
MUNKAIDÕ 

35 órás munkahét a keletnémet iparban –  
közgazdasági tallózás 

2003 tavaszán az IG Metall, a fémfeldolgozó-ipari dolgozók szak-
szervezete megpróbálta a 35 órás munkahetet Kelet-Németor-
szágban is bevezetni. Ezzel komoly – részben ideológiai színezetű – 
tudományos, politikai és média-kritikának tette ki magát. Az utóbbi-
nak annál is inkább, mert a gazdaság recesszióhoz közeledett és az 
ellenzők a munkaidő-csökkentést fatális közgazdasági hibának te-
kintették. Milyen hatásai lennének annak, ha Kelet-Németországban 
a vas- és villamosiparban csökkentenék a munkaidőt, és fokozato-
san bevezetnék a 35 órás munkahetet? 
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Bevezetés 

2003 elején az IG Metall felmondta a keletnémet acél-, valamint 
fémfeldolgozó- és villamosiparban a munkaidő-megállapodásokat. Célja 
a heti munkaidő 38 óráról 35 órára csökkentése és ezáltal a nyugatné-
met feltételekhez igazítása volt. A keletnémet országrész feszült gazda-
sági helyzetére és a nyugatnémet iparral szembeni változatlan behozni 
valóra hivatkozva a fémipari munkaadók Szászországban is felmondták 
a tarifaszerződést. A frontok gyorsan keményednek: A keletnémet acél-
ipar munkásai után a szász, majd a brandenburgi fémfeldolgozó- és 
villamosiparban dolgozó kollegák is harcba kezdtek. A beszállítói össze-
fonódások miatt a sztrájk hatása kiterjedhet a nyugatnémet autóipari cé-
gekre is, amelyek ezért a munkaidő lerövidítésére kényszerültek. 

Az acéliparban viszonylag nagyvonalúan rendezték a tarifakonflik-
tust. Az IG Metall és a munkaadók kompromisszumos megállapodást 
kötöttek, miszerint keleten a heti munkaidőt 2009. április 1-jéig fokozato-
san csökkentik 35 órára. A tarifaszerződésben résztvevő partnerek a 
megállapodást a gazdasági helyzethez igazodó felülvizsgálati záradékkal 
egészítették ki. A fémfeldolgozó- és villamosipar területén ezzel szem-

 



ben az IG Metall „történelmi vereséget” szenvedett el, mivel a sztrájkot 
eredménytelenül kellett megszakítani. Bár a szakszervezet kész volt be-
lemenni a 35 és 40 óra közötti átmeneti megoldásba és abba, hogy a 35 
órás munkahetet véglegesen 2011-től vezetik be, konszenzusra nem volt 
lehetőség. A munkaadók szervezete, a Gesamtmetall ugyanis nem ért 
egyet az ütemterv alapján történő fokozatos csökkentéssel, mivel az elő-
re meghatározott ütemterv a cégeknek problémákat okozhat a csökken-
téssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése vagy más egyeztetett fel-
tételek szigorú határidőhöz kötött megteremtése. 

Teremt-e új munkahelyeket a munkaidő-csökkentés? 

A szakszervezet szerint a heti munkaidő 3 órás csökkentésével ösz-
szesen 15 000 munkahelyet lehet teremteni, ill. megvédeni. A rövidebb 
munkaidő vezérszemélyiségei három lényeges érvet említenek: 

– A munkaidő-csökkentések a gazdasági növekedés és a 
termelékenység alakulása között egyre jobban szétnyíló olló 
munkahely-veszélyeztető hatása ellen hatnak. 

– A munkaidő-csökkentés – ha a munkafeltételeket megfelelő tari-
faszerződésekben rögzítik – csökkenti a munkaerő kopását és a 
munkavállalók számára több szabadidőt biztosít, amit saját belá-
tásuk szerint oszthatnak be. 

– A munkaidő-csökkentés a nők és férfiak számára esélyt teremt ar-
ra, hogy a munkát és a családot jobban összehangolják. 

