
Le crédit-temps fin de carrière. Prolonge-t-il la carrière professionnelle? / Andrea Albanese, Bart Cockx, 

Yannick Thuy // Rev. Belge Secur. Soc. - 2016, nr 3, s. 375-395, rys. bibliogr. 

 

Kredyt czasowy końca pracy zawodowej. Czy przedłuża on karierę zawodową 

pracowników? 

 

Starzenie się społeczeństwa wywiera ogromną presję na bezpieczeństwo socjalne wielu 

krajów rozwiniętych. Jednym ze sposobów na jej złagodzenie jest wywieranie presji dłuższej 

pracy zawodowej. Obserwatorzy twierdzą, że pod koniec kariery zawodowej, pracownicy 

często rezygnują z pracy, ponieważ nie są już w stanie dotrzymać kroku innym, np. z powodów 

zdrowotnych lub rodzinnych, lub po prostu muszą przywrócić równowagę między pracą                         

a czasem wolnym. Stopniowe skracanie czasu pracy pod koniec kariery zawodowej, mogłoby 

zapobiec takiemu wcześniejszemu wychodzeniu z rynku pracy, gdyż umożliwiłoby 

dostosowanie tempa pracy do nowych warunków i nowych potrzeb. Niektórzy jednak 

kwestionują tę korzyść. Uważają, iż to pracodawcy powinni mieć możliwość korzystania                         

pod koniec kariery zawodowej z subsydiowanej pracy w niepełnym wymiarze godzin, aby móc 

stopniowo i korzystnie ekonomicznie rezygnować ze starszych, mniej efektywnych 

pracowników. Praca w niepełnym wymiarze czasu stanowiłaby pomost do całkowitej, 

wcześniejszej emerytury w momencie gdy tylko pracownik zatrudniony w niepełnym 

wymiarze godzin osiągnąłby wiek kwalifikowalności. Autorzy starają się wyjaśnić tę 

kontrowersję w oparciu o ocenę kredytu czasowego końca kariery zawodowej w Belgii                       

lub zatrudnienia pod koniec kariery zawodowej. W swojej analizie kosztów i korzyści, autorzy 

wskazują, iż nawet podczas wstępnego okresu, gdy kredyt czasowy zatrzymuje ludzi                                 

na stanowiskach pracy, koszty społeczne przewyższają zyski. Opowiadają się oni za badaniem 

związanym z integracją kredytu czasowego i tego związanego z emeryturą wcześniejszą                        

w jeden system, który pozwoli na stopniową (w niepełnym wymiarze czasu) emeryturę opartą 

na zasadach aktuarialnych. Pomoże to zagwarantować, iż starsi pracownicy, którzy zdecydują 

się na pracę w niepełnym wymiarze godzin, będą również zachęcani do dłuższej aktywności 

zawodowej. Propozycje belgijskiej Rady Akademickiej ds. Emerytur idą w tym kierunku                              

i zasługują na więcej uwagi. 


