞród obserwatorów gospodarczych i spoáecznych istniaáy i nadal istnieją obawy, Īe przez selektywny odpáyw mieszkaĔców „z nowych
do starych landów” byá i jest hamowany proces wyrównywania róĪnic gospodarczych miĊdzy
obiema czĊĞciami Niemiec, a takĪe proces integracji spoáecznej [Schneider i in., 2010, s. 5].
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Rys. 4. Uddziaá przedsiĊbbiorstw niemieeckich dotkniĊtych nastĊpsttwami reform
my
em
merytalnej w reegionach w strrukturze przed
dsiĊbiorstw wedáug
w
ich wieelkoĞci
i w wybranych branĪach
b
gosppodarki (w %)
ħródáo: Insttitut für Arbeitssmarkt- und Berrufsforschung [2015, s. 5].

w
zmianami prrzepisów em
merytalnych
W ceelu záagodzennia skutków wywoáanych
przedsiĊbiiorstwa niem
mieckie wyprracowaáy strategie personnalne, które z róĪnym
powodzenniem wykorzzystywaáy dlaa ochrony sttanu swych zaáóg.
z
Najbarrdziej znaczące z niich dotyczyáyy: rekrutacji nowych praccowników z zewnątrz, weewnĊtrznej
restrukturyyzacji oraz zatrzymania
z
pracowników
w za pomocąą np. atrakcyyjniejszego
czasu praccy lub wyĪszzego wynagrrodzenia (rys. 5). Rodzaj reakcji i spoosób podej-
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mowania kroków zaradczych są zaleĪne od tzw. potencjaáów elastycznoĞci przedsiĊbiorstw, przez które rozumie siĊ moĪliwoĞci elastycznego reagowania na szoki
wewnĊtrzne lub zewnĊtrzne. Najpopularniejszą strategią wĞród wszystkich badanych przedsiĊbiorstw okazaáa siĊ rekrutacja zewnĊtrzna (w zaleĪnoĞci od wielkoĞci przedsiĊbiorstwa od 46,5% do 66,4%). Jednak im wiĊksze przedsiĊbiorstwo,
tym áatwiej moĪe ono skompensowaü odejĞcie pracowników przez restrukturyzacjĊ wewnĊtrzną (ponad 48% przedsiĊbiorstw z wiĊcej niĪ 50 pracownikami).
Z kolei najmniejsze z nich podaáy, Īe „zatrzymanie pracownika” byáo jednym
z najáatwiejszych sposobów zachowania dotychczasowego stanu zaáogi (1/3
przedsiĊbiorstw z mniej niĪ 10 pracobiorcami), natomiast wĞród tych, które zatrudniaáy powyĪej 10 osób, byáo to juĪ co czwarte. NajwiĊksze z nich,
a wiĊc liczące powyĪej 250 pracujących podaáy, Īe zaledwie 8,7% z nich podjĊáo
próbĊ zatrzymania starszych pracowników.
W zaleĪnoĞci od przynaleĪnoĞci przedsiĊbiorstw do okreĞlonego sektora
gospodarki daáo siĊ zauwaĪyü zróĪnicowany zakres stosowania wspomnianych
strategii personalnych. NajwiĊkszy udziaá przedsiĊbiorstw, które przez rekrutacjĊ
zewnĊtrzną chciaáy zastąpiü personel odchodzący na emeryturĊ, odnotowano
w takich branĪach jak: „wytwarzanie i zaopatrywanie w energiĊ elektryczną,
dostawa wody, gospodarowanie Ğciekami i odpadami”. Nie naleĪą one jednak do
tych, które miaáy najwiĊkszą liczbĊ odchodzących na emeryturĊ pracowników
lub tego oczekiwaáy. RównieĪ w „opiece zdrowotnej i pomocy spoáecznej” oraz
w „administracji publicznej”, gdzie „dotkniĊcie emeryturą 63” byáo wysokie,
preferowano nabór zewnĊtrzny ze wzglĊdu na restrykcje finansowe ograniczające opcje negocjacji w sprawie wyĪszej páacy, premii lub wspierania awansu. Po
drugiej stronie znalazáy siĊ branĪe usáugowe (dziaáalnoĞü profesjonalna, naukowa i techniczna), w których jedynie 22,7% przedsiĊbiorstw skorzystaáo z moĪliwoĞci zastĊpowania pracobiorców z zewnątrz. PowaĪną rolĊ odgrywaáy przy
tym trudnoĞci z substytucją wysokiego i specyficznego kapitaáu ludzkiego [Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 2015, s. 7 i 9].
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Rys. 5. Reakcje przedsiĊĊbiorstw niemieeckich na odch
hodzenie pracoowników na „eemeryturĊ
od 63. roku Īyciaa” (w %, moĪliiwoĞü wielokro
otnego wyboruu)
ħródáo: Institut für Arbeitssmarkt- und Beerufsforschung [2015,
[
s. 8].

PrzeddsiĊbiorstwa podejmowaáyy próby nakáonienia pracoowników do pozostania
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deficyytowe. Ogóáeem „zatrzym
manie pracownnika” jako prreferowaną
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reakcjĊ doostosowawczzą podaáo 233,9% badany
ych przedsiĊbbiorstw, w tyym 23,1%
w zachodnnich krajach związkowycch i 30% we wschodnich. Zakres wykkorzystania
tej strategiii oraz instruumenty, za poomocą którycch ją realizow
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wielkoĞü przedsiĊbiors
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n rys. 6.

