Pensionering fra arbejdsmarkedet
I et stykke tid har tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet nu været et omstridt emne i den vestlige verden.
Politikerne vil egentlig gerne bevare de nuværende bestemmelser, men må dog erkende, at den aktuelle
udvikling giver anledning til bekymringer.
Kigger man nærmere på beskæftigelsesprocenten for personer på 55-64 år, så fremgår det af
faktainformationen, at der er store forskelle henholdsvis mellem EU-landene internt og EU-landene og
andre OECD-lande. I EU finder man en højere beskæftigelsesprocent i de nordlige lande, fx ligger den på
69.0 % i Sverige, 60 % i Danmark og 55 % i Storbritannien. Beskæftigelsesprocenten i de sydlige lande er
derimod lavere, fx 36,8 % i Frankrig, 30,3 % i Italien og 28,1 % i Belgien. I andre OECD-lande er
beskæftigelsesprocenten forholdsvis høj, eksempelvis 64,4 % i New Zealand, 62,1 % i Japan og 59,9 % i USA,
således at man kan konstatere, at den gennemsnitlige beskæftigelsesprocent er på et højt niveau i OECD
generelt, nemlig 50,3 % i forhold til 41,8 % i snit i EU.
Når man nu spørger sig, hvad grundene kan være til de anførte forskelle, så finder man en del faktorer, der
påvirker andelen af beskæftigede i alderen 55-64 år. Betragter man EU, så er det en kendsgerning, at de
nordeuropæiske økonomier klarer sig for øjeblikket meget bedre end de sydeuropæiske. I Nordeuropa er
der mangel på arbejdskraft, hvorimod der er arbejdsløshed i Sydeuropa. Det har som følge, at man prøver
at holde ’de ældre’ inden for arbejdsstyrken i de nordlige lande, mens de ofte er de første, der bliver
afskediget i lande som Frankrig og Italien. Dertil kommer, at ligestillingen af kvinder har taget længere tid i
Sydeuropa og især i alderen på 55-64 år er der mange kvinder, der er og altid har været hjemmegående.
Sammenligner man EU med de ovennævnte OECD-lande, så gælder det også her, at det drejer sig om lande
med økonomisk vækst, hvor der er brug for en stor arbejdsstyrke. Desuden er de sociale systemer i disse
lande, især i USA, ikke så udbyggede som i EU, og mange der har ikke mulighed for at modtage
overførselsindkomst eller førtidspension, således at mange er nødt til at blive i arbejde.
Mange eksperter, bl.a. Velfærdskommissionen i Danmark, peger på, at den tidlige tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet kan have alvorlige konsekvenser for de enkelte nationer. En af overvejelserne er, at
velfærdssystemerne bygger på en stor arbejdsstyrke, der finansierer de sociale ydelser. Men
befolkningsudviklingen går i den retning, at fødselstallene falder og folk bliver ældre og ældre. Desuden
bruger mange lang tid på uddannelse og står først til rådighed for arbejdsmarkedet i en alder af 25-30 år.
Den dermed reducerede arbejdsstyrke betyder en fare for velfærdssystemerne i de lande, hvor der er
mangel på arbejdskraft. Derudover risikerer man, at lønningerne stiger, hvilket kan medføre inflation og
økonomisk nedgang. Nogle gør endvidere opmærksom på, at de ældres viden og ekspertise kan være en
vigtig ressource for de enkelte virksomheder. I en fremtid med stigende specialisering kan en mangeårig
erfaring inden for et bestemt område være en kapital, man skal fastholde.
Nogle mener sågar, at pensionering fra arbejdsmarkedet ikke er et gode, men en straf. For mig at se, kan
man ikke skære alle mennesker over en kam. Arbejdslivet kan være meget forskelligt afhængigt af, hvad for
en uddannelse man har. En typisk akademiker bruger mange år på universitetet og begynder først med at
arbejde på 25-30 år. Arbejdet er i de fleste tilfælde ikke fysisk krævende men kan være meget oplivende.
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For den del af befolkningen kan pensionering betyde en straf, selv om der vist er mange, der hellere vil
nyde deres otium. På den anden side er der mange arbejdstagere med en lav uddannelse, der som regel
har knoklet fra en ung alder, fx på samlebåndet, og som er nedslidte, når de kommer op i 50ere og 60ere.
De fleste af dem vil formentlig pensioneres tidligt. Bortset fra det, er der også mange, der er psykisk eller
fysisk syge, og som ikke er i stand til at arbejde i en alder på 50-65 år. Sammenfattende ville jeg sige, at der
er nogle, der ser pensionering som en straf, og dem skal man ikke afholde fra at arbejde videre. Men langt
de fleste glæder sig vist til deres otium.
Det bliver spændende at se, om og hvordan politikerne tackler udfordringen, at reformere
tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet. (654 ord)

