
HABLICSEK LÁSZLÓ–PÁKOZDI ILDIKÓ

Az elöregedõ társadalom szociális
kihívásai

1. A demográfiai öregedés problémája Európában

Az öntörvényû demográfiai mozgások egyike a korösszetétel változása.
Az ismert demográfiai mondás szerint: ha egy év során egyetlen nép-
mozgalmi eseménynek sem vagyunk részesei, még mindig történik ve-
lünk valami fontos dolog: egy évvel növekszik életkorunk. Ez a kitétel
népességi méretekben is érvényes: a születés, a halálozás és a vándorlás
mellett az idõ múlása az, ami a korösszetételt a legnagyobb mértékben
befolyásolja.

A 19–20. századi nagy demográfiai váltás – az elsõ demográfiai át-
menet – során fokozatosan kibontakozott a korstruktúrának az a nagy-
mértékû átalakulása, amit a népesség öregedésének nevezünk. Az elsõ
demográfiai átmenet során az agrártársadalmakra jellemzõ népesedési
viszonyok – magas gyermekszám, magas halandóság, viszonylag ala-
csony népsûrûség – átalakulnak az ipari társadalmakra jellemzõ viszo-
nyokká, ahol alacsony a gyermekszám és a halandóság, a népességszám
pedig lényegesen nagyobb.

Az ezt követõ – második – demográfiai átmenet hosszabb idõ alatt a
még alacsonyabb gyermekszám és az egyre hosszabbodó élettartam kö-
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A demográfiai öregedés nem valamiféle káros folyamat, amely ellen
küzdeni kell. Éppen ellenkezõleg, nagyon is szerves része annak az

átfogó népességfejlõdési tendenciának, amit elsõ és második
demográfiai átmenet néven ismer ma már nemcsak a szakma, hanem

a széles közönség is. Ugyanakkor kétségtelen, hogy az öregedés
súlyos alkalmazkodási problémákat vet fel, amelyek megoldandó
feladatokként tornyosulnak a modern társadalmak elõtt. Az egész
társadalmat érintõ kérdés, hogy mi lesz az idõsek millióival. Az
európai helyzetbõl megítélésünk szerint a népesedéspolitikába

integrált aktív magatartás, a folyamatok sokirányú befolyásolása, az
eszközök sokféleségének alkalmazása következik. Az öregedési

folyamat kezeléséhez minden területnek, tudományágnak
hozzá kell tennie a maga kimunkált részmegoldásait.
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vetkeztében a népességszám emelkedése lelassul, megáll, majd csökken.
Ez utóbbira – sajnos – Magyarország szolgáltat példát, több mint 20 éve.
A társadalmak öregedése napjainkra oly mértékûvé vált az EU tagálla-
maiban, hogy már nem kezelhetõ a korábban kialakított eszközökkel. Az
öregedés kibontakozásának legújabb szakasza a társadalmak további fej-
lõdése számára új helyzetet teremt és új gazdasági, szociális kihívásokat,
kezelésük kényszerét eredményezi.

A tanulmányban a demográfiai öregedés fogalmi és tartalmi megkö-
zelítésén túl a legfontosabb gazdasági és szociális következmények, fel-
adatok, valamint kezelési módszerek összefoglalására törekszünk.

2. A demográfiai öregedés fogalma

A népesség öregedésén általában az idõskorúak arányának emelkedését
értik. Az idõsek arányának növekedése együtt jár a fiatalok arányának
csökkenésével. Ezek az arányok függenek attól, hogy hol húzzuk meg
az idõskor alsó, illetve a fiatalkor felsõ határát. A demográfiai publiká-
ciókban, az Európai Statisztikai Hivatal (EUROSTAT) értelmezésében
leggyakrabban a 0–19 éveseket tekintik fiatalnak és a 60 év felettieket
idõsnek. Ezek a határok természetesen csak a nagy áttekintések miatt
rögzültek így, finomabb vizsgálatokhoz az idõsebb (és a fiatalabb) élet-
korokat tovább bontják.

Az idõsek és a fiatalok népességen belüli arányai mellett fontos jel-
zõszám az aktív korúakhoz, esetünkben a 20–59 évesekhez viszonyított
rátájuk, melyeket fiatalkori és idõskori függõségi aránynak nevezünk,
míg a teljes függõségi arány a fiatalkori és az idõskori ráta összege. A
népesség öregedésének folyamatában az idõskori függõségi arány nõ, a
fiatalkori csökken. Ugyanakkor a teljes függõségi arány, ami az aktív
korúakra háruló eltartási kötelezettség mértékét jelzi, sokáig szintén
csökkent. Csak a legutóbbi idõben indult újra növekedésnek, távlatban
pedig – minden elõrebecslés szerint, változatlan korhatárok mellett – újra
elérhetné a korábbi, az agrárnépesség idején mért szinteket. Ez az a gyö-
keres változás az öregedési folyamatban, a folyamat új szakaszának ki-
bontakozása, ami egészen komoly kihívást jelent a fejlett országok szá-
mára.

Az öregedés folyamatában nemcsak az idõsek, fiatalok, aktív korúak
száma, aránya változik, hanem a folyamat lényege az egész korösszetétel
átalakulása, a népesség korstruktúráját ábrázoló korfa megnyúlása. A kor-
fa megnyúlására jó példa az 1. ábra, mely Magyarország 1949., 2001. és
2050. évi korpiramisát ábrázolja egy diagramon.
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A korfa megnyúlásából következik, hogy bárhogyan választunk ki
egy életkort, az annál fiatalabb népesség részaránya tendenciájában csök-
ken, az afölötti életkorú népesség részaránya tendenciájában növekszik.
Sõt, az öregedési folyamat olyan elõrehaladott állapotban van, hogy a
fiatalok számát elõbb-utóbb meghaladja az idõsek száma, még akkor is,
ha megemeljük a fiatalkor felsõ, az idõskor alsó határát.

A 2. ábra szerint Magyarországon az öregedési fordulópontok 1990
és 2025 között jönnek létre abban az értelemben, hogy az idõsek száma
meghaladja a fiatalokét, más megfogalmazásban, az öregedési index
meghaladja az 1-et. Az 1990-es évek elején a 60+ évesek száma már több
volt, mint a 0–14 éveseké. Jelenleg már a 65+ évesek száma is magasabb.
2008-ra a 60+ évesek száma eléri a 0–19 évesekét, a 2020-as években ez
történik a 65+ évesekkel is.

Hablicsek–Pákozdi: Az elöregedõ társadalom szociális kihívásai
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Mindebbõl levonhatjuk azt a következtetést, hogy a népesség örege-
dése a demográfiai változások alapfolyamata. Meg kell tanulnunk együtt
élni ezzel, és a társadalmi intézkedéseknek legalább követniük kell az
így kialakuló helyzeteket. Az öregedés hosszú távú folyamat, hatásai las-
san, ugyanakkor hatalmas erõvel bontakoznak ki, a megfelelõ válaszok
pedig nagyon komplexek. Ezért nem elegendõ az utólagos reagálás, a
társadalmaknak elõre fel kell készülniük a hatások kezelésére.

3. A demográfiai öregedést befolyásoló tényezõk

A demográfiai öregedést közvetlenül négy tényezõ befolyásolja:
• a termékenység,
• a halandóság,
• a vándorlások és
• a népesség kialakult korösszetétele.

A termékenység és a halandóság csökkenésének szerepét a különbözõ
szerzõk egyaránt hangsúlyozzák. Valóban, az éremnek két oldaláról van
szó, amelyek erõsítik egymást. A demográfiai átmenetben az egyének és
a társadalom is a hosszú élet „pártjára áll”: ez nyilvánul meg az élettar-
tam emelkedésében, de a gyermekszám csökkenésében is.
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Az öregedés demográfiai okainak elemzése nem könnyû feladat. Min-
denképpen meg kell különböztetnünk a rövid távú elmozdulásokat a
hosszabb távú változásoktól. Rövidtávon – mondjuk egyetlen év alatt –
a népesség átlagos korának módosulását a születések, a halálozások, a
vándorlások, valamint a korösszetétel egy évvel történõ eltolódása (az
idõ múlása) okozzák. A születések és a halálozások is csökkentik a né-
pesség átlagos korát, a vándorlások pedig attól függõen csökkentik vagy
növelik, hogy a be-, illetve a kivándorlók átlagos kora hogyan viszonyul
egymáshoz és a népesség átlagos korához.

A hosszú távú változásokat illetõen a következõket lehet elmondani:
– A termékenység csökkenése jelentõsen fokozza, emelkedése mérsék-

li az öregedést.
– Az életkilátások javulása, a várható élettartam emelkedése normális

körülmények között az öregedést erõsíti, csökkenése pedig visszafogja.
Az egyes korspecifikus halandósági mutatók változásainak összhatása
azonban bizonytalan. Például a középkorúak 20 százalékos halandóság-
emelkedése a fiatalok és az idõsek elhalálozásainak 10 százalékos mér-
séklõdésével párosulva fokozza az öregedést. Ugyanakkor a középkorú-
ak halandóság-növekedése önmagában fiatalító hatású.

– A bevándorlás növekedése – feltételezve, hogy a bevándorlók átla-
gos kora lényegesen alacsonyabb a népesség átlagos koránál – jelentõsen
fiatalítja a népességet.

Egy számítás szerint ahhoz, hogy Magyarország népességének átlagos
életkora ne emelkedjen, a gyermekszám szintjének 1,3 helyett 2,0 körül
kellene alakulnia. Ugyancsak nem emelkedett volna az átlagos életkor,
ha a születéskor várható átlagos élettartam valamilyen katasztrófa kö-
vetkeztében 10–11 évet esett volna. Változatlan átlagos életkort eredmé-
nyezett volna továbbá 180 ezer (!) bevándorló fogadása a jelenlegi kor-
jellemzõk mellett. Ezek azonban pusztán számítási eredmények, ilyen
mértékû elmozdulások megvalósulásának semmi esélye nincs, úgy tûnik
tehát, az öregedési folyamat feltartóztathatatlan.