114

Krzzysztof Nyklew
wicz

Rys. 6. Insstrumenty, za pomocą
p
którycch przedsiĊbiorrstwa niemieckkie
próóbowaáy zatrzyymaü swoich pracowników
p
w momencie baadania
(w %, moĪliwoĞüü wielokrotneggo wyboru)
ħródáo: Insttitut für Arbeitssmarkt- und Berrufsforschung [2015, s. 11].
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WiĊkszoĞü badanych przedsiĊbiorstw wskazaáa w ankiecie, niezaleĪnie od ich
wielkoĞci i branĪy, w której funkcjonują, Īe krótszy i elastyczny czas pracy jest tym
instrumentem, który najskuteczniej zatrzyma starszych pracowników wĞród zaáogi
(83%). Nieco mniejsze znaczenie przypisano wyĪszemu wynagrodzeniu i ewentualnym premiom (16,7%). Na trzecim miejscu znalazáa siĊ zwiĊkszona ochrona zdrowia (12,4%). Wsparcie zawodowe oraz rozszerzenie i polepszenie oferty doskonalenia zawodowego nie miaáy wiĊkszego znaczenia (kaĪde z nich po 4%). Nie powinno
to dziwiü, poniewaĪ korzyĞci ze wsparcia i podnoszenia kwalifikacji ujawniają siĊ
dopiero Ğrednio- lub dáugookresowo, wiĊc wydáuĪenie aktywnoĞci zawodowej
o dwa lata nie pozwoli na spoĪytkowanie wynikających stąd profitów. Jedynie 8,8%
ankietowanych przedsiĊbiorstw podaáo, Īe w momencie odchodzenia starszych
pracowników zrezygnowaáy one z jakichkolwiek dziaáaĔ zapobiegawczych (gáównie w budownictwie).
Warto przy tym zaznaczyü, iĪ zatrzymaniem pracowników nabywających
uprawnienia do „emerytury po 63. roku Īycia” szczególnie zainteresowane byáy
maáe przedsiĊbiorstwa, co mogáo wynikaü z ograniczonych moĪliwoĞci przeprowadzenia wewnĊtrznej restrukturyzacji oraz relatywnie wyĪszych kosztów staáych przy
zatrudnianiu nowych pracowników, jak teĪ ich trudniejszej sytuacji w zakresie rekrutacji oraz z ograniczonych moĪliwoĞci zmian technicznych i organizacyjnych
w porównaniu z duĪymi przedsiĊbiorstwami.

Podsumowanie
Konsekwencje reformy emerytalnej wdroĪonej w 2014 r. są dla przedsiĊbiorstw niemieckich, jak to pokazują wyniki badaĔ, w duĪej mierze niekorzystne.
WiĊcej niĪ co dziesiąte przedsiĊbiorstwo podaáo, Īe ma problemy z powodu
utraty pracowników przechodzących na „emeryturĊ od 63. roku Īycia”. Co drugi
pracobiorca zareagowaá na to, dokonując rekrutacji nowych pracowników. Pomijając relatywnie niewielką czĊĞü przedsiĊbiorstw (poniĪej 10%), które zrezygnowaáy z jakiejkolwiek reakcji na utratĊ pracowników, pozostali próbują zatrzymaü
pracobiorców lub zrekompensowaü ich odejĞcie za pomocą wewnĊtrznej restrukturyzacji polegającej na zmianach technicznych, organizacyjnych i czasu pracy.
NajwiĊkszy odsetek pracowników korzystających z nowego prawa emerytalnego przypadaá na przedsiĊbiorstwa bardzo duĪe i duĪe, a wiĊc takie, w których istnieje silniejsza ochrona przed wypowiedzeniem niĪ w pozostaáych. Dlatego teĪ wielu pracobiorców w tych przedsiĊbiorstwach moĪe wykazaü siĊ
bardzo dáugim staĪem zawodowym wynoszącym 45 lat.
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WyraĨnie mniej dotkniĊte byáy przede wszystkim „máode” wiekowo branĪe,
w których osoby starsze stanowią niewielki odsetek – „zakwaterowanie i usáugi
gastronomiczne” oraz „informacja i komunikacja”. W tym ostatnim przypadku chodzi o to, Īe dziaáalnoĞü w tej branĪy opiera siĊ gáównie na formalnych/aktualnych
kwalifikacjach, a nie na dáugoletnim doĞwiadczeniu zawodowym. W drugiej zaĞ są
niewielkie wymagania w zakresie kapitaáu ludzkiego, za to jest znaczne obciąĪenie
trudnymi warunkami pracy i jest tam poĪądany wysoki stopieĔ elastycznoĞci, co
utrudnia angaĪowanie osób starszych.
W branĪach zatrudniających wysoko wykwalifikowanych pracowników,
zwáaszcza technicznych, dochodzi do wąskich przekrojów w zakresie pozyskiwania
fachowej siáy roboczej z zewnątrz, co oznacza trudnoĞci w obsadzaniu stanowisk
pracy, a to zmienia politykĊ personalną przedsiĊbiorstw, w której coraz wiĊkszą rolĊ
odgrywają strategie polegające na zatrzymywaniu w nich starszych pracowników.
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HR STRATEGIES OF GERMAN ENTERPRISES TOWARDS
THE CONSEQUENCES OF THE PENSION REFORM IN 2014
Summary: In 2014 the law on pension insurance in Germany has been updated. Its main
assumption has been the simplification of the entry into retirement of people, who could
prove in their career a working period of 45 years. Additionally, the age threshold allowing the move into retirement has been decreased by 2 years, this means from 65 to 63.
The reactions of enterprises on these new conditions consisted in defining strategies
guaranteeing the retention of a number of qualified employees on the previous level. The
respective potential for flexible adjustment of the companies was a significant premise
for the elaboration of their strategies.
Keywords: pension, enterprises, Germany.

