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1. Wprowadzenie
Rozwój rynku pracy w Niemczech od dziesiêcioleci charakteryzuje siê coraz wiêkszym uelastycznieniem zatrudnienia w formie pracy w niepe³nym
wymiarze godzin (Teilzeitarbeit) i pracy w znikomym wymiarze godzin (geringfügige Beschäftigungsverhältnisse) oraz d³ugotrwa³ym bezrobociem. W szczególnoœci w Niemczech Wschodnich bardzo wzros³o bezrobocie wœród m³odszych kohort. Wzrost bezrobocia i coraz czêstsze wystêpowanie nieci¹g³oœci
w historiach zarobkowych maj¹ bezpoœredni wp³yw na skoncentrowany wokó³ p³ac system zabezpieczenia emerytalnego w Niemczech. Okresy niesk³adkowe i niskie podstawy naliczania sk³adek maj¹ negatywne efekty dla finansowania systemu emerytalnego i zabezpieczenia dochodów na staroœæ. Z punktu widzenia polityki spo³ecznej istniej¹ w zwi¹zku z tym obawy, ¿e te tendencje rozwojowe na rynku pracy mog¹ — wraz z podjêtymi ju¿ dzia³aniami
maj¹cymi na celu d³ugofalowe obni¿enie poziomu œwiadczeñ — doprowadziæ
do zwiêkszenia siê ubóstwa na staroœæ i wzrostu transferów socjalnych.
Zwi¹zki miêdzy indywidualnymi historiami zarobkowymi a przysz³ymi
dochodami emerytalnymi w Niemczech badano ju¿ w wielu analizach empirycznych2. Na te zwi¹zki zwrócono ostatnio uwagê w analizie pt. Zabezpieczenie emerytalne w Niemczech (Altersvorsorge in Deutschland) zleconej przez
Deutscher Rentenversicherung Bund i Federalne Ministerstwo Pracy
i Spraw Spo³ecznych (AVID) w 2005 r. (por. np. [Frommert, Ohsmann i Rehfeld, 2006]). Mimo ¿e wyniki tej analizy by³y i s¹ na forum publicznym Ÿród³em
kontrowersji (por. np. [Nürnberger, 2007; Hauser, 2007]), to dokonanie ich
oceny by³o do tej pory mo¿liwe jedynie w sposób ograniczony, gdy¿ dane
1
Dziêkujemy za wsparcie finansowe projektu badawczego „Historie pracy zarobkowej a dochody emerytalne w dobie zmian demograficznych — analiza mikrosymulacyjna dla Niemiec”
przez Sieæ Badawcz¹ na rzecz Zabezpieczenia Emerytalnego (niem. Forschungsnetzwerk
Alterssicherung — FNA) Niemieckiego Zak³adu Ubezpieczeñ Emerytalnych (Deutsche Rentenversicherung) oraz za pomocne uwagi pracowników FNA — w trakcie licznych spotkañ w ramach projektu — i uczestników seminariów w DIW Berlin, w Pary¿u, Halle, Norymberdze
i Frankfurcie n. Menem.
2
Por. np. Faik, Roth i Ruland [2001], zbiorczo Steiner [2003]; dyskusja na temat implikacji
socjopolitycznych tych trendów rozwojowych — zob. np. Rische [1999].
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bêd¹ce podstaw¹ tej analizy nie s¹ dostêpne opinii publicznej ani nauce. Symulacja dalszych historii zarobkowych i rozwoju p³ac w cyklu ¿ycia, niezbêdna dla obliczenia indywidualnych praw emerytalnych w przysz³oœci, opiera
siê na wielu czêœciowo domyœlnych za³o¿eniach, które mog¹ mieæ bardziej
lub mniej silny wp³yw na wyniki, a których znaczenia na podstawie publikacji
dotycz¹cych analizy AVID nie mo¿na jednak oszacowaæ.
Niniejsza praca stanowi wk³ad w empiryczne ugruntowanie dyskusji na
temat przysz³ego rozwoju emerytur z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego na tle opisanej sytuacji na rynku pracy3. Centraln¹ kwesti¹ badan¹ w niniejszym opracowaniu jest to, na ile zmiany w historiach zarobkowych m³odych grup wiekowych mog¹ mieæ negatywny wp³yw na poziom emerytur, którego nale¿y spodziewaæ siê w przysz³oœci. Dla odpowiedzi na to pytanie stworzyliœmy model mikrosymulacyjny, który odzwierciedla zmiany zachowania
w zakresie aktywnoœci zarobkowej w dobie zmian demograficznych w kontekœcie d³ugofalowych reform systemu emerytalnego. W tym celu dane z Panelu
Spo³eczno-Ekonomicznego DIW Berlin zostaj¹ powi¹zane z danymi kont
emerytalnych niemieckiego systemu emerytalnego (Deutsche Rentenversicherung) dostêpnymi jako scientific use file. Na podstawie tych danych analizuje siê zmiany w zachowaniu w zakresie aktywnoœci zarobkowej m³odych
grup wiekowych i tworzy symulacje ich historii ¿ycia zawodowego a¿ do przewidywanego wejœcia w wiek emerytalny. Uwzglêdnia siê tak¿e skutki podwy¿szenia ustawowego wieku emerytalnego i obni¿enia poziomu emerytur ze
wzglêdu na zastosowanie wspó³czynnika uwzglêdniaj¹cego d³ugofalowe
zmiany (Nachhaltigkeitsfaktor). G³ównym punktem analizy jest zbadanie
wysokoœci przysz³ych indywidualnych praw emerytalnych.