Hosszú távon a tényezõk trendjei és ingadozásai módosulnak, kölcsö-
nösen hatnak egymásra, és természetesen módosítják az öregedés jellem-
zõit. Népesség-elõreszámítások, speciális forgatókönyvek alkalmazásával
lehet egy-egy, az öregedés okait firtató kérdésre válaszolni.

4. Demográfiai öregedés az Európai Unió tagállamaiban

Az Európai Unió országai a legfejlettebb országok közé tartoznak. Nem-
csak gazdasági-társadalmi, hanem demográfiai értelemben is. Az Unió
országaiban a nagy demográfiai átalakulások jórészt már a múlt század
közepéig lezajlottak. Kialakult az alacsony gyermekszám, a magas élet-
tartam, idõssé vált a népesség.

A második világháborút követõen érdekes új folyamat indult el. Az
országok többségében létrejött egy magas reprodukciós idõszak, amit
baby boomnak neveztek el. Ezzel egy idõben a halandóság javulása le-
lassult, emelkedni kezdett a középkorú férfiak elhalálozási gyakorisága.

Hablicsek–Pákozdi: Az elöregedõ társadalom szociális kihívásai
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Mindennek következményeként gyorsan emelkedni kezdett a népesség-
szám, és lelassult a népesség öregedése.

Az 1960-as évek végére, más országokban a hetvenes, nyolcvanas
évekre újabb fordulat következett be: radikálisan visszaesett a termé-
kenység, miközben látványos növekedésnek indultak az élettartamok. Az
öregedési folyamat azonban csak késõbb lódult meg, mert a baby boom-
nemzedékek még az alacsonyabb gyermekszám mellett is sok újszülöttet
hoztak a világra. Mindemellett jelentõs különbségek alakultak ki az or-
szágok között a jövõben várható elöregedés mértékében és idõzítésében is.

A demográfiai öregedés két idõtávon jelent koncentrált kihívást az
Unióban: Rövidebb távon a 2010-es, 2020-as években a baby boom-kor-
osztályok mennek nyugdíjba, hirtelen megnövelve a nyugdíjasok számát.
Hosszabb távon, 2050 körül pedig az utóbbi két évtized alacsony szüle-
tésszámai fokozzák az elöregedést. Mindemellett a halandóság folyama-
tos csökkenését, az idõskori élettartamok növekedését valószínûsítik, ami
megrendíti a nyugdíjrendszereket.

4.1. A termékenység csökkenése

Az EU tagállamaiban a termékenység szintje az 1960-as évek elején még
igen magas volt: az átlagos gyermekszám 2,5 felett alakult, az országok
zöme a baby boom idõszak kellõs közepén volt. A hatvanas évek végén
kezdõdött a gyermekszám csökkenése, elõször az északi országokban.
1970-re Dániában, Finnországban, Svédországban csökkent a gyermek-
szám a „bûvõs” határnak számító 2,0 alá, de az ún. egyszerû reproduk-
ciót már Németországban sem biztosította a termékenység szintje (2,03).
Az 1970-es évekre az országok zömében kialakult az alacsony gyermek-
vállalási hajlandóság. Az 1980-as évek elején a legalacsonyabb, 1,6 alatti
értékeket Luxemburgban, Németországban és Dániában figyelhettük
meg. A trendet az 1980-as években követték olyan, hagyományosan ma-
gas termékenységû országok is, mint Spanyolország és Portugália, míg
Franciaország és az Egyesült Királyság gyermekszáma még ekkor is vi-
szonylag magas maradt. A helyzetet tovább színesítették a skandináv
országok a termékenység többé-kevésbé jelentõs emelkedésével.

A 2000. évi adatok szerint az Európai Unió országainak átlagos gyer-
mekszáma 1,53. Létrejött az igen alacsony, 1,4 alatti átlagos gyermekszá-
mú országok markáns csoportja: Spanyolország, Olaszország, Németor-
szág, Görögország, Ausztria. Továbbra is viszonylag magas, 1,7 feletti a
termékenység Hollandiában, Finnországban, Dániában, Franciaország-
ban és Írországban. Átlag feletti értékeket mutat Belgium, Egyesült Ki-
rályság, átlagos a gyermekvállalás intenzitása Portugáliában és Svédor-
szágban. A termékenység alacsony színvonala minden országban jelen-
tõsen hozzájárul a népesség öregedésének felgyorsulásához, különösen
az igen alacsony szinteket felmutató országokban.

A termékenységgel kapcsolatos aggodalmak vegyesek az Európai
Unióban. Egyfelõl sokan tartanak attól, hogy a nagyon alacsony, számot-
tevõ akaratlagos gyermektelenséggel párosuló termékenység mintává vá-
lik, és konzerválja a jelenlegi viszonyokat. Másrészt az országok tisztában
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vannak azzal, hogy az alacsony gyermekszám többé-kevésbé a gyermek-
vállalási kor egyre fokozódó kitolódásával is magyarázható. Egyáltalán
nem biztos tehát, hogy a generációk végsõ gyermekszáma is a jelenleg
mutatkozó alacsony értékeken fog alakulni. Az európai és az ENSZ elõ-
reszámítások is azzal számolnak, hogy a jövõben fokozatosan emelkedik
a gyermekszám az Unióban, bár az emelkedés mértékei szerénynek mu-
tatkoznak, maga az emelkedés pedig lassú folyamat lesz.
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A gyermekszám alakulása – miközben jelentõs mértékben hozzájárul
az öregedési folyamat felgyorsulásához – a korfa megnyúlásával össze-
függésben a fiatalkor kitolódására is felhívja a figyelmet. Nem véletlen
ugyanis a gyermekvállalás életkorának emelkedése, hiszen a tagállam-
okban nagymértékben megnõtt az iskolázás, a képzés idõtartama. A fi-
atalok késõbb alapítanak családot, vállalnak gyermeket, késõbb kezdõdik
az „igazi” felnõttkor. Ez a folyamat tovább növeli az öregedéssel amúgy
is együtt járó feszültségeket, hiszen „alulról” rövidíti az aktív életszakasz
hosszát.

4.2. Az élettartam növekedése

Az élettartamok, különösen az idõsebb életkorokban várható élettartam-
ok alakulása nagy mértékben elõidézõje az öregedési folyamat felgyor-
sulásának. Amíg a termékenység csökkenése a születésszám mérséklésé-
vel a fiatalok arányvesztését okozza, ezáltal emeli az idõsek arányát, az
élettartamok az idõskori túlélési esélyek javításával az idõsek számát, és
ezáltal arányát növelik meg. Nem véletlen, hogy az idõskori kihívások
jelentõs részét írják a halandóság „számlájára” az Unióban.
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2. táblázat Születéskor és 60 éves korban várható élettartam, férfiak
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3. táblázat Születéskor és 60 éves korban várható élettartam, nõk

����������� ������� ��������� �� �� ���� ���!�" ������� ��������� ��
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

	
��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���
	
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

!��
�"� %��� %&�� %#�' %)�& '��' $'�% $)�� ���) ���% ���#
(���� %&�& %��) %%�� %%�% %)�� $)�� ���# �$�& �$�# �$�)
����� �	��
 < < %#�$ %'�& '��% < < < �$�% ����
*+�+
 �	��
 %��& %��' %#�' %)�� '��# $'�� $)�$ ���' ���� ���$
����, � �	��
 %��� %&�' %'�# '��& '��� $)�� ���� ���$ ���& �&��
-���.�� �	��
 %��# %��) %'�& '��) '��& $)�� ���' ���& �&�� ����
/� �	��
 %$�) %��� %��# %%�# %)�$ $'�$ $'�% $)�� ���) �$�'
0��	� �	��
 %��� %&�) %%�& '��$ '��� $)�� ���� �$�� ���� <
1"2��3 "�
 %��� %��& %��) %'�� '$�� $'�� $'�' $)�) ���& ���&
� ������� %��� %#�� %)�� '��) '��� $)�% ���� ���# ���$ ���&
�"	����� %��% %��& %#�$ %'�) '$�� < $'�' ���� ���� ���#
4 ��"
���� ##�' %��' %��� %%�& %)�$ $)�$ $'�) ���# �$�� ����
-��� �	��
 %��� %��� %%�# %'�) '$�� < < ���� �$�) ���&
���� �	��
 %&�) %%�$ %'�' '��& '$�) $)�� ���) ���$ ���� �&��
5
,�	6��

�����,	�
 %��% %��� %#�� %'�� %)�' $'�) $)�' ���& �$�' ���#

������� 5"� ���� � .��� �����	��.	 7 (�� 
���8, ���$� 59:0�;�;

A két táblázat szerint az élettartamok emelkedése töretlen az Unió
országaiban. A férfiak születéskor várható élethossza 1960 óta 7,5 évvel
emelkedett, ebbõl a 60+ éves férfiaké 3,5 évvel. A nõk esetében a válto-
zások ennél is nagyobbak: a lányok életkilátásai 8, a 60+ éves nõké 5 év-
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vel javultak. Igen figyelemre méltó a halandósági különbségek látványos
csökkenése. A legalacsonyabb és a legmagasabb értékek közti különbség
felére mérséklõdött.

Ami a hosszabb távú perspektívákat illeti, valamennyi Uniós ország
azzal számol, hogy folytatódik a lassúnak tûnõ, ám hosszabb távon je-
lentõssé halmozódó élettartam-emelkedés. A férfiak életkilátásai 2020-ra
megközelítenék a 80, a nõké a 85 évet, újabb többlet-éveket adva hozzá
az idõskori életévekhez.

