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STRATEGIE PERSONALNE
PRZEDSI BIORSTW NIEMIECKICH

WOBEC NAST PSTW REFORMY EMERYTALNEJ
W 2014 ROKU 

Streszczenie: G ównym za o eniem wprowadzonej w 2014 r. nowelizacji ustawy  

o ubezpieczeniu emerytalnym w Niemczech by o u atwienie przej cia na emerytur

osobom, które w swej biografii zawodowej mog y wykaza  si  d ugoletnim sta em pra-

cy wynosz cym 45 lat. Obni ono równie  dotychczasow  granic  wieku umo liwiaj c

przej cie na emerytur  o dwa lata, tj. z 65 do 63 lat. Reakcje przedsi biorstw na tak 

postawione warunki polega y g ównie na wypracowaniu strategii gwarantuj cych utrzy-

manie liczby wykwalifikowanych pracowników na dotychczasowym poziomie. Istotn

przes ank  do ich wypracowania by o posiadanie przez przedsi biorstwa odpowiednich 

potencja ów elastycznego dostosowania.  

S owa kluczowe: emerytura, przedsi biorstwa, Niemcy.

Wprowadzenie  

Przeprowadzone od 1992 r. w Niemczech reformy emerytalne mia y za-

pewni  stabilizacj  systemu publicznego. Z jednej strony chodzi o o odpowied-

nie jego zasilanie, z drugiej za  o racjonalno  dokonywanych wydatków. Wdro-

one w 2014 r. zmiany obj y przede wszystkim wybrane grupy spo eczne,

a mianowicie pracowników ze szczególnie d ugim sta em pracy. W ród wielu 

ekspertów budz  one powa ne kontrowersje ze wzgl du na wysokie koszty po-

ci gaj ce za sob  wzrost sk adek na ubezpieczenie emerytalne przy jednocze-
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snym spadku standardowego poziomu wiadcze [Pie kowska-Kamieniecka  

i Rutecka, 2014, s. 19-20]. 

Wa nym aspektem poruszanym przy omawianiu skutków wprowadzonych 

zmian jest ich sprzeczno  z dotychczasowym kierunkiem reform, a dotycz cym

podnoszenia wieku emerytalnego do 67. roku ycia [Fehr, 2014, s. 3]. Aspektem 

równie istotnym jest ich spo eczna akceptacja, poniewa  nie wszyscy potencjalni 

wiadczeniobiorcy mog  wykaza  si  wymaganym okresem referencyjnym ze 

wzgl du na pe nienie ró nych ról spo ecznych (macierzy stwo, opieka nad oso-

bami starszymi), co powoduje, e beneficjentami reformy staj  si  g ównie m -

czy ni [Weber, 2014, s. 19]. 

 Drug  stron  wspomnianej reformy s  jej nast pstwa dla rynku pracy,  

a szczególnie dla niemieckich przedsi biorstw, które zmuszone by y do podj cia 

rodków zaradczych, zmniejszaj cych straty spowodowane odchodzeniem star-

szych pracobiorców na emerytur .

 Celem opracowania jest identyfikacja podstawowych strategii personal-

nych stosowanych przez przedsi biorstwa niemieckie jako reakcji na konse-

kwencje wprowadzonej w 2014 r. nowelizacji prawa emerytalnego zwanej 

„emerytur  od 63. roku ycia”. W zwi zku z tak sformu owanym celem wysu-

ni to tez  o tym, e podj te przez przedsi biorstwa dzia ania zmierzaj  do 

zmniejszenia trudno ci wynikaj cych z odchodzenia na emerytur  pracowni-

ków po 45 latach pracy i zale  zarówno od wielko ci przedsi biorstw, jak  

i ga zi gospodarki, w której funkcjonuj .

1.  Instytucjonalne ramy „emerytury od 63. roku ycia”

W po owie 2014 r., mimo wielu kontrowersji, Bundestag uchwali  ustaw

o poprawie wiadcze  w ramach ubezpieczenia emerytalno-rentowego (Gesetz über 

Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung), tzw. pakiet eme-

rytalny, b d cy konkretyzacj  obietnic wyborczych Wielkiej Koalicji i stanowi cy 

„najdro szy prezent” o do  w tpliwej korzy ci dla polityki spo ecznej. Wysuwane 

przez krytyków tej ustawy zastrze enia dotyczy y z jednej strony pojawienia si

„nowej fali wcze niejszych emerytur”, z drugiej za  os abienia pozytywnych efek-

tów stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego do 67. roku ycia, dzi ki którym 

miano zapewni  sukces w zakresie d ugofalowego finansowania i stabilizacji syste-

mu ubezpiecze  emerytalno-rentowych [Rasner, 2014, s. 1]. 

