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1. A dolgozat előzményei, motivációi 

 

Az állampapírpiac elemzőjeként és kutatójaként 

tevékenységem középpontjában a hazai tőkepiacok vizsgálata 

áll. Kutatásaim során nyilvánvalóvá vált, hogy a hazai 

tőkepiacon az intézményi befektetők, s ezen belül is a 

nyugdíjpénztárak egyre meghatározóbb helyet töltenek be a 

hazai finanszírozásban. A nyugdíjpénztáraink magatartása, 

illetve a piacot szabályozó döntéshozók lépései 

nagymértékben hatottak az állampapír-piaci stabilitásra és a 

finanszírozási folyamatra.  

A nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos gazdaságpolitika, illetve a 

szférával kapcsolatos regulációs törekvések nem voltak 

konfliktusmentesek az állampapír-piac számára. Utólag 

kiderült, hogy az állampapír-piaci stabilitást joggal félthettük 

ezen lépésektől, ám legtöbbször szembetaláltuk magunkat a 

pénzügyi szektor nyomásgyakorló akcióinak erejével és a piaci 

szereplők által alkalmazott érvekkel (pl.: A nyugdíjpénztárak 

és állampapírpiac - tények és tévhitek. Portfolio.hu 2009. 

augusztus 27.). 

Így merült fel a különféle befektetési lehetőségek hosszú távú 

vizsgálatának fontossága, s a részvénypiacok és az 

állampapírpiacok hozamviszonyainak elemzése. Kiderült, 

hogy a fejlett országok nyugdíjpénztárai főként 



 3 

részvénybefektetésre alapoznak, míg az állampapír-arány 

ebben az „angolszász” intézményben szerény. A 

részvényhozamok pedig tartósan és jelentősen meghaladták az 

állampapírhozamokat egészen az 1990-es évek végéig. A 

tőzsdei hozamok azonban az elmúlt 15-20 év átlagában már 

meglehetősen rosszul teljesítettek, a tőzsdei buborékok 

kipukkadtak 1999-2001-ben és 2008-ban is. Ez pedig a hosszú 

távú részvényhozamokat az állampapírhozamok szintjére 

csökkentette a fejlett országokban is. (pl. Visco. 2008)  

Mindezek elvezettek a tőkepiaci nyugdíjrendszer 

alapkérdéseinek újragondolásához. A hazai hárompilléres 

nyugdíjrendszer létrehozása beillett a „washingtoni 

konszenzus” eszmerendszerébe. Augusztinovics Mária a 

tőkefedezeti rendszerrel kapcsolatos érvrendszert „új nyugdíj-

ortodoxiának” nevezte (Augusztinovics (2002)). Mindenestre 

a tőkefedezeti nyugdíjelem mintegy 20 éven át igen nagy 

hatású és a hazai közgazdasági irodalomban 

megkérdőjelezhetetlen (egy-két kivételtől eltekintve) 

intézménynek volt tekinthető. A közgazdasági főirány azt 

sugallta, hogy  

 a nyugdíjpénztárakba áramoltatott megtakarítások 

révén elkerülhetőek a nyugdíjrendszer öregedéssel 

kapcsolatos problémái; 
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 a tőkefedezeti pilléren belül kiváltképp a 

részvénybefektetések preferálása biztosítja a nagy 

hozamot, s így a védelmet a társadalom elöregedése 

ellen 

A „washingtoni konszenzuson” felnevelkedett 

közgazdásznemzedékkel gyakran keveredtem vitába az 

ügyben, hogy a tőkefedezeti rendszer önmagában véd-e az 

elöregedéssel szemben. „A nyugdíjam attól függ, hogy mennyi 

vagyont halmoztam fel, és milyen hatásfokkal fektettem be, s 

nem attól, hogy mennyi az aktív népesség és mennyi a 

nyugdíjasok száma” - hangoztatták. Ezzel szemben a jelen 

dolgozat véleményem szerint fontos elméleti újdonsága az, 

hogy a(z egyéni) vagyonfelhalmozás időbeni folyamatát 

makrogazdasági megtakarítási folyamatokkal szembesíti. Ez 

egyrészt azt jelenti, hogy az időbeni (hosszmetszeti) 

folyamatokat összevetettem a keresztmetszeti folyamatokkal. 