A fémfeldolgozó-ipari munkaadók szervezete, a Gesamtmetall a kö-
vetkezők miatt utasítja el a munkaidő-csökkentésre irányuló javaslatot: 

– Az egyes vállalatok gazdasági helyzete miatt nem fenntartható. A 
szervezet – az IG Metallal egyetértésben – úgy véli, hogy a heti 3 
óra munkaidő-csökkentés 8,6%-kal növelné a költségeket. Azzal 
érvel, hogy ezeket a költségeket nem lehet csupán a rugalmasság 
révén behozni, mivel keleten nagyon behatárolt a mozgástér. Mi-
vel keleten nagyon sok egy műszakban dolgozó kis cég van, a 
munkaidő-csökkentés egyszerűen üzemidő-csökkentést jelente-
ne.  

– Elismerve, hogy a keletnémet ipar az elmúlt évben számos új 
munkahelyet teremtett, a Gesamtmetall úgy véli, hogy ez az in-
tézkedés a tendencia megfékezését jelentené. Nem feltételezi, 
hogy a cégek a munkaidő-csökkenés kompenzálására újabb dol-
gozókat vennének fel, mivel keleten az ágazatban foglalkoztatot-
tak több mint 50%-a kis és közepes cégeknél dolgozik. Felhívja a 

 



figyelmet arra, hogy a keleti fémfeldolgozó-ipar megtorpanása 
esetén az egész keletnémet gazdaság lelassul, mivel keleten a 
fémfeldolgozó-ipar a gazdasági fejlődés hajtóereje. 

– A szervezet attól tart, hogy abban az esetben, ha a nyugati 
tarifamegállapodás keleti országrészben történő teljesítésének tel-
jes költségét a keleten dolgozók viselik, az keleten egyre több 
munkaadót fog arra ösztönözni, hogy kilépjen az ágazati munka-
adók szervezetéből, ami a Gesamtmetall szerint már kritikus hely-
zetet eredményez. 

– A szervezet úgy véli, hogy a munkahely biztonsága a keleti mun-
kavállalók számára fontosabb, mint a munkaidő csökkentése. Az-
zal érvel, hogy a munkavállalókat nem szabad belekényszeríteni a 
munkaidő olyan általános csökkentésébe, ami munkahelyük biz-
tonságát veszélyezteti.  

A munkaidő-csökkentésnek ezt a három célját azonban csak úgy le-
het a munkavállalók anyagi jólétének egyidejű fenntartása mellett elérni, 
ha a munkaidő-csökkentést teljes bérkiegyenlítés, azaz havi jövedelem 
változatlan szinten tartása mellett történik. 

Nem új az arról folyó vita, hogy a heti munkaidő csökkentése új 
munkahelyek teremtéséhez járul-e hozzá vagy meglévőket semmisít 
meg. Immár 150 éves hagyománya van, sőt maguk az érvek sem vál- 
toztak. 

Hatások a termelés növekedésére 

Nem lehet egyszerűen azt feltételezni, hogy a heti munkaidő válto-
zásának nincs hatása a termelés növekedésére. A viszonyításban két 
befolyásnak van jelentősége. Egyrészt a munkaidő-csökkentés a válla-
latnál költségnövekedést és ezáltal nyereségcsökkenést okozna, ha azt 
a piaci verseny miatt az árakban nem lehet teljes egészében érvényesí-
teni. Ilyen termelésgátló költségnövekedés várható, ha a pozitív termelé-
kenységhatás nem elegendő a költségnövelő hatások kompenzálásá-
hoz. Ezek a hatásokra mikrogazdasági szinten a munkaidő-csökkentés 
vonatkozásában három különböző reagálást lehet elképzelni: 

– A vállalatok a u kaidő-csökkentést a túl rá  növelésével akadá-
lyozhatják meg. z túlórapótlékokkal és a mu kaerő kopásával 
járna együtt. 
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– A vállalatok több dolgozót foglalkoztathatnának. Teljes bérki-
egyenlítés esetén több dolgozó kapná ugyanazt a havi bért, mint 

 



korábban. De bérkiegyenlítés nélkül is tartani kell attól, hogy a lét-
számtól függő nem bérjellegű költségek a munkát drágítják. 