W ramach pakietu emerytalnego opracowano cztery projekty. Trzy z nich 

dotyczy y: emerytur dla matek, podniesienia wiadcze  dla osób otrzymuj cych 
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rent  z tytu u obni onej zdolno ci do pracy zarobkowej oraz zwi kszenia bud e-

tu rehabilitacyjnego. Jako czwarty komponent pakietu wprowadzono tzw. eme-

rytur  od 63. roku ycia dla osób ze szczególnie d ugim sta em pracy. Dotych-

czas obowi zuj ce przepisy równie  umo liwia y przej cie na emerytur

osobom o d ugiej biografii zawodowej po 45 latach sk adkowych, ale dopiero po 

uko czeniu 65 lat, jednak ze stopniowym wyd u aniem granicy osi gania 

uprawnie  do wiadczenia emerytalnego od 65 do 67 lat. Nowo ci  jest to, e od 

1 lipca 2014 r. mo e by  ono pobierane bez jakichkolwiek potr ce , 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 miesi ce dla ka dego nast pnego rocznika [Deut-

sche Rentenversicherung, 2015, s. 2-3]. Pozosta e roczniki (urodzone w 1964 r.  

i pó niej) mog  otrzyma wiadczenie emerytalne dla osób szczególnie d ugo 

ubezpieczonych dopiero po osi gni ciu 65 lat. 

Zasadnicz  przes ank  roszczenia emerytalnego jest przed o enie ubezpie-

czycielowi 45-letniego okresu op acania sk adek, do którego oprócz obowi zko-

wego ubezpieczenia spo ecznego w ramach zatrudnienia zale nego lub samo-

dzielnej dzia alno ci gospodarczej nale  równie  okresy wychowania dzieci do 

uko czenia przez nie dziesi tego roku ycia, niezarobkowej opieki nad cz onkiem

rodziny, odbywania s u by wojskowej lub cywilnej, a tak e inne okresy zaliczane 

do czasu ubezpieczenia, np. z powodu odbywania kary wi zienia z przyczyn poli-

tycznych w by ej NRD [Deutsche Rentenversicherung, 2015, s. 5]. 

Inn  nowo ci  w porównaniu z dotychczasow  emerytur  dla osób ze 

szczególnie d ugim sta em pracy jest w czenie do okresu rozliczeniowego 

krótkookresowych przerw w pracy spowodowanych bezrobociem („zasi ek dla 

bezrobotnych I”). Uwzgl dnia si  równie  inne okresy pobierania wiadcze ,

np. alimentów, wynagrodzenia za prac  skrócon  ( wiadczenie zast pcze), wy-

nagrodzenia za prac  w z ych warunkach pogodowych (Schlechtwettergeld),

rekompensaty za utracone godziny pracy z powodu trudnych warunków pracy  

w zimie (Winterausfallgeld), jak równie  „zasi ku upad o ciowego” w sytuacji 

niewyp acalno ci przedsi biorstwa. Ponadto brane s  pod uwag wiadczenia 

wyp acane jako zasi ek chorobowy, wypadkowy (Verletztengeld) oraz zasi ek 

chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w okresie rehabilitacji (Übergangsg-

eld). Wa ne jest, aby te wszystkie okresy pobierania wiadcze  zaliczone by y

zgodnie z obowi zuj cym prawem emerytalno-rentowym do okresów sk adko-

wych lub niesk adkowych. Niektóre ze wspomnianych wiadcze  mog y by

uwzgl dniane tak e w dotychczas obowi zuj cej wersji (z 2007 r.) w przypadku 

osób ze szczególnie d ugim okresem zatrudnienia, ale dopiero po uko czeniu
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przez nie 65. roku ycia. Tymczasem okres bezrobocia d ugotrwa ego nie jest 

uwzgl dniany. Dlatego ani czas pobierania „zasi ku dla bezrobotnych II”, ani 

wcze niejszej zapomogi nie mog  by  w czone do okresu uprawniaj cego do 

emerytury od 63. roku ycia. W omawianej nowelizacji prawodawca przewidzia

równie  wyj tki. Okres bezrobocia w czasie dwóch ostatnich lat przed przej-

ciem na emerytur  jest w czony do okresu referencyjnego, je li jest on skut-

kiem upad o ci przedsi biorstwa lub ca kowitego zaprzestania jego dzia alno ci.

