
SZOCIÁLPOLITIKA ÉS ÉRDEKVÉDELEM 

Mozgalmas jövőnk 

A demográfiai válság következménye: Aki ma 55 évnél fiatalabb, 
annak fel kell készülni arra, hogy még hosszú ideig fog dolgozni. 
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foglalkoztatás. 

Bevezetés 

Az elsöprő többség legalább nagyvonalakban ismeri a statisztikusok 
által az elkövetkező évtizedekre kiszámított elszomorító prognózisokat. A 
Bertelsmann Alapítvány szerint a németeknek több mint 3/4-e tisztában 
van a Szövetségi Köztársaság demográfiai kilátásaival – a társadalom 
elöregedésével.  

A probléma ismert; az emberek azonban azt hiszik, hogy őket mind-
ez nem érinti. Többségük még mindig elfojtja azokat a következménye-
ket, amelyekkel számukra a kollektív megőszülés jár. Ragaszkodnak ha-
gyományos élettervezésükhöz. Korán akarnak nyugdíjba menni és vi-
szonylag keveset akarnak foglalkozni az öregséggel. 

Az ilyen kívánságok azonban nem reálisak, a tények megdönthetet-
lenek. A népesség életkorának alakulásával foglalkozó prognózisok min-
den más előrejelzésnél megbízhatóbbak és azt mutatják, hogy a néme-
tek már 10 éven belül egy egészen más társadalomban fognak élni: 

– Az egyedüli korcsoport, amelyik még növekedni fog, a 65 évesek 
és idősebbek. Ezzel szemben kevesen lesznek a 25–50 év közöt-
tiek (1. ábra). 

– A Szövetségi Statisztikai Hivatal számításai szerint Németország 
lakosainak száma már 10 éven belül feltartóztathatatlanul csök-
kenni fog. Ezt a fiatal külföldiek betelepülése is csupán késleltetni 
tudja, de megállítani nem. 

– 80 év várható életidő esetén a ma 55 évnél fiatalabbak többsége 
mint érintett és résztvevő, és nem pedig mint külső szemlélő éli át 
ezt a demográfiai változást. 

– A mai fiatalok és középkorúak nem számíthatnak anyagiakkal bő-
ségesen ellátott nyugdíjas évekre. Az állami pénztárak szolgálta-



tásai – nyugdíjak, egészség, ápolás – a jövőben egyre inkább 
csökkennek; a privát tőkebefektetések hozamai az eddiginél is ki-
sebbek lesznek. A jövőben már csak a kiemelkedően jól keresők 
engedhetik meg maguknak, hogy 60 évesen nyugdíjba menjenek. 
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1. ábra Kevesebb fiatal – több idős 

* Legalább 200 000 személy várható életkora, átlagos migrációja. 
 
 

Ezek nyugtalanító tények és közvetlenül érintik az egyént. A holnap 
öregjeinek tovább kell dolgozni, 60 helyett akár 70 éves korukig, és 
mindössze azért, mert a megélhetéshez pénzre van szükségük. Tulaj-
donképpen az embereknek már ma fel kell készülni arra, hogy még évti-
zedekig munkaképesek maradjanak, azonban a legkevesebben teszik 
ezt. 

Németországban a vállalatok rá lesznek kényszerülve arra, hogy idő-
sebbeket foglalkoztassanak – mindössze azért, mert nincs utánpótlás. Tu-
lajdonképpen már ma be kell rendezkedniük arra, hogy dolgozóikat hosz-
szabb ideig megtartsák a termelésben – mégis nagyon kevesen teszik.  

 



Még uralkodik a fiatal munkaerővel kapcsolatos elfogultság. Az idő-
seket kirostálják. Ők pedig szívesen elfogadják a korai nyugdíjazást; az 
állami nyugdíjrendszerek még mindig kivásárolják őket a munkaerőpiac-
ról. 

A jövő még nem kezdődött el, de már a küszöbön áll. A ma foglalkoz-
tatottak többségének fel kell készülni arra, hogy egészen idős korukig 
fognak dolgozni, ami a kereső életszakasz forradalmát jelenti. De hogyan 
is lehet megvalósítani, hogy valaki 70 éves koráig dolgozzon? Hogyan ta-
lálják meg a holnap idősei helyüket a munka gyorsan változó világában? 

Ma még kivétel az, aki idős koráig dolgozik. De vannak, akik idő-
sebb éveikben még mindig megkockáztatják az újat; akik megőrizték nyi-
tottságukat és erejüket. És ők megmutatják, milyen esélyek rejlenek a 
hosszú, produktív életben. 

