Wprowadzenie. Polska i Niemcy:
dwa podejœcia do reformy
systemu emerytalnego
Grzegorz Kula, dr, Zak³ad Ekonomii Sfery Publicznej, Wydzia³ Nauk Ekonomicznych UW
Ten numer „Ekonomii” przedstawia materia³y prezentowane na konferencji „Polska i Niemcy: dwa podejœcia do reformy systemu emerytalnego”,
zorganizowanej przez Wydzia³ Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 29 paŸdziernika 2010 r. Celem konferencji by³o porównanie reform systemów emerytalnych wprowadzanych w Polsce i Niemczech w ostatnich
dwudziestu latach. Konferencja ta stanowi³a czêœæ projektu badawczego analizuj¹cego sytuacjê starzej¹cej siê ludnoœci w obu krajach.
Reformy systemów emerytalnych przeprowadzane s¹ w ostatnich latach
w bardzo wielu krajach rozwiniêtych. Wynika to z zachodz¹cych procesów demograficznych: powszechne starzenie siê ludnoœci powoduje, ¿e tradycyjne
systemy repartycyjne, opieraj¹ce siê na systemie Bismarckowskim z 1889 roku, nie mog¹ d³u¿ej funkcjonowaæ. Jest to konsekwencj¹ prostego faktu: system emerytalny opiera siê na transferze od pracuj¹cych do emerytów. Kiedy
liczba emerytów roœnie, a liczba pracuj¹cych maleje, transfery staj¹ siê albo
niewystarczaj¹ce do finansowania emerytur, albo musz¹ tak wzrosn¹æ, ¿e negatywnie wp³ywaj¹ na gospodarkê. Dodatkowym czynnikiem wymuszaj¹cym
zmiany pañstwa opiekuñczego, a w tym równie¿ systemu emerytalnego, s¹
procesy globalizacyjne zwi¹zane przede wszystkim z rosn¹c¹ konkurencj¹
gospodarcz¹ i migracjami.
Polska i Niemcy s¹ w o tyle szczególnej sytuacji, ¿e poza tymi procesami
zachodzi³y w nich fundamentalne przemiany polityczno-spo³eczno-gospodarcze: transformacja systemowa w Polsce oraz proces zjednoczenia w Niemczech. Ró¿ne drogi, które doprowadzi³y do obecnej sytuacji, czyli integracja systemów i stopniowe odchodzenie od hojnego pañstwa opiekuñczego
w Niemczech oraz gwa³towane przejœcie od gospodarki centralnie planowanej do relatywnie liberalnej gospodarki rynkowej w Polsce, stanowi¹ interesuj¹ce pole dla analizy porównawczej. Zaprezentowane w niniejszym tomie
referaty, a tak¿e zapis debaty przeprowadzonej w ramach konferencji, pokazuj¹, ¿e chocia¿ w obu krajach wybrano ró¿ne podejœcia do reformowania systemów, ka¿de z nich wydaje siê podejmowaæ wyzwania wynikaj¹ce ze starzenia siê populacji i w jakimœ stopniu realizowaæ postawione przed nim zadania. Dodatkowo, mimo bardzo istotnych ró¿nic — w Niemczech pozostawiono
system o zdefiniowanym œwiadczeniu, podczas gdy w Polsce przyjêto zasadê
zdefiniowanej sk³adki — pewne charakterystyki reform s¹ podobne: na przy-
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k³ad w obu krajach obni¿ono oczekiwane stopy zast¹pienia czy wprowadzono
do powszechnego systemu filar kapita³owy.
Nie oznacza to jednak, ¿e nie ma ju¿ potrzeby wprowadzania dalszych
zmian pañstwa opiekuñczego. Z polskiej perspektywy istotne jest zw³aszcza
to, ¿e w Niemczech starzenie siê ludnoœci jest dalej posuniête ni¿ w Polsce.
Z tego powodu dosz³o ju¿ tam do wielu zmian z tym zwi¹zanych, czego sztandarowym przyk³adem jest zrównanie i podniesienie ustawowego wieku emerytalnego dla obu p³ci. Wydaje siê, ¿e takie zmiany bêd¹ niezbêdne równie¿
w Polsce, chocia¿ budzi to du¿y opór spo³eczny i wywo³uje kontrowersje. Niedawne niemieckie doœwiadczenia i reformy, ich konsekwencje dla ryzyka
dotycz¹cego starszych osób oraz ich reakcji behawioralnej mog¹ okazaæ siê
niezwykle cenne dla planowania polityki w Polsce i, byæ mo¿e, pozwol¹ nam
unikn¹æ wielu b³êdów.
Pierwszy z prezentowanych artyku³ów, autorstwa Anny Ruzik-Sierdziñskiej, przedstawia bezpoœrednie porównanie systemów emerytalnych i ich
reform w obu krajach. Ukazane s¹ wspomniane wy¿ej podobieñstwa i ró¿nice
w podejœciu do reform oraz obecny kszta³t systemów. Ruzik-Sierdziñska omawia tak¿e wp³yw reform na kondycjê finansow¹ systemów emerytalnych, który jest widoczny w przedstawianych obecnie prognozach.
W drugim artykule Micha³ Myck bada wyzwania dla polityki spo³eczno-gospodarczej w Niemczech (w rozbiciu na by³e RFN i NRD) i w Polsce wobec
osób w wieku 50+. Porównywana jest sytuacja na rynku pracy, stan zdrowia
i styl ¿ycia osób starszych. Wyniki pokazuj¹ wyraŸn¹ poprawê sytuacji osób
starszych w miarê przesuwania siê na zachód: najkorzystniejsze statystyki
wystêpuj¹ dla zachodnich Niemiec, a najmniej korzystne dla Polski. Opracowanie podkreœla wagê ma³ej aktywnoœci osób starszych: w Polsce wynika to
z wczeœniejszych emerytur, a w Niemczech z poziomu bezrobocia na wschodzie. Myck zwraca te¿ uwagê na koniecznoœæ ³¹cznego prowadzenia polityki
zwi¹zanej z zatrudnieniem i ze zdrowiem.
Tekst trzeci, autorstwa Johannesa Geyera i Viktora Steinera, to analiza
mikrosymulacyjna przysz³ych emerytur w Niemczech1. Model mikrosymulacyjny pozwala na odwzorowanie zmiany zachowania osób w zakresie aktywnoœci zarobkowej w okresie zmian demograficznych w warunkach d³ugofalowych reform systemu emerytalnego. Symulacje pokazuj¹ znacz¹cy wp³yw
zarówno reform emerytalnych, jak i procesów zachodz¹cych na rynku pracy,
na wysokoœæ emerytur. Niezale¿nie od ró¿nic ze wzglêdu na p³eæ i poziom wykszta³cenia w Niemczech zachodnich wyniki sugeruj¹ stabilny rozwój przeciêtnych emerytur na szczeblu gospodarstw domowych. Z kolei w Niemczech
wschodnich wyniki pokazuj¹ negatywne trendy rozwoju emerytur m³odszych
1
Nie dysponujemy analogiczn¹ analiz¹ dla Polski. Istniej¹ce prognozy cechuj¹ siê znacznie mniejsz¹ dok³adnoœci¹ i szczegó³owoœci¹. Z kolei polski model mikrosymulacyjny SIMPL,
który zreszt¹ w ramach naszego projektu zosta³ rozbudowany, nie pozwala jeszcze na dokonywanie tego typu d³ugookresowych prognoz.