Oznacza to w praktyce, e we wszystkich innych sytuacjach, w których pobiera-

ny jest zasi ek dla bezrobotnych, nie jest mo liwe zaliczenie ich na poczet 

sk adkowych i niesk adkowych okresów ubezpieczenia emerytalnego [Deutsche 

Rentenversicherung, 2015, s. 5-7]. 

Dalszym szczególnym rozwi zaniem omawianej nowelizacji jest to, e za-

si ek dla bezrobotnych pobierany po zako czeniu zatrudnienia w spó ce transfe-

rowej w ostatnich dwóch latach przed rozpocz ciem omawianej emerytury nie 

mo e by  uwzgl dniony w przes ankach gwarantuj cych nabycie prawa do eme-

rytury po 63. roku ycia. Dzi ki spó ce transferowej przyznaje si  pracobiorcy 

prawo do zatrudnienia na czas okre lony i do wykorzystania tego okresu na 

podnoszenie kwalifikacji oraz do ubiegania si  o nowe miejsce pracy na pierw-

szym rynku pracy. Ze spó k  transferow  zawiera si  umow  o prac , a wi c

musi ona wype nia  wymogi stawiane ustawowym pracodawcom. Jednocze nie

pracobiorca otrzymuje wiadczenie zast pcze przez 12 miesi cy, zgodne z prze-

pisami niemieckiego Kodeksu socjalnego (SGB III, § 111). Poniewa  zatrudnie-

nie w spó ce obj te jest obowi zkowym ubezpieczeniem spo ecznym, zatem 

osoby otrzymuj ce wiadczenie wype niaj  warunki, na podstawie których okres 

zatrudnienia zostaje w czony do okresu referencyjnego wynosz cego 45 lat. 

Je li w tym czasie pracobiorcy nie uda si  przej  do zatrudnienia na pierwszym 

rynku pracy, to umowa ze spó k  samoczynnie wygasa po up ywie roku. Dlatego 

nast puj cy po tym terminie okres poboru zasi ku dla bezrobotnych na dwa lata 

przed rozpocz ciem „emerytury od 63. roku ycia” nie mo e by  wliczany do 

45-letniego okresu obowi zkowego. Takie same konsekwencje poci ga za sob

nawi zanie przez pracobiorc  stosunku pracy ze spó k  transferow  w wyniku 

upad o ci lub ca kowitego zaprzestania dzia alno ci przedsi biorstwa, w którym 

by  poprzednio zatrudniony [Deutsche Rentenversicherung, 2015, s. 7-8]. 



Strategie personalne przedsi biorstw niemieckich… 105 

2.  Rozwój zatrudnienia osób starszych w Niemczech  
w latach 2010-2015 

Zatrudnienie osób starszych ma szczególne znaczenie, poniewa  ich sytu-

acja na rynku pracy z jednej strony jest cz sto trudna, z drugiej za  stanowi

potencja  zatrudnienia w czasie demograficznych przemian, polegaj cych na 

starzeniu si  spo ecze stwa. W latach 2020-2035 Niemcy odczuj  coraz wyra -

niej skutki owych przemian na rynku pracy. W tym okresie przejd  na emerytur

roczniki 1955-1969, tak zwana generacja „baby-boom”. Wspó czynnik dzietno-

ci wynosi  wówczas 2,5 dziecka na kobiet , po czym od 1964 r. obni a  si

i ustabilizowa  w 1975 r. na niskim poziomie, kiedy to przyj  warto  1,5. Dla-

tego generacja „baby-boom” jest najliczniejsza ze wszystkich po niej nast puj -

cych. Obecnie roczniki te maj  mi dzy 46 a 60 lat i s  nadal aktywne na rynku 

pracy. Od 2020 r. zaczn  stopniowo przechodzi  na emerytur , pozostawiaj c po 

sobie negatywne skutki na niemieckim rynku pracy. Federalna Agencja Pracy 

przewiduje, e do 2020 r. nast pi spadek ludno ci pracuj cej o ok. 6,5 mln osób. 

