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AA mi XX. százAdunk

A múlt évezred utolsó százada akkora válto-
zásokat eredményezett a világban, hogy an-
nak valódi jelentőségét még nem emésztette 
meg sem a tudomány, sem a közgondolkodás. 
A tudomány ugyan a szakterületeken soha 
nem látott magasságokat és mélységeket ért el, 
de filozófiailag nem helyettesítette átfogó ide-
ológiával azokat a korábbi vallásideológiákat, 
amelyek arra próbáltak magyarázatot adni, 
hogy mi végre van az ember a földön. A tu-
domány űrszondákat juttatott el távoli égites-
tekre, magfúziós energiát, új anyagokat hozott 
létre s megnövelte gyógyászati tudományával 
az emberélet hosszát, de azt is lehetővé tette, 
hogy mindezt az eredeti cél ellenkezőjére hasz-
nálják fel. A két világháború olyan emberirtást 
hajtott végre, amilyet nem tapasztaltak még az 
emberiség történetében, a magfúziós energia 
az atombombához és a hidegháborúhoz veze-

tett, a gyógyszervegyészet a sikeres, túl sikeres 
születésszabályozást tette lehetővé. utóbbit 
tekinthetnénk ugyan az emberiség nagy vív-
mányának (kopátsy, 2011), amely megszaba-
dított a túlnépesedés okozta nyomortól, ha 
korlátlan, túlzó és felelőtlen alkalmazása nem 
jelentene már-már civilizációnk kipusztulásá-
hoz vezető, tragikusan alacsony termékenysé-
get a fejlett világban, mindenekelőtt Európá-
ban.

Melyek a társadalomtudományok terén  
a legjelentősebb változások?

A társadalom döntő része birtok (tulajdon) 
nélküli állampolgárrá vált. A folyamat már 
az előző századokban kezdődött. Míg a szá-
zadelőn a döntő megélhetési forrás ‒ hazánk-
ban, de a világ nagy részében is ‒ az önálló 
gazdálkodás volt, addig a XX. század végére az 
arányok teljesen megfordultak, 90–10 száza-
lék helyett ma már 10–90 százalék az önálló 
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egzisztencia és az alkalmazotti foglalkoztatott 
aránya. A társadalom radikálisan átrendező-
dött, korszerkezete is megváltozott, a fejlett 
országokban jelentősen elöregedett. Meg kell 
jegyezni, a fejlődő országokban ellentétes 
tendenciákat tapasztalhatunk, annak ellené-
re, hogy az egészségügy javulásával ott is va-
lamelyest növekedett a megélhető élettartam. 
Az ott születő viszonylag sok gyermek miatt a 
korösszetétel fiatalabb.

A századelőn még Európán belül is özönlött 
a fiatal munkaerő a foglalkoztatásba, egyrészt 
az utánpótlásból, a fiatalok munkába állásából, 
másrészt az agrárágazatból a városokba áramló 
népességből. A harmadik évezred kezdete már 
egy alapvetően szolgáltató-ipari társadalmat 
talált az OECD-országokban, és az extenzív, 
foglalkoztatásbővítő fejlődés helyett jószerint 
kizárólag intenzív, a technológiai fejlődésre 
alapuló, munkaerő-megtakarító üzletpolitikát 
tapasztal a vállalatok szintjén. Az ipari és ag-
rárszektorban mindenképpen.

A megszületett csecsemők ma már nagyon 
nagy százalékban életben maradnak, alacsony 
a halálozási számuk, viszont markánsan ke-
vesebb gyermek születik. Így nemhogy több, 
de kevesebb gyerek van. Az emberélet viszont 
meghosszabbodik, egyre nagyobb tehát a tár-
sadalom inaktív, idős, eltartott hányada.

A család ‒ mint együttélési forma ‒ különö-
sen a XXI. század elejére csaknem megszűnt a 
társadalom alapsejtjének lenni. sok a laza kap-
csolati forma, sok a házasságon kívül született 
gyerek. A szülőpárok így nem támogatják kel-
lően egymást a különböző élethelyzetekben, 
nem segítik a gyermekek harmonikus fejlő-
dését, s ami pénzügyi szempontból is fontos, 
neveltetésük arányos finanszírozását.

A huszadik században bekövetkezett válto-
zások áttörést hoztak a politikában is a fejlett 
országokban. A demokratikus államforma és 
az általános választójog alapján kerülnek ki-
választásra az állam vezetői. Ez a meghozott 
állami intézkedéseket a választási verseny 

függvényévé tette. Lerövidültek a horizon-
tok a választási ciklusokra, ami nem kedvező 
az élethosszig tartó tervezést igénylő kérdé-
sek kezelésére. Az állam szerepe ugyanakkor 
a „Nagy Válság” után kiszélesedett. számos, 
eddig a biztosítási szemlélet alapján megol-
dott probléma emberi jogi kategóriává vált, 
például a szociális biztonsághoz való jog. Az 
állam e nagyobb szerepvállalása elsorvasztotta 
az egyéni felelősséget a személyes életpályaívek 
alakulásáért. Annyi minden függ a rajtunk 
kívül meghozott társadalmi-állami döntések-
től! Nem csak a természet változékonysága hat 
gazdálkodásunkra! Nem csak attól függ a sike-
rünk, hogy jól eltaláljuk-e, mire van a piac sze-
replőinek szüksége, s azt hogyan állítjuk elő. 
Azon is múlik, milyen közterheket rak ránk az 
állam. Vagy esetleg milyen támogatást ad, és 
kinek? Milyen infrastruktúrát épít ki, milyen 
kutatásokat támogat vagy éppen ellenkezőleg, 
hogyan pazarolja el a rábízott pénzt, korrup-
cióra, hatalmi céljaira, katonai kalandorságra 
vagy presztízs- beruházásokra. Mondhatni, 
szinte már egyáltalán nem tőlünk függ, ho-
gyan alakul az életünk.