2. Baza danych i metodologia symulacji4
Poniewa¿ w centrum badania stoi wp³yw zmian w historiach zarobkowych
m³odszych kohort na wysokoœæ ich praw emerytalnych w przysz³oœci, ograniczymy siê tu w du¿ym stopniu do analizy indywidualnych praw emerytalnych
z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego (GRV). Urzêdnicy s¹ wy³¹czeni
z badania. Pod uwagê brane s¹ tylko emerytury; renty inwalidzkie i inne pokrewne œwiadczenia rentowe, w szczególnoœci renty wdowie, nie s¹ uwzglêdniane5. Obliczenie wysokoœci w³asnych ustawowych roszczeñ emerytalnych
w przebiegu ¿ycia zawodowego stawia jednak te¿ wysokie wymagania wobec
3
Niniejsze opracowanie stanowi streszczenie najwa¿niejszych wyników projektu badawczego „Historie pracy zarobkowej a dochody emerytalne w dobie zmian demograficznych —
analiza mikrosymulacyjna dla Niemiec”. Sprawozdanie koñcowe jest dostêpne w serii „Wirtschaftspolitik kompakt” wydawanej przez DIW Berlin pod adresem: http://www.diw.de/de/
diw_01.c.100409.de/publikationen_veranstaltungen/publikationen/diw_berlin_politikberatung_kompakt/diw_berlin_politikberatung_kompakt.html.
4
Szczegó³owe przedstawienie danych i metody, zob. Geyer i Steiner [2010], rozdzia³ 3.
5
Uwzglêdnienie rent wdowich by³oby sensowne jedynie w przypadku rozpatrywania roszczeñ emerytalnych netto na poziomie gospodarstw domowych, co wymaga³oby tak¿e wziêcia pod
uwagê reformy opodatkowania œwiadczeñ emerytalno-rentowych (por. [Buslei i Steiner, 2006]).
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danych, jakie maj¹ s³u¿yæ za podstawê analizy. Indywidualne ustawowe prawa emerytalne mo¿na w uproszczeniu podzieliæ na prawa wynikaj¹ce z pracy
zarobkowej podlegaj¹cej ubezpieczeniu spo³ecznemu oraz prawa wynikaj¹ce ze œwiadczeñ niezwi¹zanych z ubezpieczeniem. W przypadku praw wynikaj¹cych z pracy zarobkowej podstaw¹ s¹ w³asne sk³adki, w przypadku œwiadczeñ niezwi¹zanych z ubezpieczeniem takich sk³adek brak. Do rekonstrukcji
zobowi¹zañ emerytalnych z tytu³u zatrudnienia objêtego obowi¹zkiem ubezpieczenia niezbêdne s¹ informacje na temat ca³ego dotychczasowego przebiegu pracy zarobkowej i indywidualnej p³acy, od której odprowadzane s¹
sk³adki na ubezpieczenie. Œwiadczenia nieubezpieczeniowe sk³adaj¹ siê zaœ
z wielu pojedynczych faktów z zakresu prawa emerytalnego, które w ankietach przeprowadzanych w gospodarstwach domowych nie s¹ zbierane w sposób kompletny.
Dostêpnoœæ próby losowej kont ubezpieczonych (Versicherungskontenstichprobe — VSKT) z ubezpieczenia emerytalnego w formie scientific use file6
do celów naukowych umo¿liwia znaczenie bardziej szczegó³owe obliczenie
indywidualnych praw emerytalnych w cyklu przebiegu ¿ycia, ni¿ to by³o mo¿liwe do tej pory za pomoc¹ danych z sonda¿y. Dlatego te¿ w odniesieniu do
przesz³oœci a¿ do roku bazowego 2005 korzysta siê w miarê mo¿liwoœci z informacji na temat praw emerytalnych zgromadzonych w danych ustawowego
ubezpieczenia emerytalnego (GRV)7. Z drugiej strony dane te nie zawieraj¹
niektórych okresów historii ¿ycia zarobkowego, jak np. okresu bezrobocia bez
pobierania zasi³ku, zatrudnienia w znikomym wymiarze godzin bez rezygnacji ze zwolnienia z ubezpieczenia i z regu³y równie¿ okresów w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Poza tym, jeœli chodzi o informacje na temat gospodarstw
domowych, gromadzone s¹ tam jedynie takie informacje, które s¹ istotne
z punktu widzenia emerytur, w zwi¹zku z tym bardziej dok³adne uwzglêdnienie zwi¹zku z gospodarstwami domowymi nie jest mo¿liwe. Poniewa¿ te ograniczenia s¹ dla naszego zagadnienia istotne, wykorzystujemy oprócz danych
z GRV równie¿ Panel Socjoekonomiczny (SOEP). Ten ostatni jest reprezentatywnym sonda¿em jednostek i gospodarstw domowych w Niemczech. Ankieta
ta jest prowadzona wœród gospodarstw domowych w Niemczech Zachodnich
od 1984 r., wœród wschodnioniemieckich gospodarstw zaœ od 1990 r. W roku
bazowym symulacji — 2005 — w ankiecie SOEP wziê³o udzia³ 21 105 respondentów z 11 440 gospodarstw domowych. Dane z ankiety zawieraj¹ oprócz
informacji na temat historii ¿ycia zawodowego i przychodów z pracy zarobkowej tak¿e informacje na temat sytuacji gospodarstwa domowego, wykszta³cenia i cech, które nie s¹ gromadzone w VSKT8. U¿yte do naszego badania dane
6
W dalszej czêœci opracowania skróty VSKT i SUFVSKT s¹ u¿ywane zamiennie. Nale¿y
zwróciæ uwagê na to, ¿e w symulacji wykorzystano tylko dane z SUFVSKT2005.
7
Wybór roku 2005 jako roku bazowego wynika st¹d, ¿e w momencie opracowywania niniejszej analizy dostêpne by³y dane VSKT tylko z tego roku. W tej chwili VSKT jest dostêpne równie¿
za lata 2006 i 2007.
8
Bardziej szczegó³owe informacje na temat SOEP — zob. np. Wagner i in. [2007].
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z ubezpieczenia emerytalnego i z ankiety SOEP uzupe³niaj¹ siê zatem wzajemnie. Poniewa¿ w SOEP ujêci s¹ równie¿ cudzoziemcy, na podstawie pytañ
zebranych retrospektywnie w ramach SOEP mo¿na w przybli¿eniu obliczyæ
zobowi¹zania emerytalne dla cudzoziemców bêd¹cych jeszcze w wieku produkcyjnym.
Model mikrosymulacyjny do celów obliczenia indywidualnych roszczeñ
emerytalnych w momencie przechodzenia na emeryturê opiera siê na zintegrowanym zasobie mikrodanych, który ³¹czy ze sob¹ dane z SOEP i z VSKT za