4.3. Nemzetközi vándorlás

A vándorlás a népességváltozás harmadik összetevõje. Ez sokáig valóban
a harmadik volt a sorrendben a termékenység és a halandóság után, né-
pesedési hatásait pedig nem volt „illõ” figyelembe venni. Csak a második
demográfiai átmenet elméletének kialakulásával váltotta fel a korábbi,
termékenység-centrikus reprodukciós modellt egy több lábon álló után-
pótlási „szisztéma”, melyben a vándorlás népességpótló szerepe is fel-
merült. A gyakorlatban egyre több országban ellensúlyozza a pozitív
vándorlási egyenleg a természetes fogyást. A természetes fogyás a halá-
lozásoknak az idõsödéssel törvényszerûen kialakuló többlete a születé-
sekkel szemben.
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A nemzetközi vándorlásra vonatkozó adatok bizonytalanok, ezért
azokat kellõ óvatossággal kell kezelni. A vándorlási egyenleg a népes-
ségszám és a természetes szaporodás különbségeként jön létre. Ezért nem
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azonosak az egyes országok statisztikai hivatalai által közölt vándorlási
különbözetekkel, amelyek a bejelentett vándorlásokon alapulnak és nem
veszik figyelembe a be nem jelentett mozgást.

Az Európai Unió jelentõs népességet fogadott be az utóbbi negyven
évben. 15 millióval többen vándoroltak be az Unió tagállamaiba, mint
onnan el. Természetesen ez a szám messze nem tükrözi a tényleges köl-
tözések nagyságát, az akár tízszerese is lehet az egyenlegnek. Talán nem
állunk messze a valóságtól, ha kijelentjük, hogy az Európai Uniót érin-
tõen százmilliós számban kerekedtek fel vándorlók, hogy az Unión belül
egyik országból a másikba, illetve az Unió és a világ többi országa között
lakóhelyet változtassanak. Nagy volt a „jövés-menés” Európában az
utóbbi évtizedekben.

Nagyon lényeges a vándorlási nyereség idõzítése. A bevándorlók
döntõ része 1985 után jött, egyebek közt annak hatására, hogy egyre több
volt szocialista ország tette lehetõvé állampolgárainak, hogy korlátozá-
sok nélkül utazhasson. Mindazonáltal az Uniót érintõ vándorlást nem
lehet európai „belügynek” tekinteni, mivel az globális jellegû. És ez még
akkor is így van, ha az egyes országokba költözõk jelentõs része az or-
szágok volt gyarmatairól, illetve az azok érdekszférájába egykor szorosan
odatartozó országokból származik.

A lakosság számához viszonyított bevándorlási többlet szerint (Lu-
xemburgot nem számítva) a legnagyobb befogadó ország Németország,
ahol a migrációs nyereség az összlakosság 10 százalékát teszi ki. A másik
véglet Portugália, amely lakosságának 12 százalékát vesztette el az utóbbi
negyven év migrációs mozgásai következtében. Az EU átlagos, a lakos-
ság 4 százalékát kitevõ migrációs nyereségét további négy tagállam –
Hollandia, Ausztria, Franciaország és Svédország – múlja felül.

Témánk szempontjából a leglényesebb a migráció demográfiai hatása.
Az EU 15 tagállamának népességszáma 1960–2001 között 63 millió fõvel
gyarapodott, amibõl 48 millió a születési többlet, 15 millió pedig a ván-
dorlásokból ered. A kép az 1990-es években megfordult: a népesség szá-
ma 14 millió fõvel gyarapodott, amibõl már több mint 9 millió köszön-
hetõ a nemzetközi vándorlásnak. Nagyságához képest még erõsebb a
migráció hatása a korösszetételben. Úgy becsülhetjük, hogy vándorlás
nélkül az idõskori függõségi arány, tehát az idõsek és az aktív korúak
aránya migrációs hatás nélkül 3, a fiatalkori függõségi arány 4, a teljes
függõségi arány 7 százalékponttal magasabb lenne. A vándorlás tehát
nemcsak a népesség számát, de a korösszetételt is jelentõsen módosította,
lassítva az öregedési folyamatot az Európai Unióban.

4.4. A népesség korösszetétele

Az Unió népessége a Föld legidõsebb népességei közé tartozik. Ahogyan
minden országban csökken a gyermekszám és emelkedik az élettartam,
úgy alakul át a népesség korösszetétele. Ez az átalakulás azonban lassú,
ezért nagyon markáns különbségek vannak az országok, ország-csopor-
tok között.
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5. táblázat A 60+ évesek aránya az EU-15 országokban és a világban (%)
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Amíg a Föld népességében kereken 10 százalék az idõs ember, az EU
15 tagállamában már jócskán meghaladta a 20 százalékot. 1995-ig az EU-
ban élt a legidõsebb népesség, amikor Japán lehagyta. A fejlett országok
sorából kitûnik az USA, fõként a bevándorlás által fékezett öregedéssel.
A kevésbé fejlett országok a demográfiai átalakulás különbözõ fázisaiban
vannak. Nigériában a továbbra is igen magas gyermekszám miatt még
csak 4 százalék az idõskorú népesség aránya, míg Kínában a politika
által kikényszerített születéskorlátozás emeli az idõskorúak arányát 10
százalék fölé. Az EU meglehetõsen egyedül áll a nagymértékû elöregedés
okozta kihívások megválaszolásában. Mindez indokolja azt a körültekin-
tést, amellyel az Unió és tagállamai az idõskori ellátás kérdését és azon
belül a nyugdíjrendszert kezeli. Olyan súlyú társadalmi problémáról van
szó, amelyben az útkeresés, a különbözõ eszközök, megoldási módok
kipróbálása csak részlegesen alkalmazható. Jelenleg 81 millió idõs uniós
polgárról kell gondoskodni, és ez a szám évrõl évre növekszik.

A tagállamok elöregedettségi szintje jelentõsen különbözik, bár ezek
a szintek fejlett országokra jellemzõen egytõl egyig magasak. A különb-
ségek fõ oka a termékenység idõbeni alakulásában keresendõ, ezt „szí-
nesítik” a halandóság és a nemzetközi vándorlás hatásai. A sorból kilóg
Írország viszonylag fiatal népessége. Átlagos kora 34,5 év, az idõsek (60+
évesek) aránya mindössze 15 százalék. Ezek az értékek az Európai Unió
átlagainál 5,1 évvel, illetve 6,5 százalékponttal alacsonyabbak. Ezzel
szemben a fiatalok (0–19 évesek) aránya 31 százalék, ami az uniós átlagot
7,8 százalékponttal haladja meg. A jelentõs különbség oka egyértelmûen
az írországi termékenység alakulásában, egészen a legutóbbi idõkig ma-
gas szintjében keresendõ (lásd az 1. táblázatot).

Írországot leszámítva az idõsek aránya 18 százalék (Hollandia) és 24
százalék (Olaszország) között alakul. Hollandia lakossága a bébi-hullám-
hegy idején megfigyelt magas gyermekszám, a jelenleg is átlag feletti
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gyermekvállalás, valamint a kiemelkedõ mértékû bevándorlás hatására
viszonylag fiatal. Olaszországban a nagyon alacsony születésszámok és
az igen dinamikusan emelkedõ élettartamok eredményezték a kiemelke-
dõ idõs-arányt. Általában magas az idõsek aránya azokban az országok-
ban, amelyekben a termékenység hosszabb ideje 1,2–1,3-as szinten mozog
(Németország, Görögország, Olaszország) és korábban is átlag alatti volt.
Svédországban viszont a kiemelkedõ élettartam az idõsödésben elfoglalt
elõkelõ hely okozója.

6. táblázat Az öregedés mutatószámai az Európai Unió országaiban, 2000
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Az átlagosnál valamivel fiatalabb népességû országok között kiemel-
jük a két nagyot, Franciaországot és az Egyesült Királyságot. Mindkét
országra jellemzõ, hogy eddig elkerülték a termékenység „mélyrepülé-
sét”, miközben jelentõs számú bevándorlót fogadtak be, és a halandó-
ságban sincs lemaradásuk a többiekhez képest. Figyelmet érdemel Spa-
nyolország, Ausztria és Portugália, ahol a gyermekvállalás szintje koráb-
ban meghaladta az uniós átlagot, mára azonban kialakult a „mélyrepü-
lés”. Várható, hogy ezek az országok viszonylag gyorsan csatlakoznak
az igen idõs lakosságú német–görög–olasz csoporthoz, Spanyolország
pedig egyhamar át is veheti a vezetõ helyet az öregedésben.

Az Unió egészét tekintve 100 aktív korúra 41 fiatal és 39 idõs ember
jut, de vannak olyan tagállamok, ahol jócskán meghaladja a fiatalok ará-
nya az idõsekét. Kiemelkedik Írország, ahol ez az arány kétszeres, de jó
helyzetben van Hollandia, Luxemburg, Franciaország, az Egyesült Ki-
rályság, Finnország és Dánia is, ahol a fiatalok legalább egyötöddel meg-
haladják az idõsebb populációt. Három országban, Németországban,
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Olaszországban és Görögországban viszont már több az idõs, mint a fia-
tal, Spanyolországban pedig gyakorlatilag megegyezik a számuk. Olasz-
országban 100 aktív korúra 35 fiatal és 43 idõskorú jut.

