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WSPÓ£CZESNA EKONOMIA
Jaros³aw Poteraj
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Informatyki i Przedsiêbiorczoœci w £om¿y

Systemy emerytalne w Europie. Przypadek Niemiec1

Streszczenie
Zakresem badawczym artyku≥u jest prezentacja rozwoju historycznego, ewolucji i aktualnych rozwiπzaÒ w systemie emerytalnym Niemiec w celu odnalezienia w nim rozstrzygniÍÊ, ktÛre warto wykorzystywaÊ w miÍdzynarodowych analizach porÛwnawczych i w przygotowaniach ewentualnej transformacji bπdü modyfikacji polskiego systemu emerytalnego. SzczegÛlna uwaga zostanie poúwiÍcona
na opis i ocenÍ reformy emerytalnej, wdraøanej w Niemczech od 2006 r.

Wprowadzenie
Globalizacja, rozwÛj komunikacji oraz telekomunikacji, rozwiπzania informatyczne i swoboda terytorialnego przemieszczania siÍ w europejskiej przestrzeni powodujπ coraz wiÍksze zainteresowanie moøliwoúciami zarabiania pieniÍdzy
w innych krajach niø kraj urodzenia. To z kolei moøe byÊ zwiπzane z uczestniczeniem w systemach emerytalnych obcych paÒstw. Systemy te podlegajπ ciπg≥ym
zmianom, wynikajπcym przede wszystkim z przyczyn demograficznych, ale takøe ekonomicznych.
Unia Europejska przewiduje funkcjonowanie w zakresie emerytur metody
otwartej koordynacji, a zatem nie narzuca w tym obszarze jedynie s≥usznego rozwiπzania. W paÒstwach, ktÛre nie przystπpi≥y Unii, rozwiπzania emerytalne
jeszcze bardziej nacechowane sπ indywidualizacjπ. Stπd duøa rÛønorodnoúÊ tych
systemÛw i niewielka o nich wiedza, nawet w krÍgach specjalistÛw.
1 Niniejszy artyku≥ jest kolejnym o systemach emerytalnych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dotychczas ukaza≥y siÍ omÛwienia przypadkÛw Belgii (nr 2/2007), Grecji (nr 3/2007)
oraz Hiszpanii (nr 4/2007).
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1. OgÛlna informacja ekonomiczna-spo≥eczna o prezentowanym
kraju
Republika Federalna Niemiec (niem. Bundesrepublik Deutschland) jest paÒstwem po≥oøonym w úrodkowej Europie, nad Morzami Ba≥tyckim i PÛ≥nocnym,
sk≥adajπcym siÍ z 16 krajÛw zwiπzkowych (niem. L‰ndes) (Wielka Encyklopedia
PWN, 2003: 534 i dalsze). Jednostkπ monetarnπ jest euro. Zgodnie z konstytucjπ
z 1949 r. g≥owπ paÒstwa jest prezydent, a rzπdem kieruje kanclerz.
W lipcu 2007 r. Niemcy zamieszkiwa≥o ponad 82 400 tys. osÛb2 z nastÍpujπcπ
strukturπ wiekowπ populacji: 0ñ14 lat ñ 13,9%, 15ñ64 lat ñ 66,3%, 65 lat i wiÍcej
ñ 19,8%. PrzeciÍtna d≥ugoúÊ øycia wynosi≥a ogÛ≥em ok. 79 lat, w tym mÍøczyzn ñ 76
lat, a kobiet ñ 82 lata. NajwiÍkszπ grupπ etnicznπ byli Niemcy, stanowiπcy 91,5%
populacji. NajwiÍkszπ mniejszoúÊ narodowπ stanowili Turcy, ktÛrych by≥o 2,4%.
Produkt krajowy brutto (PKB) na jednego mieszkaÒca szacowany by≥ w 2006 r.
na 31.900 USD, a stopa wzrostu PKB wynios≥a 2,8%. Stopa bezrobocia w tym roku by≥a rÛwna 7,1%. D≥ug publiczny stanowi≥ 67,8% PKB. Saldo obrotÛw bieøπcych bilansu p≥atniczego zamknÍ≥o siÍ w 2006 r. nadwyøkπ 147,8 mld USD.
W 1999 r. Niemcy wstπpi≥y do Unii Gospodarczo-Walutowej, zamieniajπc niemieckie marki na euro. PaÒstwo naleøy takøe do Unii Europejskiej, Organizacji
NarodÛw Zjednoczonych i OECD.