pomoc¹ metody statistical matching. Dziêki temu informacje w zakresie zobowi¹zañ emerytalnych zgromadzone w VSKT mog¹ byæ integrowane z zasobami
SOEP. Analiz¹ objêto kohorty urodzone w latach 1937–71. W roku bazowym
symulacji najstarsza kohorta jest ju¿ na emeryturze, najm³odsza zaœ ma dopiero 35 lat. Sama symulacja ogranicza siê do symulowania dalszego indywidualnego przebiegu pracy zarobkowej, dochodu z tej pracy oraz roszczeñ emerytalnych. Zdarzenia takie jak ma³¿eñstwo, urodzenie dziecka czy zgon s¹ odzwierciedlane poprzez metodê „statycznego starzenia siê”. Statyczne starzenie siê
oznacza dostosowywanie wskaŸników wagowych do rozwoju demograficznego
na podstawie symulacji rozwoju ludnoœci i gospodarstw domowych9.
Istotne znaczenie dla symulacji przysz³ych historii zarobkowych i indywidualnych roszczeñ emerytalnych ma identyfikacja efektów poszczególnych
kohort w tych historiach. Z jednej strony ró¿nice w historiach zarobkowych
pomiêdzy rocznikami maj¹ wp³yw na przysz³e roszczenia emerytalne bezpoœrednio poprzez okresy op³acania sk³adek na ubezpieczenie emerytalne,
a z drugiej — równie¿ ze wzglêdu na ich d³ugofalowe efekty dla profili p³acowych w cyklu ¿ycia10. Indywidualne ró¿nice p³acowe w okreœlonym roku
kalendarzowym mog¹ byæ zwi¹zane zarówno z wiekiem, jak i przynale¿noœci¹
do danej kohorty demograficznej. Za pomoc¹ danych za pojedynczy rok kalendarzowy (dane przekrojowe) nie jest mo¿liwe oddzielenie efektów
zwi¹zanych z wiekiem od efektów kohortowych, natomiast dziêki SOEP mo¿na obserwowaæ kohorty bêd¹ce w tym samym wieku w ró¿nych momentach
w czasie i w ten sposób identyfikowaæ efekty kohortowe. Te ostatnie mog¹ na
przyk³ad wynikaæ z tego, ¿e na osoby bêd¹ce w ró¿nym wieku oddzia³ywa³y
w tym samym czasie okreœlone warunki. Jako przyk³ad mo¿na by przytoczyæ
zjednoczenie Niemiec, które postawi³o przed mieszkañcami by³ej NRD bardzo ró¿ne wyzwania dla mo¿liwoœci ich zatrudnienia na ogólnoniemieckim
rynku pracy w zale¿noœci od ich wieku. Osoby, które znajdowa³y siê na pocz¹tku swojej kariery zawodowej, zjednoczenie dotknê³o nieco inaczej ni¿ osoby,
które spêdzi³y ju¿ du¿¹ czêœæ swojej pracy zawodowej w NRD. Tê zmiennoœæ
mo¿na wykorzystaæ do zidentyfikowania trwa³ych efektów kohortowych w hi9
W przypadku „mikrosymulacji dynamicznej” dane s¹ natomiast aktualizowane dynamicznie; por. w tym wzglêdzie np. Dekkers i in. [2009].
10
Por. w tym celu analizy empiryczne: Licht i Steiner [1992], Beblo i Wolf [2002] oraz Wunder [2005].
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storiach zarobkowych. Efekt kohortowy dzia³a przy tym jak niezale¿na od czasu ró¿nica pomiêdzy poszczególnymi kohortami, a zatem mo¿e byæ aktualizowany tak¿e po momencie obserwacji.
Zasadnicza trudnoœæ metodologiczna przy szacowaniu tego zwi¹zku wynika st¹d, ¿e kohorta, wiek i rok kalendarzowy s¹ zale¿ne od siebie linearnie,
dlatego te¿ parametrów tych trzech zmiennych nie mo¿na szacowaæ oddzielnie. Do celów identyfikacji efektów kohortowych niezbêdne s¹ zatem restrykcje w odniesieniu do zwi¹zku miêdzy efektami kohortowymi, wiekowymi
i okresowymi. Pos³ugujemy siê tu podejœciem reprezentowanym przez Deatona i Paxson [1994]; ich za³o¿enie jest takie, ¿e efekty okresowe s¹ ortogonalne
w stosunku do trendu linearnego i w ramach danego okresu obserwacyjnego
sumuj¹ siê do zera. Implikuje to, ¿e efekty okresowe mo¿na modelowaæ jako
cykliczne odchylenia od trendu (efekty koniunkturalne), które przeciêtnie
z czasem siê wyrównuj¹, a trend liniowy jest przyporz¹dkowywany w danych
zgodnie ze efektami kohortowymi. Na bazie d³u¿szego okresu obserwacji
metoda ta umo¿liwia odrêbne szacowanie efektów wiekowych, kohortowych
i efektów czysto okresowych.
W modelu symulacyjnym przedstawiany jest dalszy ci¹g historii zarobkowych przy uwzglêdnieniu szacowanych efektów kohortowych, pocz¹wszy od
wieku danej osoby osi¹gniêtego w roku bazowym 2005 a¿ do osi¹gniêcia przewidywanego wieku emerytalnego w rozbiciu na zatrudnienie na pe³ny etat
i (w przypadku kobiet) w niepe³nym wymiarze godzin oraz bezrobocie
i (w przypadku kobiet) okresy nieaktywnoœci zawodowej. Wiek przejœcia na
œwiadczenia emerytalne szacuje siê na podstawie danych ze specjalnej statystyki (Rentenzugangsstatistik) z 2006 r. (SUFRTZN06XVSBB)11. Na podstawie
symulacji historii zarobkowych i indywidualnych p³ac, które z kolei s¹ uzale¿nione od kontynuacji historii zarobkowych, dokonuje siê symulacji indywidualnych p³ac w ¿yciorysie przy uwzglêdnieniu wzoru do obliczania emerytur (Rentenformel). Przy obliczaniu indywidualnych emerytur uwzglêdniane
s¹ potr¹cenia na wypadek przejœcia na wczeœniejsz¹ emeryturê (Rentenabschläge) w zale¿noœci od prognozowanego indywidualnego wieku przejœcia na
emeryturê. Model oddaje w prostej formie skutki podniesienia ustawowego
wieku emerytalnego. Symulacja obni¿enia poziomu emerytur ze wzglêdu na
zastosowanie wspó³czynnika uwzglêdniaj¹cego zmiany d³ugofalowe jest dokonywana odrêbnie, a nastêpnie uwzglêdniana przy aktualizacji wartoœci
emerytury. Na koniec przy pomocy metody statycznego starzenia siê (static
ageing) odzwierciedla siê zmiany demograficzne. Wynikiem tych zabiegów
dostosowawczych jest ostatecznie emerytura brutto, a po potr¹ceniu czêœci
sk³adki na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne op³acanej przez ubezpieczo11

