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Kárpáti József

Az arab országok
nyugdíjrendszerei a társadalmigazdasági kockázatok tükrében
ÖSSZEFOGLALÓ: A Közel-Kelet és Észak-Afrika arab országainak nyugdíjrendszerei többoldalú fenyegetéssel néznek szembe, amelyek
nemcsak az ellátást fogják belátható idõn belül veszélyeztetni, hanem mélyebb társadalmi konfliktusokat okoznak majd. Cikkem
négy, egymás hatását erõsítõ tényezõcsoportot vizsgál. Ezek: társadalmi tényezõk, mint a nõk speciális, hátrányos helyzete vagy az
idõskori gondoskodás hagyományos nagycsaládos modellje, ami a jelenség kezelésére nem elegendõ. A második tényezõcsoportba demográfiai folyamatok sorolhatók, amelyek az Európához mérten rendkívül fiatal populációk utódait egy generáció múlva – a
többi kísérõ folyamat változása miatt – többszörös, súlyos terhekkel fogják sújtani. A harmadik tényezõcsoport a gazdaság általános
jelenségeibõl válogat, mint a magas munkanélküliség és alacsony gazdasági aktivitás, illetve a szürke- és feketegazdaság aránya.
Implicit problémaként a nyugdíjrendszerek menedzselésének belsõ hiányosságai, az alacsony lefedettség, a szélesebb, szolidaritásra épülõ nyugdíjsémák hiánya, a rossz parametrikus szabályozás jelennek meg.
Az elemzett tényezõk olyan folyamatokat indítanak el, amelyekre Európában is érdemes odafigyelni, mert általános érvénnyel tanulhatunk azokból a várható generációs problémákból, amelyek sötét jövõ képét festik a térségben.
KULCSSZAVAK: Pay as You Go, nyugdíj, társadalombiztosítás, népesség, termékenység, munkaerõpiac
JEL-KÓD: H550, O150

A

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán, a Doktori Intézet kereteiben
2009. év végére készült el egy összefoglaló tanulmánykötet (szerk.: Botos, 2009) az öregedõ
társadalmak problémáiról, fókuszban a nyugdíjrendszerek elõtt álló kihívásokkal. Az értekezések az Európai Unió, valamint egyes EUtagállamok, Oroszország, Kína és India sajátosságait vizsgálták, az arab világ országai azonban
kimaradtak ebbõl a körbõl. Viszonylag kevés figyelmet fordítottunk ugyanis eddig Európában
a jelenleg fiatal korösszetételû arab társadalmakra, a számunkra ismerõstõl rendkívüli mértékben eltérõ demográfiai és gazdasági sajátosságaikra. Pedig alaposabb elemzéssel levonhatnánk olyan következtetéseket, amelyek az európai nyugdíjrendszerek kapcsán, általános ér-

vénnyel is figyelmeztethetnek egy szisztéma
hosszú távú fenntarthatóságának meghatározó
sarokpontjaira. A hónapok óta tartó belpolitikai válságok ugyancsak aktualitást adnak a régió országainak újabb szempontból történõ
megvizsgálására.
A Közel-Kelet és Észak-Afrika arab országaiban (az úgynevezett MENA-országcsoportban)1 a nyugdíjrendszerek számos, rendszerszintû hátrányos tulajdonsággal rendelkeznek.
A nyugdíjrendszerek hosszú távon nagyok
lesznek és nem finanszírozhatók. Erre azonban jelenleg kevés figyelem fordul, mivel a fiatal társadalmakra épülõ rendszerek egyelõre
évrõl évre többletet termelnek, nem deficitesek. A vizsgált országokban azonban hamarosan változni fog a demográfiai alaphelyzet, ami
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több irányban negatív hatásokat fog kifejteni.
Ez a folyamat, a már jelen lévõ további gyengeségekkel együtt olyan kritikus irányba tolja az
arab országok nyugdíjrendszereit, amely gazdaságilag és társadalmi vonatkozásaiban is belátható idõn belül válságba sodorhatja õket.
Cikkem felvázolja a mai állapotot és sorra veszi
azokat a fontosabb kritikus tényezõket, amelyekkel a MENA-országoknak elõbb vagy
utóbb bizonyosan szembe kell nézniük.