Az egyéni felhalmozást a generációs felhalmozás részeként 

tekintettem, s így már világossá vált, hogy makroszintről 

tekintve nemzedékek közötti jövedelem- és vagyontranszfer 

zajlik le. Tehát csak úgy tudom felélni a vagyonomat 

(értékesíteni a vagyontárgyaimat), ha azt a későbbi aktív 

népességnek értékesíteni tudom. A vagyonom értéke az akkori 

aktívak megtakarítási szándékaitól (is) függ. Ha az aktív 

nemzedék kisebb létszámú, s megtakarítása elmarad a korábbi 
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generációkétól, akkor ez a kisebb megtakarítás lehet a 

nyugdíjas-nemzedék fogyasztásának az alapja. Amikor 

vagyontárgyaimat értékesítem, akkor a vagyonom 

reálértékének csökkenésén keresztül valósulhat meg a 

makroszintű azonosság, vagyis az, hogy a nyugdíjas 

fogyasztása csak annyi lehet, amennyi az aktív megtakarítása.  

A nyugdíjam biztonsága szempontból tehát ugyanúgy számít a 

tőkefedezeti (és a vagyonfelhalmozásra épülő) rendszerben is 

az aktívak és a nyugdíjasok aránya, mint a hagyományos 

társadalombiztosítási rendszerben. Az elöregedés tehát olyan 

folyamat, amelynek hatását önmagával a nyugdíjrendszerrel 

nem tudunk eliminálni.  

Az erre vonatkozó fő érveimet a jelen dolgozatban 

rendszereztem és gondolataimat szakirodalmi forrásokkal is 

alátámasztottam.  

Az elöregedés a makrogazdasági folyamatokra komplex 

módon hat, ezt is bemutatom a dolgozatban. Így ez a 

demográfiai szituáció a gazdasági növekedés feltételeire, a 

fogyasztás–megtakarítás-jövedelem viszonyrendszerre, a 

tőkeáramlásra, a fizetési mérlegek régiók közötti alakulására is 

kifejti hatását. Az elöregedésnek csak egyik vetülete a 

tőkepiaci hatás és a vagyonzsugorodás. A háttérben kőkemény 

makrogazdasági fundamentumok húzódnak meg. 
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A dolgozatban részletesebben foglalkozom az állampapír-piaci 

folyamatok demográfiai hátterével. Így egy nagyon különleges 

folyamat is a vizsgálódás körébe került, az ún. Ponzi játék 

lehetősége. Sok kormány, főként az amerikai azt 

tapasztalhatta, hogy az adósságra fizetett nominális 

kamatszintje hosszú időn keresztül elmaradt a gazdasági 

növekedés nominális ütemétől. Emiatt több nemzedéken 

keresztül is úgy látszhatott, hogy nincs igazán terhe az 

államadósság növekedésének. Ezt a rejtélyt is körbejártam a 

dolgozatban. Egy OLG modell szerkesztésével kimutattam, 

hogy az elöregedés rendszerszerűen hogyan zilálja szét az 

állampapírpiacok stabilitását. A finanszírozási igény nő, 

miközben a finanszírozási kapacitás csökken. Ez 

hozamemelkedést eredményez, ami tovább nehezíti a 

finanszírozást. A továbbiakban bemutatom a dolgozat legfőbb 

hipotéziseit. 

 

2. A disszertáció hipotézisei 

 

Az elöregedés igen összetett hatást gyakorol a gazdaságok 

működésére.  A közgazdasági kutatások viszonylag sokat 

foglalkoznak a hosszú távú reálgazdasági hatásokkal, ezen 

belül a mikro- és makrogazdasági szféra szükséges 

alkalmazkodási folyamataival, valamint a regionális 
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különbségek szerepével. A tőkepiaci elemzések azt mutatják, 

hogy az elöregedés a reálgazdasági hatásokon felül, illetve 

azokkal összefüggésben nagymértékben érinti a tőkepiacok 

hosszú távú folyamatait.  