2. RozwÛj historyczny systemu emerytalnego w Niemczech
Poczπtki myúlenia o wyp≥acaniu pieniÍdzy osobom, ktÛre nie mogπ juø úwiadczyÊ pracy pojawi≥y siÍ w Niemczech w po≥owie XIX w. Wtedy to katolicki biskup
Moguncji Wilhelm Emmanuel von Ketteler, tworzπc podstawy katolickiej nauki
spo≥ecznej, nawo≥ywa≥ do zobowiπzania pracodawcÛw do wyp≥aty odszkodowaÒ
tym robotnikom, ktÛrzy nie z w≥asnej winy stracili w czasie pracy czasowo lub na
zawsze zdolnoúÊ do jej wykonywania (Strzeszewski, 1985: 233). Wtedy teø tworzono pierwsze organizacje samopomocowe, zapewniajπce takøe úwiadczenia emerytalne. W kwietniu 1854 r. powsta≥o pruskie prawo o bractwach gÛrniczych (niem.
Preuﬂische Knappschaftsgesetz)3. W 1859 r. zaczÍ≥y powstawaÊ pierwsze organizacje samopomocowe kolejarzy (niem. Eisenbahnverwaltungen f¸r ihre Arbeiter
auf dem Gebiet der Sozialversicherung Versorgungskassen)4. W 1881 r. cesarz nie2 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html, dostÍp 22
grudnia 2007 r.
3 Na jego podstawie powstawa≥y bractwa gÛrnicze organizujπce ubezpieczenia dla gÛrnikÛw,
w II po≥owie XX wieku zorganizowane w Federalne Bractwo (niem. Bundesknappschaft). PorÛwnaj:
http://www.deutsche-rentenversicherung-knappschaft-bahn-see.de/nn_40284/DRVKBS/de/ Inhalt/1_UeberUns/6_geschichte/1_knappschaft/knappschaft_gen.html, dostÍp z 27 grudnia 2007 r.
4 By≥y to pierwociny funkcjonujπcego w II XX wieku Federalnego Zak≥adu UbezpieczeÒ Kolei (Bahnversicherungsanstalt). PorÛwnaj: http://www.deutsche-rentenversicherung-knappschaft-bahn-see.de/nn_40284/DRVKBS/de/Inhalt/1_UeberUns/6_geschichte/2_bahn/bahngen.
html, dostÍp z 27 grudnia 2007 r.
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miecki Wilhelm I Friedrich Ludwig von Hohenzollern skierowa≥ do parlamentu
orÍdzie, w ktÛrym zaleci≥ objÍcie opiekπ paÒstwa obszary zwiπzane z inwalidztwem i niesprawnoúciπ zwiπzanπ z wiekiem (Liedtke, 2006). W 1883 r. powsta≥a
pierwsza paÒstwowa regulacja prawna w zakresie ubezpieczenia chorobowego,
a rok pÛüniej w zakresie ubezpieczenia wypadkowego (Ratajczak, 2004: 239).
Niebawem, bo w 1889 r., w Niemczech powsta≥a pierwsza na úwiecie paÒstwowa regulacja prawna systemu rentowo-emerytalnego (niem. Invalidit‰tsund Alterversicherungsgesetz) (Schulze, Jochem, 2007: 671), powszechnie identyfikowana z nazwiskiem Ûwczesnego kanclerza Cesarstwa Niemieckiego Otto von
Bismarcka (R¸rup, 2002: 137). Istota tego rozwiπzania dotyczy≥a przede wszystkim obowiπzkowoúci ubezpieczenia emerytalnego ñ wprowadzono ustawowy obowiπzek ubezpieczenia, za realizacjÍ ktÛrego odpowiedzialni stali siÍ pracodawcy.
Systemem objÍci zostali robotnicy i ma≥o zarabiajπcy pracownicy umys≥owi. Nie
objÍto nim natomiast gÛrnikÛw, ktÛrzy pozostali przy swoim zawodowym planie
emerytalnym (Czajka, 2003: 146ñ147). Pierwotne rozwiπzanie przewidywa≥o
op≥acanie sk≥adek emerytalnych, inwestowanie zgromadzonych zasobÛw, a nastÍpnie wyp≥acanie úwiadczeÒ emerytalnych. Sk≥adki op≥acali w po≥owie pracownicy i pracodawcy, wspomagani dop≥atπ z budøetu centralnego. PrzeciÍtna wysokoúÊ sk≥adki, zrÛønicowana dla rÛønych grup dochodowych, wynosi≥a 1,7% wynagrodzenia (Schulze, Jochem, 2007: 671). Zgromadzone sk≥adki przedsiÍbiorcy
przekazywali do odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej, ktÛra odpowiedzialna
by≥a nastÍpnie za ich korzystne zainwestowanie i wyp≥aty emerytur. System ten
by≥ zatem rozwiπzaniem kapita≥owym, ale bez indywidualnej ewidencji sk≥adek.
Wiek emerytalny okreúlony zosta≥ na poziomie 70 lat (Øukowski, 2006: 120). Do
wyp≥aty emerytury wymaganych by≥o takøe 30 lat staøu w systemie (Schulze, Jochem, 2007: 671).
W 1890 r. powsta≥y pierwsze krajowe kasy ubezpieczeÒ robotnikÛw (niem.
Landesversicherungsanstalten LVA), wÛwczas pod nazwπ Versicherungsanstalten
(VA)5, a w 1891 r. wesz≥o w øycie Invalidit‰ts- und Alterversicherungsgesetz.
W 1907 r. powsta≥a Kasa Morska (niem. Seekasse)6. W 1911 r. obowiπzkowym
ubezpieczeniem emerytalnym objÍto wszystkich pracownikÛw umys≥owych (niem.
Versicherungsgesetz f¸r Angestellte) (Schulze, Jochem, 2007: 671). W 1912 r. powsta≥a osobna regulacja prawna w zakresie emerytur dla gÛrnikÛw. Rok pÛüniej
wiek emerytalny urzÍdnikÛw zosta≥ okreúlony na 65 lat (Pension Reform and the
Development of Pension Systems. An Evaluation of World Bank Assistance, 2006:
62), a minimalny okres sk≥adkowy okreúlono na 10 lat dla mÍøczyzn i 6 lat dla kobiet oraz inwalidÛw (Schulze, Jochem, 2007: 671). W 1919 r. powsta≥a Federacja
Niemieckich Regionalnych Instytucji Ubezpieczeniowych (niem. Verband Deutscher Landesversicherungsanstalten VDL)7. W 1923 r., ustawπ o bractwach gÛrnihttp://de.wikipedia.org/wiki/Landesversicherungsanstalt, dostÍp 27 grudnia 2007 r.
http://www.deutsche-rentenversicherung-knappschaft-bahn-see.de/nn_40284/DRVKBS/
de/Inhalt/1_UeberUns/6_geschichte/3_see/see.html, dostÍp 27 grudnia 2007 r.
7 http://www.deutsche-sozialversicherung.de/en/pension/history.html , dostÍp z 23 grudnia