AZ ALAPPROBLÉMÁK FELVÁZOLÁSA
Az arab világ törékeny politikai, gazdasági,
környezeti és társadalmi lábakon egyensúlyoz.
Kevés a természetes személyeket középpontba
helyezõ fejlesztési program, kevés az emberi
biztonságot elõtérbe helyezõ állami feladatvállalás, elkötelezettség. Hosszú távon számos,
alapvetõ fenyegetés rejtõzik a színfalak mögött,
amelyek összefüggései ijesztõek. Az arab országok populációs nyomás alatt vannak. Robbanásszerûen megnövekedett népességük – ha nem is
a korábbihoz hasonló mértékben – továbbra is
gyarapodik, miközben olyan alapvetõ veszélyekkel kell küzdeniük, mint az elsivatagosodás,
az ivóvíz hiánya és szennyezettsége. A környezetvédelmi szempontok háttérbe szorulnak, a
megmûvelhetõ területek nagysága csökken,
több államban folyamatos a belpolitikai feszültség. Mindez komoly, alapvetõ humánbiztonsági
kihívást jelent számukra (UNDP, 2010).
Az idõskori gondoskodással foglalkozni
mindezen körülmények között elsõ ránézésre
talán túl távolinak tûnik, azonban a kockázati
tényezõk hosszú távú társadalmi hatásai oly súlyosak lehetnek, hogy ezek a tényezõk felzárkóznak az elõzõekben említett alapvetõ létbiztonsági kérdések mögé. Elõször is le kell szögeznünk, hogy az arab politikai döntéshozók
eddig nem feltétlenül akarták kiterjeszteni a
nyugdíjszerû állami gondoskodási formákat a
teljes lakosságra. A lefedettség tehát alacsony.
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Az arab társadalmak továbbra is hagyományosan nagy teret engednek (hagynak) a családi
öngondoskodásnak, gyakran két vagy három
generáció él egy fedél alatt, egyetlen közös családi gazdaságot alkotva. Habár ez a megközelítés kétségkívül sok pozitív társadalmi következménnyel is jár, belátható idõn belül már nem fog
megfelelõ védelmet adni az idõskorúak számára,
akik között különösen nagy számmal élnek már
most is a rokonok, támaszt nyújtó családtagok
nélkül maradt nõk.
Az arab világ hozzávetõleg negyven-ötven
éve ismeri a nyugdíj – mint idõskori gondoskodási forma – fogalmát. A hetvenes évek
azonban már messze elmúlt, s ma olyan demográfiai változások vannak készülõben, amelyek jelentõsen át fogják rajzolni a MENAországok társadalmának korösszetételét, egyre
nagyobb függõségi rátákat eredményezve.
A nyugdíjrendszerek erre a folyamatra nincsenek felkészülve. Adottak az eleve alacsony
lefedettségû, Pay as You Go (PAYG-) sémák.
A nyugdíjazási szabályok a rendszerbe bekerülõkre ugyanakkor nagyon megengedõek, viszonylag kevés szolgálati idõ elérésével nagy jövedelemhelyettesítési ráták érhetõk el, ráadásul
a legtöbb esetben nincs jövedelemplafon a
nyugdíjszámítás alapjául megállapítva, vagy az
nagyon magasan van. A korhatárok ugyancsak
alacsonyak. Mindezeket tetézi a másik oldalon
a feketegazdaság/szürkegazdaság vizsgált területre jellemzõ rendkívül magas aránya, valamint
több országban a nõk jelen vizsgálat szempontjából speciális társadalmi és munkaerõ-piaci
megítélése.
A rendszerek menedzselése sem megfelelõ.
Az elsõ kifogás az átláthatóságot érheti. Gyakori, hogy különbözõ munkavállalói csoportokra különbözõ gondoskodási rendszerek kerültek kialakításra, amelyek között az átjárás
nehézkes és bonyolult, sõt olykor lehetetlen.
A menedzsment gyenge, a befektetések nincsenek megfelelõen diverzifikálva. A munkaerõpiac
sajátosságaiból adódóan pedig a társadalom egy
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jó része eleve lefedetlen marad a nyugdíjszolgáltatásban.
Mindezekre a tényezõkre elõször az ENSZ
és a Világbank úttörõnek számító kutatásai világítottak rá 2002–2007 között. A vészharangot az Arab Plan on Ageing to the Year 2012
(ESCWA 2002) címû dokumentum kondította
meg, amelynek nyomán további tanulmányok,
elemzések születtek.
A kockázati tényezõk az 1. ábra szerinti dimenziókban vannak jelen. A vizsgálat e négy
kockázati csoportra és egymást erõsítõ hatásaikra terjed ki.

SPECIÁLIS GAZDASÁGI TÉNYEZÕK
A MENA-ORSZÁGOKBAN
A hivatalosan regisztrált termelõszektor mellett
minden országban létezik egy informális szektor is, amelyben a hivatalosan be nem jelentett
munkaerõ termelõmunkát végez. Az informális/illegális/nem szabályozott munkaerõpiac
és az általa elõállított jövedelem méretére általában csak becslések vannak, de a szignifikáns

különbségek így is észlelhetõk az egyes kontinenseken.
Érdemes megemlíteni, hogy a fekete- vagy
szürkegazdaság teljesítményét és az illegálisan
foglalkoztatott munkaerõ nagyságát tekintve a
mérés és a vizsgálat módszerei nagyon vitatottak. Az ILO megkísérelte ugyan már 1972-ben
egységes fogalmak és módszertan bevezetését,
azonban az adatok összehasonlíthatósága továbbra sem megfelelõ, a módszereket folyamatosan kritizálják és különbözõ „iskolák” alakultak ki (ILO 1972, 1993, 2002, Castells et al.,
1989). Ezt a helyzetet rendbe tenni nem a jelen
cikk vizsgálatának tárgya, de mindenképpen figyelmet érdemel.
Az OECD elérhetõ adatai alapján
(Schneider, 2002) Afrikában az egyes államok
hivatalos, a GDP-vel jellemzett gazdasági teljesítményéhez mérten további 50–55 százalékot,
egyes esetekben 66–70 százalékot a fekete/szürkegazdaság állít elõ. Latin-Amerikában ez
az arány átlagosan 40 százalék körül mozog
(elég jelentõs szórással: Bolívia például 68 százalék, Chile 19 százalék), míg Szingapúrban 13,
Japánban 11, a fejlett európai országokban átla1. ábra