Ennek keretében foglalkozom az ún. vagyonzsugorodási 

hipotézis (asset meltdown hypothesis-AMH) kérdéseivel. Az 

AMH szerint a fejlett országokban megfigyelt baby boom 

(BB) – a második világháború után az 1946 és 1964 között 

született népesebb - nemzedék nyugdíjba vonulása hatására a 

következő évtizedekben a háztartások aktíva-kereslete esik, az 

aktívaárak zuhannak, s a tőke hozama (return to capital) 

meredeken esik. Ez egyben azt is jelenti, hogy a BB nemzedék 

által felhalmozott vagyon értéke összeesik. A baby boom a 

fejlett országok többségében jelen volt, Magyarországon pedig 

a Ratkó-gyerekek képviseltek ilyen demográfiai sokkot. Az 

elöregedés makrogazdasági háttérfolyamataiban az AMH 

szempontjából az egyik meghatározó elem a makroszintű 

megtakarítások alakulása.   

 

I. (H1) A BB nemzedék nyugdíjba vonulása hatására 

csökken a makroszintű megtakarítás.  

Az életciklus-elmélet szerint a munkajövedelmek az életciklus 

folyamán nem egyenletesek, fiatalkorban alacsonyak, majd 
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emelkednek, míg az életciklus vége felé már nincs 

munkajövedelem. A megtakarítási hajlandóság is változik az 

életpályaszakasz függvényében: fiatalkorban és időskorban 

alacsony, míg az életpálya közepén magas a megtakarítási 

hajlam. Fiatalkorban hitelek felvételével biztosítható az 

állandó fogyasztási szint fenntartása, időskorban pedig a 

felhalmozott vagyoneszközök leépítésével érhető mindez el. 

Ez azt is jelenti, hogy a BB népesség öregedésével s a 

nyugdíjba vonulók számának emelkedésével a makroszintű 

megtakarítások csökkennek. Ez egyet jelent az eszközök egyre 

intenzívebb eladásával, aminek következtében csökkennek az 

eszközárak. A hipotézist a kutatásaim igazolták. Legfőbb 

hivatkozások:  

BÖRSCH-SUPPAN, A.–LUSARDI, A. (2003): Saving: cross- 

national perspective = Lyfe cycle saving and public policy. A 

cross sectional study of six countrie. Ed BÖRSCH-SUPPAN, A. 

HOLZMAN, R. (2007): Making Pension Reform Work: The Link 

to Labor and Financial Market Reforms. World Bank, 

Washington. MANKIW, N. G. (2005): Makroökonómia. Bp.  

 

 

II.  (H2) A második hipotézis szerint a népes baby boom 

nemzedék nyugdíjba vonulása az általuk felhalmozott 

vagyon demográfiai alapú értékvesztését is magával 

hozza. 
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Minden generáció a felhalmozott megtakarítását a következő 

nemzedéknek kívánja eladni. Ha a következő nemzedék 

népesebb a jelenleginél, akkor a jelenlegi megtakarítók 

magasabb áron tudják megtakarításaikat értékesíteni. Ez volt a 

jellemző a 20. század nagy részében. A II. világháború utáni 

baby boom (BB) felborítja ezt a trendet. Az 1946 és 1964 

közötti népesebb nemzedék nyugdíjba vonulási időszaka 

lassan megkezdődik. Amint a népes BB nemzedék kezdi 

leépíteni a korábbi megtakarításait – azaz vagyonát elkölteni 

folyó fogyasztásra - akkor ez változatlan feltételek mellett 

várhatóan a makroszintű megtakarítások csökkenését 

eredményezi. Ez pedig a reálkamat-szint emelkedését, a 

tőzsdei és a kötvényárfolyamok esését, valamint a lakásárak 

zuhanását is magával hozza, ami a felhalmozott vagyonokat 

elolvasztja. Ezek szerint a baby boom nemzedék nyugdíjba 

vonulása hatására a következő évtizedekben a háztartások 

ezköz-kereslete csökken, az aktívaárak csökkennek, s a tőke 

hozama esik. Ez egyben azt is jelenti, hogy a BB nemzedék 

által felhalmozott vagyon értéke összeesik (asset meltdown). 