2007.
5
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czych, wprowadzono jednolite ubezpieczenie gÛrnicze w ca≥ej Rzeszy, obejmujπce
ubezpieczenie chorobowe, inwalidzkie i emerytalne (Ratajczak, 2004: 241), a wiek
emerytalny robotnikÛw zosta≥ obniøony do 65 lat (Bˆrsch-Supan, Wilke, 2006:
574). W 1925 r. zaczÍ≥y powstawaÊ pierwsze zak≥ady ubezpieczeÒ emerytalnych
dla rzemieúlnikÛw, osÛb samozatrudniajπcych siÍ oraz twÛrcÛw (niem. Versorgungswerken)8. W 1927 r. pojawi≥a siÍ pierwsza regulacja prawna w zakresie bezrobocia (Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2006, 2006:
124). W 1929 r. wprowadzono wiek emerytalny na poziomie 60 lat dla bezrobotnych urzÍdnikÛw (Bˆrsch-Supan, Wilke, 2006: 574). Od 1933 r. zasoby systemu
emerytalnego zaczÍ≥y byÊ wykorzystywane do realizacji rzπdowego programu
zbrojeniowego (Schm‰hl, 2005: 115). W 1938 r. wprowadzono ubezpieczenie emerytalne rzemieúlnikÛw, a VDL zosta≥a przekszta≥cona w Krajowy Zwiπzek Niemieckich Instytucji Ubezpieczenia Emerytalnego (niem. Reichsverband Deutscher
Rentenversicherungstr‰ger RDR), ktÛry z kolei w 1946 r. zmieni≥ nazwÍ na Zwiπzek Niemieckich Instytucji Ubezpieczenia Emerytalnego (niem. Verband Deutscher Rentenversicherungstr‰ger ñ VDR)9.
Po II wojnie úwiatowej, w 1948 r. w Bizonii wydano akt prawny podnoszπcy
wysokoúÊ sk≥adki emerytalnej oraz wyrÛwnujπcy uprawnienia emerytalne robotnikÛw i urzÍdnikÛw (Czajka, 2003: 149). W wyniku podzia≥u Niemiec na dwa
paÒstwa ñ NRD i RFN, funkcjonowa≥y w nich odrÍbne, krajowe systemy emerytalne. W 1949 r. w NRD wprowadzono system emerytalny o sta≥ej sk≥adce, wzorowany na rozwiπzaniach sowieckich typu pay-as-you-go. W 1953 r. w NRF powsta≥ Federalny Zak≥ad UbezpieczeÒ PracownikÛw Umys≥owych (niem. Bundesversicherungsanstalt f¸r Angestellte BfA) (Ruland, 2005). Rok pÛüniej wprowadzono pierwszπ regulacjÍ prawnπ w zakresie zasi≥kÛw rodzinnych (Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2006, 2006: 125). W 1957 r. pojawi≥o siÍ tam rozwiπzanie typu pay-as-you-go w postaci tzw. czÍúciowej metody os≥onowej (niem. Abschnittsdeckungsverfahren) (R¸rup, 2002: 137). Wprowadzono
wÛwczas indeksowanie emerytur wskaünikiem wzrostu wynagrodzeÒ brutto,
a kapita≥owa formu≥a systemowa zosta≥a zastπpiona metodπ repartycyjnπ. Rozwiπzanie to zosta≥o wÛwczas nazwane emeryturπ dynamicznπ (niem. dynamische Rente) (Schulze, Jochem, 2007: 671). Ponadto ubezpieczeniem emerytalnym
objÍci zostali rÛwnieø rolnicy (Øukowski, 2006: 121) i zaczÍ≥y powstawaÊ rolnicze
lokalne kasy opieki na staroúÊ, zrzeszone w Federalnym Stowarzyszeniu RolnikÛw (niem. Alterssicherung der Landwirte) (Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft. 50 Jahre Alterssicherung der Landwirte, 2007). Wiek emerytalny kobiet
zosta≥ okreúlony na 60 lat (Bˆrsch-Supan, Wilke, 2006: 574). W 1960 r. powsta≥o
nowe prawo o ubezpieczeniu emerytalnym rzemieúlnikÛw.
W 1968 r. w NRD wprowadzono dodatkowy dobrowolny system emerytalny.
Sk≥adka wynosi≥a 10% dochodÛw i op≥acana mog≥a byÊ przez osoby zarabiajπce
8 Jako pierwsza powsta≥a bawarska kasa aptekarzy (niem. Bayerische Apothekerversorgung). PorÛwnaj: 75 Jahre Bayerische Apothekerversorgung, 2000.
9 http://www.deutsche-sozialversicherung.de/en/pension/history.html, dostÍp z 23 grudnia 2007.
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rocznie od 7.200 do 14.400 marek wschodnioniemieckich (DDM). W 1972 r. emerytury z tego systemu otrzymywa≥o 21 tysiÍcy osÛb10. W tym samym czasie,
w RFN dobrowolne ubezpieczenia emerytalne zosta≥y zaoferowane osobom samozatrudniajπcym siÍ oraz gospodyniom domowym11. Wprowadzono rÛwnieø moøliwoúÊ przechodzenia na emeryturÍ mÍøczyznom w wieku 63 lat, osobom bezrobotnym i inwalidom w wieku 60 lat (Bˆrsch-Supan, Schnabel, Kohnz, Mastrobuoni,
2004: 289). W 1974 r. powsta≥a regulacja prawna o zak≥adowych systemach emerytalnych, dzia≥ajπcych na zasadach dobrowolnoúci (Czajka, 2003: 171). W 1981 r.
sk≥adka emerytalna wynosi≥a 18,5% wynagrodzenia (Czajka, 2003: 150). Od
1983 r. emeryci zaczÍli op≥acaÊ sk≥adki na ubezpieczenie zdrowotne.
W 1988 r. nowelizowano prawo o ubezpieczeniach zdrowotnych (Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2006, 2006: 120). Reforma wesz≥a
w øycie z poczπtkiem 1992 r. (niem. Rentenreformgesetz RRG) (Schludi, 2005:
132). Przewidywa≥a ona stopniowe podwyøszanie wieku emerytalnego mÍøczyzn
z 63 do 65 lat w latach 2000 i 2001, natomiast wieku emerytalnego kobiet z 60
lat do 65 lat w latach 2000ñ200612. Innπ waønπ regulacjπ by≥a zmiana zasady indeksowania emerytur z indeksowania w stosunku do wynagrodzeÒ brutto na odniesienie do wynagrodzeÒ netto. Ponadto wprowadzono moøliwoúÊ kontynuowania zatrudnienia po osiπgniÍciu wieku emerytalnego przy zwiÍkszaniu úwiadczenia emerytalnego o 0,5% za kaødy miesiπc dalszego zatrudnienia. Jednoczeúnie