Magas életkorig aktívnak maradni 
De hogyan is birkózik meg valaki azzal, hogy idős korban lépést 

tartson az óriási technológiai változásokkal? Fejlődés-szociológusok sze-
rint az öntudat és az optimizmus a produktív öregkor alapfeltétele. Hinni 
abban, hogy az ember még fejlődőképes – ez nagyon fontos feltétele 
annak, hogy az ember mozgásban maradjon. Az optimizmus azonban 
távol áll a németektől, szerintük az életet sikerült meghosszabbítani, de 
nem tudják, hogyan kell a megnyert éveket élettel megtölteni 

Az öregségkutatás felismerései ténylegesen azt mutatják, hogy az 
idősek jövőbeni generációja a legjobb feltételekkel rendelkezik ahhoz, 
hogy öregkorában ragyogó szellemi erővel rendelkezzen. Rájuk csak 
korlátozottan érvényes a szellemi öregedés hagyományos receptje.  

A korábbi generációkra a kutatók a következő fejlődési mintát állítot-
ták fel. Az emberek megközelítőleg 20-as éveik végére, 30-as éveik ele-
jére érik el fizikai és szellemi képességeik csúcspontját, azután folyama-
tos a visszaesés. Különösen a logikai intelligencia és emlékezőtehetség 
veszít erejéből. Csak – az érettebb kor tipikus erősségei – a szociális és 
nyelvi készségek maradnak meg hosszabb távon. A középkorúaknál ezt 
a visszaesést kiegyenlíti a tapasztalat. A saját források nagyobb haté-
konysága gondoskodik arról, hogy az emberek 30-as és 40-es éveikben 
érik el személyes teljesítőképességük csúcspontját. Az 50. évtől tagad-
hatatlanul csökken az egyéni teljesítmény. 

A pszichológusok ma abból indulnak ki, hogy ez a minta már így 
nem igaz. Igaz ugyan, hogy a fizikai teljesítőképesség a 30-as évek kö-
zepétől csökken, de tréninggel még évtizedekig magas szinten tartható, 
ha nem kell nehéz fizikai munkát végezni. A fizikaival ellentétben a szel-



lemi képesség sokkal tovább megmaradhat, főleg azoknál az emberek-
nél, akik fiatalon sokat tanultak. Olyan agystruktúrájuk alakult ki, ami elő-
rehaladott korban is nyitott marad az új befogadására. 

Érett felnőtt korban sem kell „szellemileg befagyasztottnak és el-
tompultnak lenni”. Minél többet fogadott be valaki fiatal korában, annál 
könnyebben marad aktív később. Ezért sok vállalat stratégiát fejlesztett 
ki munkatársai teljesítőképességnek javítására. A koncepció élethosszig 
tartó tanulásra és az egészségmegőrzésre épül, célja a produktivitás fo-
kozása. 

Azok a nagy átalakulások, amelyek nem utolsó sorban maga a tár-
sadalom elöregedése miatt következnek be, előreláthatók. A baj csak az, 
hogy az ember életkora előrehaladtával fokozatosan elveszti bátorságát; 
kockázatellenes, és megpróbálkozik azzal, hogy az elértet ne veszélyez-
tesse. 

Az üzemeknek szembe kell nézni azzal a problémával, hogy növek-
szik dolgozóik átlagéletkora, mert a 60-as években születetteket már 
nem lesz egyszerű nyugdíjba küldeni. Sürgősen rá vannak utalva a ne-
hezen hozzáférhető utánpótlásra. Ahhoz viszont, hogy új ismereteket és 
új lelkesedést hozzanak a vállalatba, a fiatalok számára kibontakozási 
lehetőséget kell kínálni. 

Néhány vállalat felismerte a problémát. Ők felteszik maguknak a 
kérdést, hogyan nyithatnának mozgásteret a fiataloknak és egyidejűleg 
hogyan tarthatják meg rugalmasabban és termelékenyebben az időseb-
beket a vállalatnál. Ugyanakkor egyre több cég sejti, hogy az idősebbek 
valami nagyon értékessel is rendelkeznek: nagy tapasztalattal – amit ed-
dig alig használtak ki. A gépipari ágazat számára problémát okoz példá-
ul, hogy az egyetemeken és főiskolákon az elmúlt években kevesen vé-
geztek gépgyártásszakon, és ezért egyre nehezebb megfelelő szakem-
bert találni. Éppen ezért fontosak lesznek az idősebbek, közülük azon-
ban csak kevesen maradnak a hivatalos nyugdíjkorhatárig, azaz 65 éves 
korukig aktívak. Sokan elmennek korengedményes nyugdíjba, és ezzel 
értékes know-how-t vonnak el a vállalatoktól. 