AZ ARAB NYUGDÍJRENDSZEREK KOCKÁZATI NÉGYSZÖGE
TÁRSADALMI TÉNYEZÕK
nõk speciális helyzete

családi gondoskodás
szûk lefedettség

HIBÁS SZABÁLYOZÁS
rossz parametrikus szabályok

magas jövedelemhelyettesítés
gyenge menedzsment

DEMOGRÁFIA

torzuló korfa
megtöbbszörözõdõ terhek

GAZDASÁGI HÁTTÉR

elfogyó természeti kincsek
magas infláció
fekete-/szürkegazdaság
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gosan 17–18 százalék körüli ez az arány. Magyarországon a kormány által hivatkozott kutatások számításai szerint ugyancsak a GDP
arányában 18 százalékra rúg a feketegazdaságban keletkezett rejtett jövedelem. Forrása idehaza elsõsorban csempészet és a jövedéki adó
eltitkolása, az áfacsalás, a feketefoglalkoztatás,
a (szoftver-) termékhamisítás és a fogyasztóvédelmi jogszabályok megsértése (kormány,
2007). A Közel-Keletre ilyen becslést adni
szinte lehetetlen.
Jobban megfogható a jelenség a munkaerõfelhasználás felõl közelítve. A MENA-országokban a mezõgazdaságon kívüli szektorokat
vizsgálva a teljes munkaerõ 48–55 százaléka
(Robalino, 2005), Latin-Amerikában 51 százaléka, a Dél-Afrikai Köztársaság nélkül mérve
pedig a Szub-szaharai Afrikában 78 százaléka
illegálisan dolgozik (WIEGO, 2002). Az arab
világról Jordániában készített tanulmány
(Saleh, 2008) szerint a MENA-országokban a
feketegazdaság mûködésének és viszonylag jelentõs arányának két alapvetõ oka van. Az
egyik ok az, hogy a családi vállalkozásnak történeti hagyománya van. Mind a szolgáltatások,
mind a kereskedelem, mind a kisipari termelés
jelentõs része a családtagok által közösen, általában bejelentetlenül mûködtetett kisvállalkozásokban realizálódik. További ingoványos terület
a nõk hivatalos munkavállalásának lehetõsége
vagy korlátozása is, ami országról országra változik. A másik ok az, hogy a munkajogi szabályozás is illeszkedik a kialakult hagyományokhoz, azaz a legtöbb arab országban a belföldi
szolgáltató szektor, a családi kisvállalkozások és
a mezõgazdasági termelésben résztvevõk eleve
nem is esnek a munkaügyi jogszabályok hatálya
alá. Azaz ezeknek az embereknek nem jár társadalombiztosítási szolgáltatás, nem jár nyugdíj,
nem jogosultak szabadságra stb.
A felhasznált munkaerõ nagysága felõl vizsgálva a kérdést tehát azt látjuk, hogy a fejlõdõ
országokban a rendelkezésre álló munkaerõ jelentõs része az informális szektorban dolgozik.
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A MENA-országok gazdaságai ráadásul
rendkívül heterogének. Vannak köztük piaci reformokkal operáló, „polgárosodó” államok,
mint Jordánia vagy Libanon, külön csoportot
képeznek az egyelõre olajban, földgázban gazdag királyságok, emirátusok. Vannak közöttük
komolyabb további nyersanyagforrásokkal rendelkezõ „puskaporos hordók”, mint a vizsgálatból némileg kilógó, perzsa lakosságú Irán
vagy akár Irak, a régóta „puha” diktatúrával irányított államok, mint a turisztikailag népszerû
Tunézia vagy Egyiptom, s vannak szervezett
katonai hatalmak, mint például Líbia. Az államberendezkedéstõl függõen eltérõ így aztán a
magánszektor és a közszféra szerepe, ereje is a
gazdaságban. Ennek az elemzésnek a középpontjában mégis vannak olyan közös jellemzõk, amelyek a jövõbeni figyelmeztetésekre, általános következtetésekre lehetõséget biztosíthatnak.
A munkaerõ-piaci jelenségekhez kapcsolódó
további folyamatokról, demográfiai összefüggésben a késõbbiekben lesz szó.