wczeúniejsze od wieku ustawowego przejúcie na emeryturÍ skutkowa≥o obniøeniem úwiadczenia o 0,3% za kaødy miesiπc wczeúniejszego przejúcia na emeryturÍ, ale nie wiÍcej niø o 10,8% (Berkel, Bˆrsch-Supan, 2005: 88). Wprowadzono
wtedy takøe pojÍcie tzw. Ñemerytury standardowejî, ktÛre oznacza≥o poziom
úwiadczenia emerytalnego dla osoby, ktÛra przez 45 lat otrzymywa≥a przeciÍtne
wynagrodzenie w gospodarce (Ratajczak, 2004: 263). Reforma podnios≥a takøe
wielkoúÊ subsydium federalnego do systemu emerytalnego (niem. Bundeszeschuss) do poziomu 20% ca≥kowitych wydatkÛw (Schludi, 2005: 132).
W 1990 r., po unifikacji paÒstwowej, rozwiπzania z Niemiec Zachodnich zosta≥y wdroøone takøe w landach wschodnich. Jednakøe unifikacja paÒstwowa
stworzy≥a problemy, ktÛrych nie przewidywali twÛrcy reformy wprowadzonej
w 1992 r. NajwiÍkszym z nich by≥o wysokie bezrobocie w by≥ym NRD, ale problemem by≥a takøe pogarszajπca siÍ sytuacja gospodarcza na zachodzie Niemiec.
Znaczπcπ trudnoúciπ zaczÍ≥a byÊ takøe niekorzystna sytuacja demograficzna.
Z poczπtkiem 1995 r. wprowadzono obowiπzkowπ sk≥adkÍ na ubezpieczenie
w zakresie opieki nad ludümi starymi (Federal Republic of Germany. National Strategy Report on Old-Age Pension Provision 2005, 2005: 51). W 1996 r.
10 System wprowadzony zosta≥ na podstawie regulacji prawnej z 15 marca 1968 ñ Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik, Part II, No. 29, 1 April 1968, pp. 154ñ160. PorÛwnaj: http://www.osa.ceu.hu/files/holdings/300/8/3/text/26-3-7.shtml, dostÍp z 27 grudnia 2007.
11 http://www.deutsche-sozialversicherung.de/en/pension/history.html, dostÍp z 23 grudnia
2007 r.
12 Ostatecznie wiek emerytalny kobiet zosta≥ podniesiony z 60 do 65 lat w okresie od stycznia 2000 r. do grudnia 2004 r. PorÛwnaj: Mattil, 2006: 231.
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znowelizowano prawo w zakresie ubezpieczenia wypadkowego (Social Security
Programs Throughout the World: Europe, 2006, 2006: 122). Od 1 lipca 1997 r.
wiek wczeúniejszego przejúcia na emeryturÍ urzÍdnikÛw paÒstwowych podwyøszono z 62 do 63 lat (Bˆrsch-Supan, Schnabel, Kohnz, Mastrobuoni, 2004:
295ñ296). Jednoczeúnie w stosunku do urzÍdnikÛw paÒstwowych wprowadzono
zasadÍ, øe wczeúniejsze od wieku ustawowego przejúcie na emeryturÍ
skutkuje obniøeniem úwiadczenia o 0,3% za kaødy miesiπc wczeúniejszego
przejúcia na emeryturÍ (Berkel, Bˆrsch-Supan, 2005: 90). W 1997 r. znowelizowano prawo w zakresie ubezpieczenia od bezrobocia (Social Security Programs
Throughout the World: Europe, 2006, 2006: 124), a sk≥adka na ubezpieczenie
emerytalne wynosi≥a 20,3% wynagrodzenia brutto (Schludi, 2005: 135).
Reforma z 1997 r., ktÛra mia≥a wejúÊ w øycie z poczπtkiem 1999 r., po zmianie ekipy rzπdzπcej zosta≥a znacznie ograniczona. Juø w 1998 r. wprowadzono
podwyøszenie wysokoúci podatku VAT z 15 na 16%, przeznaczajπc ten 1% na uzupe≥nienie zasobÛw systemu emerytalnego (Schludi, 2005: 139). Poczπtkowo reforma ograniczy≥a siÍ do wprowadzenia czynnika demograficznego, zwiπzanego ze
spodziewanπ d≥ugoúciπ øycia, do kalkulacji wysokoúci emerytury oraz do wyd≥uøenia do trzech lat (Veil, 2004: 210) okresu przeznaczonego na wychowanie dziecka (niem. Kindererziehungszeiten), uznawanego do staøu emerytalnego (R¸rup,
2002: 148ñ149). Ostatecznie jednak wycofano czynnik demograficzny z kalkulacji emerytur. Wprowadzono natomiast rozszerzenie obowiπzywania systemu podstawowego na osoby samozatrudniajπce siÍ i prowadzπce firmy jednoosobowe,
a takøe podwyøszono wiek emerytalny dla inwalidÛw z 60 na 63 lata (Schulze,
Jochem, 2007: 677).
W 1999 r., w landach zachodnich, 64% osÛb zatrudnionych w przemyúle
i 28% osÛb zatrudnionych w handlu by≥o objÍtych dodatkowymi zak≥adowymi
systemami emerytalnymi, podczas gdy w landach wschodnich udzia≥y te wynosi≥y odpowiednio 20% i 16% (Czajka, 2003: 176). W tym samym roku aø 47% spoúrÛd urzÍdnikÛw paÒstwowych, ktÛrzy przeszli w tym roku na emeryturÍ, przesz≥o na emeryturÍ wczeúniejszπ z powodu inwalidztwa (Berkel, Bˆrsch-Supan,
2005: 91). W 2000 r. wprowadzono udzia≥ podatku ekologicznego w finansowaniu
czÍúci dotacji budøetowej do systemu emerytalnego (Schulze, Jochem, 2007: 674).
W latach 2000 i 2001 emerytury by≥y przejúciowo indeksowane indeksem cen
konsumenckich (Schludi, 2005: 150). W 2001 r. sk≥adka emerytalna wynosi≥a
19,3% wynagrodzenia, z czego po po≥owie p≥acili pracodawca i pracownik (R¸rup,
2002: 138), a emerytura standardowa z podstawowego úwiadczenia emerytalnego wynosi≥a netto ok. 2008 DEM w zachodnich landach i 1741 DEM we wschodnich landach (R¸rup, 2002: 142).
W 2001 r. system bazowy obejmowa≥ 96% mÍøczyzn i 98% kobiet w wieku
emerytalnym (Mattil, 2006: 93). W roku tym mia≥a miejsce kolejna reforma
emerytalna, ktÛra wesz≥a w øycie z poczπtkiem 2002 r. (Czajka, 2003: 154).
Przewidywa≥a ona zmiany wysokoúci sk≥adki na ubezpieczenie emerytalne zaleøne od sytuacji demograficznej, z gÛrnym pu≥apem na poziomie 22% wynagrodzenia. Ponadto reforma wprowadzi≥a moøliwoúÊ tworzenia emerytur w systemach