– Ha a munkát tőkével helyettesítik, nemcsak a tőkebeszerzés, az 
esetleges szociális terv és végkielégítés miatt merül fel többlet-
költség, hanem rövidebb heti munkaidő esetén a gépek rövidebb 
üzemidejével és ezáltal magasabb tőkehasználati költséggel kell 
számolni. Szakértők megállapítása szerint a heti munkaidő egy 
órával történő csökkentése esetén a tőkeköltség 0,3%-kal emel-
kedik. Ez akkor érvényes, ha a vállalatnál az üzemidő és a mun-
kaidő megközelítőleg azonos, a munkaidő-csökkentést tehát nagy 
vonalakban az egész vállalatra osztják fel. Megfordítva azonban a 
többműszakos üzem rugalmas munkaidő-beosztásra történő átál-
lítása csökkentést eredményezne.  

Makrogazdaságilag pedig a munkaidő-csökkentés a vásárlóerő 
esetleges csökkenését is kiváltaná. Ha a bérkiegyenlítés mellett végre-
hajtott munkaidő-csökkentés első hatásban a foglalkoztatás növekedé-
séhez vezet, emelkedik a jövedelemtömeg is. Ha így van, a vállalatok 
több terméket tudnak eladni vagy drágábban adhatják azt. Ez ösztönzi a 
termelést, aminek további többletfoglalkoztatás a következménye. 
Ugyanígy mehet végbe a lefelé mutató spirál is. 

Nem egyértelmű eredmény 

A munkaidő-csökkentés foglalkoztatási hatásokkal történő elméleti 
magyarázata a téma összetettsége miatt nem hoz egyértelmű ered-
ményt. Egyaránt lehetségesek pozitív és negatív munkahelyhatások. 
Összefoglalva azonban meg kell állapítani: Akkor növekszik annak való-
színűsége, hogy a munkaidő-csökkentés foglalkoztatás bővítésével jár 
együtt, ha 

– kevesebb vállalat tér ki a túlóra elől,  
– a csökkentés kisebb hatást gyakorol a termelékenységre, 
– jobban hozzájárul a költségek tehermentesítéséhez,  
– kevesebb egyéb személyi vonatkozású nem bér jellegű költség 

merül fel, 
– rugalmasabb a vállalat heti munkaidő-tartománya,  
– nagyobb az árakba történő begyűrűztetés lehetősége és  
– nagyobb a vásárlóerőre gyakorolt hatás. 
Az empirikus bizonyítékok szintén többféleképpen értelmezhetők: 

Az 1973-1990 közötti időszak vonatkozásában készült vizsgálat arra az 
eredményre jutott, hogy a rövidebb heti munkaidő munkahelyeket szün-

 



tetett meg. Ezzel szemben a Német Gazdaságkutató Intézet az 1980-as 
évek közepére visszatekintve megállapítja, hogy a munkaidő-csökkentés 
következtében a fémfeldolgozó-iparban a tarifaszerződés életbelépését 
követő első évben mintegy 50 000 dolgozót vettek fel. A tanulmány ezzel 
megerősítette az IG Metall becslését, ami 97 000 új munkahelyből indul 
ki. Maga a Gesamtmetall, a fémipari munkaadók szervezete is foglalkoz-
tatás-növekedésből indult ki, de csak 24 000 fővel számolt.  

Ezekből a tanulmányokból azonban nehéz kiszűrni, hogy a foglal-
koztatottak számának növekedése valójában a munkaidő-csökkentéstől 
függ-e.  

Elviselhetetlen terhet jelent-e a 35 órás munkahét? 

A szakszervezet nemcsak a foglalkoztatási hatásokkal indokolta ter-
vét, hanem követeléseinél formailag az alaptörvényre is támaszkodott. A 
nyugatnémet munkaidőhöz történő igazodással az életkörülményeknek 
is ki kellett volna egyenlítődni. Ezt a nézetet elvileg az érintett dolgozók 
is osztották, és arra hivatkoztak, hogy ennek még nem jött el az ideje: Ha 
keleten és nyugaton azonos életkörülményeket akarnak, ahhoz minde-
nütt egyforma esélyekre van szükség – elsősorban munkahelyek vonat-
kozásában. Ez azonban még messze van. A 35 órás munkahét a szász 
cégeknek a vevőkért és megrendelésekért folytatott versenyben az utol-
só szempont. 