SPECIÁLIS TÁRSADALMI TÉNYEZÕK,
FÓKUSZBAN A NÕK HELYZETÉVEL
A nõk társadalmi helyzete külön figyelmet érdemel. Világszerte egyértelmû demográfiai
trend az, hogy a nõk tovább élnek, mint a férfiak. A jelenlegi idõsebb generációkban ez a jelenség különösen élesen jelentkezik. Világszerte a 75 év felettiek kétharmada nõ (ENSZ,
2006). Az arab országokban az idõsekrõl való
gondoskodás jellemzõen családi kötelékekre
épül, az állami ellátórendszerek egyelõre kevésbé készültek fel az idõskorúak, különösen az
idõskorú nõk ellátására. A nõk társadalmi izolálódásának egyik tényezõje a több évtizedre
visszavezethetõ szándékos tudatlanságban tartásuk – a nõk oktatásból történõ kizárása, illetve az, hogy a munkavállalásuk ugyancsak számos arab országban akadályokba ütközik.
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Az ENSZ adatai szerint (ENSZ, 2006) e patriarchális világban az iskolázott nõk aránya
mindössze 71 százalékos az írástudó férfiakhoz
mérten. Ez rendkívül alacsony arány, hiszen
sem Közép-Európában, sem az elmaradottabb
FÁK-országokban, sõt a latin-amerikai és karibi térségben sem tapasztalható ma már hátrány
a nõk iskolázottsága tekintetében. Az arab világban viszont alig magasabb az írástudó nõk
aránya a legkevésbé fejlett országok2 (70 százalék) és Dél-Ázsia (65 százalék) értékeinél.
Annak ellenére, hogy a nemzetközi szervezetek nagy összegeket költenek programjaikban az oktatás hiánya miatt hátrányos helyzetû
nõk pozíciójának javítására – sõt a jelentések
arról számolnak be, hogy az oktatásban részt
vevõ fiatal lányok rendre jobb képességekrõl
adnak számot, mint fiú társaik – az iskolázottságuk ellenére további akadályokba ütközik a
munkaerõpiacra történõ kilépésük.
Jól jellemzi ezt a helyzetet a 15–64 éves nõk
gazdasági aktivitási rátája (ENSZ, 2006),
amelynek terén az arab országok rendkívüli lemaradást mutatnak. A nõk gazdasági aktivitása
mind saját nemük körében, mind a férfiak megegyezõ korcsoportjának aktivitásához mérten
kirívóan alacsony. Az aktív korú nõi lakosságnak mindössze 33 százaléka gazdaságilag aktív.
A férfiak aktivitási rátáját 100 százaléknak véve
58 százalékos a lemaradásuk, azaz az arab világban a nõk gazdasági aktivitása kevesebb, mint a
fele a férfiakénak (akik gazdasági aktivitása
ugyancsak eleve nagyon alacsony). Összehasonlításképpen: Közép- és Kelet-Európában a
15–64 év közötti nõk 57 százaléka gazdaságilag
aktív és a hasonló korú gazdaságilag aktív férfinépességhez képest is jóval kisebb, mindössze
19 százalék a hátrányuk. Mivel a nõk többsége
„hivatalosan” nem is tud belépni az arab országokban a munkaerõpiacra, értelemszerûen nem
tudnak elõre gondoskodni megtakarításokról
idõskorukra sem. Ezzel tovább növekszik a
függõségük az aktív keresõ családtagoktól.
Szemléletes további példája a nõk megítélé-

sének az özvegység is. A fegyveres konfliktusok által érintett arab országokban például
1996-ban az özvegyek 84 százaléka nõ volt
(ENSZ, 2007b). A legtöbb arab kultúrában az
újraházasodás a férfiak kiváltsága, azaz a nõk
gyakorlatilag megbélyegzõdnek, ha újra férjhez
kívánnak menni. Mindezek a tényezõk rendkívül hátrányos helyzetbe hozzák õket. Az elérhetõ életkor növekedésével ugyanakkor ezek a
nõk még hosszabb idõre izolálódnak saját társadalmukon belül.

NÉHÁNY LÉNYEGES,
KÖZÖS DEMOGRÁFIAI KOCKÁZAT
ÉS AZOK MUNKAERÕ-PIACI HATÁSA
A MENA-országok egyik legfontosabb közös
jellemzõje a fiatal generációk dominanciája a
társadalom korcsoportjai között. A csökkenõ,
de európai szinthez mérten így is magas termékenységi rátákkal párhuzamosan a csecsemõhalálozás arányának csökkenése, valamint a növekvõ születéskor várható élettartam, a nõi
munkaerõ szerény, ám mégis növekvõ mértékû
megjelenése a munkaerõpiacon és más tényezõk
a jelenlegi korösszetételbõl kiindulva összességükben 25–40 éven belül drámai változásokat
fognak eredményezni ezekben az országokban
(ESCWA, IUSSP).
Az ötvenes évek végétõl kezdõdõen demográfiai változások indultak el az arab világban.
A halálozási ráták csökkenni kezdtek, az életkilátások javultak, az orvosi ellátás színvonala jelentõsen emelkedett.
A Világbank által publikált fejlettségi mutatószámok (World Bank, World Development
Indicators) adatbázisa hivatalosan arról tanúskodik, hogy a csecsemõhalálozás is jelentõsen javult a térségben. 1960 és 2010 között az adatok
szerint az 1000 élve születésre jutó száz-százötven, esetenként kétszáz feletti (!) csecsemõhalálozás (Egyiptom és Jemen) mindössze átlagosan 15–20 köré rendezõdött. Bár ezeknek a
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statisztikai adatoknak a valóságalapját Egyiptom, Szaúd-Arábia és Tunézia esetében korábbi
jordániai kutatások megkérdõjelezik (Saleh,
2008), az bizonyosan megállapítható, hogy a
térségben a csecsemõhalálozás az egészségügyi
ellátórendszer javulásával az utóbbi négy évtizedben átlagosan a negyedére, ötödére csökkenhetett.
A termékenységi ráták ezzel nem párhuzamosan, hanem valamivel késõbb, csak a nyolcvanas évek végén kezdtek csökkenni és kevésbé
jelentõs mértékben. Az arab világban az egy
termékeny korú nõre jutó születések száma
ma is a világátlag felett marad. Azaz miközben
nagyságrendekkel több megszületõ gyermek
marad életben, a születésszám a hatvanas
években mért 6–7 körülirõl mára a felére, átlagosan 3 körülire csökkent – ám ez továbbra is
fiatalon tartotta a vizsgált országok népességösszetételét.
A születéskor várható átlagos élettartam növekedése is jelentõs javulást hozott ezekben az
országokban, amelynek eredményeképpen az

arab országok társadalmának életkilátásai a világ többi részéhez mérten is elismerésre méltó
arányban emelkedtek. A férfiak esetében 25
esztendõ alatt 58-ról 68 évre, a nõk esetében
62-rõl 72 évre növekedett a várható élettartam,
azaz a nyolcvanas években az EU átlagához
mért 15–20 esztendõs hátrányukat sikerült
10–13 életév-elmaradásra csökkenteni. A prognózisok pedig a férfiaknál 75, a nõknél pedig 80
évre teszik az arab világban születéskor várható
élettartamot a következõ 35–40 éven belül.
Összességében az arab országok népessége
tehát tartósan növekszik. A hatvanas–nyolcvanas évekhez mérten ugyan kisebb mértékben,
de a növekedés a huszonegyedik század fordulóján is folytatódik. (Lásd 2. ábra) A korábbi,
akár 6–8 százalékos éves népességbõvülési
ütem átlagosan 2–3 százalékra állt be, ám az
tartósan megmaradt. Sok arab országban negyven éve gyakorlatilag egyforma mértékben növekszik a népesség. A lassulás az Egyesült Arab
Emirátusokban, Katarban, Kuvaitban és
Dzsibutiban volt a legnagyobb mértékû, ám így
2. ábra