A különböző eszköztípusok esetében más-más korosztály 

aránya lehet meghatározó. A megtakarító népesség (40-64 

évesek aránya) minden eszköz áralakulását befolyásolhatja. 

Ám a 20-39 évesek aránya a lakásárak alakulásának fontos 

tényezője, a 40-64 évesek aránya a részvénypiacok helyzetét 
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determinálja, a kötvények vásárlói inkább az idősek, amely 

korosztály kockázatvállalási hajlandósága alacsony. Mindezek 

következtében, ha van egy különösen népes generáció (pl. 

BB), amely után kisebb lélekszámú generáció következik, 

akkor az sajátos eszközár-alakulást generál. A BB kezdetben a 

lakásárakat hajtja fel, majd később a részvényárakat fújja, s 

utána a kötvényárakat is emeli. Természetesen mindez azt is 

jelenti, hogy az idő előre haladásával a lakásárak csökkenését, 

a részvényárak esését, majd a kötvényindexek zuhanását is 

kiváltják. A demográfiai hullámok tehát a tőkepiaci 

instrumentumok árhullámzásában is kimutathatók (különösen, 

ha nagy a tőkepiacok szerepe egy ország gazdaságának 

finanszírozásában). Demográfiai értelemben az aktívapiacokat 

sajátos piramisjáték részének is tekinthetjük. Samuelson híres 

mondása, hogy a „növekvő népesség a legnagyszerűbb Ponzi-

játék, amit valaha kitaláltak”.(World Bank (1994) 105. o.) Ő 

ezt a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer kritikájaként 

tálalta. Én viszont azt mutatom meg a dolgozatban, hogy ez 

jellemzi a tőkefedezeti nyugdíjmodelleket is. 

A hipotézist a kutatásaim igazolták. A befektetések jövőbeni 

hozamának csökkenését – és így a vagyon értékének jövőbeni 

csökkenését – a különféle ökonometriai vizsgálatok 

kimutatták. A vita leginkább ennek mértékében van.  Legfőbb 

hivatkozások:  
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MANKIW, N. G.–WEIL, D. N. (1988): The Baby Boom, The Baby 

Bust, and the Housing Market. NBER. WORKING PAPER. NO. 

2794., BERGANTINO, S. (1998): Lifecycle Investment Behavior, 

Demographics, and Asset Prices.  

Martin F.R.(2005/b): Baby boom predictability in house price 

and interest rates. Board of Governors of Fed 

BÖRSCH-SUPPAN, A.–LUDWIG, A.–SOMMER, M. (2005): Aging 

and Asset Price., BROOKS, R. (2000): What Will Happen to 

Financial Markets when the Baby Boomers Retire? IMF 

WP/00/18, SCHICH, S. (2008): Revisiting the Asset-Meltdown 

Hypothesis. OECD. TAKÁTS Előd (2010): Aging and asset 

prices. BIS WP. No. 318., WHEN THE GOLDEN EGGS ... (2008): 

Economist, December 4. 

 

III. (H3) A demográfiai folyamatok tehát sajátos leading 

indikátor szerepet is betölthetnek az egyes országok, 

ország-csoportok, régiók hosszú távú folyamatainak 

előrejelzésében. A demográfia szerepet kaphat 

nemcsak a szokásos reálgazdasági, hanem új elemként 

a tőkepiaci tendenciák felvázolásában is.  