5. Elöregedés az új tagállamokban

2004-ben 10 új tagállammal bõvült az Európai Unió. A közép-európai
országok, valamint Ciprus$ és Málta csatlakozásával kb. 75 millió fõvel,
nagyjából 20 százalékkal gyarapodik az Unió népessége. Uniós méretek-
ben egy nagyobb (Lengyelország), két gyengén közepes (Csehország és
Magyarország) és több kisméretû, sõt miniállam lesz az Európai Unió
tagja. Demográfiai jellemzõiket tekintve ezek alacsony gyermekszámú,
alacsony élettartamú, többségében elvándorlási többletet mutató orszá-
gok. Mindez ellentétben áll a tagállamok közvéleményében még ma is
élõ sztereotípiákkal, miszerint a mi földrajzi régiónkban fiatal, magasabb
gyermekszámú és növekvõ népesség van, szemben az Európai Unióval.

Ami a termékenység alakulását illeti, valóban volt két olyan évtized
– az 1970-es és az 1980-as évek –, amikor a közép-európai régióban ma-
gasabb volt a gyermekszám, mint az Unióban. Kiderült azonban, hogy
csak fáziskésésrõl van szó, egyfajta keleti termékenységi minta tovább-
élésérõl. A rendszerváltozások nyomán minden országban „sürgõsen”
alacsonnyá vált a termékenység, és a lehetõ leggyorsabb mintaváltási fo-
lyamatnak vagyunk tanúi. Ahogy a gyermekszám, úgy az élettartam is
többé-kevésbé megrekedt az 1970-es, 1980-as években Közép-Európában.
Az Unió országaitól való távolság megnõtt, sõt a rendszerváltozások kör-
nyékén az országok egy részében, fõleg a Baltikumban, kisebb mértékben
Magyarországon halandósági krízis is kialakult.

A nemzetközi vándorlás tendenciái is eltérõek a jelenlegi 15 tagállam
és a csatlakozó országok között. Utóbbiakban jellemzõvé vált a negatív
egyenleg, azaz többen hagyták el az országokat, mint ahányan odaván-
doroltak. Néhány országban, így Magyarországon is, a rendszerváltozás
után a vándorlás elõjelet váltott. Hazánkban az 1990-es évek során mint-
egy 200 ezer fõs bevándorlási többlet keletkezett. Ennek ellenére a kö-
zép-európai országokat ma még inkább a kibocsátó, mint a befogadó
országok között tartják számon.
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Mindennek összhatására a csatlakozó országok népessége ma még fia-
talabb, mint az Európai Unióé. Ebben egyaránt szerepet játszik a maga-
sabb halandóság és a korábban magasabb gyermekszám. A fiatalok ará-
nyai minden országban felette állnak, az idõseké alatta maradnak az uni-
ós átlagnak. A függõségi arányokban már kisebbek a különbségek. A
legutolsó évek termékenységi és halandósági adataiból pedig az látszik,
hogy a közép-európai országok fokról fokra felzárkózhatnak az uniós
átlaghoz, már ami a korösszetétel fõbb arányait illeti.
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Az Unióban 100 gazdaságilag aktív személyre 131 nem aktív jut. Kö-
zép-Európában vannak ennél jóval kedvezõbb és jóval kedvezõtlenebb
helyzetben lévõ országok. Elõbbire példa Csehország és Szlovákia 1,096-
es, illetve 1,154-es eltartási arányszámmal. Ugyanakkor Lengyelország-
ban 100 gazdaságilag aktívra 141, Magyarországon 151 eltartott jut. A
magyarországi értéknél csak Olaszország eltartási arányszáma rosszabb
az Unió országai között.

6. Demográfiai távlatok

Az Európai Unió tagállamaira több népesség-elõreszámítás is készült az
utóbbi években. Az EUROSTAT forgatókönyvei (2001) mellett az ENSZ
kétévenként (legutóbb 2002-ben) megjelent világnépesség-elõreszámítá-
sai tájékoztatnak a statisztikai megfigyelések és a tudományos vizsgála-
tok alapján kimunkált jövõképrõl. A demográfiai elõrebecslések különö-
sen hosszú távot fognak át, mert a folyamatok ilyen idõtávon bontakoz-
nak ki a maguk teljességében, hiszen a népesség kicserélõdése egy igen
lassú folyamat. Itt egy speciális európai elõreszámítást használunk, me-
lyet az 1999. évi Európai Népességi Konferenciára dolgoztak ki, kimon-
dottan azzal a céllal, hogy felmérjék az uniós bõvítés lehetséges demog-
ráfiai következményeit (a továbbiakban: EPC99 elõreszámítások).�

Az EPC99 elõreszámítások két feltételrendszert alkalmaznak, ennek
megfelelõen két, markánsan eltérõ demográfiai forgatókönyvet számol-
nak ki. Az „Egységes” szcenárióban minden ország ugyanazokhoz a táv-
lati mutatószámokhoz közelít. A termékenység szintje egységesen 1,8-
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nak tételezett, a férfiak születéskor várható élettartama 83 év lesz, a nõké
86 év, valamint évente 2,5 ezreléknyi bevándorlási többlet is keletkezik.
A „Differenciált” szcenárióban a termékenység Észak-Európától Nyugat-
és Dél-Európán keresztül Közép-Európáig 1,6-tól 1,3-ig csökken. Az élet-
tartamokban az Unió javára öt év elõny marad fenn. A nemzetközi ván-
dorlás arányszáma Északon és Nyugaton 1,5, Délen 2,5 ezrelék, a csat-
lakozó országok övezetében viszont negatív, –0,5 ezrelék.

Az elsõ számú sokkoló eredmény az, hogy az Európai Unió jelenlegi
15 tagállamának együttes népességszáma a mostani 376 millióhoz képest
2050-re 341 és 424 millió fõs intervallumban várható, tehát középértéken
növekszik. Egyáltalán nincs szó tehát arról a súlyos létszámcsökkenésrõl,
ami hosszabb ideje befészkelte magát a köztudatba. 2020-ig egyetlen or-
szágban sem várható számottevõ, a népesség öt százalékát meghaladó
létszámcsökkenés, még oly kedvezõtlen feltételezések mellett sem. Mind-
ez arra vezethetõ vissza, hogy noha a gyermekszám alacsony az egész
régióban, de ma már nem egyedül a gyermekszám határozza meg a né-
pességek jövõjét. Sõt, az Európai Unió országai példát mutatnak egy új
reprodukciós modell érvényesítésére. Ebben a modellben létszámmegõr-
zõ, növelõ szerep jut a halandóságnak és a migrációnak is, mégpedig a
gyermekszámmal összemérhetõ nagyságrendben.

A szcenáriók másik sokkoló eredménye az öregedési folyamat fel-
gyorsulásának, az új elöregedési hullám létrejöttének kimutatása. Számí-
tások szerint a baby boom-korosztályok idõs korba lépése csak nyitánya
lesz ennek az elöregedési szakasznak, mely töretlenül folytatódik, és egy-
harmados szintre nyomja fel az idõsek arányát. Vagyis 2050-ben minden
harmadik polgár a 60+ évesek csoportjába tartozik majd, az EPC99 elõ-
reszámítások szerint.

A harmadik sokkoló eredmény a csatlakozó országokat érinti. A szá-
mítások szerint ugyanis, fiatalabb korösszetételük ellenére, jelentõs né-
pességcsökkenésnek néznek elébe. A népességcsökkenés a földrajzi régió
szintjén még ez „Egységes” szcenárióban is kialakul (78,6 millióról 77,5
millióra), a „Differenciált” forgatókönyv szerint pedig egyenesen drámai
mértékû (a népességszám 2050-ben mindössze 58 millió fõ).

Témánk szempontjából különös figyelmet érdemel az idõskori lét-
számok és arányok, a függõségi mutatók és az eltartási arányszámok
alakulása. Az idõsek száma 2020-ban az EU-15 övezetben 102–107 millió
fõ, az EU-25 övezetben 120–125 millió fõ között várható. Ez a 2000. évi
létszámokhoz képest 20–30 milliós, 25–40 százalékos többletet jelent. A
változás mértékét tekintve az „Egységes” forgatókönyvben Hollandia áll
az elsõ helyen az idõsek létszámának 52 százalékos növekedésével. Igen
jelentõs a növekedés Finnországban és Írországban, a csatlakozó orszá-
gok közül Lengyelországban és Szlovákiában, az idõsek száma minden-
hol legalább 40 százalékkal emelkedik 2020-ig. A változások a „Differen-
ciált” szcenárióban még nagyobbak. 2050-ig az idõsek száma több or-
szágban megduplázódik, míg másokban – ahol a népesség már ma is
igen öreg – a változások szerényebbek.

Nagyon markáns tendencia az idõsek aránynövekedése. 2050-ig az
Unió egészét nézve a 60+ évesek aránya 32–35 százalékra emelkedik.
Ennél lényegesen magasabb idõs arányok várhatók Dél-Európában és
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Közép-Európában. Az idõsödés átfogó, a teljes korösszetételt érintõ jel-
lege mutatkozik meg abban, hogy megkezdõdik az aktív korúak arányá-
nak csökkenése is. Az Unió egészében a 20–59 évesek aránya jelenleg
55–56 százalék, 2050-re pedig 47 százalék várható.

Végül az eltartási arányszám alakulására hívjuk fel a figyelmet. Az
uniós átlag jelenleg 1,3, 2050-ben pedig 1,7 várható változatlan aktivitási
arányok mellett. Külön figyelmet érdemelnek azok az országok, ahol az
eltartási arány igen magas szintre nõ, négy országban – Görögország,
Spanyolország, Olaszország és Magyarország – várhatóan a kettõt is
meghaladja.