A MENA-ORSZÁGOK ÉVENKÉNTI NÉPESSÉGNÖVEKEDÉSI ÜTEME 1960–2009 KÖZÖTT

Forrás: World Bank, World Development Indicators, 2011 és saját számítás
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is bõven a pozitív tartományban maradt.
A 2015–2025 közötti idõszakban ez a növekedési ütem még várhatóan valamelyest csökkenni fog, évente 1,5 százalék körüli átlagértékre
(Robalino, 2005).
A következõ 3. ábrából az állapítható meg,
hogy a népességen belül egyrészt tartósan
egyenlõ mértékben növekedni fog a munkaképessé váló korcsoport nagysága, miközben
2020 után hirtelen növekedni fog a 65 év feletti korcsoport nagysága.
Az ENSZ (ENSZ, 2007b) 2007. évi modelljének ábrája (lásd 3. ábra) alapján megállapítható, hogy jelenleg az arab országok népessége 55
százalékának életkora 25 év alatti, s ez az arány
2050-re körülbelül 20 százalékponttal fog
csökkenni. Ugyanezen idõszak alatt a 25–64
éves korosztály aránya 42-rõl 51 százalékra
emelkedik, 2020 után pedig a 65 év felettiek
aránya drámai mértékben megnövekszik, a jelenlegi 5 százalékról 12 százalékra, azaz több
mint kétszeresére! Az ENSZ a modellhez a korábbiakban említett, csökkenõ, de az európai

szint felett maradó termékenységi rátákkal és
népességnövekedési mértékkel számolt.
Mindezekbõl adódóan az idõskori függõségi
ráták jelentõs növekedését prognosztizálják
(ENSZ, 2007a, 2007b), azaz a 65 éves és az afeletti korúak aránya jelentõsen emelkedni fog a
15–64 éves korosztályhoz képest. A legdöbbenetesebb változások az olajemirátusokban várhatók. Kuvait, Bahrein, az Egyesült Arab Emirátusok és Katar esetében ez azt jelenti, hogy az
idõskori függõségi ráta 4–6 százalékról a tízszeresére, 44–48 százalékra növekszik 50 év alatt.
A változás a kelet-afrikai arab államokat, valamint Jement és Palesztinát kevésbé fogja érinteni. Ezeket a változásokat mutatja be a 4. ábra.
A munkaerõpiacra gyakorolt hatás legfontosabb kérdése ezen körülmények között az lesz,
vajon teremtõdik-e hozzávetõleg 50 millió embernek megfelelõ mennyiségû legális munkahely az arab világban 2015–2020-ig, a mostani
fiatal generáció munkaerejének felszívására.
(Itt ismét utalnom kell a korábban taglalt informális gazdaság témakörére). Azonban, még ha
3. ábra

KORCSOPORTOK NÉPESSÉGEN BELÜLI ARÁNYÁNAK EXTRAPOLÁLT VÁLTOZÁSA
A MENA-ORSZÁGOKBAN

Forrás: ENSZ, 2007b
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4. ábra

AZ IDÕSKORI FÜGGÕSÉGI RÁTÁK EXTRAPOLÁLT VÁLTOZÁSA 2000–2050 KÖZÖTT

100 munkaképes korúra jutó 64 év feletti lakosság

(százalék)

Forrás: ENSZ, 2007b

kedvezõ körülmények között lesz is elegendõ
hivatalosan létesített munkahely, kérdés marad,
hogy a jelenleg magas implicit megtérülési rátát
(lásd késõbb) kínáló nyugdíjrendszerek hogyan
maradnak fenntarthatók. Elvileg ugyanis, ha a
munkaerõpiacnak sikerülne felszívnia ezt a tömeget és a bõvülés folyamatosan fennmaradna,
a nyugdíjrendszerek képesek lehetnének akár a
jelenlegi magas megtérülési rátát is továbbgörgetni a következõ generációra és nem kellene
például jövedelemplafont vagy más korlátozásokat bevezetniük. Ennek azonban igen kicsi az
esélye, mivel a magánszektor valószínûleg nem
lesz képes megfelelõ beruházásokat és fejlesztéseket indukálni egy ekkora bõvüléshez, a
közszférában pedig ilyen mennyiségû munkaerõ nem fog tudni elhelyezkedni. Hiába 5 százalék körüli a MENA-országok gazdaságainak
éves bõvülése, ez a fejlõdés nem jelenik meg új
munkahelyek képében. Az egyes arab országok
között ezen a területen persze rendkívüli nagy
eltérések vannak, fõleg az állami vállalatok szá-
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mossága és mérete kapcsán. Azonban az már
most is riasztó, hogy – a foglalkoztatottságra
egyébként is másképpen tekintõ olajemirátusokat nem figyelve – a nem olajnagyhatalom államokban a munkanélküliségi ráta már az elmúlt
években is hivatalosan 15–30 százalék között
volt (Aluwaisheg, 2004), az ILO pedig a 25 év
alattiak munkanélküliségi rátáját egyenesen 40
százalék környékére jósolta idén a térségben
(ANSAMed, 2011).