Statystyka dotycz¹ca przechodzenia na œwiadczenia emerytalne jest równie¿ dostêpna
jako scientific use file. Dane pochodz¹ z faktycznie anonimizowanej dziesiêcioprocentowej próby wygenerowanej losowo z mikrodanych emerytalnych (por. [Himmelreicher, 2005]).
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nego oraz sk³adki na ubezpieczenie pielêgnacyjne — kwota emerytury do wyp³aty.

3. Rozwój historii zarobkowych w cyklu ¿ycia
Scenariusz bazowy
Na podstawie obliczonych skumulowanych okresów zatrudnienia i bezrobocia w roku bazowym oraz prognozy dalszych historii zarobkowych przy
uwzglêdnieniu szacowanych efektów kohortowych dokonujemy symulacji
skumulowanych okresów zatrudnienia i bezrobocia, a wœród kobiet równie¿
okresów nieaktywnoœci zarobkowej (Nichterwerbstätigkeit) w momencie prognozowanego indywidualnego przejœcia na emeryturê. Symulacja historii
zarobkowych a¿ do indywidualnego przejœcia na emeryturê przedstawiona w tabeli 1. odzwierciedla z jednej strony szacunkowe efekty kohortowe,
a z drugiej strony ró¿nice strukturalne (np. w poziomie wykszta³cenia) pomiêdzy kohortami.
W Niemczech Zachodnich skumulowany okres pracy w pe³nym wymiarze
godzin wœród mê¿czyzn jest w najm³odszej kohorcie mniejszy o oko³o 3 lata
w porównaniu z najstarsz¹ kohort¹, przy czym trend ten przebiega podobnie
we wszystkich kategoriach wykszta³cenia. Bezrobocie natomiast wzrasta
w m³odszych kohortach z ni¿szym wykszta³ceniem do ponad 7 lat, w porównaniu z okresem 3 lat wœród osób z wykszta³ceniem œrednim i 2 lat z wykszta³ceniem wy¿szym. W przypadku zachodnioniemieckich kobiet z ni¿szym wykszta³ceniem skumulowany okres zatrudnienia w pe³nym wymiarze godzin
w m³odszych kohortach spada, natomiast w grupach ze œrednim i wy¿szym wykszta³ceniem roœnie. W Niemczech Zachodnich w m³odszych kohortach kobiet z niskim wykszta³ceniem znacznie silniej wzrasta równie¿ skumulowany
okres bezrobocia ni¿ w grupach z wykszta³ceniem œrednim i wy¿szym.
W Niemczech Wschodnich wyniki symulacji wskazuj¹ na dramatyczny
wzrost skumulowanego bezrobocia i na spadek zatrudnienia w pe³nym wymiarze godzin w m³odszych kohortach wiekowych, przy czym zjawisko to dotyka równie¿ kobiet i mê¿czyzn z wy¿szym wykszta³ceniem. W najm³odszej kohorcie wschodnioniemieckich mê¿czyzn z ni¿szym i œrednim wykszta³ceniem
skumulowany okres bezrobocia wzrasta do ponad 9 lat, a w grupie z wykszta³ceniem wy¿szym do ponad 5 lat. Wœród wschodnioniemieckich kobiet z ni¿szym i œrednim wykszta³ceniem skumulowany okres zatrudnienia w pe³nym
wymiarze godzin spada z ponad 30 lat w najstarszej kohorcie do 24 lat w najm³odszej, a w grupie z wy¿szym wykszta³ceniem z oko³o 35 lat na poni¿ej
27 lat. Skumulowany okres bezrobocia wœród wschodnioniemieckich kobiet
z ni¿szym i œrednim wykszta³ceniem zwiêksza siê drastycznie w najm³odszej
kohorcie do 13 lat, a w grupie z wy¿szym wykszta³ceniem do 7 lat.
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Tabela 1.
Symulacja skumulowanych okresów historii zarobkowych (praca w pe³nym wymiarze godzin
i bezrobocie) a¿ do momentu przejœcia na emeryturê
Niemcy Zachodnie
pe³ny etat
Wykszta³cenie:

Niemcy Wschodnie

bezrobocie

pe³ny etat

N

Œ

W

N

Œ

W

N/Œ

W

1937–41

39,1

40,9

35,2

3,7

1,7

0,8

40,4

1942–46

38,6

39,4

34,3

4,0

2,1

1,3

1947–51

36,4

38,9

33,6

4,6

2,6

1952–56

37,4

39,0

33,4

5,4

2,7

1957–61

36,4

37,4

32,8

6,6

1962–66

35,3

36,4

33,7

1967–71

36,5

37,6

32,2

œrednio

37,3

38,9

1937–41

15,5

1942–46

bezrobocie
N/Œ

W

37,2

2,3

1,4

39,4

36,5

3,6

2,1

1,5

38,7

34,5

4,6

2,9

1,8

37,9

33,7

6,1

3,0

3,2

2,2

36,2

33,2

7,9

3,9

8,2

3,1

2,0

36,1

32,3

8,0

4,1

7,2

3,4

2,0

35,7

31,3

9,4

5,2

33,5

5,2

2,6

1,7

37,6

34,3

6,2

3,1

15,5

17,4

1,0

0,7

0,5

30,6

34,8

3,1

1,8

14,9

16,5

18,7

1,2

0,9

0,7

31,2

32,9

5,4

3,0

1947–51

16,0

17,0

19,7

1,7

0,9

1,0

30,5

33,1

6,9

3,8

1952–56

16,1

16,5

19,1

2,2

1,1

1,4

29,1

32,4

8,9

4,4

1957–61

15,5

16,2

18,7

2,6

1,2

1,3

28,4

31,5

9,9

4,8

1962–66

14,5

16,0

19,1

2,9

1,5

1,3

26,3

28,8

11,5

6,4

1967–71

14,0

16,6

19,8

3,2

1,1

1,0

24,0

26,6

13,3

7,0

œrednio

15,2

16,4

19,1

2,1

1,1

1,1

28,4

31,3

8,9

4,7

Mê¿czyŸni

Kobiety

Uwagi: Symulacja skumulowanych okresów historii zarobkowych a¿ do osi¹gniêcia efektywnego wieku emerytalnego (w latach) bez uwzglêdnienia podniesienia wieku emerytalnego do 67
lat. Pe³ny etat — skumulowany okres pracy w pe³nym wymiarze godzin, bezrobocie — skumulowany okres bezrobocia. N — wykszta³cenie ni¿sze, Œ — wykszta³cenie œrednie, W — wykszta³cenie wy¿sze.
ród³o: SOEP i FDZ-RV-SUFVSKT2005, SUFRTZN06XVSBB, obliczenia w³asne.