7. A demográfiai öregedés nyugdíjrendszerekkel
összefüggõ kihívásai

Az európai társadalmak korösszetételének változása és a negatív demog-
ráfiai tendenciák a szakembereket és az állami vezetõket cselekvésre
kényszerítik. A nemzeti és közösségi fellépést sürgetik az államháztar-
tások egyensúlyát érintõ és a makrogazdasági teljesítményt hosszabb tá-
von befolyásoló hatások. Ennek köszönhetõen az elmúlt másfél évtized-
ben a szociális ellátórendszer mûködésének és finanszírozhatóságának
biztosítását célzó intézkedések középpontjába a demográfiai mutatók
elemzése és a stratégia kidolgozása került. A demográfiai tények isme-
retében csak átfogó, egymással összhangban álló intézkedések vezethet-
nek eredményre.

A tagállamok és a közösségi intézmények egyaránt nagy hangsúlyt
fektetnek az elöregedés pénzügyi kihívásainak kezelésére. A társadalom
többségét érinti ugyanis a nyugdíjrendszerek finanszírozhatóságának
megõrzése. Az elõrejelzések két problémára mutatnak rá:

– a nyugdíjak jövõbeli finanszírozási nehézségeire,
– a jelenlegi nyugdíjvárományok teljesíthetõségének problémáira.

A nyugdíjrendszereket érintõ hatások és a pénzügyi feszültségek sú-
lyossága tagállamonként eltérõ, amit a tagállamok következõ sajátosságai
befolyásolnak:

– gazdasági és társadalmi berendezkedés, fejlettség, piaci viszonyok;
– az állami és az egyén szerepe a szociális ellátórendszerben;
– a hagyományos családmodell változásai, a kulturális tradíciók;
– a munkaerõpiac sajátosságai és szabályozása (társadalmi, erkölcsi,

jogi);
– a nyugdíjrendszerek közötti történelmi és szabályozási különbségek.

A különbségek ellenére a párhuzamos fejlõdés jeleit is megtaláljuk,
különösen, ami a közös problémákkal összefüggõ útkeresés módját és
eszközeit illeti. A kilencvenes évek európai nyugdíjreform hulláma a
megváltozott társadalmi és gazdasági feltételrendszerhez való igazodás
következménye. A szóban forgó reformokat lényegében ugyanazok a
problémák kényszerítették ki. A reformok a hosszú távú fenntarthatóság
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és a stabil államháztartási egyensúly biztosítására irányultak, de üteme-
zésük és mélységük tagállamonként eltérõ.

A reformstratégiák vizsgálata elõtt összefoglaljuk, hogy milyen prob-
lémákat jelent a nyugdíjrendszerek szempontjából az elöregedés, és hogy
milyen európai válasz fogalmazódott meg ezzel szemben. Az idõskorú
népesség számának és arányának növekedése elsõsorban az állami nyug-
díjak színvonalát veszélyezteti. A források kimerülése a kis összegû el-
látások folyósítását is lehetetlenné teheti. Ezt a félelmet támasztják alá
mindazok az elemzések, amelyek a reformok alapját jelentik. Ez a prob-
léma arra mutat rá, hogy a szociális ellátórendszert és a kapcsolódó te-
rületeket (gazdaság-, pénzügy-, foglalkoztatás és szociálpolitika) együtt
kell vizsgálni és átalakítani. Ha az európai nyugdíjreformok általános
jellemzõit megnézzük, ezt a tételt a tagállami intézkedések egész sora –
csakúgy, mint a közösségi fellépés iránya – is megerõsíti. Említhetnénk
azonban a kilencvenes évek magyar nyugdíjreformját is, amelyet ugyan-
csak az elõzõ fejezetrészben bemutatott demográfiai változás, illetve an-
nak elõre jelzett gazdasági, pénzügyi következményei tettek szükségessé.

Az összehangolt és átfogó intézkedésre jó példa az Európai Unióban
alkalmazott nyitott koordináció módszere. A nyitott koordináció kereté-
ben a tagállamok nyugdíjrendszerei közös célkitûzéseket követnek, ez-
által közös fejlõdési pályára „kényszerülnek”. A nyugdíjrendszerek nyi-
tott koordinációja a következõ alapelvekre épül:

– a nemzeti sajátosságok figyelembevételével szociális rendeletetésük
betöltésének biztosítása;

– hosszú távú finanszírozhatóságuk feltételeinek megteremtése, vala-
mint

– a megváltozott társadalmi körülményekhez való igazodás és a rend-
szerek összehangolt modernizációja.

8. Reformstratégiák a nyugdíjrendszerek pénzügyi
fenntarthatóságának védelmében

A nyugdíjrendszerek reformja érdekében 2001 decemberében Laekenben
döntöttek a nyitott koordinációs mechanizmus elindításáról, amely kettõs
kötelezettséget ró a tagállamokra: egyrészt az együttmûködés vállalását,
másrészt azt, hogy a konkrét célkitûzések elérése érdekében aktív erõfe-
szítéseket kell tenni és hosszú távú stratégiai gondolkodást kell bemu-
tatni. A nyitott koordináció célja a stabil finanszírozhatóság és az ellátá-
sok megfelelõ biztosítása. A tisztességes életszínvonalat garantáló jövõ-
beli nyugdíjak annak függvényei, hogy az egyes országok a rohamosan
öregedõ társadalom feltételei között milyen mértékben képesek biztosí-
tani a rendszerek fenntartható finanszírozását. Ennek egyetlen lehetséges
útja, hogy a rendszereket az átfogó nemzeti stratégia alapján szilárd
pénzügyi alapokra helyezik. Ebbõl a szempontból a nyitott koordináció
módszerének legfontosabb elemei:

– a tagállamokat a nyugdíjrendszerek mûködésével összefüggésben
tapasztalatcserére és együttmûködésre kötelezi;
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– fórumot biztosít arra, hogy az egyes rendszerek teljesítménye közö-
sen elfogadott indikátorok alapján mérhetõk legyenek;

– a tagállamokon számon kérhetõek a közös célok és a bevezetett in-
tézkedések.

Bármilyen is a szervezetük, szabályozásuk vagy finanszírozásuk mód-
szere (felosztó-kirovó vagy tõkefedezeti), az állami nyugdíjrendszerek
pénzügyi transzfereket nyújtanak kedvezményezettjeiknek. Ezt túlnyo-
mó részben a nemzetgazdaság pillanatnyi teljesítményének függvényé-
ben tehetik meg. Egyetlen rendszer sem képes megfelelõ színvonalú el-
látásokat biztosítani, ha a gazdasági teljesítmény nem fedezi a szükséges
anyagi forrásokat. A nyitott koordináció módszere azonban nem
rendszersemleges, hanem a megoldások egész tárházát biztosítja. Ugyan-
akkor prioritást élveznek az állami nyugdíjkiadásokat érintõ megoldá-
sok. A reformokban nagy hangsúlyt kapnak a kiadások csökkentésére
irányuló törekvések, amelyet alátámasztanak a 13. sz. táblázat adatai,
amit már a kilencvenes évek nyugdíjreformjainak mérhetõ, illetve vár-
ható hatásait is figyelembe veszik.
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Az állami nyugdíjkiadások 2000–2050 között prognosztizált növeke-
dése a GDP ráfordítás 3–5 százalékpontos emelkedését jelzi. Ez az EU
átlagot alapul véve a 2000-ben mért 10,4 százalékról 2050-re 13,3 száza-
lékra ugró növekedést jelent. Mindezek ellenére alapkövetelmény, hogy
biztosítsák a nyugdíjrendszerek fenntartható finanszírozását és a megfe-
lelõ színvonalú – az aktív életpálya alatt elért életszínvonal fenntartását
és tisztességes megélhetést lehetõvé tevõ – ellátásokat. Mindezek érde-
kében a nyitott koordináció keretében a nemzeti nyugdíjstratégiák ala-
kítását, az alábbi konkrét célkitûzések határozzák meg:
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– magas szintû foglalkoztatottság elérése – összhangban a nemzeti
foglalkoztatáspolitikai stratégiákkal;

– az idõskorú népesség munkaerõ-piaci és nyugdíjrendszerbeli rész-
vételének ösztönzése – a foglalkoztatáspolitikai és adópolitikai összefüg-
gések figyelembevételével;

– az államháztartás egyensúlyának fenntartása az állami nyugdíjrend-
szer megfelelõ reformjának végrehajtásával – ez egyidejûleg stabil pénz-
ügypolitikát és az államadósság csökkentését, illetve a nyugdíj-tartalék-
alapok létrehozását feltételezi;

– igazságos és méltányos egyensúly biztosítása az aktív korúak és a
nyugdíjasok – azaz a finanszírozók és a kedvezményezettek között, a
generációk közötti szolidaritás erõsítésével;

– a magán- és állami nyugdíjrendszerek összhangjának biztosítása
megfelelõ színvonalú és biztos jövõbeli ellátások nyújtására való képes-
ségük garantálásával.

Az eddigi nyugdíjreformok a következõ közös vonásokkal rendelkez-
nek:

– a kilencvenes években bevezetett, valamint az utóbbi 2-3 évben meg-
kezdett nyugdíjreformok lényegében már a 21. század követelményeit
tûzték zászlajukra;

– a reformok nem egyszeri intézkedéscsomag eredményei, hanem a
fokozatosság és a folyamatosság jellemzi ezeket;

– a legtöbb tagállam – különösen Németország, Franciaország, Auszt-
ria, Spanyolország – további intézkedéseket tervez annak érdekében,
hogy a megkezdett reformok elmaradt elemeit és a reformok tapaszta-
latait radikálisabb lépésekkel hasznosítsák;

– a nyugdíjreformok egyik karakterisztikus eleme a magánnyugdíj
szerepének erõsödése, amely az állami terhek csökkentését az egyéni fe-
lelõsség erõsítésével párosítja.

Bár e megállapítások elsõsorban a 15 tagállamokra vonatkoznak, de
a 2004-ben csatlakozó tagállamok többségében is hasonló folyamatok zaj-
lanak. Magyarországon például a nyugdíjreform szintén több lépésben
jött létre, sõt, az új követelményeknek megfelelõ folytatása a következõ
évek feladata.