A NYUGDÍJRENDSZEREK BELSÕ
FENNTARTHATÓSÁGI KOCKÁZATA
A viszonylag nagy lefedettséget biztosító európai (Galasso, 2007; Botos, 2009) és amerikai
nyugdíjrendszerekhez képest az arab országokban – néhány kivételtõl eltekintve, ahol a közszféra dominál – átlagosan a munkaképes korú
lakosságnak mindössze 25–30 százaléka részesülhet nyugdíjban (SSA/ISSA, 2009). Az egyes
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országok nyugdíjrendszerei igen fiatalok, legrégebben Irakban létesítettek állami nyugdíjrendszert a térségben, 1950-ben. Egyes államok
csak 10–15 éves felhalmozási periódus után, a
nyolcvanas években kezdtek nyugdíjat kifizetni
a biztosítottaiknak, felmenõ rendszerben.
Számos egyedi jelenséggel is van dolgunk.
Az olajemirátusok például közismerten bõkezû
állampolgári juttatásokat adnak (férfiaknak),
ugyanakkor nincs a magánszektorra kötelezõ
nyugdíjrendszer, ráadásul az emirátusok nagyszámú külföldi munkavállalójára a nemzeti
nyugdíjszabályokat nem terjesztették ki. Érdekes megfigyelni a bevándorló munkaerõre támaszkodás mértékét a 5. ábrán, ami Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emirátusok esetében a
többi ország között is megdöbbentõen magas.
A munkahelyteremtés komoly igénye egyre
inkább arra fogja szorítani a legfejlettebb arab
országokat, hogy módosítsanak az állampolgáraiknak nyújtott alanyi jogú juttatásokon. Egyre
többen lesznek kénytelenek mégis munkát vál-

lalni és ez nagy mértékben hatással lesz a jelenleg munkaerõt kölcsönzõ szomszédos vagy távolabbi országok munkaerõpiacára is. Továbbra
is kérdés marad, hogy ezt hogyan dolgozzák fel
az eddigi életvitelhez képest a helyi lakosok és
vajon teremtõdnek-e új munkahelyek.
Míg a családi gondoskodás az iszlám vallás
egyik sarokpontja – s a nõk gazdasági részvétele alacsony –, az idõskori gondoskodás, elõtakarékosság különösen nagy kihívás a számukra. A komolyabb hadsereggel rendelkezõ
MENA-országoknál (például Líbia, gázai övezet vagy a perzsa Irán) külön nyugdíjrendszer
mûködik erre a szektorra, kedvezõbb nyugdíjba vonulási feltételek alkalmazása mellett (lásd
például Country Profile: Iran). Ennek politikai
célzata természetesen világos és hívogatóvá teszi a katonaságot a munkavállalónak. A közszolgálati dolgozókra és állami vállalatok alkalmazottaira mindenütt kialakult a nyugdíjrendszer, a magánszférára azonban már nem. Önkéntes alapon is csak a MENA-országok kisebb
5. ábra

BEVÁNDORLÓ MUNKAERÕ ARÁNYA A CÉLORSZÁG TELJES,
GAZDASÁGILAG AKTÍV NÉPESSÉGÉN BELÜL
(százalék)

Forrás: UNDP, saját gyûjtés
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részében lehetséges a magánalkalmazottak
nyugdíjrendszerbe történõ csatlakozása.
Ha azonban valaki már bekerült a nyugdíjrendszerbe, jellemzõen jó kilátásokkal várhatja
inaktív éveit. A rendszerek ráadásul jelenleg
önfinanszírozók, azaz sehol sem szükséges az
állami költségvetésbõl pótlólagos forrásokat
bevonni: a befizetõ generáció által teremtett
eszközök szufficitet is termelve fedezik a kiadásokat (Rutkowski, 2007).
A garantált minimumnyugdíj mértéke az átlagbér 35–70 százaléka, a nyugdíjszámítás alapjául szolgáló jövedelemplafon pedig a legtöbb
állam nyugdíjrendszerében nincs, azaz a kiemelkedõ jövedelmûek nyugdíja is szinte teljes
mértékben lineárisan igazodik az általuk fizetett magasabb összegû nyugdíjjárulékhoz (errõl lásd késõbb).
Az elsõ fontos fenntarthatósági kérdés a
nyugdíjak bruttó relatív értéke a nyugdíjba vonulás elõtti jövedelemhez mérten (jövedelemhelyettesítési ráta). A következõ, 6. ábrán a Világbank felmérése alapján azt látjuk, hogy a MENA-

országokban a nyugdíjak bruttó relatív értéke az
átlagbér esetén annak 50–100 százaléka (Irán kivételesen magas nyugdíjakat fizet), de magasabb
nyugdíjba vonulás elõtti jövedelem esetén is kedvezõen követi a megállapítás alapjául szolgáló jövedelem nagyságát (kivéve Egyiptom).
Kifejezetten jó szolgáltatást nyújt Jemen, Líbia és az átlagbér kétszereséig Marokkó is a
nyugdíjba vonulói számára (lásd 7. ábra).
Mindezek mellett a nyugdíjkasszába fizetett
járulék implicit megtérülési rátája igen magas a
legtöbb államban, azaz kifejezetten jó befektetés is jelenleg nyugdíjjárulékot fizetni. Ezt
azonban hosszabb távon csak a hivatalosan bejelentett munkaerõ biztos expanziója mellett
lehetne fenntartani, amire pillanatnyilag kevés
esély mutatkozik. Így viszont szembesülni fognak a rendszerek azzal a problémával, hogy a
most belépõk még megfinanszírozzák a jó befektetés eredményét a most nyugdíjba vonulóknak, azonban mire õk maguk nyugdíjasokká
válnának, nem lesz megfelelõ fedezete a hasonlóan ígéretesnek tûnõ nyugdíjbefektetésüknek.
6. ábra

