
SZOCIÁLPOLITIKA ÉS ÉRDEKVÉDELEM 

A nyugdíjba vonulás nemzetközi kilátásai 

Egyes nyugat-európai országokban – például Belgiumban, Francia-
országban, Hollandiában vagy Olaszországban – az 55–64 évesek 
körében nagyon kevés az aktív munkavállaló. A nyugdíj- és előre-
hozott nyugdíjrendszerek befolyásolják az idős munkavállalóknak 
azt a döntését, hogy az aktív vagy az inaktív életet választják-e. 
Azokban az országokban, ahol előrehozott nyugdíjrendszer van ér-
vényben, az emberek anyagilag abban érdekeltek, hogy korábban 
hagyják el a munkaerőpiacot. Az előnyugdíjazási politikáknak azon-
ban korlátjai is vannak. Nem oldják meg ugyanis a fiatalok nagyará-
nyú munkanélküliségének problémáját. 
 
Tárgyszavak: nyugdíjrendszer; társadalombiztosítás; életkor;  

felosztó–kirovó nyugdíjrendszer; munkaerőpiac;  
szociálpolitika; munkanélküliség. 

Korai nyugdíjaztatás és elöregedés 

Napjainkban olyan jelentős demográfiai változások tapasztalhatók, 
amelyek megingathatják a társadalombiztosítás alapjait. Ez a megfigye-
lés különösen érvényes az Európai Unió országaira, ahol az elöregedési 
folyamat gyorsabb és mélyrehatóbb, mint például az észak-amerikai or-
szágokban. Az elöregedés két fő oka  

– a születések számának visszaesése és  
– a várható élettartam meghosszabbodása.  
A veszély azonban nem csupán a kevésbé kedvező demográfiai fo-

lyamatok következménye, hanem ezért az Európában alkalmazott rend-
szerek és intézmények is felelősek. A legtöbb országban ugyanis a fel-
osztó–kirovó nyugdíjrendszert alkalmazzák, amely azon alapul, hogy a 
mai dolgozók fedezik a mai nyugdíjasoknak fizetett ellátást. Ez a rend-
szer tehát többgenerációs. Ilyen állami nyugdíjrendszer van érvényben 
többek között Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Hollan-
diában és az Egyesült Királyságban. Ezzel ellentétes a tőkésítési rend-
szer, amely arra épül, hogy a mai dolgozók biztosítják saját nyugdíjukat, 
ha majd elhagyják a munkaerőpiacot. Ezért a fiatalok nyugdíjjárulékait 

 



befektetik, hogy a befektetés tőkéje és kamatai fedezzék jövőbeli nyugdí-
juk költségeit. A tőkésítési rendszer nem jelent több generációt átfogó 
finanszírozást. Erre a rendszerre gyakran említett példák a magánnyug-
díj-pénztárak.  

Ugyanakkor, amikor tanúi vagyunk ezeknek a demográfiai problé-
máknak, megfigyelhető egy ezekkel ellentétes – ezúttal viselkedésbeli – 
irányzat is, amely oda hat, hogy a nyugdíjba vonulási életkor egyre ala-
csonyabb lesz. Az 1. táblázat bemutatja Belgium példáját, ahol évek óta 
csökken a nyugdíjba vonulók átlagéletkora, miközben a várható élettar-
tam jelentősen növekszik. Az átlagos nyugdíjba vonulási életkor csökke-
nésének irányzata sokkal kevésbé érthető és kezelhető, mint az előzőleg 
említett demográfiai tényezők (2. táblázat). 

1. táblázat 
Várható élettartam és nyugdíjba vonulási életkor Belgiumban 

 
A várható élettartam növekedése A nyugdíjba vonulási átlagéletkor  

csökkenése 
 Férfiak Nők  Férfiak Nők 
1950 63,2 68,4 1950 64,8 62,9 
1998 74,6 81,1 1995 57,6 54,1 
2050 82,1 88,1 2050 ? ? 