A következõkben az EU-tagállamoknak az öregedõ társadalom kihí-
vásaira adott válaszait vizsgáljuk meg közelebbrõl. A tagállamok hosszú
távú stratégiai elemei közül csak a legfontosabb, általánosnak tekinthetõ
vagy esetleg úttörõ jellegû intézkedéseket ismertetjük.

8.1. A foglalkoztatási szint emelése és az aktív életpálya kiterjesztése

A foglalkoztatási szint növelése, a munkanélküliek és az inaktívak vissza-
vezetése a munkaerõpiacra fontos célkitûzés. Ezzel lehet leginkább eny-
híteni az aktív korú munkaerõ csökkenésébõl eredõ problémákat. Az ala-
csonyabb foglalkoztatási rátával rendelkezõ, az idõsebb korcsoportba tar-
tozók munkaerõ-piaci helyzetének javítása két okból fontos:
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– enyhíti a nyugdíjrendszerek finanszírozási nehézségeit;
– a megfelelõ nyugdíjjogosultságok megszerzésével enyhíti a szociális

ellátórendszer terheit.

Mindezek alapján a tagállamok elkötelezték magukat az inaktívak,
különösen a nõk és az idõskorúak munkaerõ-piaci integrációja mellett,
ami jól megfigyelhetõ a családpolitika és a foglalkoztatáspolitika szem-
léletváltásában. A nõk és az idõskorúak, illetve az idõsebb korosztályba
tartozó – 55-64 év közötti – munkavállalók elhelyezkedését, és munkában
tartását ösztönzõ aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések hatása a
nyugdíjfinanszírozás szempontjából is egyértelmûen mérhetõ. A társa-
dalmi szemléletváltás ugyan lassan halad – különösen, ami a hagyomá-
nyos családi szerepek újraértékelését illeti –, de pénzügyi ösztönzõkkel
támogatják ezt a folyamatot.

A nõk foglalkoztatási helyzetének javításához elsõsorban a gyermek-
nevelés és elhelyezés megkönnyítése, a rugalmas munkaidõ lehetõvé té-
tele és különösen az atipikus munkavállalási formák alkalmazásának ösz-
tönzése járulhat hozzá. Feltétlenül meg kell említeni a nyugdíjas család-
tagok bevonásának ösztönzését a gyermeknevelésbe. Az idõskorúak
munkaerejének kihasználásával csökkenthetõ a szociális kirekesztés koc-
kázata, egyúttal növelhetõ az aktív korú nõi munkavállalók száma. Ma-
gyarországon a nagyszülõi gyes bevezetésének célja ugyancsak az aktív
korú nõk munkaerõ-piaci integrációja.
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A nõk gazdasági aktivitásának és általában a foglalkoztatási szintjének
növelése központi szerepet tölt be a hosszú távú nyugdíjreformban. A
strukturális változást elõsegítõ eszközök természetesen tagállamonként
változnak. Az állami beavatkozásnak vannak általánosan jellemzõ ele-
mei, még azokban a tagállamokban is, ahol a foglalkoztatási helyzet ki-
fejezetten kedvezõ:

– az adórendszeren belül a munkavállalást ösztönzõ elemek erõsítése;
– a munkakörülmények és a munkahelyi egészségvédelem javítása;
– a folyamatos képzés és az élethosszig tartó tanulás ösztönzése és

támogatása.

A magasabb foglalkoztatási szint nyugdíjkiadásokra gyakorolt, hosz-
szú távú hatásai nehezen mérhetõek. A Lisszaboni foglalkoztatási célki-
tûzés elérésére irányuló fejlõdést alapul véve a várható kiadáscsökkenés
azonban közelítõleg meghatározható. A foglalkoztatási arányok 5 száza-
lékpontos növekedése a GDP nyugdíjkiadásokra fordított arányának 0,5
százalékpont körüli csökkenését jelentené. A foglalkoztatási arányok nö-
vekedése a szociális ellátórendszertõl való függõség és a korai nyugdíjba
vonulás lehetõségének csökkentésével együtt további pozitív hatást ered-
ményezhet az államháztartás egésze szempontjából.

A foglalkoztatási helyzet javításának, illetve a nyugdíjrendszerek
pénzügyi stabilitásának és fenntarthatóságának céljával áll összefüggés-
ben további két reformintézkedés:

– az alkalmazott (törvényes) nyugdíjkorhatárok felülvizsgálata, vala-
mint

– a munkaerõpiacról való korai kivonulás lehetõségeinek korlátozása.

Látnunk kell azonban, hogy a nyugdíjkorhatárok emelése, illetve az
aktív életszakasz kiterjesztésének ösztönzése nemcsak a nyugdíjrendsze-
rek pénzügyi egyensúlya miatt szükséges. Ez összefüggésben van a
nyugdíjazáskor várható élettartam emelkedésével is. A várható élettar-
tam emelkedése a munkával töltött, illetve a nyugdíjazást követõ évek
közötti arányok és kapcsolat újraértékelését igényli. Az elmúlt évtizedek-
ben a tagállamok többségében megfigyelhetõ volt, hogy amíg a nyugdí-
jazáskor várható élettartam évtizedenként egy évvel emelkedett, addig a
tényleges nyugdíjba vonulás életkora ennél nagyobb mértékben csök-
kent. Az ellentétes tendenciák a nyugdíjrendszerek jogosultjainak ugrás-
szerû növekedéséhez vezettek, ami veszélyezteti az érintett ellátórend-
szerek pénzügyi egyensúlyát. Ezek ellensúlyozására a nyugdíjreformok
központi eleme a kötelezõ nyugdíjkorhatár emelése volt, ami megtörtént
Magyarországon is. A nyugdíjkorhatár fokozatos emelése és a jogosult-
sági feltételek szigorítása a munkaerõpiacon maradás és tartás egyik leg-
fontosabb „kényszerítõ” eszközének bizonyult. A kötelezõ nyugdíjkor-
határ emelése – az olyan, egyébként is magasabb nyugdíjkorhatárt alkal-
mazó országokban, mint Hollandia, Dánia, Svédország és Németország
– nem feltétlenül jelent megoldást. Különösen azokban az országokban
nem, ahol a tényleges nyugdíjba-vonulás életkora ennél jóval alacso-
nyabb. Ezért elsõdleges cél lehet a munkavállalók és munkáltatók nyug-
díjazásra vonatkozó döntéseinek befolyásolása. Ennek eszközei a nyug-
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díjrendszerbeli szigorításoktól kezdve más szektorok szabályozásával –
így különösen az idõsebb munkavállalók foglalkoztatásához az adórend-
szer keretében nyújtott kedvezményekkel – való ösztönzésig igen válto-
zatosak lehetnek. Az ellenösztönzõk a következõk lehetnek:

– a nyugdíjak színvonalának csökkentése;
– az elõnyugdíjasok járulékfizetési kötelezettségének bevezetése, fel-

tételeinek szigorítása;
– a rokkantsági nyugdíj és a munkanélküliségi ellátás jogosultsági fel-

tételeinek szigorítása.

Ezekkel szemben az idõsebb korosztályok gazdasági aktivitásának
megõrzése érdekében pozitív hatással járhat, ha a nyugdíj igénybevételé-
nek elhalasztását nyugdíjnövekménnyel jutalmazzák, vagy a munkavég-
zés mellett a nyugdíj fokozatos igénybevételét (a rugalmas nyugdíjba
vonulást) vezetik be. Az ösztönzõk összefoglalását a 15. számú táblázat
tartalmazza.
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Az aktív életpálya kiterjesztése, illetve a nyugdíjazás elhalasztása
csökkenti a nyugdíjrendszerek kiadásait. Az EU Foglalkoztatáspolitikai
Bizottságának elõrejelzése szerint a tényleges nyugdíjba vonulás egy év-
vel emelése körülbelül 20 százalékal csökkentené a 2050-re prognoszti-
zált nyugdíjkiadásokat, és a GDP-bõl a nyugdíjkiadásokra fordított arány
átlagosan 0,6-1 százalékponttal csökkenne. A nyugdíjba vonulási életkor
kitolása javítaná a foglalkoztatási arányokat és a gazdasági növekedés
szempontjából is kifejezetten pozitív hatással járna. Fontos szempont az
is, hogy ezzel a megoldással a nyugdíjasok életszínvonala sem csökkenne.