A sok változásnak az a legkedvezőtlenebb 
következménye, hogy egyénileg egyre kevés-
bé érezzük feladatunknak az életpályánk fi-
nanszírozását. Túl sokat várunk az államtól, 
a társadalomtól. Nem gyűjtünk vagyont idős 
korunkra, hogy legyen miből megélnünk, hi-
szen majd az állam gondoskodik rólunk. Nem 
nevelünk fel (elég) gyermeket, mert költséges 
és nem elengedhetetlen számunkra, mint tá-
masz az élet utolsó szakaszában. Megélünk a 
nyugdíjból is, majd megvásároljuk a piacon 
a szükséges szolgáltatásokat, amit korábban 
a gyermekek nyújtottak. A gyermeknevelés-
nél viszont ‒ s nem mondom, hogy feltétle-
nül indokolatlanul ‒ elvárjuk az államtól a 
fiatalok taníttatását, munkahely biztosítását, 
otthonteremtésének segítését. Azt is, hogy 
„beszálljon” a felnevelés költségeibe. Elvárjuk 
továbbá, hogy gondoskodjék rólunk akkor is, 
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ha nem találunk munkát, s így magunk nem 
tudjuk finanszírozni megélhetésünket. Ennek 
voltak biztosítási intézményes alapjai, de ma 
már szinte elszakadni látszik tőle a közgondol-
kodás. Van is módja rá. A demokratikus vá-
lasztásokon a többség olyan vezetést hajlandó 
támogatni, amely az ilyen jogokat kiszélesíti. 
Ma már a polgárokról való gondoskodás az 
állam „kötelezettsége”. Annyira természetes, 
hogy szinte érthetetlen, ha valaki felhozza: 
volt ez másképp is. sőt, meglehet, hogy lesz is!

Life long financial planning – élethosszig 
tartó pénzügyi tervezés

Egyre világosabb azonban napjainkban, hogy 
a végbement társadalmi-gazdasági változások 
nem kecsegtetnek nyugodt jövővel.

Nincs, aki szebben fejezte volna ki ezt a 
problémát, mint a múlt század elejének nagy 
magyar költője, Ady, aki így írt: „Mert kockán 
van az életem, mint árnyék, mikor elhanyat-
lik”. félelmetes szembenézni a jövővel. széles 
tömegek ezért inkább homokba dugják a fe-
jüket, nem foglalkoznak a kérdéssel. Élnek a 
mának s reménykednek abban, hogy az állam 
majdcsak talál valami megoldást. Pedig a jö-
vőnkkel, annak finanszírozhatósága biztosítá-
sával foglalkoznunk kellene! Ha tetszik, pénz-
ügyileg terveznünk kell a jövőnket.

kicsit nehézkes magyarul megfogalmazni, 
mit is értünk az élethosszra való pénzügyi ter-
vezésen, pedig erre van szükség, hogy szem-
benézzünk a várható kihívásokkal. Próbáljuk 
meg körülírni a dolog lényegét!

A kialakított nagy elosztórendszerek és azok 
intézményei, amelyek az állam szerepvállalá-
sának bővülésével párhuzamosan fejlődtek ki, 
mára kissé anakronisztikussá váltak. Mások a 
körülmények, mint amivel létrehozásuk ide-
jén számoltak.

A demográfiai „karácsonyfa” lassan a feje 
tetejére áll. sok gyermek és kevés idős pol-

gár helyett rengeteg öreg és kevés gyerek van. 
A struktúrájában eltorzult társadalomban egy-
re nagyobb eltartási teher nehezedik az aktív 
dolgozó rétegekre. A szolidaritáson alapuló 
biztosítási rendszerek ellehetetlenülnek, mert 
a korábbiaknak megfelelően definiált koc-
kázatközösség szűkül. korábban ugyanis a 
munkavállalói közösség és a munkáltatók szo-
lidaritására épülő rendszerek működtek, a glo-
balizáció következtében azonban ez másképp 
alakul. Harmadik játékosként ugyanis nem 
csupán a szabályozó állam szól bele az alku-
folyamatokba, hanem a szabad áru-, tőke- és 
munkaerő-áramlás következtében a nemzet-
közi piac is. Mivel a liberalizáció világmére-
tekben lehetségessé tette az áruk szabad áram-
lását, ez a lényegesen alacsonyabb bérszintű, 
de gyakorlatilag azonos technikával előállított 
javak miatt óriási konkurenciát jelent a fejlett 
országok magasabb bérű cégeinek. A szabad 
tőkeáramlás módot adott külföldi források 
megszerzésére, s így korszerű technológia be-
hozatalára a felzárkózó gazdaságokba. A fejlett 
országok kiszervezési akciói is hozzájárultak, 
hogy a feltörekvő gazdaságok exportcélú ter-
melése nőtt. utóbbinak két oka is van: egyrészt 
a felvett devizahitelek törlesztési kényszere de-
vizaszerzésre ösztönzi e gazdaságokat, másrészt 
a hazai piac korlátozott. Hogy miért? Mert 
alacsonyak a bérek, s ráadásul abból is sok he-
lyütt – lásd kína – a polgárok kétségbeesett 
igyekezettel takarékoskodnak idős napjaikra. 
Így a hazai fogyasztás bővülése nem kellően 
dinamikus. Az eredmény azonban a fejlett or-
szágokban egyértelműen a bérek leszorítása és 
a bérekhez kapcsolódó járulékok csökkentése 
lesz. E lépések viszont a szociális rendszerek 
szolgáltatásainak csökkentését eredményezhe-
tik már rövidebb távon is, de hosszabb távon 
bizonyosan. Ott, ahol még nem épültek ki, 
vagyis a fejlődő országok legszegényebbjeinél 
pedig lelassul a szociális védelem elemi szint-
jének megvalósulása is. Veszélybe került a ko-
rábbi intézmények, rendszerek finanszírozása. 
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Valószínű, hogy radikális változtatásokra, pa-
radigmatikus reformokra van szükség számos 
helyen.

nemzetközi kitekintés

A modern világban az OECD-országok között 
van némi törekvés arra, hogy a szociális véde-
lem segítségével a különböző életszakaszok és 
élethelyzetek fogyasztását valamelyest kisimít-
sák, de a világ egészére nézve nagyon nagyok 
a differenciák.