 
2. táblázat 

Az alkalmazottak nyugdíjba vonulásának jogcím szerinti megoszlása  
Belgiumban, (%) 

 
 Férfiak Nők 
Öregségi nyugdíj 34,85 54,85 
Előrehozott nyugdíj 46,97 20,02 
Rokkantnyugdíj 8,21 5,25 
Munkanélküli-segély 9,97 19,88 
Összesen 100,00 100,00 

 
 
Az alábbiak szeretnék jobban megvilágítani a korai nyugdíjba vonu-

lás jelenségét és annak következményeit a társadalombiztosítási rend-
szerre. Nemzetközi szinten megvizsgálták, hogy milyen kapcsolat áll 
fenn a munkaerőpiac általános feltételei és a korai nyugdíjba vonulás 
anyagi ösztönzése között. 

 



Öregedés és elosztás 

Az állami nyugdíjrendszer jelenlegi formája a legtöbb európai or-
szágban a második világháború után alakult ki. Az első generációk még 
viszonylag bőséges ellátást kaptak egy olyan rendszer keretében, 
amelyhez csak szerény mértékben járultak hozzá. Most azonban már túl 
vagyunk az indulási szakaszon, a „viszonylagos érettség” szakaszában 
tartunk, amikor már megmutatkozik, hogy ez a rendszer változatlan for-
mában, hosszú távon nem életképes. A 3. táblázat megmutatja, hogyan 
alakulnának a nyugdíjrendszerrel járó költségek néhány országban, ha a 
jelenlegi feltételek nem változnának. 

3. táblázat 
Az állami nyugdíjrendszerek várható költségei (GDP %-ában) 

 
 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 
Egyesült  
Királyság 

4,5 4,5 5,2 5,1 5,5 5,0 4,1 

Franciaország 10,6 9,8 9,7 11,6 13,5 14,3 14,4 
Hollandia 6,0 5,7 6,1 8,4 11,2 12,1 11,4 
Japán 6,6 7,5 9,6 12,4 13,4 14,9 16,5 
Kanada 5,2 5,0 5,3 6,9 9,0 9,1 8,7 
Németország 11,1 11,5 11,8 12,3 16,5 18,4 17,5 
Olaszország 13,3 12,6 13,2 15,3 20,3 21,4 20,3 
USA 4,1 4,2 4,5 5,2 6,6 7,1 7,0 

 
 
Tekintettel az említett demográfiai fejleményekre, ahhoz hogy a 

nyugdíjrendszerek életképesek maradhassanak, jelenlegi feltételeik két 
módon változtathatók meg: vagy növelik bevételeiket, vagy csökkentik 
kiadásaikat. A bevételek növelhetők magasabb nyugdíjjárulékok besze-
désével, de a termelékenység fokozása és a bérek, vagy akár a központi 
költségvetési juttatások emelése révén is. A költségek csökkenthetők 
például a rendes nyugdíjkorhatár felemelésével. Mindkét irányú reform-
nak az a célja, hogy a befizetésekhez képest a kifizetések csökkenjenek.  

Ez az elemzés azonban csak részleges, mert tekintetbe kell venni a 
társadalombiztosítási rendszer egyéb vonatkozásait is. A nyugdíjkorhatár 
reformja nem tűnik hatásos vagy kívánatos lehetőségnek, mert ahogy 
Belgium példája mutatja, nagyon sok dolgozó számára ez nem kötelező 
érvényű (65 éves kor helyett 57,6 évesen vonulnak nyugdíjba). Ahogy a 

 



2. táblázatból látható, Belgiumban a férfi alkalmazottaknak csak 34,85%-
a távozik a munkaerőpiacról normál nyugdíjazás miatt. A többiek munka-
viszonya előrehozott nyugdíjazás, rokkantság vagy munkanélküliség mi-
att szűnik meg.  