Przej cie na emerytur  starszych pracobiorców oznacza du e straty w zakresie 

wiedzy i do wiadczenia. Jednocze nie jest coraz mniej m odszych, którzy mo-

gliby zaj  ich miejsca, przez co poszukiwanie nowych pracowników jest utrud-

nione. Spadek liczby pracuj cych osób i zwi zany z tym deficyt specjalistów 

stanowi powa ne zagro enie dla produktywno ci i wzrostu gospodarki niemiec-

kiej. Jednak rozmiary owego spadku zale e  b d  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 agodzi

skutki niedoboru fachowej si y roboczej. Aby podejmowa  odpowiednie kroki w 

ramach polityki rynku pracy, nale y zwróci  uwag  na trzy czynniki: wska nik 

zatrudnienia osób starszych, ich rzeczywisty wiek przej cia na emerytur  oraz ich 

udzia  w pracy zawodowej w wieku poprodukcyjnym [Rindfleisch, 2015, s. 2]. 

Od 1992 r. wdro ono wiele reform emerytalnych, które pozytywnie wp y-

n y na postaw  osób starszych wobec pracy. Przez podniesienie wieku emery-

talnego i wprowadzenie potr ce  z tytu u przedwczesnego pobierania wiadcze

stworzono wiele zach t do pó niejszego przechodzenia na emerytur , przy jed-

noczesnym ich zniesieniu do wczesnego przej cia w stan spoczynku. Dodatko-

wo pod koniec 2007 r. straci a sw  wa no  „regulacja 58” („58er-Regelung”), 

która umo liwia a bezrobotnym od 58. roku ycia pobieranie zasi ku bez aktyw-

nego poszukiwania miejsca pracy. W konsekwencji starsi pracobiorcy mogli 

wycofa  si  z rynku pracy ju  przed swoim regularnym przej ciem na emerytur

[Rindfleisch, 2015, s. 3]. 
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ecznym w tej grupie wiekowej spad a w marcu w stosunku do czerwca o 49 200 

osób lub 8% po tym, jak w poprzednich latach mocno wzros a. Zwi zek mi dzy 

opisan  tendencj  zmian zatrudnienia osób w wieku 63-65 lat z wprowadzonymi 

zmianami w prawie emerytalnym mo na oceni  jako przekonywaj cy. Dok adne 

okre lenie jego efektu jest jednak niemo liwe, poniewa  nie wiadomo, ile osób 

odesz oby na wcze niejsz  emerytur  bez nowej regulacji nawet z potr ceniami1

[Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2015, s. 7]. 

3.  Strategie personalne jako reakcje przedsi biorstw  
na wcze niejsze odchodzenie pracowników na emerytur

Bior c pod uwag  tak du  liczb  wniosków o wiadczenie emerytalne, nie 

mo na jednak precyzyjnie odpowiedzie  na pytanie, jakie konsekwencje b dzie 

mia a ta regulacja dla niemieckiego rynku pracy. Dlatego Instytut Rynku Pracy  

i Zawodoznawstwa (IAB) w Norymberdze przeprowadzi  badania (N = 12 337), 

w których zapyta  respondentów (przedsi biorstwa) o to, czy z powodu nowej 

regulacji w zakresie prawa emerytalnego  z przedsi biorstwa odeszli ju  pra-

cownicy lub czy nast pi to w najbli szym czasie. Przedsi biorstwa, które odpo-

wiedzia y na to pytanie twierdz co, okre lono jako „dotkni te problemem eme-

rytury od 63. roku ycia”. Zapytano równie  o strategie i instrumenty 

pozwalaj ce im odpowiednio zareagowa  na decyzje pracowników o ich odej-

ciu. Wyniki tych bada  s  reprezentatywne dla wschodnich i zachodnich krajów 

zwi zkowych, jak równie  dla wybranych ga zi gospodarki i wielko ci przed-

si biorstw (rys. 4). 