Nyugdíjak bruttó relatív értéke

NYUGDÍJAK BRUTTÓ RELATÍV ÉRTÉKE AZ ÁTLAGBÉR VÁLTOZÁSA ARÁNYÁBAN
EGYES MENA-ORSZÁGOKBAN (1)

A bér nagysága (átlagbér=1)

Forrás: Rutkowski, 2007
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7. ábra

Nyugdíjak bruttó relatív értéke

NYUGDÍJAK BRUTTÓ RELATÍV ÉRTÉKE AZ ÁTLAGBÉR VÁLTOZÁSA ARÁNYÁBAN
EGYES MENA-ORSZÁGOKBAN (2)

A bér nagysága (átlagbér=1)

Forrás: Rutkowski, 2007

A tudományos vélekedés szerint (Robalino,
2005; Rutkowski, 2007) a gazdaság ideális növekedésével párhuzamosan 3 százalék körüli belsõ
megtérülési rátával lehetne hosszú távon fenntartható rendszert mûködtetni, miközben a
vizsgálható nyugdíjrendszerek túlnyomó többsége 5–6 százalék körüli belsõ megtérülési rátát
produkál. Elsõsorban a katonai szolgálathoz kötõdõ állami nyugdíjrendszerek (Libanon, gázai
övezet, Marokkó, Bahrein) pedig olyan belsõ
megtérülési rátákat kínálnak befizetõik számára,
mintha pénzüket évi 9–12 százalékos kamatra
kereskedelmi bankban helyeznék el. Utóbbiak
világos politikai célzata egyértelmû, és természetesen minden morbid jelleget nélkülözve felmerül a kérdés: ezek a nyugdíjbefizetõk vajon milyen arányban érik meg a nyugdíjas kort?
A nyugdíjjárulékok százalékos mértéke tekintetében Egyiptom érdemel különösebb figyelmet, ahol a járulék magas összege és a
nyugdíjak bruttó relatív értéke (lásd 8. ábra)
között felfedezhetõ diszkrepancia további belsõ problémákra utalhat.

A nyugdíj-megállapítás alapjául szolgáló jövedelem a legtöbb modern nyugdíjrendszerben progresszív módon, sávosan változó
arányban kerül beszámításra a nyugdíjkalkulációban, azaz minél magasabb valakinek a
nyugdíjba vonulás elõtt a jövedelme, bizonyos
határok felett annál kisebb arányban számít
bele a kalkulációba az adott jövedelemsáv. Ezzel szemben a MENA-országokban legfeljebb
jövedelemplafon van megállapítva (az sok
esetben magasan), miközben progresszív sávos kizárásra nem kerülnek ezek a magas jövedelmek a rendszerbõl. Ez persze a befizetések
oldalán egyelõre pozitív hatást fejt ki, hiszen
most többet kap a nyugdíjkassza, azonban
majdan jóval többet is kell kifizetnie ezeknek
a magas jövedelem mellett nyugdíjba vonulóknak. Mindez azt eredményezi, hogy a nyugdíjrendszereknek rendkívül nagymértékû az
implicit belsõ adóssága, vagyis a jelenlegi ígérete a jövõbeli kifizetésekre. 25, legfeljebb 35
éven belül az arab nyugdíjrendszerek implicit
belsõ adóssága a jelenlegi 30-ról az országok
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8. ábra