A termelékenységcsökkenés elemzése 

A termelékenységcsökkenéssel foglalkozó részletes elemzéseknél 
először is módszertani problémák merülnek fel. Az adatoknak regionáli-
san, Kelet- és Nyugat-Németország bontásban differenciáltan és elkülö-
nítve kellene a fémfeldolgozó- és villamosipar helyzetét tükrözni. Forrás-
ként szóba jöhetnek egyrészt a feldolgozó iparnak a bruttó értékteremtés 
bázisán alapuló népgazdasági összesített adatai, másrészt az ipari sta-
tisztikából az ágazat forgalmi számai alapján készült számítások. Mind-
két alternatívának vannak hiányosságai. Az első esetben nem eléggé 
éles a vállalatok elhatárolása, a második esetben a „forgalom” összesí-
tés nem alkalmas az ágazat teljesítményének mérésére. A hátrányok és 
előnyök mérlegelése után az értékeléshez a feldolgozóipar bruttó érték-
teremtését vették figyelembe.  

Keleten a munka termelékenysége egyértelműen a nyugati alatt van 
(1. ábra). A keletnémet termelékenység a nyugatinak mintegy 70%-a. A 

 



keletnémet helyzetet még az is súlyosbítja, hogy az üzemek lényegesen 
kisebbek, mint a régi szövetségi tartományokban. A tömegtermelésen 
keresztül ezért lényegesen kisebb költségelőnyöket lehet elérni. 

 

 
1. ábra: Termelékenység és érek a keletnémet iparban 
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A
 2002-ben a keletnémet fémfeldolgozó- és villamosiparban foglal-

koztatottak tényleges órabére nyugati kollegáikénak csupán 2/3-a volt.  
A dinamika tekintetében hatalmas behozni való van a versenypozí
an, amiből a keletnémet ipar az elmúlt években sokat megvalósított. 

Míg a keleti ipar a termelékenység elmaradásából 35 százalékpontot ho-
zott be, a bérkülönbség csak 4,5 százalékponttal csökkent. 

A nyugatnémet és keletnémet ipar differenciált fejlődé
n a bérköltségcsökkenés, a munkaköltségterhek fő mutatója, a hely-

színversenyben folyamatosan eltolódott a keletnémet üzemek javára. 
(Az egységre eső keletnémet bérek 6%-kal maradtak alatta a nyugat-
németországinak.) Ha ez az 1993 óta tartó tendencia változatlan marad, 
az olló a következő 4–5 évben akár 25%-ra is nyílhat.  

Ha a 35 órás munkahétnek az IG Metall részéről e
zatosan történő bevezetéséből indulunk ki, a munkaidő-csökkentés 

a keleti dinamikus termelékenységnövekedéshez igazodva történhet. Ez 

 



feltételezi, hogy a növekedéselőny – a termelékenység nyugati és keleti 
rátái közötti különbség – keleten rendelkezésre áll a munkaidő-csök-
kentésre. 

Egy vállalat gazdasági sikerét azonban nemcsak azon mérik, hogy a 
term

A hozamhelyzet alakulása 

A Bundesbank vizsgálatai alapján a keletnémet vállalatoknál egyér-
telm

(nyereségadó előtt) 

 
 keletnémet vállalatok által elért g még világosabb 

lesz, figyelembe vesszük, hogy nekik ú mozott tőke alap-

elékenységfejlődés elegendő-e a költségnövekedés elviseléséhez, 
hanem a hozam- és nyereséghelyzeten is. A keletnémet vállalatokra vo-
natkoztatva ezzel kapcsolatban rendszeresen viszonylag átlagon aluli 
hozamról ill. a nem elegendő nyereségről beszélnek. 