 Oko o 4,8% wszystkich przedsi biorstw poda o, e w momencie badania ju

cz  pracowników odesz a od nich na „emerytur  od 63. roku ycia”. Niezale nie 

od tego 7,8% poda o, e w nast pnych trzech latach cz  pracowników opu ci

1  W 2014 r. z o y o wnioski o wiadczenie emerytalne 180 tys. osób w ramach programu „emerytu-

ra po 63. roku ycia”, przy czym nie zosta y one z o one jedynie przez jego beneficjentów, lecz 

równie  przez osoby, które i bez niego posz yby na emerytur , bior c pod uwag  towarzysz ce ta-

kiemu rozwi zaniu potr cenia. Poza tym wkracza on na miejsce obowi zuj cej do 2014 r. emery-

tury równie  bez potr ce , która przyznawana by a 65-latkom po spe nieniu stosownych wyma-

ga . W pierwszej po owie 2014 r. otrzyma o j  jeszcze ponad 14 tys. osób [Fuchs i in., 2015a,  

s. 7]. Jak przyznaj  autorzy w nieco pó niejszym opracowaniu, nowa emerytura zmniejszy a

jednak aktywno  zawodow  osób w omawianym przedziale wieku i ten trend b dzie si  umac-

nia  jeszcze do 2016 r., poniewa  nap ywy do niej z 2014 r. i 2015 r. musz  by  w du ej cz ci

uwzgl dnione jeszcze w 2016 r. Potem zmniejszy si  jej „efekt odebrania” (Entzugswirkung),

poniewa  zainteresowani odejd  z ycia zawodowego tak e bez niej. Od 2016 r. b dzie podno-

szony wiek, od którego mo na pobiera  „emerytur  po 63. roku ycia”, rocznie o 2 miesi ce

[Fuchs i in., 2015b, s. 7].
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zak ad pracy, poniewa  spe ni  oni wyznaczone prawem kryteria. Liczba pracowni-

ków, którzy odeszli lub przypuszczalnie odejd  w nast pnych trzech latach, wynie-

sie ok. 560 tys. osób [Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 2015, s. 4] 

 Wi kszy udzia  przedsi biorstw we wschodniej ni  w zachodniej cz ci 

Niemiec, w których pracownicy skorzystali z nowelizacji prawa emerytalnego, 

wyt umaczy  mo na odmienn  struktur  wieku z powodu przemian demogra-

ficznych, szczególnie emigracj  osób m odych do zachodnich krajów zwi zko-

wych na pocz tku lat 90. minionego stulecia oraz nieporównywalnie mniejsz

imigracj 2. St d wzrós  udzia  osób starszych w ogólnej strukturze wiekowej 

regionu i jest on znacznie wy szy ni  w landach zachodnich. 

Zakres, w jakim przedsi biorstwa zosta y dotkni te nast pstwami „emery-

tury po 63. roku ycia”, zale y w du ej mierze od ich wielko ci, poniewa  wraz 

z wy sz  liczb  pracowników ro nie tak e prawdopodobie stwo wyst pienia 

w ród za ogi co najmniej jednego pracownika spe niaj cego kryteria umo liwia-

j ce mu przej cie na wspomnian  emerytur .

 Z kolei udzia  poszczególnych bran  gospodarki niemieckiej, które odczu y

skutki wprowadzenia nowych regulacji emerytalnych, jest wyra nie zró nico-

wany, tak e mo na w ród nich wyodr bni  takie, które zanotowa y ponadprze-

ci tne liczby pracowników odchodz cych w stan spoczynku oraz takie, które  

w niewielkim stopniu ponios y straty w stanach osobowych swych za óg po-

wsta e wskutek nowelizacji ustawy emerytalnej (rys. 4).  

Opieraj c si  na danych pochodz cych z badania przeprowadzonego przez 

IAB, nale y podkre li , e sektorem gospodarki, w którym odnotowano naj-

wi ksz  licz  pracowników odchodz cych na emerytur  z powodu spe nienia 

ustawowych wymaga , by  „handel i naprawa pojazdów” (92,5 tys. osób), po-

tem „opieka zdrowotna i pomoc spo eczna” (52 tys. osób) oraz „maszyny, elek-

trotechnika i pojazdy samochodowe” w ramach sektora „przetwórstwo przemy-

s owe” (48,5 tys. osób). Wymienione sektory gospodarki nale , mierz c stanem 

zatrudnienia, do najwi kszych w Niemczech [Institut für Arbeitsmarkt- und Be-

rufsforschung, 2015, s. 6]. 