Nem is finanszírozási kérdésként fogalmaz-
zák meg a nemzetközi szervezetek dokumen-
tumai a feladatot, pedig gyakorlatilag erről 
van szó. A deklarációk és elemzések a szociális 
védelemre, az emberiesség szempontjaira he-
lyezik a hangsúlyt. Ez valóban nemes érzés, 
de tényszerűen mégis arról van szó, hogy gaz-
dasági szempontból sem lehet nem törődni a 
munkában nem lévők jövedelmi és fogyasztá-
si helyzetével, mert ez végső soron visszahat 
a tőke érdekeire is. A gondolatot majd húsz 
évvel ezelőtt világosan megfogalmazta a mai 
magyar közgazdák doyenje, egy magvas gon-
dolatokat felvető publicisztikai írásában: „A 
modern társadalomnak nemcsak erkölcsi kö-
telessége, de gazdasági érdeke is a lakosság egé-
szének eltartása.” (kopátsy, 1996, 325. oldal)

A legrégibb nemzetközi szervezet az 1919-
ben megalakult ILO, a Nemzetközi Mun-
kaügyi szervezet. Régebbi, mint a Népszö-
vetség, mint az ENsz, mint az IMf vagy a 
World Bank. Az ILO háromoldalú intézmény, 
a munkáltatók, munkavállalók és az államok 
képviselői vannak benne. Olyan dokumen-
tum, amely e három szereplő jogait és köte-
lezettségeit elméletileg körvonalazta volna, 
nemzetközi szinten nem létezett. Hacsak nem 
tekintjük a Rerum Novarumot, XIII. Leó pápa 
enciklikáját a gazdasági-társadalmi tanításról, 
amely a katolikus egyház álláspontját rögzítet-
te a kérdésben, 1891-ben, általános érvénnyel. 

Az ILO-ban valóban az országok politikai 
képviselői nyilvánították ki átfogó nézetei-
ket, emberjogi megközelítésből. Nézzük meg 
az ILO 2014-es jelentését a szociális védelem 
helyzetéről a világ országaiban!

A jelentés megállapítja, hogy mindössze a 
föld népességének 27 százaléka számára van-
nak valamilyen mértékű szociális biztonságot 
garantáló jogok a különböző életszakaszok-
ban. 73 százalékának magának kell megol-
dania problémáit, gyakorlatilag a társadalom 
segítsége nélkül. Az ILO 2012-ben 185 ország 
munkáltatói, munkavállalói szervezetei kö-
zös konszenzusát tartalmazó dokumentumot 
(ajánlásokat) fogadott el a minimális szociális 
védelem alapelveiről. Nem véletlen, hiszen a 
2008-as válság megnyirbálta ezeket a jogokat 
még azokban a fejlett országokban is, ame-
lyekben a korábbi században kiterjedt védőhá-
ló épült ki. (ILO, 2014, 2014‒2015)

Nem könnyű a gyermekkorra meghatá-
rozni a szükséges szociális védelem mértékét, 
amely világméretekben helyes és indokolt. 
Itt van a legnagyobb lemaradás, különösen a 
gyermekekkel gazdagon megáldott fejlődő or-
szágokban. Naponta 18 000 gyermek hal meg 
a világban, döntően a szociális ellátás hiánya 
miatt.

Nem könnyű kérdés ez. Emberiességi ala-
pon természetesen minden megszületett gyer-
mek érték, de pénzügyi és gazdasági fenntart-
hatóság szempontjából hatalmas probléma 
ott, ahol ennek finanszírozására nem áll ren-
delkezésre megfelelő forrás sem a családok, 
sem az állam szintjén. s ezen aligha segítenek 
a nemzetközi segélyek. 2014 novemberében 
közölte hivatalosan az ENsz, hogy kényte-
len fejadagjait felére csökkenteni, mert nincs 
elegendő forrása az eddigieknek megfelelő 
segélyszállítmányok biztosítására. A túlné-
pesedés viszont olyan probléma, amelynek 
megoldására egyelőre semmi konkrétum nincs 
a fejlődő országok egészét illetően. Minden 
kutatás szerint a magasabb fejlettséggel együtt 
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járó civilizációs hatások, így a műveltségi szín-
vonal emelkedése vezet majd a gyermekszám 
csökkenéséhez ezekben az országokban ‒ de ez 
idő- és tőkeigényes folyamat.

Tény, hogy napjainkban 108 országban 
létezik valamilyen védőháló a gyermekeket 
illetően, de 73 országban semmi szociális in-
tézkedés nem irányul rájuk. A törvényi kö-
rülményeknek kellene hatékonyan védeni a 
gyermekeket a gyermekmunka kizsákmányo-
lásától. A közkiadások finanszíroznák a poten-
ciális intézkedéseket, amelyek a táplálkozás, 
a gondozás, az iskoláztatás és az egészségügyi 
szolgáltatások igénybevételére terjednének ki. 
Az országok jelenleg átlagosan GDP-jük 0,4 
százalékát fordítják gyermekjóléti intézkedé-
sekre és anyasági segélyre. Ez az átlag Nyu-
gat-Európa 2 százalékától, a legszegényebbek 
0,2 százalékáig terjed. sajnálatos tény, hogy 
a megszorító intézkedések következtében 
2007‒2012 között Európában is nőtt a gyer-
mekszegénység mértéke (27 országból 19-
ben), legyen ez bármennyire tértől-időtől füg-
gő kategória. (ILO, 2014)

Az országokban a munkaképes korú lakos-
ság sem mindig képes munkajövedelemből 
megélni. Vagy mert nincs munkalehetősé-
ge, vagy egyéb okok miatt ‒ például nőknél 
a gyermekszülés ‒ válik képtelenné dolgozni. 
Ezért szükséges még a munkaképes korban is 
bizonyos szociális támogatásokból finanszíroz-
ni a megélhetést.

A társadalom e meghatározó rétegében a 
szociális védelemre szánt összeg világméretek-
ben nem nagyobb, mint a gyermekek életsza-
kaszában lévőkre irányuló ráfordítás, csupán 
2,3 százaléka a GDP-nek. Természetesen ez 
az érték is erősen szóródik. Afrikában a fél 
százalékot sem éri el, míg Nyugat-Európában 
csaknem 6 százalék (!), egészen pontosan 5,9 
százalék.