A nyugdíjkorhatár emelése mellett fontos a szerepe a korai és az elõ-
nyugdíjazás szigorításának. Néhány tagállamban a korai és az elõnyug-
díjazás lehetõsége teljesen megszûnt. A korai nyugdíjazást választó, idõ-
sebb munkavállalókat elsõsorban kedvezõtlen foglalkoztatási körülmé-
nyeik a szociális helyzetük javításának célja, valamint a munkanélküliség
elõli menekülés inspirálta. Ez szinte valamennyi európai országban álta-
lános jelenség volt a kilencvenes években.
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8.2. Az államháztartás stabilitása és a nyugdíjrendszerek
fenntarthatósága

Már utaltunk arra, hogy a megfelelõ jövõbeli nyugellátások nem kizáró-
lag a nyugdíjrendszerek reformjától függenek. Az elöregedés az állami
nyugdíjkiadások mellett a nemzeti költségvetésekre is egyre nagyobb
nyomást gyakorol, az egészségügyi és az idõskorúak gondozását bizto-
sító rendszerek növekvõ forrásszükséglete miatt. Az államháztartási
egyensúly fenntartására és a feszültségek kezelésére további eszközök
állhatnak rendelkezésre. A költségvetési mozgástér az államadósság
csökkentésével és tartalékalapok képzésével szélesíthetõ. Az államadós-
ság csökkentése és a költségvetési tartalékok felhalmozása a legtöbb tag-
állam – elsõsorban Dánia, Belgium, Finnország, Hollandia és Svédország
– nyugdíjstratégiájában fontos elemként jelenik meg.
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A járulékból finanszírozott állami nyugdíjrendszerekben a járulékok
emelése – a nyugdíjasok számának növekedése mellett is – biztosíthatja
az ellátási színvonal megõrzését. Az EU-tagállamok többségében az ál-
lami nyugdíjrendszer költségvetése elkülönül az általános állami költség-
vetéstõl. A nyugdíjrendszer hiányának fedezése azonban állami kötele-
zettség. A hiány csak részben fedezhetõ a nyugdíjrendszer jogosultsági
szabályainak szigorításával és az ellátások színvonalának csökkentésével.
A generációk közötti méltányos tehermegosztás követelményét – vagyis
hogy a jelen nyugdíjasai ne jelentsenek igazságtalanul nagy terhet a rend-
szer aktuális befizetõire – messzemenõen figyelembe kell venni. A járu-
lékok emelése ezért csak korlátozott lehetõség a hiányzó állami források
megszerzésére. Ezzel összhangban a legtöbb tagállam kinyilvánította ha-
tározott szándékát, hogy nem, vagy csak igen kis mértékben növelik a
járulékterheket. Több tagállam meghatározta a járulékmértékek plafonját
is. Hollandia például az adóköteles jövedelem 18,25 százalékában álla-
pította meg a plafont, azzal a kötelezettséggel, hogy bármely hiányt az
általános adóbevételekbõl kell fedezni. Németország is határozott köte-
lezettséget vállalt: a járulékok nem haladhatják meg 2020-ban az adókö-
teles jövedelem 20 százalékát, 2030-ban 22 százalékát. Belgiumban beve-
zették az éves „note de vieillisement”-et, amely a kormányzat nyugdí-
jakkal kapcsolatos közép és hosszú távra szóló költségvetési politikáját
határozza meg.
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Belgium Az államadósság jelentõs mértékû csökkentése, és az ebbõl eredõ
kamatmegtakarításból „Öregségi Alapot” állítanak fel. Belgium
nagyobb mértékû kamatmegtakarítással számol, mint az idõskor-
hoz kapcsolódó állami kiadások növekedése.

Dánia 2010-ig a GDP 1,5–2,5 százaléka közötti éves költségvetési tarta-
lék felhalmozása, az államadósság csökkentése és a foglalkozta-
tottak számának növelése (87 000 fõvel) a járulékbevételek emel-
kedése érdekében. További nyugdíjreformot nem terveznek.

Németország A 2001-es nyugdíjreform önkéntes nyugdíj-megtakarítást ösztön-
zõ elemének bevezetésével a kiadások a GDP 4 százalékára csök-
kenthetõk. A nyugdíjrendszer pénzügyi stabilitását a nyugdíjszá-
mítás szigorításával biztosítják. A járulékmértékek rögzítettek
2020-ig 20 százalékban, 2030-ig 22 százalékában. További nyug-
díjreform szükségességét vizsgálják.

Görögország A 2002-es nyugdíjreform egy igazságosabb rendszer alapjait tette
le, biztosítva a különbözõ korosztályok nyugdíjhelyettesítési ará-
nyait. A generációk közötti egyenlõség és a középtávú fenntart-
hatóság biztosítása a cél. A pénzügyi stabilitást szolgálja a nyug-
díj tartalékalapok felállítása és a járulékbevételek növelése a jo-
gosultsághoz szükséges hosszabb járulékfizetési idõszak követel-
ményének bevezetésével. A nyugdíjrendszer modernizációja a
második pillér bevezetésével szintén az állami nyugdíjkiadások
csökkentését célozza.

Spanyolország A költségvetési fegyelem szigorítása valamennyi szektorban a
költségvetési stabilitási törvény hatályba lépésével. Tartalékalap
felállítása és a foglalkoztatási arány növekedésének ösztönzésével
a járulékbevételek növelése. Az elõrejelzések szerint 2015-ig a
szociális biztonsági szektor tartalék felhalmozásával számolnak.
Ezt követõen további intézkedések szükségesek a költségvetési
deficit elkerülése és kezelése érdekében. Az állami nyugdíjkiadá-
sok 2020–2050 között várható növekedése Spanyolországban a
legnagyobb: a GDP 5–8 százaléka.

Franciaország Tartalékalap felállítása. Az ágazati nyugdíjjogosultságok szigorí-
tását célzó további reformok.

Írország Kormányzati kötelezettség a nyugdíj tartalékalaphoz történõ hoz-
zájárulásra, ami a GNP évi 1 százaléka. Felhalmozott tartalékál-
lomány 2025-ig a GNP 45 százaléka, és csak 2026 után használ-
ható fel.

Olaszország A nyugdíjkiadások növekedésének fedezetére további reformin-
tézkedések szükségesek, elsõsorban a kiegészítõ nyugdíjak fej-
lesztésével. A rugalmas nyugdíjba-vonulás és az idõskorról való
gondoskodás egyéni felelõsségének erõsítése.

Luxemburg Hét évre elõre rögzítették a járulékmértékeket oly módon, hogy
a tartalékalap az éves nyugdíjkiadások 150 százalékát fedezi.

Hollandia A kormányzati stratégia az államadósság egy generáción belüli
(2025-ig) csökkentését célozza, amely átlagosan a GDP 1 száza-
léka körüli költségvetési többletet tesz szükségessé. 2020-tól a
második pillér nyugdíjainak adóztatásából származó adóbevéte-
lekkel számolnak. A rokkantsági nyugdíjrendszer reformja a fog-
lalkoztatás növekedését és a munkaerõpiacról való korai kivonu-
lás lehetõségének megszüntetését célozza.
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Ausztria Ágazati nyugdíjreformok a nyugdíjjogosultságok szigorításával
és az aktív életpálya kiterjesztésével.

Portugália A nyugdíj tartalékalapot 1989-ben állították föl. A szociális biz-
tonsági rendszer tartalékainak felhalmozása az elõrejelzések sze-
rint 2016-ig folytatódik és a munkavállalói járulékok 2 százaléka
a tartalékalapokba folyik. A felhalmozott tartalékok 2035-ig fe-
dezik a nyugdíjkiadásokat. A költségvetési deficit finanszírozása
érdekében a 2002-es nyugdíjreformot kiegészítõ intézkedések be-
vezetésére lesz szükség.

Finnország A legújabb reform a nyugdíjrendszer 2001-es és 2002-es felülvizs-
gálatának kiegészítéseként a gazdaság és foglalkoztatás növeke-
désére, az államadósság csökkentésére és a tartalékalapok feltöl-
tésére irányul. Kiegészítõ intézkedésekre és különösen az ala-
csony nyugdíjjárulék mérték felemelésére lesz szükség a rendszer
finanszírozhatóságának fenntartása érdekében.

Svédország Az 1998-as nyugdíjreform keretében a kormány a költségvetési
többletbevételek lehetõségeinek kihasználása mellett kötelezte el
magát.

Egyesült Királyság Az állami nyugdíjrendszer utolsó reformjának köszönhetõen a
GDP százalékában mért kiadások állandóak. A nemzeti stratégia
központi eleme a foglalkozási- és magánnyugdíj rendszerekben
történõ egyéni megtakarítások ösztönzése és a stabil államház-
tartási egyensúly biztosítása.
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Az állami nyugdíjkiadások lefaragására a már említett eszközök mel-
lett továbbiak alkalmazását is meg kell fontolni. Az Európai Unióban
végzett elemzések a nyugdíjak jelenlegi indexálásának változtatásával já-
ró hatásokkal foglalkoztak. Ezek rámutatattak arra, hogy – közösségi
szinten – a nyugdíjak indexálásának évi 0,5 százalékpontos mérséklésével
a 2050-ig prognosztizált nyugdíjkiadás növekedés átlagosan körülbelül
30 százalékos, a GDP-bõl a nyugdíjakra fordított állami kiadások 0,5–2,0
százalékpontos csökkenését jelentené. Természetesen a nyugdíj-indexálás
változásának hatása az egyes rendszerekben nem lehet egyforma. Ennek
eredményeként viszont a következõkkel kell számolni:

– a helyettesítési ráta mérséklése miatt a nyugdíjszínvonal csökkené-
sével, és

– a nyugdíjasok relatíve alacsonyabb életszínvonalával.

A klasszikusan állami finanszírozású, elsõ pillérbõl járó nyugdíjak
összegének arányos csökkenése azonban nem jelenti a második és a har-
madik pillér szolgáltatásainak növekedését. A tagállamok különbözõ
módszereket dolgoznak ki annak biztosítása érdekében, hogy a külön-
bözõ pillérek összehangolt módon járuljanak hozzá az idõskori jövede-
lem védelméhez. A magánnyugdíj-rendszerek szerepének erõsítése
ugyancsak hozzájárul az állami nyugdíjkiadások növekedésének megfé-
kezéséhez. Azokban az országokban, melyekben a nyugdíjrendszeren be-
lül erõs magánnyugdíj-elem mûködik – például az Egyesült Királyság,
Hollandia, Svédország, Németország, Franciaország, Belgium –, egyre
többen választják az idõskori elõgondoskodást. Néhány tagállam – Svéd-
ország, Egyesült Királyság, Olaszország – a második és harmadik pillé-
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rek mûködési szabályainak szigorításával erõsíti a nyugdíjrendszer át-
láthatóságát és az új típusú megtakarítási forma iránti bizalmat.