A példa azt szemlélteti, hogy a nyugdíjrendszer életképességének 
vizsgálatakor figyelembe kell venni a vele kapcsolatos egyéb szociális 
programokat is. A 4. táblázat tartalmazza az idős dolgozók előrehozott 
nyugdíjazásának becsült költségeit a GDP várható alakulásához viszo-
nyítva. Az eredmény rámutat arra, hogy Belgium teljes GDP-jének meg-
közelítőleg egynyolcadába kerül az előnyugdíjazási programok beveze-
tése. Az előnyugdíjazási rendszerek költségei más módon is mérhetők, 
például az 50 évet meghaladók részére fizetett, jövedelmet helyettesítő 
ellátások – korkedvezményes és előrehozott öregségi nyugdíjak, rok-
kantnyugdíjak és munkanélküli-segélyek – összegével. Akármelyik mód-
szerrel is mérjük, ez az átfogó megközelítés rámutat arra, hogy az elöre-
gedés és az egyre korábbi nyugdíjba vonulás a költségvetésre sokkal 
nagyobb terhet ró, mint csupán az öregségi nyugdíjrendszer finanszíro-
zása. 

4. táblázat 
Az előrehozott nyugdíjazási rendszerek költségei 

az OECD-országokban (GDP %-ában) 
 

 1980 1990 1998 
Belgium  15,2 13,5 
Egyesült Királyság  7,5 7,6 
Franciaország 6,2 11,2 10,5 
Hollandia 8,1 10,5 10,1 
Kanada 5,5 6,7 6,7 
Németország 7,7 9,5 10,9 
Spanyolország 4,8 9,7 9,2 
USA 5,8 5,4 4,7 
OECD-átlag 5,8 6,7 6,3 

A munkaerőpiac 

Nyilvánvaló, hogy a nyugdíjazás vizsgálatakor nem tekinthetünk el a 
munkaerőpiac általános feltételeitől. Ez már csak azért is indokolt, mert 
gyakran hozzák kapcsolatba a korai nyugdíjazást a fiatalok munkanélkü-
liségével. Az 5. táblázat összefoglalja néhány kulcsfontosságú változó 
alakulását egyes OECD-országokban. Bár a 25-54 éves korosztályban 

 



minden vizsgált országban hasonlóan nagy a munkavállalók részaránya, 
az 55–64 évesek körében azonban a munkavállalók részaránya Nyugat-
Európában (az Egyesült Királyságot leszámítva) nagyon kicsi. Belgium-
ban a legrosszabb a helyzet, ahol az 55-64 éveseknek mindössze 
36,8%-a aktív munkavállaló. 

5. táblázat 
Munkanélküliségi ráta (MR) és foglalkoztatottsági ráta (FR)  

különböző korcsoportba tartozó férfiak körében, % 
 

 Korcsoport 1990 1996 1997 1998 1999 
Belgium MR 15-24 10,1 17,3 17,6 18,3 22,7 
 FR 25-54 92,2 92,4 92,1 91,7 91,8 
 FR 55-64 35,4 33,8 33,9 33,9 36,8 
Egyesült  
Királyság 

MR 15-24 11,1 17,8 15,6 13,8 14,1 

 FR 25-54 94,8 91,9 91,6 91,4 91,6 
 FR 55-64 68,1 62,9 63,6 62,6 63,5 
Franciaország MR 15-24 15,3 22,1 24,6 21,9 24,2 
 FR 25-54 94,5 95,2 94,8 94,5 94,1 
 FR 55-64 45,8 42,3 42,0 41,3 42,6 
Hollandia MR 15-24 10,3 11,3   9,2   8,3   6,6 
 FR 25-54 93,4 92,7 93,5 93,5 93,4 
 FR 55-64 45,8 42,2 44,4 47,0 49,8 
Kanada MR 15-24 13,6 16,9 17,1 16,6 15,3 
 FR 25-54 93,1 90,8 90,9 91,0 91,1 
 FR 55-64 64,3 58,4 59,6 58,8 60,7 
Németország MR 15-24   5,3   9,6 10,7   9,7   9,1 
 FR 25-54 91,2 93,1 93,4 93,6 93,9 
 FR 55-64 57,7 55,0 55,7 55,2 55,1 
Olaszország MR 15-24 23,4 30,0 28,7 30,2 28,6 
 FR 25-54 94,0 89,7 89,9 90,5 90,5 
 FR 55-64 51,7 44,0 43,5 43,5 42,8 
USA MR 15-24 11,6 12,6 11,8 11,1 10,3 
 FR 25-54 93,4 91,8 91,8 91,8 91,7 
 FR 55-64 67,8 67,0 67,6 68,1 67,9 
Európai Unió MR 15-24 13,6 19,6 18,8 17,6 16,1 
 FR 25-54 93,7 92,6 92,5 92,6 92,6 
 FR 55-64 56,6 52,4 52,6 52,4 52,7 

