
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

A 35 órás munkahét hatása a francia  
gazdaságra 

A francia Nemzetgyűlés megvizsgálta azt a kérdést, hogy a 35 órás 
heti munkaidő bevezetése milyen hatást gyakorolt a gazdaságra.  
A gazdasági és politikai élet számos személyiségének meghallgatá-
sa alapján a mérleg inkább negatív. Kétségtelen, hogy a munka- 
idő csökkentése magasabb termelékenységet eredményezett egy 
órára vetítve, de ez nem volt elegendő ahhoz, hogy az egy főre ju- 
tó termelékenység is növekedjen. Mindent összevéve, számos  
közgazdász úgy véli, hogy a munkaidő csökkentésének hosszú tá-
von kedvezőtlen hatása lesz a francia gazdaság növekedési képes-
ségre.  
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A munkaidő csökkentése Franciaországban 

A heti törvényes munkaidőt 1982-ben a korábbi 40 óráról 39 órára 
csökkentették. 1996-ban lehetővé tették a vállalatok számára a munkál-
tatói terhek bizonyos csökkentését, amennyiben megállapodásban vállal-
ják a tényleges munkaidő 10%-os csökkentését, és a foglalkoztatás bő-
vítését. A 35 órás munkahét bevezetését az 1998. évi törvény rögzítette, 
a 20 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalatok számára 2000. ja-
nuár 1-jétől, a többi vállalat számára 2002. január 1-jei hatállyal. A tör-
vény lehetővé tette a munkáltatói terhek könnyítését 5 éven keresztül 
degresszív módon, amennyiben a vállalatok a szociális partnerekkel kö-
tött megállapodásban vállalják – a 35 órára való áttérést megelőzően – a 
tényleges munkaidő 10%-os csökkentését, és munkahelyek teremtését 
6%-os nagyságrendben. A 2000. évi törvény megerősíti a 35 órás mun-
kaidőt, vagylagosan évi 1600 órát megjelölve, és bizonyos módosításo-
kat tartalmaz a megállapodás és a kedvezmények vonatkozásában. 
2003-ban a megengedett túlmunka keretet évi 130 óráról 180 órára  
növelik és a 20-nál kevesebb főt foglalkoztató vállalatoknál a 35 órás 



munkahét bevezetését 2006-ra halasztják. Minden olyan dolgozó után, 
kinek bére alacsonyabb a minimálbér 1,7-szeresénél, a munkáltatói járu-
lékokból degresszív visszatérítés jár. 

A 35 órás munkahét reformterve 

2005-re a francia kormány a társadalmi kohéziós terv kiegészítése-
ként előirányozta a 35 órás munkahét reformját. Ennek lényege a tör-
vény rugalmasabbá tétele, új lehetőségek nyújtása a dolgozók és a vál-
lalatok számára. A reform három célkitűzése: 

– a heti 35 órás munkaidő fenntartása, 
– a vállalatok (különösen a kisvállalkozások) versenyképességének 

megvédése, 
– a munkavállalók választási lehetőségének bővítése, lehetővé té-

ve, hogy akik többet akarnak keresni, többet dolgozhassanak. 
A szociális partnerek között új megállapodást kell létrehozni, amely 

szabályozza a túlmunka javadalmazását, ill. az érte járó pihenőidőt. 
Azoknál a vállalatoknál, amelyeknek nincs aláírt megállapodásuk, növe-
lik a törvényes túlórakontingenst.  

Rugalmasabban kezelik a munkaidő-megtakarítási elszámolást. Az 
összegyűjtött napokat azonnal pénzre vagy szabadságra válthatják, de 
pályafutásuk végéig megtarthatják, korlátozás nélkül. 

A francia munkaidő-csökkentés  
sajátosságai 

A munkaidő csökkentése Franciaországban kivételesnek tekinthető 
más országokhoz képest mind politikai, mind mennyiségi és minőségi 
szempontból. A kérdés az, hogy ezt a sajátosságot mennyiben igazolják 
a fő makrogazdasági hatások. 