Az elsődleges megélhetési forrás maga a 
munkajövedelem, de e korosztályokban is 
vannak rendkívüli élethelyzetek, anyaság, be-

tegség, rokkantság s legfőképp a munkanél-
küliség. Nyilván a fejlett országokban jobban 
kiépített hálózat van, s az ott működő mun-
kanélküli-segélyek rendszere viszi Nyugat-
Európában lényegesen magasabbra a GDP-
hányadot. Mindenesetre gyakorlatilag csak a 
munkások 28 százaléka jogosult valamifajta 
munkanélküliségi támogatást kapni, akár úgy, 
hogy járulékot fizetett, akár úgy, hogy a költ-
ségvetés állja. A fennmaradó nagyszámú és 
nagyarányú munkavállaló gyakorlatilag véd-
telen, munkahelye elvesztése esetén. Ez pedig 
válságidőszakokban fokozott veszély. s ez is 
rendkívüli mértékben szóródik: míg Európá-
ban a munkaerő 80 százaléka, addig Latin-
Amerikában csak 38 százalék, közel-keleten 
21 százalék, Ázsiában 17 százalék és Afrikában 
mindössze 8 százalék számára van valami jutta-
tás. Munkanélküli-segélyt világátlagban tény-
legesen a munkaerőnek csak 12 százaléka kap. 
Ez is nagyon szóródik: Nyugat-Európában 64 
százalék, Ázsiában csak 7 százalék, Latin-Ame-
rikában 5 százalék, Afrikában és a közel-ke-
leten pedig mindössze 3 százalék. A többiek 
számára valamifajta munkához segítést jelent 
a védelem. Jó példa erre az Indiában működő 
Mahatma Gandhi Alap, amely a szegény vidé-
ki emberek számára 100 napi közmunka lehe-
tőséget biztosít. Nincs új a nap alatt. Minden 
munka jobb, mint a semmittevés. A segély-
nek is költsége van, azt végső soron adónkból 
mindnyájan fizetjük, tehát célszerűbb a segély 
helyett munkát adni. A munkanélküliség fo-
kozza egy adott országban a devianciát, rontja 
az általános egészségi állapotot. Ott tehát, ahol 
az egészségügyi ellátás mindenki számára el-
érhető, ezek az egészségügyi költségek megint 
csak a közösség terhét jelentik, és azért merül-
nek fel, mert e devianciák, betegségek egyér-
telműen a munkanélküliség következményei. 
Jobb ezért ezt csökkenteni oly módon, hogy 
munkalehetőséget biztosítunk, túl azon, amit 
az üzleti szektor a profitalapú foglalkoztatással 
biztosít. (kopátsy, 1996, 324‒326. oldal)
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különleges, mert nemi specifikus (gender) 
kérdés az anyasági segélyezés és a születendő 
gyermekek édesanyjának nyújtott egészségi 
támogatás. Ennek mértéke a munkában álló 
nők mindössze 28 százalékának biztosít világ-
átlagban valamilyen pénzbeli ellátást a szülés 
körüli időkre. Noha elvileg 40 százalékukra 
vonatkozna, de a végrehajtás eredményessége 
csak ilyen arányú a tényleges juttatás. Gyakor-
latilag igen hamar vissza kell térniük kereső 
foglalkozásukhoz a megszült asszonyoknak, 
az adott jogszabályok szerint. Hazánk példa-
mutatóan kedvező feltételeket biztosít az édes-
anyáknak.

Csupán megjegyezzük, hogy a munkanél-
küliség nemcsak az alacsony fejlettségű orszá-
gokat sújtja, de a fejlett országokban is egyre 
nagyobb kihívás. A háttérben azt a hatalmas 
technikai társadalmi változást sejthetjük ‒ túl 
a globalizmus versenyképességi kihívásain, ‒ 
hogy egyre kevesebb munkáskézre van szükség 
a foglalkoztatásban, s egyre magasabb képzett-
ségi szint mellett van erre csak esély. Ehhez 
való alkalmazkodás azonban évtizedes távlato-
kat igényel.

Térjünk ki végül az egyre nagyobb problé-
mát jelentő időskori létbiztonság kérdéseire!

Noha a méltósággal megélhető öregségre 
való jogot számos nemzetközi dokumentum 
megfogalmazza, a gyakorlatban az időskorú 
emberek 48 százalékának nincs semmi intéz-
ményes pénzügyi garanciája erre. Aki részesül 
nyugdíjjáradékban, azoknál sem feltétlenül 
elegendő a megélhetésre. Ily módon az idős, 
nyugdíjas korú népesség nagy része arra kény-
szerül, hogy még, ha rosszul megfizetve is, 
valami munkát keressen a megélhetéséhez, s 
gyakorlatilag dolgozzon, ameddig csak bírja. 
A helyzet előreláthatóan még rosszabbodni is 
fog. különösen, mert a tényleges fedezettség 
várható mértéke rendszerint még alacsonyabb. 
A ma munkában állók esetében csak 42 szá-
zaléknak van kilátása az adott jogrend szerint 
nyugdíjra.

A 2008-as válság rászorította az országokat 
a költségvetési kiadások csökkentésére. Ez ha-
tással volt a nyugdíjrendszerekre is. számos 
formában csökkentették a változások az idős-
kori létbiztonságot: a nyugdíjkorhatár kitolá-
sa, a kedvezmények csökkentése, a járulékok 
emelése révén. Legalább 14 országban számol-
nak azzal, hogy a nyugdíjként kapható jöve-
delmek szintje a jövőben számottevően csök-
kenni fog. figyelemre méltó, hogy több ország 
‒ Bolívia, Chile, Magyarország, kazahsztán és 
Lengyelország ‒ újra átformálta nyugdíjrend-
szerét és a bevezetett magánnyugdíjpillért 
visszaállamosította, enyhítve ezzel a költ-
ségvetésekre a jelenben nehezedő nyomást. 
Természetesen, ezzel megnövelte a jövőben 
jelentkező járadékígérvény-terheket. Világos-
sá vált, hogy sokkal alaposabb, gyökeresebb 
változásokra van szükség az életpálya-finan-
szírozás rendszerében, mint a kötelezően be-
vezetett magánnyugdíjpénztárak pénzügy-
technikai változása, ami valójában figyelmen 
kívül hagyta a ma élő nyugdíjas generáció 
jogos igényeit. Hiszen a befolyó járulékok-
ból fizetik a felosztó-kirovó rendszerekben a 
jelenleg esedékes járadékokat. A magánnyug-
díj-pillér elvonta a járulékok egy részét, s így 
a terhet a költségvetésre hárította, amely gya-
korlatilag ennek fedezetét nem tudta kigaz-
dálkodni a folyó kiadások csökkentésével és 
átstrukturálásával. Nemcsak nálunk, mint a 
példa mutatja.