űen pozitív tendencia tapasztalható (2. ábra). Ha a forgalom nyere-
ségét (a forgalomhoz viszonyított adózás előtti nyereség), mint lényeges 
mutatót vesszük figyelembe, a feldolgozó-ipari vállalatok 1997 óta el-
hagyták a „könnyek völgyét”. Főleg 1999-ben és 2000-ben értek el 3,9% 
és 3,7%-os forgalmi hozamokat, bár ezek a számok még 1 százalék-
ponttal a nyugatnémet vállalatok hozamai alatt vannak. Néhány évvel 
ezelőtt a különbség még 4–5 százalékpont volt.  

 

 

2. ábra A keletnémet feldolgozóipar forgalom alapján mért hozama 
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ján a

hogy a ter-
melé

a 35 órás munkahét bevezetésének az IG Metall 
általi követelésére a recessziós tendenciák és a közvélemény csaknem 
refel

g egyértelmű becslésekre. Azonban a valóság-
tól k

 tárgyi eszközökre sokkal magasabb leírást kell kigazdálkodni (ke-
let: 5,4%; nyugat: 3,5%). Hozamok tekintetében tehát aligha lehet ma 
már a keletnémet ipari üzemek meghatározó lemaradásáról beszélni. 
Ezenkívül a saját tőkehányad keleten kissé magasabb, mint nyugaton 
még akkor is, ha a keletnémet vállalatok vagyonellátottsága (főleg álló-
eszközvagyon esetében) még lemaradást mutat. 

A munkaidő-csökkentés bírálói azonban nem a belnémet verseny-
helyzetet állították a középpontba, hanem azt a lehetőséget, 

st Közép- és Kelet-Európába áthelyezzék, ahol a bérköltségek lé-
nyegesek alacsonyabbak. Tekintettel a kelet- és nyugatnémet ipar vázolt 
felzárkózási folyamatára ez a probléma már nem egyedül Kelet-, hanem 
az egész Németországra is vonatkozik. A 35 órás munkahéttel kapcso-
latban a nyugatnémet munkaadók a tarifatárgyalások vonatkozásában 
nem jelentettek be felülvizsgálati igényt. Nyilvánvalóan boldogulnak a 
csökkentett munkaidővel. 

Összefoglalás 

Kétségtelen, hogy 

exszerűen jelentkező kritikája miatt jobb időpontot is el lehetne kép-
zelni. Másrészről a munkaidő-csökkentésekre vonatkozó követelések a 
vállalatok számára mindig időszerűtlenek. Konjunkturális fellendülés ide-
jén a konjunktúra „elfojtásáról” beszélnénk. A tervezett munkaidő-csök-
kentés mindazonáltal strukturális terv és ezért hosszú távú összefüggé-
sében kellene vizsgálni. 

A munkaidő-csökkentés foglalkoztatási hatásairól folytatott ideológi-
ai vitában nincs lehetősé

ifejezetten elrugaszkodik az, aki egyértelműen azt hangoztatja, hogy 
tudományosan bizonyított a munkaidő-csökkentés munkahely-megszün-
tető hatása.  

helyzet vizsgálatából azonban egy dolog világos: A bér-
kiegyenlítésse

A kiindulási 
l végrehajtott munkaidő-csökkentés a keletnémet iparban 

költségnövekedést okozna és ezáltal a relatív versenypozíciót a nyugat-
német vállalatok javára eltolná. Az elért versenyszint abszolút vizsgálatá-
ra azonban nem elfogadható a munkaadók érvelése. A hozamok tekinte-
tében a keletnémet ipar – a jelenlegi becslésekkel ellentétben – kellő-
képpen erős. Nem lenne szabad a terepet esély nélkül átengednie a 
nyugatnémet konkurenciának. 