Bebizonyosodott, hogy bár a munkaidő-csökkentés keretében a fog-
lalkoztatásra gyakorolt közvetlen hatásokat világosan meghatározták a 
makrogazdasági modellek célkitűzéseként, a közvetett, velejáró hatá-
soknál nem ez a helyzet. Nehéz volt előre jelezni a 35 órára történő átté-
rés későbbi hatását a francia gazdaság növekedésére, a vállalatok ver-
senyképességére vagy a francia terület vonzerejére, ill. a tevékenységek 
kihelyezésére. 

 

 



A francia gazdaság növekedési képességének  
vitatása 

Sok közgazdász véleménye szerint a munkaidő-csökkentés automa-
tikusan mérsékli a francia gazdaság növekedési képességét. A bruttó 
hazai terméket (a továbbiakban GDP) meghatározó tényezők: a munka – 
azaz a dolgozók aránya és a munkával töltött idő –, a tőke és a technika. 
Bármelyik tényező csökkenése – adott esetben a munkáé – negatívan 
hat a globális növekedésre.  

A francia sajátosság a munkaidő-csökkentést illetően:  
a ledolgozott munkaórák számának csökkentése  

Az 1970-es évek óta a munkaidő hossza az OECD-országok több-
ségében csökkenő tendenciát mutat, a termelékenység, és a részmun-
kaidős foglalkoztatás növekedésével összefüggésben. Míg azonban az 
1980-as évektől kezdve a legtöbb OECD-országban lassult ez a csökke-
nés, Franciaországban folytatódott. Manapság Franciaországban az egy 
főre jutó munkaórák száma a legalacsonyabb az OECD-országok között 
– kivéve Németországot, Norvégiát és Hollandiát – és közel 7%-kal ala-
csonyabb az Európai Unió átlagánál. Meg kell jegyezni, hogy a nemzet-
közi statisztikák tartalmazzák a részidős munkát is, ami a három említett 
országban különösen elterjedt. 

Ha tovább folytatjuk a gondolatmenetet, és egybevetjük a munkaidő 
és a foglalkoztatás alakulását kiderül, hogy a munkaképes korú lakos-
ságra vonatkoztatott összes munkaóra száma Franciaországban az 
1980–2000 időszakban 16%-kal esett vissza, majd a 35 órás munkahét 
bevezetésének hatására 2000–2001-ben több mint 3%-kal csökkent. 

A francia sajátosság a termelékenység terén:  
az egy órára jutó termelékenység-növekedés csak részben tudta  
ellensúlyozni a fejenkénti munkaidő- csökkenést 

A munkaidő alakulása nem az egyetlen olyan tényező, amely kihat a 
termelékenység alakulására. Pl. az USA-ban a termelékenység jelenlegi 
figyelemreméltó növekedése nagyrészt az új informatikai és kommuniká-
ciós technológiák alkalmazásának a következménye. Franciaországban 
a termelékenység szintjére ható további tényező volt pl. a kevéssé kép-
zett, alacsony termelékenységű munkaerő alkalmazását terhelő költsé-
gek csökkentése, ami kedvezett ennek a foglalkoztatási típusnak. 



A közgazdászok egyetértenek abban, hogy a munkaidő növelése 
maga után vonja az egy főre jutó termelékenység növekedését. Ezért a 
kivételes francia munkaidő kivétellé vált a termelékenységet illetően is: a 
munkaidő csökkentésének hatására az egy főre jutó termelékenység nö-
vekedése az 1996–2002 időszakban kisebb volt, mint korábban. Az egy 
órára eső termelékenység viszont ugyanebben az időszakban az európai 
országok közül egyedül Franciaországban növekedett – Írországot nem 
számítva. Azonban az egy órára eső termelékenységnövekedése nem 
volt elegendő ahhoz, hogy kompenzálja az egy főre jutó munkaórák 
számának csökkenését. Végeredményben a foglalkoztatottak fejenkénti 
átlagos termelékenységnövekedése az 1996–2002 időszakban (évi 
1,06%) gyengébb volt, mint a megelőző, 1990–1996 évek átlagában 
(1,13%). Ráadásul az 1,06%-os növekedés messze elmaradt Japán 
1,13%-ától és különösen az Egyesült Királyság 1,57%-ától. Ezenkívül 
egyre nagyobb a lemaradás az USA-hoz viszonyítva, ahol az egy főre 
vetített termelékenység 1,36%-kal, ill. 1,93%-kal nőtt a fent jelzett két 
időszakban.  