A pénzügyi válság kezelése még nagyobb lö-
kést adott a problémának, hiszen a konszolidá-
ciós programok számos országban költségvetési 
megszorításokkal jártak. A közgazdaság-tudo-
mány azt mondta, hogy a recesszió elkerülése 
érdekében költekezni kell, ez azonban számos 
országban növelte az állam eladósodottságát. 
Európa igyekszik ennek határt szabni, és az 
országokat a maastrichti deficitek betartására 
szorítani. A társadalmak azonban nagyon ne-
hezen veszik tudomásul, hogy a jövőbeni meg-
élhetés érdekében határozott visszafogásra van 
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szükség a jelenlegi költekezésekben. Nem ér-
deke ez ‒ rövid távon ‒ az üzleti világnak sem, 
hiszen éppen azért hangoztatják a keynesianus 
megoldások szükségességét az állam részéről, 
hogy a bármi áron való keresletteremtéssel el-
kerüljék a visszaesést. Csakhogy ez valóban rö-
vid távú szemlélet, s nem vezet el a probléma 
gyökeres megoldásához. Elkerülhetetlen lesz 
a visszafogás. Az IMf becslése szerint az or-
szágok egy ötödében várhatóan a válság előtti 
szintre fogják szorítani a közkiadásokat.

Vannak azonban jó példák – és nem is 
akármilyen jelentőségű pozitív változások – 
egyes fejlődő országokban, ahol kiterjesztésre 
került a nyugdíjrendszer. Példának idézhet-
jük a Bolíviában bevezetett Renta Dignidad-
programot, amely 10 százalékponttal, 90,5 
százalékra emelte az időskorú lakosság nyug-
díjjal való lefedettségét. A legszegényebb or-
szágokban, Timor, swaziföld, valamint Thai-
földön is jelentősen kiterjesztették ‒ adott 
esetben 1–2 százalékról 60–80 százalékra ‒ az 
időskorúaknak nyújtott járadéklefedettséget. 
Mindenekelőtt azonban kína esete méltó a 
kiemelésre.

Kína és a nyugdíjrendszer

Mint közismert, a kínai népesedéspolitika a 
népesség robbanásszerű növekedését draszti-
kus intézkedésekkel korlátozta a politikai vál-
tozásokat jelentő Teng-Hsziao Ping-korszak 
kezdetén. A több mint 30 éve hozott rendelke-
zések, amelyek normál esetben csak egy gyer-
mek megszületését engedélyezték családon-
ként, drasztikus átrendeződést eredményeztek 
a társadalom kor szerinti rétegződésében. 
Ennek következményeképpen a kínai lakos-
ság jelentősen elöregedett. A hagyományos 
konfuciánus modell, amely a nagycsaládos 
szolidaritásra alapozott, ingataggá vált, hiszen 
nagyon sok idős ember eltartása nehezedett az 
egyre csekélyebb létszámú aktív korosztályra. 

Mivel viszont a magánvállalkozásokban nem 
élt tovább a korábbi kommunista rendszer 
gyakorlata, hogy életük végéig eltartják ko-
rábbi munkásaikat, megoldást kellett találni a 
problémára.

Az igazat megvallva, néhány évtizeden át 
határozottan versenyképességi előnyt jelentett 
a nemzetközi piacokon a kínai üzletemberek 
számára, hogy túlmenően a nemzetközi mér-
cével mérve alacsony béreken, a tb-járulékok 
elmaradása is kedvező költségpozíciót jelentett 
számukra. ( Botos, szerk., 2009)

korábban csak két nyugdíjlehetőség létezett 
kínában: egy a városi munkásoknak, társada-
lombiztosítási alapon, s egy a közalkalmazot-
taknak a munkaadók felelősségére alapozva. 
Ezek csak a 15 év feletti lakosságnak csak 
mintegy 23 százalékát fedték le. A paraszti la-
kosság időskori ellátása végképp problemati-
kus volt, hiszen sok fiatal el is ment a városok-
ba, s ez óriási távolságot jelentett a tengerpart 
és a szárazföldi kontinens lakói között. Mivel a 
gyermekek egy része leány volt, így a kis falusi 
birtok továbbvitele is kétségessé vált. Ezért en-
gedtek e területeken kivételesen két gyermeket 
megszületni a parasztcsaládokban, ha az első 
leány volt. Az új nyugdíjrendelkezések 2009-
ben és 2011-ben két új szisztémát vezettek be. 
Mindkettőhöz a csatlakozás önkéntes volt. 
Hogy bátorítsák a részvételt, támogatást adtak 
a hozzájárulások fizetéséhez, s a falusi nyug-
díjrendszer azonnali járadékot fizetett azon 
családok időseinek, akik csatlakoztak a rend-
szerhez.

A nyugdíjrendszer két elemből áll: szociális 
nyugdíj, amelyet a kormányzat biztosít álta-
lános bevételei terhére, és az egyéni megta-
karítási számlákon alapuló nyugdíjbiztosítás, 
amelyhez az egyéni befizetések, a közösségi 
befizetések (collective entities), ha van ilyen, 
és az állam is hozzájárul. Meghatároznak 
egy minimum-nyugdíjszintet, ami magasabb 
is lehet, ha a helyi hatóságok tudnak hozzá 
forrást biztosítani. Ez magyarázza a regionális 
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eltéréseket. Az állami hozzájárulás meghatá-
rozott és fix, az egyének választhatnak, mek-
kora járulékfizetést vállalnak, milyen jövőbeli 
szolgáltatás fejében. 2013 végére a rendszer 
mintegy 850 ezer ember számára biztosította 
a nyugdíjrendszerben való részvételt, tehát a 
lefedettség ily módon kiterjedt a 15 év fölöt-
ti lakosság 75 százalékára. Ez valószínűleg a 
méreteit tekintve legjelentősebb pozitív válto-
zás a 2008‒2014 közötti időszakban. Jelen-
tős mértékű kiterjesztés történt a vidékről a 
városba áramló migráns lakosság (260 millió) 
nyugdíjrendszerében is. Így négy különböző 
rendszer működött kínában, amelyet (2014-
ben) az ILO információi szerint tovább raci-
onalizáltak. Összeolvasztották az első kettőt, 
javítottak a jogok átvitelének lehetőségén, és 
a közszolgák biztosítását is biztosítási alapra 
helyezték, tehát őket is járulékfizetésre kö-
telezték. (Ringen and Ngok, 2013; IssA 
Country Report Database, ILO, World social 
Protection Report, 2014‒2015)

