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Az idősebb dolgozók helyzete  
Franciaországban 

Az Európai Unió országai közül Franciaországban a legalacsonyabb 
(36,8%) az 55-64 év közötti dolgozók foglalkoztatási rátája. A prob-
léma megoldására egyes vállalatok felülvizsgálják a HEM gyakorla-
tát az idősek foglalkoztatásával, és képzésükkel kapcsolatban, hogy 
meghosszabbítsák szakmai pályafutásukat.  
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képzés. 

Bevezetés 

Mintegy harminc éve annak, hogy az idősebb dolgozók korábban ki-
vonulhatnak a munkaerőpiacról anélkül, hogy úgy éreznék magukat, 
hogy ki vannak zárva a társadalomból. De az idősebb dolgozókra úgy 
tekintettek, mint aki a fiatalabbaknál kisebb teljesítményre képes, nem 
tud alkalmazkodni a technológiai változásokhoz, és mivel joga van a jól 
megérdemelt nyugdíjra, vonuljon minél előbb vissza és élvezze a sza-
badságát. Azonban a kialakuló munkaerőhiány és a nyugdíjrendszer 
fenntarthatósága miatt a dolgozóknak tovább kell dolgozni. Valóságos 
kulturális forradalom, amit elvárnak a vállalatoktól és a munkavállalóktól, 
hogy hosszabbítsák meg az aktív tevékenységet. A HEM gyakorlatán 
változtatni kell, hogy a munkában minden korosztályt figyelembe vegyen. 
Ennek eszközei a nyugdíjazás, a mobilitás és a kompetenciák kezelése. 
Európában szokásos az idősek rövidített munkaidőben való foglalkozta-
tása, azonban Franciaországban ezt még kevéssé használják.  

A szakmai életút végének érzése 

Egyszerűsítésnek tűnik, ha a karrier végét a kötelezettségektől való 
megszabadulásnak írják le, mivel a dolgozók magánéletükben is talál-



koznak problémákkal és változásokkal, amelyeket el kell fogadniuk. En-
nek az érzésnek hat megnyilvánulása van: 

– csökken életükben a munka helye, az idősek számára a munka 
mindennapi kötelesség, de nem lényegbevágó; a munkától való 
elszakadásukat korukkal, fáradtságukkal magyarázzák; 

– az idős ember, mivel más életszakaszban érzi magát, saját ma-
gával foglalkozik, nem tartja fontosnak társadalmi imázsát, és má-
sok befolyását; 

– a munka helyett a családi szerep áll első helyen az életében; 
– megváltoznak a célkitűzései, vágyai; 
– életkoruk elfogadásán fáradoznak, tudomásul veszik a viszonyla-

gos öregség fizikai és egészségi problémáit; 
– azok az egyének, akik tudatában vannak a szakmai életút végé-

nek, úgy érzik, hogy ezentúl egy másik korosztályhoz tartoznak. 

Megtartani az elkötelezett idős dolgozókat 

Azok az idősek, akik nem fejezik be szakmai pályafutásukat, nem 
foglalkoznak a korukkal, az öregséggel. Elismerik, hogy hamarabb elfá-
radnak, mint azelőtt, de ez nincs hatással a munkájukra. A fáradtságot 
kompenzálja tapasztalatuk és megfontoltságuk. Az érem másik oldala 
ugyanakkor, hogy a fizikai elhasználódásnál nagyobb a morális elhasz-
nálódás (a stressz következményként), ami együtt jár a teljesítmény 
csökkenésével és az elkedvetlenedéssel. Paradox módon a felső veze-
tők és igazgatók szinte kivétel nélkül idősek, és ezt senki sem kifogásol-
ja. Tehát bizonyos zavar van az életkor, a teljesítmény, a tapasztalat és 
a motiváció körül. A szakmai életút végének érzését gyakran a munka-
hely váltja ki, mint pl. az idősödő dolgozókat leértékelő munkakörülmé-
nyek, a velük szemben alkalmazott személyzeti politika vagy a vezetés 
helytelen gyakorlata. A vállalatoknak felül kellene vizsgálni az utánpótlás, 
a kompetenciák és a karrierek kezelését, hogy meg tudják hosszabbítani 
a munka iránt elkötelezett dolgozók foglalkoztatását.  

Idősek a vállalat stabilizálásáért 

A szolgáltató szektorhoz tartozó szakmákban egyetlen tudományos 
vizsgálat sem mutatta ki, hogy csökkenne a 60 év felettiek munkatelje-
sítménye! Mind az ápolónők, mind az eladónők tapasztalatuknál fogva 
jobb emberismerettel rendelkeznek, ami ezeknél a szakmáknál valódi  
 

 



hozzáadott értéket jelent. Hogy a vállalati szereplők ezt figyelembe ve-
gyék, az egyes szakmák feladatainak meghatározásakor vagy a kompe-
tenciák kézikönyvének megalkotásakor elemezni kellene, hogy milyen 
szerepe van a tapasztalatnak az egyes állásokhoz szükséges mester-
ségbeli tudásban!  