 



Az aktív munkavállalók kis százalékos aránya főleg a különböző 
korkedvezményes és előrehozott öregségi nyugdíjprogramok rovására 
írható.  

Világszerte közismert, hogy Hollandiában az idős dolgozók nagyon 
könnyen kaphatnak rokkantnyugdíjat. Hollandiában tehát a rokkantnyug-
díjazás tölti be az előrehozott nyugdíjrendszer szerepét anélkül, hogy azt 
így neveznék.  

Belgiumban az intézményi rendszer egészen más. Ott a rokkant-
nyugdíjazás nem tekinthető a nyugdíjba vonulás előszeretettel választott 
útjának, mert az ellenőrzés viszonylag szigorú. Belgiumban inkább a 
korkedvezményes vagy előrehozott nyugdíjazási rendszereket veszik 
igénybe, de az idős munkanélküliek is olyan kedvezményeket kapnak, 
amelyek miatt nem érdekeltek abban, hogy munkát keressenek. 

A dolgozók két fő ok miatt veszik igénybe a korai nyugdíjazási prog-
ramokat.  

Egyrészt, a kormányok támogatták a nyugdíjba vonulást, hogy a fia-
talok számára munkahelyek szabaduljanak fel. Az idős dolgozók gene-
rációi éveken át abban a meggyőződésben éltek, hogy korai nyugdíjba 
vonulásukkal a fiataloknak tesznek szolgálatot. Ez a stratégia egyúttal 
számos európai országban lehetővé tette a gazdaság szerkezetének 
szükségessé váló átalakítását. Azt feltételezték, hogy a nyugdíjprogra-
mok megkönnyítik az átállást a nehéziparra alapozott gazdaságról a 
szolgáltatásokon alapuló gazdaságra. A szolgáltatásokban kevésbé jár-
tas vagy nem megfelelő képzettségű dolgozókat ezért cserélték fel job-
ban képzett és/vagy rugalmasabb fiatalokkal. Ebben az értelemben a 
nyugdíjazási programok helyettesítették az állandó képzés hosszú és 
kevéssé elterjedt folyamatát.  

A korai nyugdíjazás igénybevételének másik oka az volt, hogy ezt 
anyagilag is ösztönözték. Az ösztönzés egyaránt érvényesült, akár kol-
lektív intézkedés, akár egyéni döntés eredménye volt a nyugdíjba vonu-
lás. Számos országban a nyugdíjrendszer és általában a társadalombiz-
tosítási rendszer a dolgozókat abban tette érdekeltté, hogy minél előbb 
lépjenek ki a munkaerőpiacról. A 4. táblázat adatai azt mutatják, hogy 
ezen a téren nemzetközi szinten nagyok az eltérések. Ezeknek a prog-
ramoknak a költségei lényegesen alacsonyabbak az angolszász orszá-
gokban, amelyek sokkal kevésbé aktív foglalkoztatáspolitikát folytatnak, 
viszont ösztönzőbb szociális rendszereket hoznak létre. 