Ten dramatyczny trend — szczególnie dla m³odszych kohort w Niemczech
Wschodnich — opiera siê na historiach kontynuowanych a¿ do osi¹gniêcia indywidualnego wieku emerytalnego, na które ze wzglêdu na szacowane efekty
kohortowe znacz¹cy wp³yw ma niekorzystny rozwój wschodnioniemieckiego
rynku pracy od czasu zjednoczenia Niemiec. Dlatego te¿ podstaw¹ symulacji
przysz³ych historii zarobkowych jest scenariusz, w którym negatywna sytuacja na rynku pracy w Niemczech Wschodnich nie poprawi siê zasadniczo nawet w najbli¿szej przysz³oœci. Aby jednak uwzglêdniæ du¿¹ niepewnoœæ towarzysz¹c¹ symulacji przysz³ych historii zarobkowych, w szczególnoœci wœród
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najm³odszych kohort, dokonaliœmy równie¿ analizy scenariusza „pozytywny
rozwój rynku pracy w Niemczech Wschodnich”.
Pozytywny scenariusz dla rynku pracy w Niemczech Wschodnich
W przypadku tego scenariusza, który opiera siê zasadniczo na kontynuacji
œrednich trendów historii zarobkowych w okresie obserwacji, w porównaniu
do scenariusza bazowego mamy do czynienia ze wzrostem skumulowanego
okresu zatrudnienia w pe³nym wymiarze godzin o oko³o 4,5 roku wœród
wschodnioniemieckich mê¿czyzn z najm³odszych kohort z ni¿szym i œrednim
wykszta³ceniem, w grupie z wy¿szym wykszta³ceniem zaœ efekt ten wynosi 3
lata. Jeszcze wiêksze s¹ ró¿nice w odniesieniu do bezrobocia: œrednio dla
wszystkich kohort skumulowany okres bezrobocia wœród wschodnioniemieckich mê¿czyzn z ni¿szym i œrednim wykszta³ceniem zmniejsza siê z ponad 6 lat
w naszym scenariuszu bazowym do 2,5 lat w scenariuszu alternatywnym.
W najm³odszej kohorcie okres bezrobocia spada do nieca³ych 3 lat, w porównaniu z ok. 9 latami w scenariuszu bazowym. Wœród kobiet skumulowany
okres zatrudnienia w pe³nym wymiarze godzin i okres bezrobocia rozwijaj¹
siê w pozytywnym scenariuszu dla rynku pracy w du¿ej mierze stabilnie we
wszystkich kohortach. I tak, wœród kobiet z ni¿szym i œrednim wykszta³ceniem
skumulowany okres bezrobocia wzrasta pomiêdzy najstarsz¹ a najm³odsz¹
kohort¹ z 3 na 4 lata w tym scenariuszu, w porównaniu ze wzrostem o ponad 13
lat w naszym scenariuszu bazowym.
Ten optymistyczny scenariusz dla rynku pracy implikuje, ¿e sytuacja na
rynku pracy dla m³odszych kohort w Niemczech Wschodnich poprawi siê
znacznie w stosunku do status quo. Podczas gdy dzisiaj m³odsze kohorty pozostawa³y ju¿ wzglêdnie d³ugo bezrobotne w porównaniu z osobami w tym samym wieku przed dziesiêcioma lub wiêcej laty, to wed³ug optymistycznego
scenariusza musia³yby one byæ w przysz³oœci dotkniête bezrobociem znacznie
rzadziej i krócej, by wyrównaæ ró¿nice w skumulowanych ju¿ okresach bezrobocia. Bêdzie to tym trudniejsze, im d³u¿ej bêdzie utrzymywa³a siê niekorzystna sytuacja na rynku pracy w Niemczech Wschodnich. Poniewa¿ aktualnie
brak jest oznak zmiany trendów na wschodnioniemieckim rynku pracy, traktujemy nasz scenariusz bazowy jako bli¿szy rzeczywistemu rozwojowi wypadków ni¿ scenariusz optymistycznego rozwoju rynku pracy w Niemczech
Wschodnich.

4. Przysz³e trendy rozwojowe œwiadczeñ emerytalnych
z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego
W naszym scenariuszu bazowym zak³adamy takie kszta³towanie siê skumulowanych okresów w historiach zarobkowych a¿ do prognozowanego przejœcia
na emeryturê, jak to opisano w poprzednim rozdziale. Efektywny wiek przejœcia na emeryturê przyjmujemy jako zmienn¹, a w symulacji obliczenia indywidualnej emerytury do wyp³aty uwzglêdniamy odpowiednie potr¹cenia.
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Zgodnie z typowym podejœciem indywidualne prawa emerytalne s¹ tu wyra¿one za pomoc¹ kwoty emerytury do wyp³aty (Rentenzahlbetrag). Odpowiada
ona emeryturze brutto po potr¹ceniu sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne
i ubezpieczenie pielêgnacyjne w momencie przejœcia na emeryturê12. Aby
móc porównywaæ indywidualne kwoty emerytury do wyp³aty pomiêdzy kohortami, dyskontuje siê je do roku wyjœciowego za pomoc¹ stopy wzrostu p³ac.
Przyjmujemy tutaj œredni¹ roczn¹ stopê wzrostu p³ac w wysokoœci 1,7%. Ze
wzglêdu na wspó³czynnik uwzglêdniaj¹cy d³ugofalowe zmiany (Nachhaltigkeitsfaktor) aktualna wartoœæ emerytur wzrasta jednak o nieco ni¿szy wspó³czynnik, w zwi¹zku z czym poziom emerytur spada. To obni¿anie siê realnej
wartoœci emerytur i d³ugofalowe podniesienie ustawowego wieku emerytalnego do 67 lat s¹ uwzglêdniane w symulacji wysokoœci przysz³ych dochodów
emerytalnych. Przeciêtna indywidualna kwota emerytury do wyp³aty ró¿ni
siê zatem pomiêdzy poszczególnymi kohortami zarówno z powodu ró¿nic
w historiach aktywnoœci zarobkowej, jak i z powodu ró¿nych skutków reformy
emerytalnej dla ró¿nych kohort. Oprócz kwoty emerytury do wyp³aty przedstawiamy tutaj równie¿ poziom emerytur w odniesieniu do istotnego dla emerytur przeciêtnego wynagrodzenia brutto w roku bazowym 200513. Przyjmujemy przy tym podzia³ na Niemcy Wschodnie i Niemcy Zachodnie (2433 euro
w Niemczech Zachodnich, 2057 euro w Niemczech Wschodnich), aby w ten
sposób oddaæ regionalne ró¿nice w standardzie ¿ycia ludnoœci aktywnej zarobkowo. Bardzo niskie emerytury (by³ych) urzêdników i osób prowadz¹cych
w³asn¹ dzia³alnoœæ spowodowane krótkim przebiegiem okresów sk³adkowych nie zosta³y natomiast uwzglêdnione.
Scenariusz bazowy
W przypadku mê¿czyzn z Niemiec Zachodnich w m³odszych kohortach
widaæ tylko niewielki spadek kwoty emerytury (wykres 1.). Kohorta 1967–71
osi¹ga 1090 euro, co wci¹¿ jeszcze stanowi œrednio ponad 90% kwoty emerytury (najstarszej) kohorty 1937–41 (zdyskontowanej do roku bazowego 2005).
Ten spadek o 10 punktów procentowych odpowiada mniej wiêcej efektowi
obni¿enia emerytur w powi¹zaniu z póŸniejszym przechodzeniem na emeryturê. W przypadku zachodnioniemieckich mê¿czyzn z ni¿szym wykszta³ceniem spadek kwoty emerytury do wyp³aty jest jeszcze wiêkszy ze wzglêdu na
udokumentowany powy¿ej wyraŸny wzrost bezrobocia i spadek zatrudnienia
w pe³nym wymiarze godzin podlegaj¹cego obowi¹zkowemu ubezpieczeniu
w cyklu ¿ycia. Kompensowane jest to po czêœci faktem, ¿e wykszta³cenie
m³odszych kohort jest przeciêtnie wy¿sze ni¿ kohort starszych.
12

Stawki tych sk³adek przyjmujemy w symulacji za niezmienne.
Zastosowana tutaj definicja stopy zast¹pienia ró¿ni siê od definicji stosowanej w praktyce, która odnosi siê najczêœciej do hipotetycznego emeryta maj¹cego za sob¹ 45 lat sk³adkowych
i przeciêtne wynagrodzenie w ka¿dym roku.
13
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Kwota emerytury — kobiety
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Wykres 1.
Emerytury i stopa zast¹pienia brutto — Niemcy Zachodnie (scenariusz bazowy)
Objaœnienia: SZB — stopa zast¹pienia brutto.
ród³o: SOEP i FDZ-RV-SUFVSKT2005, SUFRTZN06XVSBB, obliczenia w³asne.

