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�� A A keyneskeynes--ii elvek alapjelvek alapjáán feln felééppüülloo jjóóllééti rendszerek hosszti rendszerek hosszúú
éévtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzvtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzáálisslissáá vváált a lt a 
nyugdnyugdííjbiztosjbiztosííttáás, az egs, az egéészsszsééggüügyi ellgyi ellááttáás, s, éés a szocis a szociáális lis 
biztonsbiztonsáág is mindent g is mindent áátfogtfogóóvváá vváált. lt. 

�� A hatvanasA hatvanas--hetvenes hetvenes éévtizedeket vtizedeket íígy tartgy tartóósan alacsony san alacsony 
munkanmunkanéélklküülisliséég, az anyagi jg, az anyagi jóólléét nt nöövekedvekedéése, se, éés a szegs a szegéénysnyséég g 
„„elteltuunnéésese”” jellemezte. A gazdasjellemezte. A gazdasáági egyenlgi egyenloossííttéés ts töörekvrekvéése se 
mindenhol megfigyelhetmindenhol megfigyelhetoo éés s ááltalltaláánosan meghirdetett elv volt.nosan meghirdetett elv volt.

�� Napjainkra a munkaerNapjainkra a munkaeroopiac piac áátalakultalakulóó éés els eléégtelen mgtelen muukkööddéése, se, 
rréészben az egyre erszben az egyre erooteljesebben globalizteljesebben globalizáállóóddóó gazdasgazdasáág g 
hathatáássáára, megrendra, megrendíítette a jtette a jóóllééti ti áállam egyik stabilnak hitt llam egyik stabilnak hitt 
oszloposzlopáát. Emellett az elmt. Emellett az elmúúlt hlt húúsz sz -- harminc harminc éévben a csalvben a csaláád d 
intintéézmzméénye is jelentnye is jelentoos vs vááltozltozáásokon esett sokon esett áát.t.
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�� Az idAz idoossööddéés azonban nem kizs azonban nem kizáárróólag az unilag az unióó, illetve a fejlett orsz, illetve a fejlett orszáágok gok 
problprobléémmáája, annak ellenja, annak ellenéére, hogy napjainkban globre, hogy napjainkban globáális szinten mlis szinten méég igazak g igazak 
azok a megazok a megáállapllapííttáások, melyek egy demogrsok, melyek egy demográáfiai kettfiai kettéészakadszakadáásrsróól szl szóólnak, lnak, 
hiszen a fejletlen orszhiszen a fejletlen orszáágokban a tgokban a túúlnlnéépesedpesedéés az elss az elsoodlegesen dlegesen 
megoldandmegoldandóó problproblééma, nem az ma, nem az ööregedregedéés.s.
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�� DemogrDemográáfiai vfiai vááltozltozáások sok –– az az éévezred globvezred globáális kihlis kihíívváása?sa?
�� A vilA viláág fejlett orszg fejlett orszáágai jelentgai jelentoos demogrs demográáfiai fiai áátalakultalakulááson estek son estek áát az t az 

ututóóbbi bbi éévtizedekben. Az Eurvtizedekben. Az Euróópai Unipai Unióó tagorsztagorszáágaiban, 2002gaiban, 2002--ben a ben a 
szszüületletééskor vskor váárhatrhatóó áátlagos tlagos éélettartam 78 lettartam 78 éés 82 s 82 éév kv köözzöött sztt szóórróódott, dott, 
szemben az 1950 szemben az 1950 -- 55 k55 köözzöötti idtti idooszakkal, amikor ez az szakkal, amikor ez az éértrtéék mk méég 61 g 61 éés s 
67 67 éév kv köözzéé esett. esett. 

�� A demogrA demográáfiai vfiai vááltozltozáás ms máásik dimenzisik dimenzióója a csalja a csaláád instabilitd instabilitáássáának nak 
nnöövekedvekedéése. A fejlett orszse. A fejlett orszáágokban a hetvenes gokban a hetvenes éévek vvek véége ge óóta csta csöökken a kken a 
hháázasszassáágkgkööttéések, illetve nsek, illetve noo a va váálláások szsok szááma. Ezzel pma. Ezzel páárhuzamosan rhuzamosan 
folyamatosan csfolyamatosan csöökken a szkken a szüületletéések szsek szááma, amelynek kma, amelynek köövetkeztvetkeztéében ben 
jelentjelentoosen sen áátalakul ttalakul táársadalmunk rsadalmunk ééletkori letkori öösszetsszetéétele, azaz a fejlett tele, azaz a fejlett 
orszorszáágok rohamos tempgok rohamos tempóóban ban ööregednek.regednek.