Begrundet bedømmelse
Opgavebesvarelsen
Besvarelsen indledes med betragtninger, der sammenfatter opgavens problematik og leder hen til
gengivelsen af den faktuelle information. Denne viderebringes i hensigtsmæssig form.
Besvarelsen indeholder relevante bud på årsager til forskelle i beskæftigelsesprocent, og disse bud udfoldes
og understøttes hensigtsmæssigt.
Ræsonnement over hvilke problemer, der kan opstå for de enkelte nationer, fremstår klart og
velunderbygget.
Det er taget stilling til udsagnet, og synspunktet er underbygget med relevant og sammenhængende
argumentation.

Pragmatisk kompetence
Teksten er klar og velstruktureret og holdt i en neutral, akademisk stil.
Det er en særdeles god sammenhæng på alle niveauer.

Lingvistisk kompetence
Der demonstreres fuld kontrol over et bredt udvalg af sproget (inklusive idiomet ’at skære alle over en
kam’). Der er kun ganske få uvæsentlige mangler.

Samlet vurdering: 12
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Storbritannien

Fakta
Beskmftigelsen
blandt mldre
EU-landene vedtog i
2000 at sigte p6 at bringe
beskmftigelsesprocenten
for de 55-64-arige op pa
over 50 pct. Men fern atefter halter udviklingen
stadig svmrt bagefter.

Beskmftigelsesprocent for personer pa 55-64 ar (2003)
New Zealand

Note:

OECD = Organisation for
okonomisk samarbejde og
udvikling, bestaende hovedsagelig of de rige, vestlige
lande.

Kilde: Politiken, 12. februar 2005.
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Kilde: OECD, Le Monde—JH 5069.

I takt med at gennemsnitsalderen i de vestlige lande stiger, tager debatten om pensionstidspunkt til. I Danmark
er det isxr muligheden for at fa efterlon, fra man fylder 60, der er interessant, og her er politikerne ikke enige
med okonomeme. Politikerne er lidt nervose for at fratage befolkningen det velfxrdsgode, som efterlonnen er,
men okonomerne siger, at samfundet ikke har rad til at sende folk pa efterlon allerede ved 60 eller 62 ar.
Der bliver for mange pensionister og efterlonsmodtagere at forsorge. I den internationale verden bliver det en
konkurrenceparameter, at nationerne kan fastholde befolkningen pa arbejdsmarkedet sa lange som muligt.

Opgave:
■ Gor rede for faktainformationens oplysninger o r beskxftigelsesprocenten for personer pa 55-64 ar.
■ Hvad kan arsagerne vxre til, at beskxftigelsesprocenten blandt de 55-64-arige er sa forskellig i de
enkelte lande og i henholdsvis EU og OECD?
■ Hvilke problemer kan der opsta for de enkelte nationer, hvis de ikke bliver bedre til at fastholde deres
befolkninger pa arbejdsmarkedet?
■ Tag stilling til udsagnet: "Pensionering fra arbejdsmarkedet er ikke et gode, men en straf."
(Besvarelsen af dette punkt skal udgore mindst 25 % af den samlede besvarelse).

Besvarelsen skal vxre p5. ca. 400 ord.
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