88

Vizja - 5-2008 - Wspolczesna ekonomia.qxd

Nr 1/2008(5)

08-03-28

15:45

Page 89

WSPÓ£CZESNA EKONOMIA

zak≥adowych (II filar), w tym w funduszach emerytalnych (Mattil, 2006: 105),
i w postaci oszczÍdnoúci indywidualnych (III filar). Wprowadzenie II filara zak≥ada≥o za≥oøenie o redukcji stopy zastπpienia z I filara z 70% do 64% (Schulze, Jochem, 2007: 677). Rozwiπzania te mia≥y byÊ wspomagane subsydiami paÒstwowymi do sk≥adek pracownikÛw oraz ulgami podatkowymi od zap≥aconych sk≥adek. Docelowo, od 2008 r. dop≥ata podstawowa w ramach subsydium bÍdzie osiπgaÊ roczny poziom 154 EUR plus 185 EUR rocznie za kaøde posiadane dziecko,
a ulga podatkowa wyniesie 4% podstawy wymiaru podatku (Veil, 2004: 217).
Zak≥adowe i indywidualne systemy emerytalne powinny przewidywaÊ wiek
emerytalny na poziomie co najmniej 60 lat (Czajka, 2003: 158ñ159), a wymagany minimalny okres uczestnictwa w indywidualnym systemie emerytalnym obniøono z 10 na 5 lat (Schm‰hl, 2005: 135), a wiek uprawniajπcy do uczestniczenia w systemie zak≥adowym obniøono z 35 do 30 lat (Federal Republic of Germany. National Strategy Report on Old-Age Pension provision 2005, 2005: 39).
W 2002 r. w podstawowym systemie emerytalnym 80% wydatkÛw finansowane
by≥o ze sk≥adek op≥acanych przez uczestnikÛw systemu, zaú reszta uzupe≥niana
by≥a dotacjπ budøetowπ (Holzmann, MacKellar, Rutkowski, 2003: 30), a w uzupe≥niajπcych ubezpieczeniach emerytalnych uczestniczy≥o 9% uprawnionych
(The Handbook of Western European Pension Politics, 2007: 891).
Od 2003 r. wprowadzono pojÍcie finansowanego z podatkÛw powszechnych
zabezpieczenia minimalnego (niem. bedarfsorientierte Grundsicherung) (Mattil,
2006: 104), ktÛre wyp≥acane osobom w wieku ponad 65 lat, stanowi≥o raczej element opieki spo≥ecznej, a nie systemu emerytalnego (Øukowski, 2006: 126).
W tym roku bieøπce zasoby systemu emerytalnego wystarcza≥y na wyp≥aty emerytur przez oko≥o pÛ≥ miesiπca (Schm‰hl, 2005: 116), a w dodatkowych zawodowych systemach emerytalnych uczestniczy≥o 54% zatrudnionych (The Handbook
of Western European Pension Politics, 2007: 891). W kwietniu 2003 r., w raporcie tzw. ÑKomisji R¸rupaî13 zalecono m.in.:
ï podwyøszenie wieku emerytalnego z 65 do 67 lat, w okresie lat 2011ñ2035,
ï karanie wczeúniejszego przechodzenia na emeryturÍ,
ï zmniejszenie rocznych wzrostÛw przyznanych juø emerytur14.
Od 1 stycznia 2004 r. instytucje prowadzπce programy emerytalne zosta≥y zobowiπzane do rozsy≥ania ubezpieczonym, ktÛrzy ukoÒczyli 27 lat, informacji
o zgromadzonych zasobach i przewidywanej wielkoúci emerytury (Federal Republic of Germany. National Strategy Report on Old-Age Pension Provision 2005,
2005: 47). W 2004 r. znowelizowano prawo w zakresie zasi≥kÛw rodzinnych (Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2006, 2006: 125) oraz zadecydowano o stopniowym wprowadzaniu opodatkowania wszystkich wyp≥at
13 Nazwa komisji pochodzi≥a od nazwiska jej przewodniczπcego, niemieckiego ekonomisty
Berta R¸rupa.
14 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/05/feature/de0305104f.htm, dostÍp 27 grudnia 2007.
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o charakterze emerytalnym w formule EET15 w okresie lat 2005ñ2040 (Mattil,
2006: 103). Na koniec 2004 r. 4,2 mln osÛb uczestniczy≥o w prywatnych, indywidualnych programach emerytalnych (Federal Republic of Germany. National
Strategy Report on Old-Age Pension Provision 2005, 2005: 10).
Od poczπtku 2005 r. wesz≥a w øycie nowelizacja prawa o ubezpieczeniach
emerytalnych w zakresie struktur organizacyjnych (niem. Gesetz zur Organisationsreform der gesetzlichen Rentenversicherung RVOrgG). Na jej podstawie,
1 paüdziernika 2005 r. Federacja Niemieckich InstytutÛw Ubezpieczenia Emerytalnego (niem. Verband Deutscher Rentenversicherungstr‰ger VDR), skupiajπca
22 krajowe kasy ubezpieczeÒ robotnikÛw, osobne dla kaødego kraju zwiπzkowego i miasta wydzielonego (niem. Landesversicherungsanstalten LVA), po≥πczy≥a
siÍ z Federalnym Instytutem UbezpieczeÒ Pracowniczych (niem. Bundesversicherungsanstalt f¸r Angestellte BfA), tworzπc nowπ instytucjÍ ñ Niemiecki Zwiπzek Ubezpieczenia Emerytalnego (niem. Deutsche Rentenversicherung Bund
DRB). Ponadto branøowe kasy gÛrnikÛw, marynarzy i kolejarzy po≥πczy≥y siÍ
w drugπ federalnπ instytucjÍ ubezpieczenia emerytalnego ñ Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalne GÛrnictwa-Kolejnictwa-Morza (niem. Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See)16. Ponadto z poczπtkiem 2005 r. do obliczania
úwiadczenia emerytalnego ponownie wprowadzono wskaünik demograficzny
(Mattil, 2006: 99), zaleøny od stosunku liczby osÛb pracujπcych w gospodarce do
liczby emerytÛw, wiek emerytalny dla osÛb bezrobotnych podwyøszono z 60 do 63
lat (Schulze, Jochem, 2007: 678), a takøe wdroøono w øycie nowe prawo o opodatkowaniu emerytur (Federal Republic of Germany. National Strategy Report on
Old-Age Pension Provision 2005, 2005: 17). W po≥owie 2005 r. w dodatkowych zawodowych systemach emerytalnych uczestniczy≥o 15,3 mln osÛb, co stanowi≥o
57% osÛb zatrudnionych (Federal Republic of Germany. National Strategy Report on Old-Age Pension provision 2005, 2005: 10). W tym okresie sk≥adka emerytalna w systemie podstawowym wynosi≥a 19,5% wynagrodzenia (Schulze, Jochem, 2007: 673).
Z poczπtkiem 2006 r. do obliczania úwiadczenia emerytalnego wprowadzono
kolejny wskaünik korygujπcy, uwzglÍdniajπcy stosunek zarobkÛw brutto pracownika do najwyøszego poziomu zarobkÛw, podlegajπcego op≥acaniu sk≥adek emerytalnych (Mattil, 2006: 99). W czerwcu 2006 r. rozpoczÍto proces wdraøania systemu kart elektronicznych dla emerytÛw w ramach projektu e-Government.
W marcu 2007 r. zaakceptowano formalnie podwyøszanie wieku emerytalnego
z 65 do 67 lat z poczπtkiem roku 2012, o jeden miesiπc rocznie w okresie lat
2012ñ2024 oraz o dwa miesiπce rocznie w okresie lat 2024ñ2029. Praktycznie
oznacza to wiek emerytalny rÛwny 67 lat dla osÛb urodzonych po 1963 r. W przy-