A munkaidő csökkentése hosszú távon negatív hatást gyakorolhat a 
növekedési potenciálra. 

Hosszú távon kérdéses a növekedési képesség  
és a foglalkoztatás bővítése 

A termelékenység ilyen kétes alakulása közvetlen hatást gyakorol a 
növekedési kilátásokra. Ugyanakkor a termelékenység növekedése volt 
az egyik tényező, amely lehetővé tette, hogy a vállalatok kompenzálják a 
35 órára való áttéréssel járó többletköltségeket.  

A növekedési potenciál alakulásának hosszú távú  
kilátásai 

Az egy órára jutó termelékenységnövekedés, kapcsolódva a költ-
ségcsökkenéssel és a bérek bizonyos mérséklésével, lehetővé tette, 
hogy a munkaórák számának csökkentésekor az egységnyi munkakölt-
ség csak korlátozottan növekedjék. 

De hosszú távon a munkaidő-csökkentés azzal a veszéllyel jár, 
hogy csorbítja a növekedési potenciált, és megcsonkítja az államháztar-
tást, ugyanakkor nincs hatása a strukturális munkanélküliségre. A bruttó 
hazai termék 2% ponttal csökkenhet, aminek következménye az adott 
lefölözés mellett a költségvetési bevételek 1% pontnyi vesztesége. 

 



Végeredményben a rövidebb munkaidő inkább a költségvetés szá-
mára okoz problémát, mint a vállalatok számára – legalábbis a kereske-
delmi szektorban. 

A számítások azon a megállapításon alapulnak, hogy a teljesített 
munkaórák csökkentését nem tudta teljesen kompenzálni az egy órára 
jutó termelékenység javulása, amit a munka átszervezésével értek el. 
Ennek számszerűsítése azonban többnyire feltételezéseken és nem 
pontos felméréseken alapszik, bár végeztek bizonyos megfigyeléseket a 
munka átszervezésével, a berendezések kihasználásával és a nyitvatar-
tási idő alakulásával kapcsolatban. 

Egy másik vélemény szerint a munkaidő csökkentése a GDP 3–6%-
os csökkenését is okozhatja, a következő gondolatmenet szerint: közép-
távon az egy főre jutó hazai termék nem csökken annyira, mint az ösz-
szes ledolgozott munkaóra száma, mivel az egy dolgozóra jutó termelő-
tőke növekszik, aminek hatására növekszik a teljesített munkaóránkénti 
termelékenység. De fordítva/ellenkezőleg, a termelőtőke jövedelmező-
sége csökken, mivel kevésbé van kihasználva. Ennek következménye a 
beruházások csökkenése (és/vagy kihelyezése) egészen addig a pontig, 
amikor a termelőtőke hozama visszaáll a nemzetközi piacok által megha-
tározott korábbi szintjére. Ennek a pontnak az eléréséhez az szükséges, 
hogy a termelőtőke a ledolgozott órákkal arányosan csökkenjen, ekkor 
azonban az óránkénti termelékenység ugyanakkora, mint korábban, ami 
azzal jár, hogy a GDP a munkaórák arányában csökken. 