�� Az egyAz együüttesen hatttesen hatóó folyamatok vfolyamatok véégeredmgeredméénye a fejlett orsznye a fejlett orszáágok gok 
korstruktkorstruktúúrráájjáának nak áátalakultalakuláása, az egyre idsa, az egyre idoosebb, esetenksebb, esetenkéént nt „„ultraidultraidooss””
genergeneráácicióók nk néépesspesséégen belgen belüüli arli aráánynyáának fokozatos nnak fokozatos nöövekedvekedéése. 2005se. 2005--re re 
az Euraz Euróópai Unipai Unióó 25 tagorsz25 tagorszáággáának mnak máár minden r minden ööttöödik dik áállampolgllampolgáára ra 
volt 60 volt 60 ééven felven felüüli.li.
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�� Az Az áállam, mint a jllam, mint a jóóllééti ellti ellááttóórendszer legfontosabb szereplrendszer legfontosabb szereplooje termje terméészetesen igyekszik szetesen igyekszik 

megmegoorizni rizni áállampolgllampolgáárai biztonsrai biztonsáággáát, ugyanakkor eszkt, ugyanakkor eszköözei vzei véégesek, bevgesek, bevéételei pedig a telei pedig a 
kiadkiadáások jelentsok jelentoos emelkeds emelkedéése mellett, se mellett, ééppen a munka vilppen a munka viláággáában bekban beköövetkezett vvetkezett vááltozltozáások sok 
miatt jelentmiatt jelentoosen cssen csöökkentek. kkentek. A nyugdA nyugdííjjuttatjjuttatáásoksok éévei megkvei megkéétszereztszerezoodtek, mdtek, mííg a hozzg a hozzáájjáárulruláási si 

éévek 25 szvek 25 száázalzaléékkal cskkal csöökkentekkkentek. . 
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�� TTáársadalompolitikai dilemmrsadalompolitikai dilemmáákk

�� A demogrA demográáfiai vfiai vááltozltozáások sok éés az individualizs az individualizáácicióós folyamatok egyben azt is jelentik, hogy a csals folyamatok egyben azt is jelentik, hogy a csaláádok dok 
egyre kevegyre kevéésbsbéé ttööltik be azokat a gondozltik be azokat a gondozáási funkcisi funkcióókat, melyek az emberek kkat, melyek az emberek köörréé szszoott termtt terméészetes szetes 
vvééddoohháállóó egysegyséégei, s amelyben korgei, s amelyben koráábban a csalbban a csaláád volt a legfontosabb szerepld volt a legfontosabb szereploo. Az id. Az idoosek esetsek esetéében ben 
magmagááttóól l éértetrtetooddooen aden adóóddóó gondozgondozáási szolgsi szolgááltatltatáások hisok hiáánya az intnya az intéézmzméényes ellnyes ellááttáások arsok aráánynyáának nak éés s 
jelentjelentoossééggéének nnek nöövekedvekedéésséét eredmt eredméényezi. Ennek a nnyezi. Ennek a nöövekedvekedéésnek azonban jelentsnek azonban jelentoos korls korláátai vannak.tai vannak.

A jóléti kiadások szerkezetének változása (EU-15. Index 1990=100)
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6,7 %7,5 %86129151Munkanélküliség

8,0 %8,3 %125130114Család-, gyermektámogatások

36,3 %35,4 %120116110Betegség, rokkantság, egészségügy

45,5 %45,2 %125119109Idoskorúak ellátása

Ellátási formák aránya, 2003Ellátási formák aránya, 199720031997
1993

Az elmúlt évtizedben, az Európai Unió tagországaiban a nyugdíjakra fordított kiadások átlagos aránya 
a GDP 12 - 13 százaléka volt. Bár az egyes tagországok között jelentos eltérések tapasztalhatóak (pl. 
Olaszországban ez az arány 14,7 %, Magyarországon 8,9 %, Írországban pedig 3,7 %), a kilencvenes 
évtized eleje óta ez az arány paradox módon enyhe csökkenést mutat.
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�� ProblProblééma:ma:
�� Az Az azaz ééletkor, amelyben az emberek valletkor, amelyben az emberek valóóban nyugdban nyugdííjba mennek, jelentjba mennek, jelentoosen eltsen eltéér ettr ettool, l, 

éés az esetek zs az esetek zöömméében jben jóóval az elval az elooíírt nyugdrt nyugdííjkorhatjkorhatáár alatt vanr alatt van..