Az egészségügyi kiAdások 
finAnszírozásA

Az időskor egyik legfontosabb problémája az 
egészségügyi kiadások ugrásszerű növekedése. 
Az egészségügyi költségek finanszírozása azon-
ban minden életkorban nagy kérdés. kétségte-
lenül különösen gond ez az idős korban. Eb-
ben az életszakaszban jelentkeznek tömegesen 
a bajok, ekkor szorulnának rá a leginkább az 
emberek az egészségügyi szolgáltatásokra.

Az alacsony jövedelmű országokban a né-
pesség 90 százaléka számára azonban nem 
vagy alig hozzáférhetők az egészségügyi szol-
gáltatások. Globálisan ez az arány 39 százalék.

Nyugat-Európa egészségügyi szolgáltatá-
sok biztosítása szempontjából csaknem 100 
százalékos lefedettséget élvez. Polgárai min-
denképpen részesei valamilyen állami vagy 
magánalapon szervezett nemzeti egészségügyi 

rendszernek (99,7 százalék). kelet Európában 
is magas az arány, 91,6 százalék. Az Egyesült 
Államokban csak 85 százalék, Latin-Ameriká-
ban 81 százalék, Afrikában 25 zázalék körüli a 
lefedettség, Ázsiában 58 százalék, de ha kínát 
leszámítjuk, csak 37 százalék.

44 olyan ország van, ahol a lakosság 80 szá-
zaléka mindennemű egészségügyi rendszerből 
kiszorult. kisebb fejlődő országok mellett ide-
tartozik India, ami azért már számottevő la-
kosságméretet jelent. (ILO, 2014)

De még ott is, ahol elvileg volna lehetőség 
az igénybevételre, gyakran hiányzik az egész-
ségügyben a megfelelő emberi erőforrás. Vagy 
nincs kellő szolgáltatás, vagy megfizethetetlen. 
A kettő természetesen bizonyos mértékig ösz-
szefügg, hiszen a szolgáltatások nyújtásához 
ember is kell, de a gyógyászati költségek is 
egyre magasabbak.

Mind a gyógyszerköltségek, mind a kor-
szerű vizsgálati eszközök igénybevétele nagy 
kiadást jelent a finanszírozónak, legyen ez az 
állam vagy magánszemély. Ami a megfizet-
hetetlent jelenti: igen fontos kérdés a zseb-
ből való finanszírozás magas aránya (Out Of 
Pocket, OOP).

Nyilván azokban az országokban, ame-
lyekben nem fedi le egészségügyi rendszer a 
lakosság nagy részét, nem marad más hátra, 
mint zsebből finanszírozni a kiadásokat. En-
nek aránya a fejlődő országokban igen magas. 
Emelkedik az arány a korral is. különösen 
nagy probléma ez az idős nőlakosságnál. Mivel 
a zsebből való finanszírozás éppen a legszegé-
nyebb országokat jellemzi, még inkább azt je-
lenti, hogy rengetegen kiszorulnak az effektív 
igénybevételből. Egyszerűen nem engedhetik 
meg maguknak. Globálisan nézve, az állami 
egészségügyi kiadások a GDP-hez képest kö-
rülbelül olyan mértékűek, mint a magánki-
adások.

Ami meg az emberi erőforrást illeti: az 
ILO becslése szerint világméretekben több 
mint 10 millió egészségügyi dolgozóra lenne 
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szükség ahhoz, hogy a rászorulók megfelelő 
ellátást kapjanak. Haitiben, szenegálban 10 
ezer emberre 5 egészségügyi személyzet jut, 
finnországban 269. Egy példa: a gyermekágyi 
halálozás viszonylag magas aránya a legszegé-
nyebbeknél (10 ezer szülésre 37,6 haláleset) 
egyértelműen betudható a fejlődő országok-
ban az elégtelen személyzetnek, nevezetesen, 
a bábahiánynak Az elégtelen finanszírozás kö-
vetkeztében még azok is elmennek a fejlődő 
országokból, akik alkalmasak lennének mun-
kavégzésre. A fejlődőkből fejlettekbe törté-
nő egészségügyi munkavállaló- áramlás egyre 
fokozódik. 2007 és 2012 között például az 
Egyesült Államokba beáramló egészségügyi 
dolgozók száma elérte a 230 ezer főt. Hason-
ló problémával találkozunk az Európai unión 
belül is. (ILO, 2014)

Jól tudjuk, hogy az orvosok kiképzése mi-
lyen költséges beruházás. Nyilván összekap-
csolható tehát a kérdés ‒ különösen a fejlett 
országokban ‒ az oktatásfinanszírozással. Ha 
költségvetésekből az egészségügy fenntartá-
sára szolgáló kiadások arányát, s az oktatásra 
szánt összegeket a költségvetési konszolidácós 
programok megrövidítik, akkor egyre na-
gyobb arány hárul magukra a betegekre a fi-
nanszírozásból. Ez pedig növeli a szegénységi 
kockázatot, különösen az idős embereknél. 
Emellett viszont a személyzet is elvándorol a 
lényegesen alacsonyabb jövedelmet biztosító 
új Eu-tagországokból a régiekbe. Hazánk en-
nek kimondottan szenvedő alanya. Világos, 
hogy nem támogathatja a sokkal alacsonyabb 
fejlettségi szinten álló kelet-Európa a nyugati 
országok egészségügyét a kiképzett személyzet 
ingyenes rendelkezésre bocsátásával. Ez is egy 
olyan anomália a szépen hangzó jelszavak mö-
gött, mint a termelési tényezők szabad áram-
lása, amely végiggondolatlan s a kevésbé fej-
lett gazdaságok számára roppant előnytelen. 
Hasonlóan ahhoz, hogy a nyugdíjrendszerek 
eltérése miatt a külföldön munkát vállalók 
járulékfizetése nagyon hiányzik a kibocsátó 