Milyen feltételekre is van szükség ahhoz,  
hogy tovább dolgozzanak?  

Először is, ha kisebb lenne a stressz és a fizikai terhelés, másod-
szor, ha úgy éreznék, hogy megbecsülik őket és egyértelmű perspektívá-
juk lenne az idősebb korban való munkavégzésre. 

 



A KSB AG, Frankenthal cég például ún. „öregedés-ellenes progra-
mot” hozott létre. Rendszeres workshopokat rendeznek a vezetők szá-
mára, aminek célja a „problématudat” megteremtése. Ennek keretében a 
vezetőknek vonzó karrierkilátásokat kell kínálni az 55 év felettiek számá-
ra – mintegy szakmai pályafutást azoknak, akiknek fel kellett adni vezetői 
beosztásukat.  

A dolgozók egészségének megőrzése érdekében minden 55 év fe-
letti munkatárs részére ingyenes egészségszűrést biztosítanak. Az 58 év 
felettieket kérésükre még akkor is felmentik az éjszakai műszak alól, ha 
egészségi állapotuk azt nem teszi szükségessé. Az idősebbek tovább-
képzése céljából számítógépes tanfolyamokat szerveztek, ahol „saját 
tempójuknak” megfelelően tanulhatnak. Annak érdekében, hogy az idő-
sebb munkatársak tudását a fiatalokat elriasztása nélkül az üzemben 
tartsák, egy „patronáló modellt” hoztak létre: a cég régi munkatársai 
know-how-jukat továbbadják fiatal kollegáiknak.  

A Bosch cég például a régóta nyugdíjban lévő szakemberek tapasz-
talataira épít. A Bosch Management Support GmbH-ban tömörített me-
nedzserek, műszakiak és szakértők a Bosch különböző országokban lé-
vő üzemeit projekttanácsadóként támogatják.  

A példák megmutatják, hogyan változhatnak a jövőben a generációk 
közötti üzemen belüli kapcsolatok. Az idősebbek visszalépnek a második 
sorba, támogatják a fiatalokat és továbbadják tudásukat – természetesen 
gyakran kevesebbet keresnek, mint korábban. 

Közgazdászok a mai bérstruktúrában látják a gazdaság uralkodó 
generációs megkülönböztetésének a fő okait. A kereset eddig az életkor-
ral párhuzamosan emelkedett, ami azonban az öregedő személyzetre 
tekintettel a későbbiekben megfizethetetlen lesz. 

A kisebb cégek nem engedhetik meg maguknak, hogy az időseb-
beknek automatikusan magasabb keresetet biztosítsanak, ehelyett telje-
sítményfüggő bérezést alkalmaznak. Inkább az alacsonyabb fizetések és 
nagyobb változó bérhányad módszerét választják. 

Idős korig kreatívnak maradni 

A közgazdászok által ma felvetett egyik nagy kérdés: Lehet-e egyál-
talán innovatív az őszülő társadalom? Hagyományosan a fiatalok privilé-
giuma, hogy a világot új termékekkel és gondolatokkal árasszák el. Az 
idősebbek talán jobban tudnak kommunikálni, eladni, vezetni, dönteni. 
De kreatívnak lenni? 



A kérdés nyitott, az idevágó kutatás eredményei nem egyértelműek. 
Messzemenően lehetséges, hogy a következő évtizedek néhány pozitív 
meglepetést hoznak: Németország és a többi nyugati társadalom egy 
nagy kísérlet előtt áll.  

A múlttal ellentétben a jövőben jól képzett emberek nagy tömege 
marad hosszú ideig közgazdaságilag és szellemileg aktív. Nagyobb szel-
lemi alappal rendelkeznek, mint a fiatalok. Olyan tudással, amit felhasz-
nálhatnak arra, hogy meglepő keresztkapcsolatokat hozzanak létre. Hi-
szen az újítás célja: a meglévő tudást új kombinációkkal összekapcsolni. 

A fiatalok innovációs monopóliumára ellenpélda William Baumol, a 
82 éves New York-i közgazdász, aki még ma is kutat, ír, tanít, tanácsot 
ad és utazik. A fiatalok számára, akik előtt még hosszú pályafutás áll, két 
javaslata van: Sportoljanak, és szálljanak versenybe az új ötletekért és 
kezdeményezésekért; ez fiatalon tartja az agyat.  
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