A foglalkoztatás bővítése 

A munkaidő-csökkentés makrogazdasági kihatásainak egyik köz-
ponti kérdése a növekedés és a foglalkoztatás közötti kapcsolat, amely-
ről erősen megoszlanak a vélemények. A vita tárgyát az képezi, vajon a 
növekedés önmagában elegendő-e munkahelyek teremtésére, vagy a 
növekedést kísérnie kell sajátos intézkedéseknek, amelyek lehetővé te-
szik jelentősebb számú munkahely létrehozását. A munkaidő csökkenté-
sére irányuló törvény megalkotói az utóbbi alternatívát képviselték. 

Egyes elemzések szerint a francia gazdasági növekedés fékezett 
volt. A termelékenység teljes növekményét a munkaidő-csökkentésre 
fordították, míg más országok a innovációra, kutatásra, beruházásokra 
vagy az árak csökkentésére. Ezért középtávon az ilyen, a jövőre irányuló 
közkiadásokat kellene előnyben részesíteni.  

 
 



Miközben a politika a foglalkoztatás jelentős növelésére irányult, 
csökkent az egy főre jutó termelékenység szintje, és középtávon kívána-
tos lenne visszatérni magasabb termelékenység növekedésre. 

Többen hivatkoztak az OECD által közzétett adatokra, amelyek pár-
huzamba állítják a GDP és a foglalkoztatás növekedési rátáját az 
euróövezetben az 1997–2002 időszakra. Az adatok összehasonlításából 
megállapítható, hogy míg az évi átlagos GDP növekedés Franciaország-
ban (2,9%) magasabb volt az eurózóna átlagánál (2,4%), a foglalkozta-
tás évi átlagos növekedési rátája azonos volt (1,7%). Tehát a külföldi or-
szágok eltérő gazdaságpolitikája jelentősebb munkahelyteremtéshez ve-
zetett, mint a francia munkaidő-csökkentés, tehát meg kell vizsgálni az 
alternatív lehetőségeket. 

A munkaidő nemzetközi összehasonlításban 

Európában a heti munkaidő 30,1 és 41,4 között változik (1. táblá-
zat). Ez a sáv némileg csökken (31,8 – 41,8), ha figyelembe vesszük a 
túlórákat és az esetleges másodállásban eltöltött időt. Az évi munkaidő 
tekintetében az Egyesült Államok és Japán 1800 feletti óraszámukkal 
messze felülmúlják Európát (Franciaország: 1467; Németország: 1480; 
Svédország: 1349), kivéve az Európai Unió néhány újonnan belépett 
tagját (mint Magyarország: 1798). A másik összehasonlítási módot, az 
évi ledolgozott hetek számát tekintve is jelentős az olló: a svédországi 
35,4 hét és a görögországi 44,6 hét között. Néhány skandináv ország-
ban a munkahetek viszonylag alacsony száma részben a szülési sza-
badság bőkezű rendszerével magyarázható. A szabadságok és az ün-
nepnapok vonatkozásában Olaszország és Németország vezet Európá-
ban.  

A 35 óra – költséges gazdaságpolitika 

A 35 órás munkahétre való áttérés 1999 eleje és 2001 vége között 
7,5%-kal csökkentette a tényleges munkaidőt. Ha minden egyéb tényező 
változatlan maradt volna, a termelékenységnek is ennyivel kellett volna 
csökkennie, azonban az egy órára jutó termelékenység növekmény (5%) 
azt 2/3 részben kompenzálta. Az OECD adatai szerint az évi átlagos tel-
jesített munkaórák száma az 1999 évi 1590-ről 2002-ben 1506-ra (5,3%-
kal) csökkent.  

A munkaidő jelentős hatást gyakorol a foglalkoztatásra. Az 1999-
2001 időszakban kb. 310 000–400 000 munkahely jött létre, amit a költ- 
 

 



 



ségvetési politika támogatott, a szociális terhek csökkentésével. Ez 
becslések szerint kb. évi 10 milliárd euróba kerül a költségvetésnek, ami 
álláshelyenként 25 000 eurót képvisel, ami nagyságrendben megfelel a 
fejenkénti éves bruttó átlagbérnek. 
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