A humántőke valóságos pazarlása, hogy bizonyos életkorban az ak-
tív dolgozókat félreállítják. Azonban egyes országokban már érezteti ha-
tását a munkaerőhiány. Az idősek alkalmazása versenyelőnyt is képez-
het az elöregedő fogyasztók piacán. Angliában az egyik nagy barkács-
áruházban, ahol magas volt a fluktuáció és sok volt a távollét, az ötven 
éven felüliek alkalmazásával stabilabb lett a személyzet. Ráadásul a ta-
pasztalt munkatársak jobban megfelelnek a vevők igényeinek, job- 
ban tudnak csapatban dolgozni, jól alkalmazkodnak a vállalati kultúrá-
hoz, és kiváló a kapcsolatteremtő képességük. A vállalat elhatározta, 
hogy egyik áruházában csak 50 év feletti dolgozókat alkalmaz, és ez a 
felvételi politika azt eredményezte, hogy 18%-kal nőtt a profit, 39%-kal 
csökkent a távollétek aránya, és jelentősen nőtt a vásárlók elégedettségi 
indexe.  

Mobilitás minden életkorban 

Egyes idősebb dolgozók szeretnék – szemben a közhiedelemmel –, 
ha a vállalat új feladatokat bízna rájuk vagy másik állást ajánlana fel ne-
kik. Amikor észreveszik, hogy mellőzik őket, úgy érzik, vége a pályafutá-
suknak és hárításba kezdenek. Az egyik olajvállalat, amelyik az előlépte-
téseket és a karrierépítést a 30–45 éves korosztálynak tartotta fenn, el-
határozta, hogy újrafogalmazza a szakma elmélyítésének időszakát, és 
ezzel a mobilitást. Áttekintették a vállalaton belüli előléptetések időzíté-
sét, hogy figyelembe vehessék, mennyi idő szükséges egy állás betölté-
séhez szükséges tudás teljes birtoklásához, és azonos előléptetési lehe-
tőségeket biztosítsanak a lehető legtöbb korosztálynak. A betanulási 
időszak meghosszabbítása, az előléptetések késleltetése és rendszere-
zetté tétele, a képzések (munkahelyi és hagyományos) idejének beillesz-
tése lehetővé tennék a kompetenciák kezelését hosszú távon és méltá-
nyos mobilitást minden korosztály számára.  

A kompetenciák átadása 

A kompetenciák kezelésének lehet ösztönző hatása az idősebb dol-
gozókra, ugyanakkor a generációk közötti együttműködés forrása is le-



het. Az alkalmazottak munkája változhat a körülmények és történések 
függvényében. A HEM különféle eszközöket alkalmazhat, hogy fenntart-
sa a dolgozók foglalkoztatásának lehetőségét: folyamatos képzést kínál 
az alkalmazottaknak, hogy felelősséget érezzenek saját fejlődésükért, 
előrejutásukért; közvetlen felettesük rendszeresen figyelemmel kíséri 
egyéni fejlődésüket; ha valaki átmenetileg nem képes ellátni munkáját, 
azonnal felajánlanak neki egy másik részlegben levő állást, ami jobban 
megfelel képességeinek.  

A nagyarányú nyugdíjba vonulás felveti a kompetenciák átadásának 
kérdését. A tutor rendszer lehetőséget teremt a generációk közötti tu-
dáscserékre, pl. a fiatalok megtaníthatják az idősebbeket az informatikai 
eszközök használatára, az idősebbek átadhatják tapasztalataikat, tehát 
interaktív folyamatnak kell lennie, amely mindkét fél javára válik.  

Az idősek képzése  

A képzés szorosan összefügg az idősek alkalmazásának problema-
tikájával. Tudvalevő, hogy a vállalati képzések kínálata 50, sőt 45 éves 
kortól befejeződik. Másik oldalról nézve nem minden idősebb dolgo- 
zó vállalja, hogy részt vegyen a képzésben, aminek objektív és szub- 
jektív okai lehetnek. Az elfogadás oka lehet pl. az az ésszerű esély,  
hogy a képzésnek köszönhetően jobb munkakörhöz jut, a biztonság igé-
nye, a motivációk megváltozása; az elutasítás oka lehet a félelem a kép-
zéstől vagy az öregedés képzete. Egy 50 év feletti vezető továbbkép-
zésben való részvételének nagyobb a valószínűsége, mint egy munká-
sénak. 

Kérdéses, hogy a képzési politikának korcsoportok szerint kategori-
zálva kell-e felépülnie?  

Külön képzés szükséges-e az idősek számára, vagy el kell kerülni a 
diszkriminációt, még akkor is, ha az pozitív?  

Egy 2004. évi felmérés szerint a több mint 200 főt foglalkoztató vál-
lalatok 150 HEM-jéből álló mintacsoport 53%-a úgy vélte, hogy az 50 év 
felettiek számára speciális képzést kell kialakítani, viszont számos válla-
lat szerint ez nem szükséges. Több tanulmány alapján levonható az a 
következtetés, hogy a képzés minősége nagyobb szerepet játszik, mint 
egy speciális képzés szervezése az idősek számára. A két vélemény kö-
zött félúton helyezkedik el a vegyipari cégek megállapodása, amely sajá-
tos intézkedést vezetett be, amely a 45 éven felüliek javára tanulmányi 
befektetési kamatot biztosít, olyan mértékben, amennyit a vállalat átla-

 



gos dolgozói élveznek, az esetleges korkedvezményes nyugdíjazás 
kompenzálására. 

A népesség demográfiai elöregedése esélyt ad a HEM-nek, hogy új, 
következetes módon foglalkozzon a munkavállalókkal szakmai életük 
teljes hosszában, és hogy gazdagítsa vagy visszaadja nekik a munka 
értelmét . 
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