15 Forma opodatkowania planÛw emerytalnych, przy przyjÍciu ktÛrej sk≥adki sπ zwolnione
z opodatkowania, dochody inwestycyjne oraz zyski kapita≥owe funduszy emerytalnych sπ rÛwnieø zwolnione z opodatkowania, ale wyp≥acane úwiadczenia emerytalne sπ opodatkowane.
16 http://www.uni-bielefeld.de/soz/Forschung/Projekte/regina/pdf/VDR%20Text.pdf, dostÍp
23 grudnia 2007 r.
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padku osÛb op≥acajπcych sk≥adkÍ emerytalnπ przez 45 lat, zachowany zostanie
wiek emerytalny 65 lat (LipiÒski, 2007).

3. Stan obecny systemu emerytalnego w Niemczech
Niemiecki system emerytalny sk≥ada siÍ z trzech filarÛw:
ï systemu bazowego, stanowiπcego I filar sk≥adkowy,
ï dodatkowych, zawodowych systemÛw emerytalnych, stanowiπcych tzw. II
filar,
ï uzupe≥niajπcego, indywidualnego ubezpieczenia emerytalnego, bÍdπcego
tzw. III filarem.
Filarem Ñzerowymî jest w Niemczech zabezpieczenie minimalne (niem. bedarfsorientierte Grundsicherung), ktÛre jednak traktowane jest jako element zabezpieczenia spo≥ecznego, a nie systemu emerytalnego (Schulze, Jochem, 2007:
674).
System bazowy jest obowiπzkowy i zawiera w sobie nastÍpujπce elementy
sk≥adowe (Synthesis Report on Adequate and Sustainable Pensions. Annex.
Country Summaries, 2006: 22):
ï podstawowy system emerytalny (niem. Gesetzliche Rentenversicherung
GRV),
ï system emerytalny dla urzÍdnikÛw paÒstwowych (niem. Beamtenversorgung),
ï system emerytalny dla rolnikÛw i wolnych zawodÛw (niem. Berufsst‰n dische Versorgungswerke).
Osoby samozatrudniajπce siÍ, ale niestanowiπce firm jednoosobowych, mogπ
dobrowolnie uczestniczyÊ w bazowym systemie emerytalnym. W ramach GRV
istnieje rÛwnieø specjalne rozwiπzanie emerytalne dla gÛrnikÛw.
W podstawowym programie emerytalnym uczestniczπ wszyscy robotnicy,
pracownicy umys≥owi, gÛrnicy, marynarze i kolejarze (Schulze, Jochem, 2007:
674). Wiek emerytalny wynosi 65 lat, a dla uzyskania emerytury wymagany jest
co najmniej piÍcioletni okres sk≥adkowy (niem. Wartezeit) (Schludi, 2005: 129).
Moøliwe jest przejúcie na wczeúniejszπ emeryturÍ w wieku 63 lat, ale jedynie
w przypadku posiadania staøu pracy rÛwnego 35 lat (Whitehouse, 2007: 74). Ponadto osoby z ciÍøkim inwalidztwem mogπ przejúÊ na standardowπ emeryturÍ
w wieku 60 lat, pod warunkiem posiadania 35 lat staøu pracy. PÛüniejsze przejúcie na emeryturÍ jest premiowane podwyøszeniem wysokoúci úwiadczenia
o 0,5% za kaødy miesiπc przed≥uøonego zatrudnienia. Sk≥adka emerytalna wynosi 19,9%17 i jest op≥acana po po≥owie przez pracownika oraz pracodawcÍ18.
W przypadku osÛb zarabiajπcych do 400 EUR miesiÍcznie, sk≥adkÍ w wysokoúci
17 http://www.bmas.de/coremedia/generator/23030/2007_12_21_aenderungen_2008_kurz.
html, dostÍp z 27 grudnia 2007 r.
18 http://www.dia-vorsorge.de/df_010117.htm , dostÍp 23 grudnia 2007 r.
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12% wynagrodzenia op≥aca jedynie pracodawca, a w przypadku gÛrnikÛw, marynarzy i kolejarzy sk≥adka op≥acana przez pracodawcÍ wynosi 16,45% wynagrodzenia brutto, a przez pracownika 9,95%19. Sk≥adka op≥acana jest do gÛrnego pu≥apu 180% (Legros, 2006: 207) przeciÍtnego wynagrodzenia brutto w poprzednim
roku. Przewiduje siÍ, iø jej wysokoúÊ w 2008 r. wyniesie 63 600 EUR rocznie
w landach zachodnich i 54 000 EUR w landach wschodnich. W przypadku gÛrnikÛw, marynarzy i kolejarzy gÛrny limit sk≥adki w 2008 r. wyniesie 78 600 EUR
rocznie w landach zachodnich i 66 600 EUR w landach wschodnich20. Zarobki do
poziomu 400 EUR miesiÍcznie sπ zwolnione od op≥acania sk≥adki emerytalnej
przez pracownika (Social Security Programs Throughout the World: Europe,
2006, 2006: 118), a osoby o dochodzie od 401 do 800 EUR miesiÍcznie p≥acπ zredukowanπ, ale progresywnie wzrastajπcπ sk≥adkÍ emerytalnπ (Schulze, Jochem,
2007: 673). Dodatkowo ürÛd≥em finansowania wyp≥acanych emerytur jest dotacja budøetowa, stanowiπca oko≥o 24% wartoúci wyp≥acanych úwiadczeÒ emerytalnych (Mattil, 2006: 97). Dotacja ta sk≥ada siÍ z trzech elementÛw (Ratajczak,
2004: 246):
ï dotacji ogÛlnej, zaleønej od zmian poziomu przeciÍtnego wynagrodzenia
brutto oraz od zmian stopy sk≥adki ubezpieczenia emerytalnego,
ï dotacji dodatkowej, ktÛrej wysokoúÊ jest rÛwna 1% wp≥ywÛw z podatku