Egyes változók alapján megítélhető ennek a két érvnek a viszonyla-
gos súlya. Az 5. táblázat azt mutatja, hogy olyan országokban, mint Bel-
gium és Franciaország, a fiatalok körében jelentős a munkanélküliek 

 



száma. Ugyanakkor ezekben az országokban az 55-64 éves aktív mun-
kavállalók részaránya is a legkisebb. Egyesek úgy érvelnek, hogy ez a 
párhuzamosság is a kollektív nyugdíjazási programok megalapozottsá-
gára utal, hiszen mindkét említett országban szerkezeti átalakulás folyik. 
Az tehát a ki nem mondott gondolat, hogy az előrehozott nyugdíjazás 
nélkül a fiatalok helyzete még rosszabb lenne. Ez az értelmezés azon-
ban vitatható. 

Amint a táblázatból látható, nemcsak Belgiumban és Franciaor-
szágban, hanem más országokban, pl. az Egyesült Királyságban és 
Németországban is szerkezetváltás folyik. Ez utóbbiakra mégsem jel-
lemző a fiatalok munkanélkülisége, és az 55-64 éves aktív munkaválla-
lók részaránya is más. Sok gyakorlati megfigyelésen alapuló tanulmány 
is azt állapította meg, hogy az idős dolgozók fiatalokra cserélése nem 
tökéletes megoldás. Így az 5. táblázat adatai inkább az előrehozott 
nyugdíjazási programok sikertelenségét bizonyítják. A tisztánlátás érde-
kében azonban meg kell vizsgálni az egyéni viselkedésmód szempont- 
jait is. 

Anyagi ösztönzés 

Egyes európai országok, pl. Belgium, megítélésekor gyakran szem 
elől tévesztik az anyagi ösztönzők és az egyéni döntések szerepét. Az 
előrehozott nyugdíjazást sokszor úgy tekintik, mint szerkezetátalakítási 
programot és adott számú munkahely újraelosztását. Az egyéni döntés-
hozatalt nem egyszer számításon kívül hagyják, mert a nyugdíjazást kol-
lektív döntésnek tekintik. Az egyéni választás azonban kollektív döntés 
esetén is szerepet játszik, ezért annak elemzése is fontos. 

Az egyéni döntést különböző tényezők befolyásolják. A gazdasági 
elmélet alapján feltételezhető, hogy mindenki maximális jólétre törekszik. 
A jólétet közvetlenül meghatározza a javak és szolgáltatások fogyasztá-
sa, a szabadidő és a nyugdíjban töltött idő hosszúsága. Ezenkívül eset-
leges anyagi gondok is jelentős hatást gyakorolnak az egyén jólétére. 

A nyugdíjazási és előrehozott nyugdíjazási rendszerek a választást 
különböző szinten befolyásolják. A magas nyugdíjak és magas nyugdíjjá-
rulékok az emberek költségvetését különböző életkorokban eltérően 
érintik. Itt az játszik kulcsszerepet, hogy mekkora azoknak a juttatások-
nak a mindenkori nettó értéke, amelyre az egyén számít, miután levonta 
belőle mindazokat a nyugdíjjárulékokat, amelyeket a rendszerbe befize-
tett. Ha túl magasak a nyugdíjak, akkor a dolgozónak fiatal korában túl- 
 

 



zott anyagi terhet jelenthet a járulékok megfizetése, még akkor is, ha a 
fizetendő járulékok és a későbbi ellátmányok adott időbeli nettó értéke 
megegyezik. Ezért az anyagi gondokkal küzdő dolgozónak érdeke, hogy 
azokat csökkentse, például azzal, hogy korábban vonul nyugdíjba. 