2  Od momentu otwarcia granicy w 1989 r. wschodnie kraje zwi zkowe utraci y per saldo ponad 

1,8 mln osób, tzn. wi cej ni  10% swoich pierwotnych mieszka ców, z powodu ich odp ywu do 

zachodniej cz ci Niemiec. Rekrutowali si  w po owie z ludzi m odych (18-30 lat) i byli z regu-

y dobrze wykszta ceni lub mieli du e szanse na jego zdobycie. Do opisu tego fenomenu w de-

bacie publicznej wykorzystano poj cie brain drain. W ród obserwatorów gospodarczych i spo-

ecznych istnia y i nadal istniej  obawy, e przez selektywny odp yw mieszka ców „z nowych 

do starych landów” by  i jest hamowany proces wyrównywania ró nic gospodarczych mi dzy 

obiema cz ciami Niemiec, a tak e proces integracji spo ecznej [Schneider i in., 2010, s. 5].
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mowania kroków zaradczych s  zale ne od tzw. potencja ów elastyczno ci przed-

si biorstw, przez które rozumie si  mo liwo ci elastycznego reagowania na szoki 

wewn trzne lub zewn trzne. Najpopularniejsz  strategi  w ród wszystkich bada-

nych przedsi biorstw okaza a si  rekrutacja zewn trzna (w zale no ci od wielko-

ci przedsi biorstwa od 46,5% do 66,4%). Jednak im wi ksze przedsi biorstwo,

tym atwiej mo e ono skompensowa  odej cie pracowników przez restrukturyza-

cj  wewn trzn  (ponad 48% przedsi biorstw z wi cej ni  50 pracownikami).  

Z kolei najmniejsze z nich poda y, e „zatrzymanie pracownika” by o jednym  

z naj atwiejszych sposobów zachowania dotychczasowego stanu za ogi (1/3 

przedsi biorstw z mniej ni  10 pracobiorcami), natomiast w ród tych, które za-

trudnia y powy ej 10 osób, by o to ju  co czwarte. Najwi ksze z nich,  

a wi c licz ce powy ej 250 pracuj cych poda y, e zaledwie 8,7% z nich podj o

prób  zatrzymania starszych pracowników.  

W zale no ci od przynale no ci przedsi biorstw do okre lonego sektora 

gospodarki da o si  zauwa y  zró nicowany zakres stosowania wspomnianych 

strategii personalnych. Najwi kszy udzia  przedsi biorstw, które przez rekrutacj

zewn trzn  chcia y zast pi  personel odchodz cy na emerytur , odnotowano  

w takich bran ach jak: „wytwarzanie i zaopatrywanie w energi  elektryczn ,

dostawa wody, gospodarowanie ciekami i odpadami”. Nie nale  one jednak do 

tych, które mia y najwi ksz  liczb  odchodz cych na emerytur  pracowników 

lub tego oczekiwa y. Równie  w „opiece zdrowotnej i pomocy spo ecznej” oraz 

w „administracji publicznej”, gdzie „dotkni cie emerytur  63” by o wysokie, 

preferowano nabór zewn trzny ze wzgl du na restrykcje finansowe ograniczaj -

ce opcje negocjacji w sprawie wy szej p acy, premii lub wspierania awansu. Po 

drugiej stronie znalaz y si  bran e us ugowe (dzia alno  profesjonalna, nauko-

wa i techniczna), w których jedynie 22,7% przedsi biorstw skorzysta o z mo li-

wo ci zast powania pracobiorców z zewn trz. Powa n  rol  odgrywa y przy 

tym trudno ci z substytucj  wysokiego i specyficznego kapita u ludzkiego [Insti-

tut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 2015, s. 7 i 9].
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 Wi kszo  badanych przedsi biorstw wskaza a w ankiecie, niezale nie od ich 

wielko ci i bran y, w której funkcjonuj , e krótszy i elastyczny czas pracy jest tym 