VAT,
ï uzupe≥nienia dotacji dodatkowej, pochodzπcego z podatku ekologicznego.
WartoúÊ miesiÍcznej emerytury zaleøy od (Mattil, 2006: 98):
ï liczby tzw. ÑpunktÛw p≥acowychî,
ï wskaünika formu≥y dotyczπcego wieku przejúcia na emeryturÍ,
ï aktualnej wartoúci emerytury,
ï wskaünika demograficznego,
ï wskaünika korygujπcego.
Punkt p≥acowy jest ilorazem indywidualnej i przeciÍtnej podstawy wymiaru sk≥adki wszystkich ubezpieczonych w danym roku. Liczba punktÛw p≥acowych jest sumπ punktÛw p≥acowych przyznanych w poszczegÛlnych latach.
Wskaünik wieku przejúcia na emeryturÍ zaleøy od faktycznego wieku zakoÒczenia aktywnoúci zawodowej. Wczeúniejsze przejúcie na emeryturÍ skutkuje obniøeniem wskaünika o 0,3% za kaødy miesiπc wczeúniejszego przejúcia,
a pÛüniejsze przejúcie oznacza podwyøszenie wartoúci wskaünika o 0,5% za kaødy miesiπc pÛüniejszego niø wiek ustawowy przejúcia na emeryturÍ (Ratajczak,
2004: 257ñ258).
Aktualna wartoúÊ emerytury zmieniana jest co roku decyzjπ administracyjnπ.21 Program emerytalny zak≥ada, øe Ñstandardowyî ubezpieczony (Eckrent19 http://www.bmas.de/coremedia/generator/23030/2007_12_21_aenderungen_2008_kurz.
html, dostÍp z 27 grudnia 2007 r.
20 http://www.bmas.de/coremedia/generator/23022/2007_12_21_aenderungen_2008.html,
dostÍp z 27 grudnia 2007 r.
21 Poczπwszy od 1 lipca 2003 r. W 2003 r. jej wartoúÊ wynosi≥a 26,13 EUR w zachodnich landach i 22,97 EUR w landach wschodnich. WiÍcej w: Mattil, 2006: 232.
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ner), po 45 latach uczestniczenia w systemie powinien otrzymywaÊ emeryturÍ na
poziomie 64% wczeúniejszych swoich dochodÛw netto. Wyp≥aty úwiadczeÒ emerytalnych podlegajπ opodatkowaniu na zasadach ogÛlnych (Ratajczak, 2004: 260),
aczkolwiek wiÍkszoúÊ wyp≥acanych emerytur nie przekracza progu zwolnienia
z podatku dochodowego. Systemem administrujπ Niemiecki Zwiπzek Ubezpieczenia Emerytalnego (niem. Deutsche Rentenversicherung Bund DRB) i Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalne GÛrnictwa-Kolejnictwa-Morza (niem. Deutsche
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See).
W programie emerytalnym dla urzÍdnikÛw paÒstwowych22 nie przewiduje siÍ op≥acania sk≥adek ubezpieczeniowych, a úwiadczenia sπ wyp≥acane ze
úrodkÛw budøetowych. Wiek emerytalny wynosi 65 lat, a wczeúniejsze przejúcie
na emeryturÍ w wieku od 63 lat oznacza obniøenie wysokoúci úwiadczenia emerytalnego o 0,3% za kaødy miesiπc wczeúniejszego przejúcia. Standardowa emerytura zaleøy od trzech elementÛw (Bˆrsch-Supan, Schnabel, Kohnz, Mastrobuoni, 2004: 296):
ï poziomu ostatniego wynagrodzenia brutto,
ï stopy zastπpienia zwiπzanej z liczbπ lat wys≥ugi,
ï wskaünika zwiπzanego z wczeúniejszπ emeryturπ.
Maksymalna stopa zastπpienia wynosi 75% w stosunku do wynagrodzenia
brutto. Ten poziom stopy zastπpienia uzyskiwany jest juø po 35 latach s≥uøby
paÒstwowej, co powoduje, øe jedynie 20% urzÍdnikÛw paÒstwowych przechodzi
na emeryturÍ w wieku 65 lat (Bˆrsch-Supan, Wilke, 2006: 586ñ587). Wyp≥acane
emerytury podlegajπ opodatkowaniu na zasadach ogÛlnych.
Systemem emerytalnym dla rolnikÛw administrujπ rolnicze lokalne kasy opieki na staroúÊ, zrzeszone w Federalnym Stowarzyszeniu RolnikÛw (niem.
Alterssicherung der Landwirte). Z kolei emerytury dla wolnych zawodÛw finansowane sπ ze sk≥adek ubezpieczeniowych, ktÛre inwestowane by≥y na rynkach
kapita≥owych (The Handbook of Western European Pension Politics, 2007: 891).
Dodatkowe, zawodowe systemy emerytalne sπ rozwiπzaniami dobrowolnymi, poza tymi tworzonymi dla pracownikÛw zatrudnionych w sektorze publicznym (niem. Zusatzversorgung ÷ffentlichen Dienst Z÷D), w przypadku ktÛrych sπ one obowiπzkowe. Nie ma dodatkowego systemu emerytalnego dla urzÍdnikÛw paÒstwowych. W sektorze prywatnym istnieje piÍÊ rÛønych sposobÛw realizacji dodatkowego zawodowego ubezpieczenia emerytalnego (niem. Betrieblische Altersvorsorge BaV) (Mattil, 2006: 236):
ï bezpoúrednia obietnica,
ï kasa wsparcia,
ï ubezpieczenie bezpoúrednie,
ï kasa emerytalna,
ï fundusz emerytalny.
W systemie dodatkowym mogπ uczestniczyÊ pracownicy, ktÛrzy ukoÒczyli 30
lat. Minimalny wymagany do wyp≥aty úwiadczenia emerytalnego okres uczest22