A nyugdíjrendszerek esetében egy harmadik befolyásoló tényezőt is 
figyelembe kell venni, nevezetesen azt, hogy a nyugdíj mindenkori nettó 
értéke nagymértékben függ attól, hogy hány éves korban megy valaki 
nyugdíjba. Ez a tényező nagy súllyal nyom a latban a nyugdíjba vonulás 
időpontjának eldöntésekor. Gruber és Wise (1999) határozta meg az ún. 
rejtett adó arányának elméletét: a rejtett adó arányát meghatározó kép-
letben a számlálót úgy kapjuk, hogy egy A életkorban nyugdíjba vonuló 
dolgozó ellátmányának mindenkori nettó értékéből levonjuk annak az el-
látmánynak a mindenkori nettó értékét, amelyet a dolgozó akkor kapna, 
ha A+1 éves életkorban vonulna nyugdíjba. A nevezőben szerepel a dol-
gozónak a munkában töltött további egy évre kifizetett munkabére. A 6. 
táblázat megmutatja, hogy a belga, holland, francia és olasz nyugdíj-
rendszerek anyagilag arra ösztönöznek, hogy a dolgozó hagyja el a 
munkaerőpiacot. A táblázat készítéséhez 1930-ban született, nős férfia-
kat vettek figyelembe, akik 20 éves korukban kezdtek dolgozni, és jöve-
delmük megfelelt az adott országok átlagkeresetének. Belgiumban ez a 
férfi, ha egy évvel tovább dolgozik, nettó jövedelmének 80%-át elveszti, 
csupán csak a nyugdíjazási és előnyugdíjazási rendszerek nyújtotta 
anyagi ösztönzők miatt. Ez a rejtett adózási ráta szoros összefüggésben 
áll az 55–64 éves aktív munkavállalóknak az 5. táblázatban feltüntetett 
(alacsony) részarányával.  

 
6. táblázat 

Rejtett adózási ráta egyes országokban 
 

 Állami nyugdíj  
igénybevételére jogosító 

minimális életkor 

Rejtett adózási ráta  
ebben az életkorban, 

% 
Belgium 60 82 
Egyesült Királyság 60 75 
Franciaország 60 80 
Hollandia 60 141 
Kanada 60 8 
Németország 60 35 
Olaszország 55 81 
USA 62 –1 

 



 

Két tényező erősen befolyásolja annak anyagi ösztönzését, hogy 
valaki egy adott életkorban vonuljon nyugdíjba.  

Az egyik az előrehozott nyugdíjazási programok megléte. Ha ugyan-
is nincsenek ilyen programok, az emberek nem igyekeznek felhagyni az 
aktív munkával, mert jelentős anyagi veszteséget szenvednének addig, 
amíg el nem érik azt a kort, amikor nyugdíjra jogosulttá válnak.  

Másrészt, alapvető ösztönző lehet a nyugdíj mértékének a nyugdíj-
ba vonulási életkorhoz igazítása. Ezen a téren az Egyesült Államok a 
legszemléletesebb példa. Ott ugyanis, ha valaki a normál nyugdíjkorha-
tár előtt ellátmányt vesz fel, véglegesen csökkentik havi nyugellátásának 
összegét. Így például a 6. táblázatban feltüntetett esetben 65 év volt a 
normál nyugdíjkorhatár, és ahány hónappal korábban kezdték meg a 
nyugdíj folyósítását, annyiszor 5/9-ed százalékponttal csökkent a nyugdíj 
összege a nyugdíjas életének teljes hátralévő időszakában. Így, ha vala-
ki 62 évesen, azaz, 36 hónappal korábban megy nyugdíjba, nyugdíja je-
lentősen – 36 x 5/9-eddel, tehát 20%-kal – csökken. Az Egyesült Álla-
mokban tehát nincs rejtett ösztönzés a korai nyugdíjba vonulásra. 

Az Európai Unióban és általában minden OECD-országban megfi-
gyelhető a lakosság elöregedése. Ez a jelenség mindenütt hasonló 
irányzatú, bár nagysága és súlyossága országonként különböző. Egyes 
európai országokban súlyosbítja a helyzetet, hogy az idős dolgozók egy-
re korábban vonulnak nyugdíjba. Belgiumban például – a várható GDP-
hez viszonyítva – az előrehozott nyugdíjazási programok mintegy há-
romszor akkora terhet jelentenek, mint az Egyesült Államokban. Ez a ki-
rívó példa megmutatja, milyen sokba kerülnek az egész társadalomnak 
az egyéni vagy kollektív döntéseken alapuló előrehozott nyugdíjazási 
programok.  
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