 



Ezen túlmenően a munkaidő-csökkentést nem hó-rukk módszerrel, 
hanem fokozatosan és a mindenkori adatok figyelembevételével kellene 
bevezetni. Ez természetesen nem zárja ki, hogy egyes vállalatoknál a 
feszített gazdasági helyzet miatt még valóban nem ajánlott a munkaidő-
csökkentés bevezetése. 

an magatartása kevésbé aggályos gaz-
dasági szempontból, han

Így a munkaadók hajthatatl
em inkább azért, mert a tárgyalások megfenek-

lésé

mindkét 
félne

Összeállította: Jurasits Jánosné 

IG Metall pushes for 35-hour week in the east.
Review, 2003. 352. sz. máj. p. 15–17. 

nden-Woche in der ostdeutschen Industrie – 
ine ökonomische Nachlese. = Wirtschaftsdienst, 83. k. 9. sz. 2003. p. 591–598. 

vel az ellenfélnek tartósan károkat róhatnak fel. Hiszen a közvéle-
ményben az IG Metall a „hunyó”. Hogy a tárgyalásokban végső soron a 
munkaadók „fogtak szelet”, annak kizárólag az volt az oka, hogy a szak-
szervezetek a tárgyalásvezetőt és a sztrájkolókat a történelemben egye-
dülálló formában a saját soraikból nyilvánosan támadták hátba.  

Az IG Metallon belül folyó, személyzetpolitikai hatalmi játék nélkül, 
végül olyan eredmény születhetne, ami hosszú távon esetleg 

k jobb lenne. Hiszen a 35 órás munkahéthez az átlagosnál jobban 
viszonyuló vállalatoknak is félni kell, hogy olyan házi tarifaszerződésbe 
kényszerítik bele őket, ami a végén rájuk nézve rosszabb, mint az ága-
zati tarifaszerződés. Ehhez jön még, hogy az egész ágazatra kiterjedő 
megoldás már most megmutatkozó elutasítása esetén, az időben össze 
nem hangolt egyedi megoldások azzal a veszéllyel járnak, hogy valahol 
mindig van sztrájkveszély, ami a beszállítói struktúrán keresztül más vál-
lalatokat teljesen váratlanul érinthet.  
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Röviden… 

Svédországban növekszik a betegnapok száma 

 – a jó köz-
egészségügyi ellátás ellenére – romlik. Az új szociáldemokrata kormány 
fogla

bb betegállományban. Svédországban ez az arány 4,5%. Egy mun-
kana

 

Úgy tűnik, hogy a svéd dolgozók egészségi állapota

lkozni akar a problémával, de nem az egészségügyi ellátás oldalá-
ról. 

Az Európai Unióban évente a dolgozók 1,9%-a van egy hétig vagy 
tová

pon átlagosan a dolgozók 10%-a hiányzik betegség miatt. A beteg-
ség miatt kiesett munkanapok száma öt év alatt megduplázódott, ami a 
tartós munkaképtelenségi járulékkal együtt a kormány kiadásainak 
10%-t, azaz 12 milliárd USD-nek megfelelő összeget tesz ki. 

nem isznak 
többet, mint más európaiak, nem túlsúlyosak. Az ok tehát 

Miért? teszik fel a kérdést. A svédek nem dohányoznak, 
a meglepő 

egés

 kisebb arányban maradnak el beteg-
ség 

Ezt t

zségügyi támogatások rendszerében keresendő. A svéd beteg a 
betegség első napjára nem kap semmit, a második naptól kezdve azon-
ban fizetésének 80%-át kapja a munkaadójától; két hét után a táppénz a 
fizetés 90%-ra emelkedik, amelyből 80%-ot az állam fizet. Emellett meg-
spórolják az utazás és „kint” ebédelés költségeit is, így „gazdaságos” 
otthon maradni. Egy szakértő szerint a táppénz 90%-ról 75%-ra csök-
kentése megfordítaná a helyzetet. 

Németországban bizonyos körülmények között a táppénz összege 
eléri a teljes fizetést, mégis sokkal

miatt a munkából a német dolgozók. A svédek ilyen mértékben vesz-
tették el a munkaerkölcsüket? Egyik ok a nagymértékű hiányzásra lehet 
az, hogy Svédországban sok a 60 évesnél idősebb – főleg női – dolgozó. 

A kormány most kinevezett egy miniszteri biztost a probléma elem-
zésére. A cél, hogy 2008-ra a betegnapok száma a felére csökkenjen. 

öbbek közt a munkahelyi körülmények javításával akarják elérni, de 
az orvosi ellenőrzés szigorítását is szükségesnek tartják. 

 
(The Economist, 365. k. 8296. sz. okt.–nov. 2002. p. 34.) 

 

 