4

ekonomia 28

Wprowadzenie. Polska i Niemcy: dwa podejœcia do reformy systemu emerytalnego

kohort, przy czym w przypadku utrzymania siê niekorzystnej sytuacji na rynku pracy spadek wysokoœci ich emerytur mo¿e byæ dramatyczny.
Ostatnia czêœæ tego tomu to zapis debaty, jaka odby³a siê w ramach konferencji, na temat sukcesów, pora¿ek i przysz³oœci reform systemów emerytalnych w Polsce i Niemczech. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e celem debaty nie by³o
stwierdzenie, który system jest lepszy czy bardziej efektywny. Celem by³o raczej rozwa¿enie, co siê w ramach reform wprowadzanych w obu krajach uda³o osi¹gn¹æ, a co jeszcze nale¿y zmieniæ lub wprowadziæ. Debata pokaza³a
wiele problemów, które powinny zostaæ rozwi¹zane w ramach dalszych zmian
systemów albo obok tych zmian. Nale¿¹ do nich tak ró¿norodne kwestie jak
poziom przysz³ych emerytur czy sposób wyjaœniania zmian spo³eczeñstwu.
Ogólny wniosek z debaty jest jednak pozytywny: niezale¿nie od ró¿nic wydaje
siê, ¿e oba systemy realizuj¹ postawione przed nimi zadania.
Abstract
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Introduction. Poland and Germany: two approaches to reforming the pension
system
This issue of the journal presents papers and the transcript of the debate from
the conference “Poland and Germany: two approaches to reforming the pension system”. In the recent years many countries reformed their pension systems trying to cope with ageing of their populations. In Poland and Germany
those reforms followed processes of respectively transformation and unification, which make their comparison particularly interesting. The introduction
discusses briefly all the works included in this volume.
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