Zwiêkszanie siê okresów aktywnoœci zarobkowej i jednoczesne zmniejszanie siê okresów nieaktywnoœci zarobkowej prowadzi do tego, ¿e m³odsze kohorty zachodnioniemieckich kobiet osi¹gaj¹ nawet wy¿sz¹ stopê zast¹pienia
ni¿ kohorty starsze. Przede wszystkim z uwagi na spadek wartoœci emerytur
jest to sytuacja nietypowa. Najm³odsza kohorta osi¹ga ok. 590 euro, a tym
samym ponad 130% kwoty emerytury obliczonej dla najstarszej kohorty.
Trend ten wzmacniany jest przez lepsze kwalifikacje m³odszych kohort. Przeciêtna kwota emerytury do wyp³aty jest jednak mimo tego pozytywnego trendu w m³odszych kohortach nadal wzglêdnie niska. W uœrednieniu dla wszystkich kohort zachodnioniemieckie kobiety pobieraj¹ najni¿sze emerytury.
Jak pokazuje wykres 2., zobowi¹zania emerytalne wœród mê¿czyzn w Niemczech Wschodnich spadaj¹ nieprzerwanie, pocz¹wszy od kohorty 1947–51. Najstarsza kohorta otrzymuje emeryturê w wysokoœci prawie 890 euro, co stanowi
nieca³e 80% wartoœci obliczonej dla mê¿czyzn tej kohorty w Niemczech Zachodnich, ale potem kwota ta spada nieprzerwanie poprzez wszystkie kohorty
wiekowe a¿ do kwoty nieca³ych 600 euro (67%) w kohorcie najm³odszej. W ten
sposób procentowy spadek œwiadczenia emerytalnego pomiêdzy kohort¹ najstarsz¹ i najm³odsz¹ jest w przypadku mê¿czyzn w Niemczech Wschodnich
jeszcze silniej zaakcentowany ni¿ w przypadku kobiet i jest on poza tym bardziej ci¹g³y.
Pocz¹wszy od kohorty 1962–66 symulowane emerytury wschodnioniemieckich kobiet spadaj¹ bardzo ostro i schodz¹ nawet poni¿ej poziomu kobiet
w Niemczech Zachodnich. W porównaniu z najstarsz¹ kohort¹ wschodnioniemieckich kobiet emerytury w najm³odszej kohorcie wynosz¹ ju¿ jedynie 72%.
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Oko³o 11% ró¿nicy w kwocie emerytury pomiêdzy tymi dwiema kohortami jest
skutkiem reformy emerytalnej. Pozosta³a czêœæ ró¿nicy w wysokoœci 17% jest
wynikiem wzrostu bezrobocia i ni¿szych p³ac w najm³odszych kohortach.
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Wykres 2.
Emerytury i stopa zast¹pienia brutto — Niemcy Wschodnie (scenariusz bazowy)
Objaœnienia: SZB — stopa zast¹pienia brutto.
ród³o: SOEP i FDZ-RV-SUFVSKT2005, SUFRTZN06XVSBB, obliczenia w³asne.

M³odsze kohorty, które w etap ¿ycia zawodowego wesz³y po zjednoczeniu
Niemiec lub krótko przedtem, zosta³y szczególnie silnie dotkniête dramatycz-
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nym wzrostem bezrobocia w Niemczech Wschodnich od po³owy lat 90. XX
wieku. Kobiety s¹ w tych m³odszych kohortach jeszcze bardziej dotkniête tym
negatywnym zjawiskiem ni¿ mê¿czyŸni. Ró¿nicê w przypadku starszych kohort mo¿na wyt³umaczyæ tym, ¿e ze wzglêdu na zatrudnienie kobiet w sektorze publicznym po zjednoczeniu ich doœwiadczenie zawodowe skumulowane
w NRD podlega³o w znacznie mniejszym stopniu uszczupleniu, ni¿ to by³o
w przypadku mê¿czyzn.
Patrz¹c na rozk³ad emerytury (w grupach po 300 euro), widaæ dodatkowe
ró¿nice wewn¹trz badanych grup i kohort, jak równie¿ pomiêdzy nimi14.
W przypadku kobiet w Niemczech Zachodnich niskiej przeciêtnej emeryturze odpowiada wysoki udzia³ miesiêcznych kwot emerytur poni¿ej 300 euro.
Udzia³ bardzo niskich emerytur spad³ wprawdzie w m³odszych kohortach (po³¹czone kohorty 1952–71) o 16 punktów procentowych z 27% na 11%, jest on
jednak jeszcze o wiele wy¿szy ni¿ analogiczny udzia³ w przypadku kobiet
w Niemczech Wschodnich (1%). W sumie w Niemczech Zachodnich mniej ni¿
po³owa kobiet z m³odszych kohort osi¹ga emeryturê powy¿ej 600 euro.
W przypadku kobiet z Niemiec Wschodnich negatywny trend rozwoju emerytur dwóch najm³odszych kohort prowadzi do nasilenia czêstoœci œwiadczeñ
w kategorii pomiêdzy 300 a 600 euro, a ich udzia³ zwiêksza siê o 22 punkty procentowe do ok. 46%. Wartoœæ progowa 600 euro jest dlatego istotna z punktu
widzenia polityki spo³ecznej, gdy¿ le¿y ona nieco poni¿ej przeciêtnej granicy
dochodu zapewniaj¹cego podstawowe utrzymanie (Grundsicherung), je¿eli
w gospodarstwie domowym nie ma ¿adnych innych dochodów. Udzia³ ten
wzrasta w przypadku wschodnioniemieckich mê¿czyzn jeszcze silniej ni¿
wœród kobiet, a mianowicie z 3% do 31% w m³odszych kohortach. Jedyn¹ grup¹, w której niskie emerytury poni¿ej 600 euro prawie w ogóle nie wystêpuj¹
(3%), s¹ mê¿czyŸni w Niemczech Zachodnich.
Bardzo niskiej w³asnej emeryturze z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego (GRV) towarzyszy czêsto znacznie wy¿sza emerytura partnera — oko³o
85% œwiadczeñ emerytalnych w ramach jednej kohorty dotyczy dwuosobowych gospodarstw domowych. Jeœli chodzi o przeciêtne wysokoœci emerytur
cz³onków gospodarstw domowych, to w przypadku Niemiec Zachodnich mamy do czynienia ze wzglêdnie stabiln¹ emerytur¹ w œredniej wysokoœci nieco
poni¿ej 850 euro na osobê15. Poniewa¿ niewielki spadek emerytur wœród mê¿czyzn w m³odszych kohortach jest kompensowany wzrostem wœród kobiet,
sytuacja na szczeblu gospodarstw domowych odzwierciedla przedstawion¹
powy¿ej sytuacjê na szczeblu indywidualnym.
WyraŸnie odbiega od tego sytuacja dwuosobowych gospodarstw domowych w Niemczech Wschodnich. A¿ do kohorty 1947–51 te gospodarstwa domowe osi¹gaj¹ mniej wiêcej poziom gospodarstw w Niemczech Zachodnich.
14