országok nyugdíjkasszájából. Ha van olyan 
ország, ahol a járulékfizetéseket nem azonnal 
irányítják át a járadékosok számára, annak 
talán nem (lenne) probléma, de gyakorlatilag 
mindig jól jár a fogadó ország. Igaz, MAJD 
neki kell a nyugdíjat biztosítania az ott töl-
tött időre ‒ de addig mi lesz azokkal, akiknél 
MOsT hiányzik ez az összeg a járulékfizetések 
csökkenése miatt a nyugdíjalapból? Ráadásul 
az Eu nem is hajlandó a problémát tudomá-
sul venni. Ha az emiatt megemelkedett hiá-
nyokat nem kellene a maastrichti deficitekbe 
beszámítani, még csak lehetne hosszú távú 
és az Eu egészében gondolkodó szemlélettel 
könnyebben venni a kérdést ‒ legalább is eb-
ből a szempontból. Mert egyébként a „brain 
drain” („agyelszívás”) hatása mindenképpen 
káros a küldő ország helyzetére. Ha éppen 
az orvosokra gondolunk, a képzési költségek 
aránytalan terhelése mindenképpen megma-
radna. Nem beszélve az itthon keletkező el-
látási hiányokról! Mit szólna az Eu-bürok-
rácia egy olyan belső szabályozáshoz, amely 
a kiutazni akaróknál kérné e költségek meg-
térítését? Mindjárt a szabad mozgás elvének 
megsértését hoznák fel. (Ha szükségük van a 
migránsokra. De a nemkívánatos bevándorlás 
korlátozását illetően sokkal kevésbé akadékos-
kodók.) Nemzetközi rendezés körvonalainak 
meg egyelőre nyoma sincs.

Még egy témakör érdemel külön figyelmet: 
ez az időskori gondozás. Nem kimondottan 
egészségügyi kérdés, de az is. Az elöregedő 
világban, ahol az idős emberek családi segít-
ség nélkül maradnak, szükség van idősgon-
dozásra. kicsi egészségügyi hozzáértéssel ren-
delkező személyzet segítségével, hiszen ezek 
az emberek többnyire már kisebb nagyobb 
betegségekkel küzdenek. Napjainkban a fej-
lett országokban a kiscsaládos, olykor szingli 
háztartások váltak uralkodóvá. Az időseknek 
meg kell vásárolniuk a gondoskodást. Mivel 
kevés a nővér, egyre növekszik a fejlődő or-
szágokból beáramló ‒ főleg női ‒ munkaerő 
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a fejlett országokba. Gyakran alacsony bérért, 
rendezetlen társadalombiztosítási feltételek 
mellett dolgoznak. Az ILO tanulmánya a 
gondozási ágazat globális válságáról beszél. 
(ILO, 2014–2015, 80. oldal) A fejlődő orszá-
gokban önkéntes hálózatokkal kísérleteznek, 
s a családi szolidaritásra számítanak. kíná-
ban egyenesen törvénnyel kötelezik a fiata-
labbakat a gondozásra, börtönnel büntetve 
az elhanyagolókat. kevés országban épült ki 
idősgondozó rendszer, költségvetési támoga-
tással. Idetartozik svédország, Dánia, Norvé-
gia. Társadalombiztosítási alapon oldják meg 
a problémát Németországban, Hollandiában, 
Japánban és Taiwanon. Noha ez a kiadási tétel 
egészségügyi és a nyugdíjkiadásokhoz képest 
még csekély százalékot tesz ki az országok 
költségvetésében, néhány évtizeden belül a 
megkettőződésével számolnak az Eu-ban ké-
szült előrejelzések. Mivel közpénzek nehezen 
mozgósíthatók, nyilván a magánköltségveté-
sekből lesz egyre nagyobb arányú a finanszí-
rozás. kutatások szerint az Eu-ban az idősebb 
emberek háztartásában 9,6 százalékot tett ki 
a gondozás költsége, de akár 25 százalékra is 
felment. (scheil-Adlung and Bonan, 2012). 
A 80 év fölöttiek esetében hétszeres is lehet 
a zsebből fizetett költség. Természetesen ilyen 
méréseket csak azoknál lehet elvégezni, akik 
egyáltalán meg tudják fizetni, illetve akiknek 
sikerül gondozót szerezniük.

kiútkeresés

Egyértelmű fordulóponthoz érkezett az embe-
riség. Nem lehet nem törődni a jövő generá-
ciók sorsával. De nem csak azokéval, a saját 
életünkkel, jövőnkkel is számot kell vetnünk. 
Nyilván más és más feladat jelentkezik a kü-
lönböző országcsoportoknál. A fejlődő orszá-
goknak nem ajánlhatjuk egyszerű példaként 
a fejlett országok útjának követését, mert az 
már napjainkra is az ökológiai fenntarthatat-

lanság határára sodorta a földet. A különböző 
kulturális hagyományoknak megfelelően, de 
mindenképpen magasabbra kell emelni mind 
az életnívót, mind a kulturális színvonalat. Azt 
várni, hogy éljenek a születésszabályozás kor-
szerű módszereivel, csakis magasabb kulturális 
színvonalú társadalmaktól ‒ különösen a nők 
iskolázottságának emelkedésétől ‒ lehet várni. 
számolni kell a kulturális, vallási tényezőkkel 
is. Az optimizmus, amely a II. világháború 
után létrehozott nemzetközi szervezetek ha-
tókörének bővülésével volt kapcsolatos, nap-
jainkra erőforrások szűke miatt szertefoszlott.

De a fejlett világon, s ezen belül az Euró-
pai unión belül is szükség van paradigmatikus 
változásokra a társadalom- és gazdaságpoliti-
kában. Meg kell állítani „az elszabadult elvá-
rások forradalmát”. (Aurelio Peccei, a Római 
klub alapítója használta több mint negyed 
százada ‒ ezt a kifejezést, „kezünkben a jövő” 
című könyvében).