Do grupy tej zaliczani sπ miÍdzy innymi sÍdziowie i øo≥nierze zawodowi.
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nictwa wynosi 5 lat (Federal Republic of Germany. National Strategy Report on
Old-Age Pension Provision 2005, 2005: 39). Sk≥adki wp≥acane na ten program
emerytalny zwolnione sπ z opodatkowania i obowiπzku odprowadzania sk≥adek
na ubezpieczenia spo≥eczne do poziomu 4% podstawy wymiaru (Øukowski, 2006:
126ñ127). Programy te cieszπ siÍ wzrastajπcπ popularnoúciπ, stajπc siÍ czÍsto
elementem umÛw zbiorowych pomiÍdzy pracodawcami i zwiπzkami zawodowymi. WiÍkszoúÊ programÛw zawodowych funkcjonuje w formule zdefiniowanego
úwiadczenia (ang. defined benefit), zaleønego od lat uczestnictwa w programie
i dochodÛw. NiektÛre programy okreúlajπ docelowπ stopÍ zastπpienia, uwzglÍdniajπcπ úwiadczenie z GRV (Mattil, 2006: 107). Wyp≥aty emerytalne zrealizowane powinny byÊ do 85 roku øycia emeryta. Wyp≥aty opodatkowane sπ na zasadach ogÛlnych. Prowadzenie programÛw typu ubezpieczenie bezpoúrednie, kasa
emerytalna i fundusz emerytalny podlega nadzorowi realizowanemu przez Federalny NadzÛr Ubezpieczeniowy (niem. Bundesaufsichtsamt f¸r das Vesicherungswesen) (Bˆrsch-Supan, Wilke, 2006: 595). OchronÍ przed niewyp≥acalnoúciπ pracodawcy w zakresie bezpoúredniej obietnicy oraz kasy wsparcia zapewnia Stowarzyszenie Zabezpieczenia Emerytalnego (niem. Pension-Sicher-ungs-Verein
PSVaG) (The Handbook of Western European Pension Politics, 2007: 891).
Uzupe≥niajπce, indywidualne ubezpieczenie emerytalne (niem. Riester-Rente) realizowane moøe byÊ w rÛønych formach, poprzez:
ï prywatne zabezpieczenie na staroúÊ w zak≥adach ubezpieczeÒ na øycie,
ï inwestycje mieszkaniowe,
ï oszczÍdnoúci w bankach,
ï nabywanie akcji,
ï oszczÍdzanie w funduszach emerytalnych, inwestujπcych na rynkach kapita≥owych.
Program uzupe≥niajπcy wspomagany jest od 2008 r. dop≥atπ budøetowπ dla
osoby oszczÍdzajπcej w wysokoúci 154 EUR, zwieszonej o dodatkowe 185 EUR na
kaøde posiadane dziecko. Przewiduje wyp≥aty úwiadczenia emerytalnego po osiπgniÍciu 60 roku øycia oraz moøliwoúÊ wyp≥acenia jednorazowo 30% zgromadzonych zasobÛw. Prowadzenie programu uzupe≥niajπcego podlega nadzorowi realizowanemu przez Federalny Zak≥ad Rynkowego Nadzoru Finansowego (niem.
Bundesanstalt f¸r Finanzdienstleistungs- und Finanzmarktaufsicht) (Bˆrsch-Supan, Wilke, 2006: 593).

Zakoñczenie
System emerytalny w Niemczech przez wiele lat stanowi≥ znaczπcy element
tworzonego tam paÒstwa dobrobytu. Dopiero w ostatnich kilku latach Niemcy
rozpoczÍli jego przekszta≥canie, obawiajπc siÍ efektu Ñbomby demograficznejî.
Wdraøane reformy nie ograniczajπ siÍ do zmian parametrycznych, chociaø i tutaj podejmowane sπ decyzje doúÊ radykalne, aczkolwiek wprowadzane p≥ynnie,
jak na przyk≥ad podwyøszenie wieku emerytalnego do 67 lat. Utworzenie II i III
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filarÛw emerytalnych naleøy juø uznaÊ za zmiany o charakterze systemowym.
Jak siÍ wydaje najwaøniejszym czynnikiem dla rozwoju przysz≥ej sytuacji na niemieckim rynku emerytalnym bÍdzie dynamika wzrostu gospodarczego kraju.
Inne obszary krytyczne niemieckiego systemy emerytalnego to wzrastajπce
koszty emerytur, presja budøetowa, spadajπce stopy zastπpienia czy wysokie bezrobocie (Schulze, Jochem, 2007: 660). Problemy w tym zakresie wzmacniane sπ
szczegÛlnie duøym natÍøeniem wczeúniejszego przechodzenia na emeryturÍ (Ratajczak, 2004: 263), faktycznie obniøajπcym wiek emerytalny do poziomu rÛwnego 59,5 lat (Bˆrsch-Supan, Schnabel, Kohnz, Mastrobuoni, 2004: 285). PrzyjÍte
zasady prawne okreúlajπ w przysz≥oúci poziom sk≥adki na ubezpieczenie emerytalne w wysokoúci do 20% wynagrodzenia do 2020 r. i do 22% do 2030 r. (Federal
Republic of Germany. National Strategy Report on Old-Age Pension Provision
2005, 2005: 8). Wszystko to úwiadczy o wzrastajπcej presji systemu emerytalnego na finanse publiczne.
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Pension Systems in Europe. Case of Germany
Summary
The article presents an insight into the old age pension system in Germany.
The authorís goal was to present both, past and present solutions employed by the
Germanís pension system, in search for ideas worth consideration in international comparisons. In the summary, the author highlights as a particular German
approach, on the background of other countries, the fact of implementing in the
German reality the special smart card system for pensioners.
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