Szczegó³owe przedstawienie rozk³adu emerytur w podziale na kategorie dochodu i grupy
wykszta³cenia — por. Geyer i Steiner [2010], s. 113 i nast.
15
Por. Geyer i Steiner [2010], rozdzia³ 5.2.2.
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Wzglêdnie wysokie i stabilne emerytury wschodnioniemieckich kobiet wyrównuj¹ spadek notowany w przypadku mê¿czyzn. Kwota emerytury zmniejsza siê jednak drastycznie pocz¹wszy od kohorty 1952–56. Najpierw obni¿a
siê ona z ponad 850 euro na 770 euro, w przypadku najm³odszej kohorty zaœ
spada nawet poni¿ej poziomu 600 euro, gdy¿ równie¿ tutaj emerytury kobiet
ulegaj¹ za³amaniu.
Scenariusz „Pozytywny rozwój na rynku pracy w Niemczech Wschodnich”
Prognoza historii aktywnoœci zarobkowej dla najm³odszych kohort przez
bardzo d³ugi okres jest konstruowana w naszym scenariuszu dla Niemiec
Wschodnich przy za³o¿eniu niekorzystnego rozwoju sytuacji na rynku pracy
od czasu zjednoczenia Niemiec. Symulacja przysz³ych praw emerytalnych
m³odszych kohort jest wiêc bardzo silnie uzale¿niona od tego, czy ta niekorzystna sytuacja na rynku pracy bêdzie siê utrzymywaæ w przysz³oœci. Dlatego
te¿ w alternatywnym scenariuszu „Pozytywny rozwój na rynku pracy w Niemczech Wschodnich” przyjêliœmy za³o¿enie, ¿e ten negatywny trend nie bêdzie
mia³ miejsca. Korzystniejsze zmiany rynku pracy w Niemczech Wschodnich
uzasadnia naszym zdaniem równie¿ za³o¿enie, ¿e przeciêtny efektywny wiek
przechodzenia na emeryturê, który jest wzglêdnie niski zw³aszcza w przypadku kobiet w Niemczech Wschodnich, dostosuje siê do poziomu zachodnioniemieckiego. Nie uwzglêdnia siê przy tym tego, ¿e korzystniejsza sytuacja na
rynku pracy powinna wp³yn¹æ równie¿ pozytywnie na wspó³czynnik uwzglêdniaj¹cy d³ugofalowe zmiany (Nachhaltigkeitsfaktor) oraz ¿e ze wzglêdu na ten
poœredni efekt emerytury powinny siê raczej zwiêkszyæ.
Œrednio dla wszystkich kohort kwota emerytury do wyp³aty jest w tym optymistycznym scenariuszu w przypadku mê¿czyzn o prawie 8%, a w przypadku
kobiet o 9,5% wy¿sza ni¿ w scenariuszu bazowym. Negatywny trend rozwojowy
emerytur w przypadku m³odszych kohort w Niemczech Wschodnich nie zostaje
co prawda odwrócony, ale ulega wyraŸnemu z³agodzeniu (por. wykres 3.). Spadek emerytury w najm³odszej kohorcie wœród mê¿czyzn jest o 11% mniejszy ni¿
w scenariuszu bazowym, w przypadku kobiet zaœ ró¿nica wynosi 10%. Jednak
nawet przy zak³adanym pozytywnym rozwoju rynku pracy kwota emerytury
w przypadku najm³odszej kohorty wschodnioniemieckich mê¿czyzn wynosi
ok. 730 euro i jest tym samym znacznie ni¿sza od kwoty prawie 1100 euro, której
mog¹ oczekiwaæ mê¿czyŸni z tej kohorty wiekowej w Niemczech Zachodnich.
Analiza rozk³adu emerytur w podziale na klasy dochodów ukazuje w porównaniu ze scenariuszem bazowym zdecydowane zmniejszenie siê udzia³u
emerytur niskich (por. [Geyer i Steiner, 2010, s. 126 i nast.]). Œrednio dla
wszystkich kohort udzia³ emerytur w grupie pomiêdzy 300 a 600 euro spada
o ok. 11%. Spadek ten powoduj¹ przewa¿nie m³odsze kohorty: udzia³ niskich
emerytur spada w ich przypadku wœród mê¿czyzn o 19%, a wœród kobiet o 16%.
Tak du¿y spadek udzia³u niskich emerytur przy za³o¿eniu korzystniejszego
rozwoju rynku pracy w m³odszych kohortach wiekowych by³by w przypadku
mê¿czyzn w Niemczech Wschodnich zwi¹zany ze wzrostem udzia³u emerytur
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w klasie 901–1500 euro w wysokoœci prawie 10%. W przypadku kobiet wzrost
emerytur przy za³o¿eniu pozytywnego scenariusza dla rynku pracy dotyczy³by
natomiast g³ównie klasy 601–900 euro.
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Wykres 3.
Emerytury i stopa zast¹pienia brutto — scenariusz bazowy i scenariusz „Pozytywny rozwój na
rynku pracy w Niemczech Wschodnich”
Objaœnienia: SZB — stopa zast¹pienia brutto.
ród³o: SOEP i FDZ-RV-SUFVSKT2005, SUFRTZN06XVSBB, obliczenia w³asne.

5. Wnioski
Jak pokazuj¹ wyniki naszej symulacji, zarówno trendy rozwojowe na rynku
pracy od czasu zjednoczenia Niemiec, jak i najnowsze reformy emerytalne,