Tanulmányunk címének megfelelően, az 
élethosszig tartó pénzügyi tervezést kell mik-
ro- és makroszinten is megvalósítani. Makro-
szinten arra kell törekedni, hogy kialakuljon 
egy jobb korstruktúrájú társadalom. Ennek 
útja és módja mindenképpen a fiatalabb gene-
rációk megszületésének ösztönzése kell, hogy 
legyen. Ezt a törekvést azonban össze kell 
kapcsolni a nyugdíjrendszer igazságosabbá té-
telével. Ma már széles körben elismert, hogy 
a jövendő generációk megszületésére mind a 
gyermekeket vállaló, mind a nem vállaló pol-
gároknak szükségük van. Amikor egy adott 
generáció nyugdíjas korba lép, az őt követő 
fiatalabb, munkaképes korosztályok állítják 
elő azt a jövedelmet, amelyből ő is ‒ jogosult-
sága szerint ‒ részesedik. Ebben az értelem-
ben Andorka Rudolf szavaival élve a gyermek: 
közjószág.

A gyermekvállalás magánügy. senkire nem 
lehet rábeszélni. szerencsére elég sok ember-
nek ‒ különösen a nőknek ‒ egészséges vágyó-
dása van a gyermek után, s a magyar polgárok 
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terveiben átlagosan legalább két gyermek sze-
repel. És mégsem születik meg ennyi gyermek, 
s ennek számos oka van. Ezeknek az okoknak 
a feltárása és elhárítása a politika feladata. Azt 
azonban világosan látni kell, hogy a gyermek-
nevelés komoly beruházás. Évtizedeken át je-
lentkező költség, amelynek kimutathatóan na-
gyobb részét a szülők vállalják, még ha kapnak 
is hozzá közvetlen és közvetett támogatást az 
államtól. Mivel a felnövekvő, tanult és mun-
kaképes gyermekekre az egész társadalomnak 
szüksége van, célszerű lenne a nyugdíjrend-
szerben is elismerni a gyermekekre fordított 
költségeket, mint egy fajta járulékfizetést. 
Nem látszik érettnek az idő arra még, hogy 
letérjünk a munkaalapú nyugdíjrendszerek-
ről ‒ bár a foglalkoztatási adatok jelzik, hogy 
nem mindenki képes már most sem munkát 
találni. A rendszer alapja ezért mindenképpen 
a munkával szerzett jövedelem lenne. Ezt egé-
szíthetné ki a gyermekek után felszámítható 
többletpontok rendszere, ami gyakorlatilag azt 
jelentené, amit egyes szakértők szorgalmaz-
nak: a gyerekek tartsák el szüleiket. Hiszen 
gyakorlatilag ez történnék, csak nem a szemé-
lyes kapcsolatok, hanem a generációk közötti 
kapcsolatok révén. Ebben benne foglaltatna 
az a szolidaritás, hogy természetesen minden 
személy, aki nyugdíjcélra félretesz pénzt, be-
fizet a nyugdíjszámlájára, jogosult nyugdíjra, 
akkor is, ha nem tudott vagy akart gyermeket 
vállalni. A gyermeket nevelők többletráfordí-
tását azonban elismerné a rendszer. Az alapot 
az adná meg, hogy ha költségvetésből kell is 
támogatni, kiegészíteni esetleg az alapot, a 
felnövekvő generáció adókapacitása ezt majd 
lehetővé teszi.

számolni kell azonban mindenképpen az-
zal, hogy az eddig már kiesett, esetleg elván-
dorolt generációk hozzájárulása mindenkép-
pen hiányozni fog a rendszerből. Ha nem 
sikerül ‒ és ez gyorsan semmiképpen sem 
megy ‒ változtatni a korszerkezeten, akkor az 
elöregedő társadalmakban a nyugdíj mértéke 

hosszabb távlatban nézve a mai fiatalok számá-
ra, mindenképpen alacsonyabb lesz. kevesebb 
befizetést kell többfelé osztani: egyszerű ma-
tematika. Nem azért, mert valamely politikai 
erő „elveszi”. Nem termelődik meg! Célszerű 
ezért egy olyan nyugdíjrendszert meghirdetni, 
amely a következő korosztályok számára a már 
idézett igazságossági szempontot beépíti. Ezt 
csak a még szülőképes korúakra lehet vonat-
koztatni, tehát a 35–40 évesnél fiatalabbakra, 
akik még ‒ esetleg ‒ alkalmazkodni is tudnak 
a rendszer paramétereihez. De mindenképpen 
látni kell, hogy a magánmegtakarítások terén 
is radikális gondolati változásra van szükség. 
A hosszú távú megtakarításokat nem holnap, 
hanem ha lehetne, már tegnap kellett volna 
elkezdeni. Mindenkinek, aki megteheti.

Nagy probléma, ha a modern világban 
széles körű a máról holnapra élők aránya. 
Reménykedni kell a termelékenység, s így 
az átlagos bérszínvonal emelkedésében. 
Ezt azonban nem lenne szabad arra fordí-
tani, hogy nyomban feléljük, hanem idős-
kori biztonságunkra félre kellene tennünk. 
A magánmegtakarításokat az államnak min-
denképpen ösztönöznie kell, hiszen a hosszú 
távon fenntartható társadalomnak és gazda-
ságnak ez az alapja. kétségtelen, hogy a kiadá-
sok visszafogása a jelenlegi növekedési muta-
tókat csökkenti. De csak így lehet kisimítani 
az egyének fogyasztását élettartamuk alatt. 
A magánmegtakarítások, lekötések futamide-
jének meghosszabbodása adna módot olyan 
beruházások finanszírozására, amelyek lassab-
ban térülnek, de szükségszerűek. Egy valódi, 
koncepciózus ipar- és gazdaságpolitikát csak 
ilyen forrásokra lehetne alapozni.

Mindehhez az kell, hogy a társadalom 
intézményeiben a bizalom stabil maradjon,  
s hasonlóképpen stabil legyen a valuta értéke 
is. ki takarítana meg, ha hosszú távon nem 
jutna az általa félretett értékhez? Hogy mind-
ez miképpen érhető el, ez túlmutat a tanul-
mány keretein.
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