�� A munkaadA munkaadóók kerk kerüülik az 50 lik az 50 ééven felven felüüliek felvliek felvéételteléét.t.

�� Az idAz idoosebb korosztsebb korosztáály kly kéépzpzéésben valsben valóó rréészvszvéételi hajlandteli hajlandóóssáága igen alacsony.ga igen alacsony.

�� A 45 A 45 éév felettiek foglalkoztatv felettiek foglalkoztatáási helyzetsi helyzetéében feltehetben feltehetoo leg az hoz majd leg az hoz majd ááttttöörréést, amikor a st, amikor a 
munkaermunkaeroopiacon kpiacon kéényszerrnyszerréé vváálik alkalmazlik alkalmazáásuk, s ez az elsuk, s ez az elooreszreszáámmííttáások szerint a sok szerint a 
20102010--es es éévektvektool kl köövetkezik be.vetkezik be.

�� MegoldMegoldáás:s:
�� 20002000--ben az eurben az euróópai pai áállamllam-- éés korms kormáányfnyfook elfogadtk elfogadtáák a vk a vááltozltozáás programjs programjáát, azaz a t, azaz a 

Lisszaboni StratLisszaboni Stratéégigiáát. t. 
�� 20012001--ben, az Eurben, az Euróópa Tanpa Tanáács Stockholmban fogalmazta meg azt a ccs Stockholmban fogalmazta meg azt a céélkitlkituuzzéést, mely st, mely 

szerint az idszerint az idoosebbek (55 sebbek (55 -- 64 64 éév kv köözzööttiek) foglalkoztatottsttiek) foglalkoztatottsáági rgi rááttáájjáát a tagorszt a tagorszáágokban gokban 
20102010--ig 50 szig 50 száázalzaléékra kell emelni. kra kell emelni. 

�� A 2001 A 2001 éés 2005 ks 2005 köözzöötti idtti idooszakot vizsgszakot vizsgáálva az adott korosztlva az adott korosztáály foglalkoztatottsly foglalkoztatottsáága ga 
minden tagminden tagáállamban nllamban noott, tt, öösszesssszessééggéében 36,6 szben 36,6 száázalzaléékrkróól 42,5 szl 42,5 száázalzaléékra. Hazkra. Hazáánk az nk az 
utolsutolsóó harmadban talharmadban taláálhatlhatóó (32,8 %), ugyanakkor a n(32,8 %), ugyanakkor a nöövekedvekedéés dinamiks dinamikáája igen erja igen erooteljes teljes 
volt az utvolt az utóóbbi bbi ööt t éévben (10,9 %), amellyel vben (10,9 %), amellyel „„dobogdobogóós helyets helyet”” foglalunk el az unifoglalunk el az unióóban.ban.

�� JelentJelentoos ks küüllöönbsnbséégek mgek méérhetrhetooek az egyes tek az egyes táársadalmi csoportok krsadalmi csoportok köözzöött, jellemztt, jellemzoo a na nook k 
alulfoglalkoztatottsalulfoglalkoztatottsáága, illetve a magasan kvalifikga, illetve a magasan kvalifikááltak sokkal kedvezltak sokkal kedvezoobb helyzete. bb helyzete. 

�� A jA jóóllééti rendszerek reformja azonban csak abban az esetben lesz sikereti rendszerek reformja azonban csak abban az esetben lesz sikeres, ha szs, ha szééles, les, 
öössztssztáársadalmi konszenzuson alapul, megteremtve egy krsadalmi konszenzuson alapul, megteremtve egy köözzöös politikai akaratot s politikai akaratot éés s 
egyegyüüttmttmuukkööddéést.st.

TTáársadalompolitikai megoldrsadalompolitikai megoldáásoksok