A magánnyugdíjak – tagállamonként eltérõ hangsúlyú és szerepû –
elõtérbe kerülésével a nyugdíjstratégiák nagy hangsúlyt helyeznek a
rendszer egészének összhangjára. Az európai országoknak szem elõtt
kell tartani azt a körülményt, hogy a társadalom jelentõs része számára
a következõ évtizedben is a kötelezõ állami pillérbõl járó nyugdíjszol-
gáltatások jelentik a fõ idõskori jövedelemforrást. Franciaország, Belgium
és Luxemburg példája mutatja, hogy a magánszektor kiegészítõ nyugdí-
jainak fejlõdése:

– nem helyettesíti a kötelezõ rendszer ellátásait;
– a magánnyugdíj erõsödése nem járhat az állam által garantált ellá-

tások veszélyeztetésével.

Magyarországon a magánnyugdíj szerepe ma még kevésbé nevezhetõ
stabilnak, és jövõjét is gyakran bizonytalanság jellemzi. Ennek ellenére –
a még be nem érett rendszer is – az állami nyugdíj mellett a pénztártag-
ságra kötelezettek számára rendkívül fontos elõtakarékossági rendszer.

8.3. A nyugdíjrendszer transzparenciájának biztosítása

Az elöregedés hatásainak ellensúlyozását szolgáló stratégiák fontos célja,
hogy alakuljon ki társadalmi bizalom a nyugdíjrendszerek iránt, vala-
mint hogy erõsödjék az átláthatóságuk és kiszámíthatóságuk. Vala-
mennyi jelenlegi kötelezett és jövõbeli jogosult számára fontos, hogy vi-
lágos képet kapjon arról, aktuális hozzájárulásaiért milyen idõskori jö-
vedelemmel számolhat. Írországban például fõ reformcélkitûzésként ha-
tározták meg a nyugdíjarány alapszínvonalának bevezetését és kommu-
nikálását. Svédországban a háztartások évenként kapnak információt a
megszerzett és jóváírt nyugdíjjogosultságaikról. Finnországban minden
biztosítottat megilleti az a jog, hogy betekintsen a szakmai nyugdíjrend-
szerben a nyugdíjnövekményrõl vezetett nyilvántartásba. A társadalom
bizalmát növelõ és tagállamonként eltérõ intézkedések nagyon fontosak
a nyugdíjreformok társadalmi konszenzussal történõ bevezetése szem-
pontjából. Mindezeken túl pedig a jogok és kötelezettségek ismerete is
hozzájárulhat a reformok sikeréhez, valamint a rendszerhez való hozzá-
járulás hajlandóságának növeléséhez. A nyugdíjrendszerek transzparen-
ciájának megteremtésével a rendszer szereplõinek alkalmazkodása is elõ-
segíthetõ. A tagállamok ezért kiemelt figyelmet szentelnek a társadalom
széles körû tájékoztatásának, és mindent megtesznek a tervezett intéz-
kedések társadalmi támogatottságának növelésére.

A nyugdíjrendszerek mûködõképességének és a megfelelõ nyugdíjak
szolgáltatásának követelménye a társadalmi bizalom mellett felveti a ne-
mek közötti egyenlõség, valamint a megváltozott társadalmi és egyéni
szükségletekhez való rugalmasság szempontjait is. A férfiak és a nõk
közötti különbségek szinte valamennyi európai nyugdíjrendszerben jelen
voltak. A gazdasági-társadalmi körülmények változása miatt a nemek
közötti egyenlõtlenségeknek a megszüntetésére a reformok elsõ intézke-
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déseivel sort kerítettek. A nyugdíjkorhatárok kiigazítása és az egyéb jo-
gosultsági feltételek egységesítése egy átmeneti idõszak végére fejezõdik
csak be, amely lehetõvé teszi az új szabályokhoz történõ alkalmazkodást.
A nõk hátrányainak csökkentését segíti a nõi foglalkoztatottság növelése,
amely egyrészt járulék-bevételi oldalon, másrészt a megfelelõ idõskori
jövedelmet biztosító jogosultságok megszerzése szempontjából pozitív
hatással van a szociális ellátórendszer egészének egyensúlyára.

A megváltozott munkavállalói magatartás és mobilitás ugyancsak
megköveteli a nyugdíjrendszer rugalmasságát. A munkavállalók többsé-
ge ma már – a szakma vagy munkahelyváltás miatt – nem feltétlenül
ugyanazon biztosítási rendszer hatálya alá tartozik az életpályája során,
ezért nagy a jelentõsége a rendszerek közötti átjárhatóságnak, a megszer-
zett jogosultságok transzferjének. Az atipikus foglalkoztatási formák, va-
lamint a családi kötelezettségek teljesítésének (gyermeknevelés, idõsgon-
dozás) kezelésére is alkalmasnak kell lenniük a nyugdíjrendszereknek
annak érdekében, hogy folyamatos részvételt és jogosultságokat biztosít-
sanak azok számára, akiknek biztosítási életpályáját ilyen helyzetek ke-
resztezik.

9. Összegzés

A tanulmányban a tagállamok demográfiai helyzetével, a népesség jövõ-
jével foglalkoztunk, kitérve a csatlakozó országokra is. Vizsgáltuk a né-
pesség és a népesedés alakulását, különös tekintettel a korösszetételre.
Az elöregedés folyamata az Unióban igen elõrehaladott stádiumban van,
ennek ellenére távolról sem beszélhetünk a folyamat megállásáról vagy
lassulásáról. Éppen ellenkezõleg, a második világháború utáni baby
boom-korosztályok idõs korba lépésével felgyorsul, új szakaszba lép a
folyamat. Ennek végén kialakul az egyharmados népesség, amikor már
minden harmadik polgár az idõsebbek közé tartozik. Sikeres felzárkózás
esetén a csatlakozó országokra is gyors elöregedés vár.

Az öregedési folyamat kialakuló új szakaszában a fiatalok mellett az
aktív korúak zsugorodása, arányuk csökkenése van napirenden. Ugrás-
szerûen növekednek az eltartási arányszámok. Az öregedés a teljes kor-
összetétel átalakulásának, „megnyúlásának” folyamata. Ebben a folya-
matban szükségszerûen megváltoznak a fõbb életkori csoportok (fiatalok,
aktív korúak, idõsek) határai. Jól megfigyelhetõ a fiatalság korinterval-
lumának kitolódása: az iskolázás idõtartamának növekedése, a késõbbi
családalapítás, a késõbbi gyermekvállalás. A halandóság igen jelentõs to-
vábbi csökkenésével növekszik az idõs kor átlagos felsõ határa is. Ha a
gazdasági aktivitást nem sikerül jelentõsen kiterjeszteni mind az idõsebb
életkorok, mind a társadalmi csoportok irányába, akkor magas szintû, és
a jövõben erõsen növekvõ lesz az eltartási arányszám, vagyis az aktívak-
ra jutó eltartási kötelezettség is.

A demográfiai öregedés nem valamiféle káros folyamat, amely ellen
küzdeni kell. Éppen ellenkezõleg, nagyon is szerves része annak az át-
fogó népességfejlõdési tendenciának, amit elsõ és második demográfiai
átmenet néven ismer ma már nemcsak a szakma, hanem a széles közön-
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ség is. Ugyanakkor kétségtelen, hogy az öregedés súlyos alkalmazkodási
problémákat vet fel, amelyek megoldandó feladatokként tornyosulnak a
modern társadalmak elõtt. Az egész társadalmat érintõ kérdés, hogy mi
lesz az idõsek millióival. Az európai helyzetbõl megítélésünk szerint a
népesedéspolitikába integrált aktív magatartás, a folyamatok sokirányú
befolyásolása, az eszközök sokféleségének alkalmazása következik. Az
öregedési folyamat kezeléséhez minden területnek, tudományágnak hoz-
zá kell tennie a maga kimunkált részmegoldásait.

A demográfiai öregedés társadalmi, gazdasági hatásainak ellensúlyo-
zására irányuló nyugdíjreformok – országonként eltérõ intenzitással – az
elmúlt másfél évtized meghatározó politikai programjaként voltak jelen
a tagállamokban. A nemzeti politikai prioritás európai szintû együttmû-
ködéssé nõtte ki magát, ami további hangsúlyt kölcsönzött a demográfiai
folyamatok különbözõ aspektusainak. A nemzeti nyugdíjreform straté-
giákból kiindulva a nyitott koordináció keretében való közös fellépés
kulcskérdéseit és célkitûzéseit illetõen a tagállamok számára nem jelen-
tett különösebb nehézséget a közös nevezõk meghatározása.

A nemzeti nyugdíjrendszerek stabil mûködését biztosító intézkedések
ugyan tagállamonként eltérõek, de a célkitûzések közösek:

– megfelelõ színvonalú nyugdíjak biztosítása az idõskori szegénység
és a társadalmi kirekesztõdés elkerülése érdekében;

– a nyugdíjrendszerek fenntartható finanszírozásának biztosítása sta-
bil államháztartási környezetben;

– koherens és más szakterületekkel összhangban lévõ, egymás hatásait
kiegészítõ és erõsítõ nyugdíjreformok kidolgozása a demográfiai folya-
matok figyelembevételével;

– a nyugdíjrendszerek modernizációja a megváltozott társadalmi és
egyéni szükségletek kielégítése, a generációk közötti szolidaritás és a ne-
mek közötti egyenlõség elõmozdítása érdekében.

A demográfiai folyamatok hatásainak ellentételezése a nyugdíjrend-
szerek folyamatos felülvizsgálatát és a prognózisok újraértékelését, azaz
aktív állami beavatkozást igényel. A szakemberek és a politikusok mun-
káját segíti, ha intézkedéseik széles körû publicitást, társadalmi és poli-
tikai konszenzust élveznek. Minden tagállamnak saját gazdasági és tár-
sadalmi feltételei között kell a megfelelõ eszközöket kiválasztania, amely-
hez a keretet a nyitott koordináció mechanizmusa biztosítja.
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