A NYUGDÍJJÁRULÉK MÉRTÉKE EGYES MENA-ORSZÁGOKBAN

Forrás: SSA / ISSA

GDP-jének 80–100 százalékára fog rúgni (!),
azaz nagyobb lesz, mint a manapság jellemzõ
államadóssági szintek (Robalino, 2005).
További rendszerszintû hibának tekinthetõ,
hogy a nyugdíjrendszerek az arab országokban
nem alkalmazzák a visszamenõleges jövedelemkiegyensúlyozást és átlagszámítást, azaz nem a
múltbeli jövedelmek deflálásával, a teljes munkával töltött életútra (vagy annak legalábbis
nagy részére) számított nyugdíj alapjául szolgáló jövedelmet használnak, hanem a nyugdíjba
vonulást közvetlenül megelõzõ jövedelmet. Ez
sok esetben unfair, és nyitva áll a visszaélés lehetõsége is. Ha ugyanis nem az életút átlagos
jövedelmét veszi alapul a rendszer, akkor némi
manipulációval a munkával töltött hosszabb évtizedek alatt elegendõ a minimális bejelentett
bér- és járulékfizetés, majd a nyugdíj elõtti
utolsó idõszakban egy – akár formális – rendkívüli mértékû béremelés a dolgozónak máris
biztosítja a magas nyugdíj elõnyeit, miközben
befizetései ezt nem alapozták meg.
Ugyancsak rendszerhiba az alacsony nyugdíjkorhatár megállapítása, amelyrõl ma Európában a leghangosabb vita zajlik. Jelenleg a
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MENA-országokban a nõk 55, a férfiak 60 éves
korukban bizonyosan el tudnak menni nyugdíjba, miközben a speciális szektorok számos
kivételes lehetõséget kínálnak a korhatár további csökkentésére, akár 45 éves korban történõ
tömeges nyugdíjba vonulásra is.
A nyugdíjrendszerek menedzselése pedig
drága és nem elég hatékony. A legtöbb esetben
hiányos az infrastruktúra és magas az adminisztráció költsége. Az ENSZ adatai alapján a
nyugdíjrendszerek ellátásokkal együtt számított teljes éves kiadási oldalából 5–10 százalékkal, egyes országokban (például Jemen) ennél
jóval nagyobb arányban (50 százalék!) részesednek az adminisztrációs költségek. Az éves
nyugdíjjárulék-befizetések arányában ugyancsak 5–10 százalék között mérhetõ a különbözõ
arab országokban a rendszerek adminisztrációs
költsége. Külön tanulmányt érdemelne a befektetések sikerességének vizsgálata is, amelyre jelen cikk kereteiben nem vállalkoztam. Egyelõre
ebben a témában érdemes annyit megjegyezni,
hogy az arab nyugdíjkasszák befektetési pozícióit is drámai mértékben gyengítette az elmúlt
években kifejlõdött pénzpiaci válság.
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ÖSSZEFOGLALÁS, AJÁNLÁSOK
Tömören összegezve: a MENA-országok
nyugdíjrendszerei négy irányból néznek
szembe kihívásokkal. Alacsony szolgálati idõ
mellett relatíve fiatalon nyugdíjba engedik a
munkaképes társadalomnak azon (kisebb) részét, amelynek lefedettsége biztosított. Tartalékaik, pénzügyi teljesítményük jelenleg megfelelõ, azonban a várható társadalmi hatások
már nem festenek ilyen problémamentes képet a rendszerek jövõjérõl, és mindig fennállhat újabb nemzetközi válságok magával sodró
negatív hatása is. A fenntarthatóság súlyos sérüléseket szenved, és érdekes módon nem
kizárólag a várható demográfiai folyamatok
hatása miatt, sokkal inkább a rosszul felépített
rendszerek alapvetõ hibái fogják – a taglalt demográfiai folyamatok erõs hatása mellett – a
fenntarthatatlanságba taszítani a MENAországok nyugdíjellátását.
Idõszerû lenne tehát hosszú távú reformprogramokba kezdeni ezekben az államokban,
mielõtt a bedõlés és a társadalmi katasztrófa
elháríthatatlan lesz. Ezeknek az intézkedéseknek alapvetõen a következõ irányokba kell
mutatniuk.
A munkaképes, illetve munkát végzõ társadalom minél szélesebb rétegeit járulékfizetõvé kell tenni.
Kötelezõ, széles körû szolidaritásra alapuló nyugdíjjárulék-rendszert kell életbe léptetni.
Meg kell próbálni az illegális foglalkozta-

tást visszaszorítani és legális munkahelyek nagy
tömegét megteremteni.
A dolgozók számára olyan nyugdíjjárulékmértéket kell megállapítani, amelyet meg tudnak fizetni.
Ezzel összefüggésben viszont csak olyan
mértékû nyugdíjak ígéretét szabad vállalni,
amely betartható, ezért alapvetõ politikai döntéseket kell hozni egy kiterjesztett nyugdíjrendszer funkciójának filozófiai alapjairól (minimumellátás, átlagos, azaz az élet színvonalát
közel fenntartani képes ellátás, progresszív
vagy egyenletes összegû legyen stb.)
A befolyt pénz újraelosztásának transzparensnek kell lennie, a nagyobb jövedelmûeknek
több áldozatot kell hozniuk a kisebb jövedelmûek nyugdíjfinanszírozása érdekében (ami ismét társadalomfilozófiai kérdéseket vet fel), és
ezzel egyidejûleg meg kell teremteni a fair összhangot befizetés és szolgáltatás között.
Olyan parametrikus szabályozásra van
szükség, amely a rendszerek pénzügyi fenntarthatóságát egyszerû matematikai szempontokból is megerõsíti (például a nyugdíjkorhatár
emelése).
A nõk helyzetére kiemelten figyelni kell,
így célszerû alacsonyabb nyugdíjkorhatárt
megállapítani, több hozzájárulási kötelezettséget kell kérni a többnejû férfiaktól, kezelni kell
az elvált és újra nem házasodó nõk helyzetét
idõskorukban, valamint a jelenlegi hiányosságokat fel kell számolni a gyermeknevelési támogatások terén.

JEGYZETEK
1

MENA: Middle East and North African Arab
Countries (OECD) – közel-keleti és észak-afrikai
arab országok: Mauritánia, nyugat-szaharai terület,
Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, Egyiptom, Izrael, Libanon, palesztin-területek, Szíria, Jordánia,
Irak, Kuvait, Szaúd-Arábia, Jemen, Bahrein, Katar,
Omán, Egyesült Arab Emirátusok; egyes kiterjesz-

tõ értelmezések Dzsibutit és a perzsa Iránt is idesorolják.
2

Az ENSZ besorolása szerint ebbe a kategóriába 33
afrikai, 14 ázsiai és 1 karibi ország tartozik. Például
Kongó, Lesotho, Benin, Sierra Leone, Afganisztán,
Banglades, Laosz vagy Haiti.
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