52

ekonomia 28

Przysz³e emerytury a zmiany w historiach zarobkowych – analiza mikrosymulacyjna…

maj¹ znacz¹cy wp³yw na wysokoœæ praw emerytalnych, w szczególnoœci w przypadku m³odszych kohort wiekowych. Zachodz¹ przy tym wyraŸne ró¿nice miêdzy wschodni¹ a zachodni¹ czêœci¹ Niemiec, ale równie¿ ró¿nice w zale¿noœci
od p³ci i poziomu wykszta³cenia. Wzglêdnie korzystnie wygl¹da sytuacja
w Niemczech Zachodnich. Charakteryzuje siê ona relatywnie stabilnym poziomem emerytur wœród mê¿czyzn i wzrostem zobowi¹zañ emerytalnych wœród
kobiet. Mimo to kobiety w Niemczech Zachodnich osi¹gaj¹ przeciêtnie raczej
niskie indywidualne emerytury i musz¹ w zwi¹zku z niskim poziomem kwalifikacji liczyæ siê z dalszym spadkiem ich wysokoœci. W przypadku Niemiec
Wschodnich wyniki symulacji pokazuj¹ zarówno w przypadku kobiet, jak
i mê¿czyzn, dramatyczne zmniejszanie siê przeciêtnych praw emerytalnych
w m³odszych kohortach wiekowych. Powodem tego jest przede wszystkim bardzo znacz¹cy wzrost bezrobocia i spadek zatrudnienia w pe³nym wymiarze godzin we wszystkich grupach wykszta³cenia pocz¹wszy od po³owy lat 90. XX wieku. Dramatyczn¹ tendencjê obserwuje siê równie¿ w przypadku mê¿czyzn
w Niemczech Wschodnich w m³odszych kohortach. Podczas gdy najstarsza kohorta otrzymuje jeszcze przeciêtn¹ kwotê emerytury do wyp³aty w wysokoœci
prawie 900 euro, to kwota ta zmniejsza siê stale poprzez kolejne kohorty a¿ do
wartoœci poni¿ej 600 euro w kohorcie najm³odszej. Udzia³ niskich emerytur
o wysokoœci poni¿ej 600 euro gwa³townie wzrasta w m³odszych kohortach
w Niemczech Wschodnich. Wartoœæ ta jest dlatego szczególnie istotna, gdy¿
le¿y ona poni¿ej ustawowej emerytury minimalnej. W przypadku mê¿czyzn
w Niemczech Zachodnich udzia³ bardzo niskich emerytur jest nawet w m³odszych kohortach znikomy, natomiast w Niemczech Wschodnich prawie co trzecia osoba musi liczyæ siê z emerytur¹ w wysokoœci poni¿ej 600 euro. W m³odszych kohortach kobiet w Niemczech Zachodnich udzia³ emerytur w kwocie
poni¿ej 600 euro wprawdzie nieznacznie spad³, wynosi jednak wci¹¿ 55%,
a wiêc jest nies³ychanie wysoki. Udzia³ ten odpowiada mniej wiêcej udzia³owi
m³odszych kohort kobiet w Niemczech Wschodnich, który w porównaniu do
przeciêtnej starszych kohort prawie siê podwaja.
Emerytury wœród kobiet w Niemczech Zachodnich — czêsto bardzo niskie
— w przypadku osób pozostaj¹cych w zwi¹zku ma³¿eñskim nale¿y rozpatrywaæ
zazwyczaj w parze ze znacznie wy¿szym poziomem praw emerytalnych partnera. Nieznacznie negatywna sytuacja w tym wzglêdzie w przypadku mê¿czyzn
w Niemczech Zachodnich i wzrost kwot emerytur w przypadku zachodnioniemieckich kobiet daj¹ w porównaniu kohort w rezultacie stabilny rozwój przeciêtnych emerytur na szczeblu gospodarstw domowych. W Niemczech Wschodnich wzglêdnie wysokie emerytury kobiet, które w póŸniejszych kohortach
równie¿ zaczynaj¹ siê zmniejszaæ, stabilizuj¹ poziom dochodów gospodarstw
domowych. W przypadku najm³odszych kohort w Niemczech Wschodnich mamy do czynienia tak¿e na szczeblu gospodarstw domowych ze znacznym obni¿eniem siê przeciêtnej kwoty emerytury do poziomu poni¿ej 600 euro.
Rozwój wysokoœci œwiadczeñ emerytalnych w Niemczech Wschodnich
opiera siê w naszym scenariuszu bazowym zasadniczo na za³o¿eniu, ¿e nieko-
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rzystna sytuacja na rynku pracy od momentu zjednoczenia utrzyma siê tak¿e
w przysz³oœci. W scenariuszu „Pozytywny rozwój na rynku pracy w Niemczech
Wschodnich” wychodzimy natomiast z za³o¿enia, ¿e ten negatywny trend nie
bêdzie siê utrzymywa³ w przysz³oœci w odniesieniu do m³odszych kohort.
Wyniki symulacji dla tego alternatywnego scenariusza pokazuj¹, ¿e nawet
w przypadku korzystnego rozwoju sytuacji na rynku pracy negatywne trendy
zmian emerytur m³odszych kohort demograficznych w Niemczech Wschodnich nie mog¹ wprawdzie zostaæ zatrzymane, ale zarówno w odniesieniu do
kobiet jak i mê¿czyzn znacznie siê os³abi¹.
Z uwagi na to, ¿e emerytury z GRV tak¿e w przysz³oœci bêd¹ stanowi³y dla
przewa¿aj¹cej czêœci emerytów, w szczególnoœci w Niemczech Wschodnich,
g³ówne Ÿród³o dochodów, ich obni¿anie siê w m³odszych kohortach wiekowych doprowadzi do wyraŸnego pogorszenia sytuacji materialnej przysz³ych
emerytów. Przeciêtna zamo¿noœæ jest w Niemczech Wschodnich wzglêdnie
niska i zmniejszy³a siê w ostatnich latach szczególnie w tej grupie wiekowej,
która wed³ug naszej symulacji bêdzie musia³a liczyæ siê z powa¿nym spadkiem wysokoœci w³asnej emerytury z GRV. Z drugiej strony w Niemczech
Wschodnich w miêdzyczasie wzglêdnie dobrze rozpowszechni³ siê wspierany
przez pañstwo trzeci filar emerytalny (Riester-Rente), w szczególnoœci wœród
m³odszych grup wiekowych i grup bêd¹cych w œrednim wieku. Pytanie, na ile
pomo¿e to unikn¹æ wzrastaj¹cego zubo¿enia wœród przysz³ych emerytów,
w szczególnoœci w Niemczech Wschodnich, pozostaje nadal otwarte.
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Future pensions and changes in earning histories—a microsimulation analysis for Germany
Basing on a microsimulation model, the integrated data-base from the German
pension insurance and the German Socio-Economic Panel Study we analyze
future pensions across cohorts born between 1937–71. The microsimulation
model accounts for changes in the individuals’ earnings activities in the times
of demographic changes in the context of the long-run pension reforms. We
consider also the effects of increasing the statutory retirement age and decreasing the level of benefits resulting from the implementation of the sustainability factor (Nachhaltigkeitsfaktor). The outcomes of the simulations show that
both the labor market developments since the unification and the recent pensions reform will have a significant impact on the level of retirement benefits,
in particular those of younger cohorts. There are also clear differences between East and West Germany, between sexes and education levels. If the
unfavorable tendencies present on the labor market since the unification are
sustained, the level of future pensions among younger birth cohorts in East
Germany will fall dramatically. However, even in the case of the more optimistic labor market scenario the overall negative trend in the evolution of pension benefits of the younger birth cohorts in Germany will be significantly weaker but not reversed.
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