instrumentem, który najskuteczniej zatrzyma starszych pracowników w ród za ogi

(83%). Nieco mniejsze znaczenie przypisano wy szemu wynagrodzeniu i ewentual-

nym premiom (16,7%). Na trzecim miejscu znalaz a si  zwi kszona ochrona zdro-

wia (12,4%). Wsparcie zawodowe oraz rozszerzenie i polepszenie oferty doskonale-

nia zawodowego nie mia y wi kszego znaczenia (ka de z nich po 4%). Nie powinno 

to dziwi , poniewa  korzy ci ze wsparcia i podnoszenia kwalifikacji ujawniaj  si

dopiero rednio- lub d ugookresowo, wi c wyd u enie aktywno ci zawodowej  

o dwa lata nie pozwoli na spo ytkowanie wynikaj cych st d profitów. Jedynie 8,8% 

ankietowanych przedsi biorstw poda o, e w momencie odchodzenia starszych 

pracowników zrezygnowa y one z jakichkolwiek dzia a  zapobiegawczych (g ów-

nie w budownictwie).  

 Warto przy tym zaznaczy , i  zatrzymaniem pracowników nabywaj cych 

uprawnienia do „emerytury po 63. roku ycia” szczególnie zainteresowane by y

ma e przedsi biorstwa, co mog o wynika  z ograniczonych mo liwo ci przeprowa-

dzenia wewn trznej restrukturyzacji oraz relatywnie wy szych kosztów sta ych przy 

zatrudnianiu nowych pracowników, jak te  ich trudniejszej sytuacji w zakresie re-

krutacji oraz z ograniczonych mo liwo ci zmian technicznych i organizacyjnych  

w porównaniu z du ymi przedsi biorstwami.  

Podsumowanie  

Konsekwencje reformy emerytalnej wdro onej w 2014 r. s  dla przedsi -

biorstw niemieckich, jak to pokazuj  wyniki bada , w du ej mierze niekorzystne. 

Wi cej ni  co dziesi te przedsi biorstwo poda o, e ma problemy z powodu 

utraty pracowników przechodz cych na „emerytur  od 63. roku ycia”. Co drugi 

pracobiorca zareagowa  na to, dokonuj c rekrutacji nowych pracowników. Pomi-

jaj c relatywnie niewielk  cz  przedsi biorstw (poni ej 10%), które zrezygno-

wa y z jakiejkolwiek reakcji na utrat  pracowników, pozostali próbuj  zatrzyma

pracobiorców lub zrekompensowa  ich odej cie za pomoc  wewn trznej restruk-

turyzacji polegaj cej na zmianach technicznych, organizacyjnych i czasu pracy. 

Najwi kszy odsetek pracowników korzystaj cych z nowego prawa emery-

talnego przypada  na przedsi biorstwa bardzo du e i du e, a wi c takie, w któ-

rych istnieje silniejsza ochrona przed wypowiedzeniem ni  w pozosta ych. Dla-

tego te  wielu pracobiorców w tych przedsi biorstwach mo e wykaza  si

bardzo d ugim sta em zawodowym wynosz cym 45 lat. 
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Wyra nie mniej dotkni te by y przede wszystkim „m ode” wiekowo bran e,

w których osoby starsze stanowi  niewielki odsetek – „zakwaterowanie i us ugi

gastronomiczne” oraz „informacja i komunikacja”. W tym ostatnim przypadku cho-

dzi o to, e dzia alno  w tej bran y opiera si  g ównie na formalnych/aktualnych 

kwalifikacjach, a nie na d ugoletnim do wiadczeniu zawodowym. W drugiej za  s

niewielkie wymagania w zakresie kapita u ludzkiego, za to jest znaczne obci enie 

trudnymi warunkami pracy i jest tam po dany wysoki stopie  elastyczno ci, co 

utrudnia anga owanie osób starszych. 

W bran ach zatrudniaj cych wysoko wykwalifikowanych pracowników, 

zw aszcza technicznych, dochodzi do w skich przekrojów w zakresie pozyskiwania 

fachowej si y roboczej z zewn trz, co oznacza trudno ci w obsadzaniu stanowisk 

pracy, a to zmienia polityk  personaln  przedsi biorstw, w której coraz wi ksz  rol

odgrywaj  strategie polegaj ce 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 allow-

ing 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. 




