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Stałe obniżki składek na ubezpieczenia społeczne dla starszych pracowników. 

Skuteczny instrument utrzymywania zatrudnienia i opóźnienia wcześniejszej 

emerytury? 

 

W artykule autorzy przeanalizowali wpływ na zatrudnienie i płace obniżenia kosztów 

zabezpieczenia społecznego, wprowadzonego w 2002 roku przez władze belgijskie                               

dla pracowników, którzy ukończyli 58 lat. Belgijskie Ubezpieczenie Społeczne przeznacza 

znaczne środki na stałe obniżki składek starszych pracowników. Autorzy potwierdzają opinię 

o minimalnych efektach tych działań. Zarówno w Belgii jak i w wielu innych krajach, płace 

starszych pracowników przekraczają ich wydajność. Pracodawcy powstrzymują się jednak                 

od zwalniania tych pracowników ze względu na zbyt wysokie odprawy oraz utrzymanie pokoju 

społecznego. Obniżenie kosztów wynagrodzeń starszych pracowników nie jest zatem 

konieczne aby utrzymać ich miejsca pracy. Sytuacja zmienia się w momencie gdy ci pracownicy 

nabywają uprawnień do wcześniejszej emerytury, to wtedy pracodawcy mogą pozwolić im                

na odejście z pracy bez konfliktu społecznego, a w takiej sytuacji obniżenie kosztów 

wynagrodzeń może tylko spowolnić ich wyjście z rynku pracy. Zmniejszenie opłat 

doprowadziło do tego, iż pracownicy mogący iść na wcześniejszą emeryturę pozostają w pracy, 

jednak efekt netto dla całkowitego zatrudnienia jest niewielki. Autorzy stwierdzają,                                 

iż pozytywny wpływ na zatrudnienie, w przypadku grupy kwalifikującej się do zwolnienia                      

z opłat, został częściowo anulowany przez utratę miejsc pracy w grupie nieco młodszej. 

Uważają, że zmniejszenie kosztów ubezpieczenia starszych pracowników praktycznie nie ma 

wpływu na utrzymanie zatrudnienia, a koszty netto dla społeczeństwa są większe niż to,                     

co przynosi. Wiek nie jest zatem odpowiednim kryterium dla ukierunkowania na zmniejszenie 

obciążenia. Nie oznacza to jednak, że takie obniżki nigdy nie mogłyby być skutecznym 

instrumentem wspierania zatrudnienia. Według nich efekty obniżenia kosztów ubezpieczenia 

społecznego mogą mieć efekty pozytywne na zatrudnienie pod warunkiem jednak lepszego 

ich ukierunkowania. 