A demográfiai hatások nyomán a következő évtizedekben 

megváltozhatnak a tőkepiaci tendenciák az elmúlt 20-30 évben 

megfigyelthez képest. Demográfiai szempontok bevonásával 

elképzelhető forgatókönyv, hogy megszakad a világ nagy 

tőzsdéinek 1990-es években megfigyelt száguldása, a fejlett 

piacok igen alacsony szintű reálkamatai újból tartós emelkedő 

pályára kerülnek. Ez nem a most ismert konjunkturális 

folyamatokat előrejelző funkciót jelenti, hanem a hosszabb 
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folyamatok, a nagyobb fordulópontok és trendváltások 

egyfajta prognózisát is adhatja. 

A demográfiai folyamatok fontos sajátossága, hogy  

 lassan és folyamatosan változnak az egyes országok 

demográfiai jellemzői; 

 más közgazdasági tényezőkhöz képest a hosszú távú 

előre-jelezhetősége sokkal jobb, a demográfiai 

folyamatok determináltsága hosszabb távon jelentős, s 

ezért 50-100 évre is meglehetősen biztos prognózist 

lehet adni. 

Mindezek alapján a hosszú távú közgazdasági folyamatok 

előrejelzéseiben az egyik legfontosabb támpontot éppen a 

demográfiai folyamatok jelentik. Ebből a szempontból fontos 

szerepet játszik a munkaképes népesség arányának alakulása a 

teljes népességben, ám ezen belül külön is jelentősége van a 

20-40 évesek és a 40-64 évesek arányának is, mivel 

megtakarítási és költekezési sajátosságai befolyásolják az 

eszközárak alakulását is. A tézist kutatásaim igazolták. 

 Legfőbb hivatkozások:  

Mankiw, N. G.–Weil, D. N. (1988): The Baby Boom, The Baby 

Bust, and the Housing Market. NBER. Working Paper. No. 

2794.,Brooks, R. (2000): What Will Happen to Financial 

Markets when the Baby Boomers Retire? IMF WP/00/18, 

Barclays Capital (2010): Equity guilt study. February, 

Holzman, R. (2007): Making Pension Reform Work: The Link 
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to Labor and Financial Market Reforms. World Bank, 

Washington. Mosolygó Zsuzsa (2009/b): Tőkepiacok - 

demográfiai hullámvölgy előtt. =Portfolio. hu. 2009. október 

20. TAKÁTS Előd (2010): Aging and asset prices. BIS WP. No. 

318., 

 

IV.  (H4) A makroszintű megtakarítások alakításának 

révén a demográfiai helyzetnek jelentős befolyása 

lehet a nemzetközi tőkeáramlásokra, a fizetési mérleg 

alakulására is. A fejlett országok elöregedésével a 

tőkeáramlás iránya akár meg is fordulhat.  

Ahol nagyobb a nettó megtakarító népesség (40-64 évesek) 

aránya, ott nagyobb, s ahol kisebb a nettó megtakarító 

népesség ott kisebb lehet a makroszintű megtakarítás, 

ugyanolyan fejlettségi szintet feltételezve. A demográfiai 

szerkezet változása változtatja a makroszintű megtakarításokat 

is (egyéb feltételeket változatlannak véve). A belföldi 

megtakarítás megegyezik a külföld túlköltekezésével. Ahol 

tehát nagy a nettó megtakarítás, ott a fizetési mérleg szuficites 

ahol kicsi ott inkább deficites a fizetési mérleg, tisztán 

demográfiai alapon. A hipotézist a kutatásaim igazolták. 

Legfőbb hivatkozások: 

BROOKS, R. (2003): Population Aging and Global Capital 

Flows in a Parallel Universe. IMF Staff Papers, vol. 50, no. 2, 

BÖRSCH-SUPAN, A.- KRÜGER, D.- LUDWIG, A. (2007):  

Demographic Change, Relative Factor Prices,International 
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Capital Flows, and their Differential Effects on the Welfare of 

Generations.  

HOLZMAN, R. (2007): Making Pension Reform Work: The Link 

to Labor and Financial Market Reforms. World Bank, 

Washington. 

 

V. (H5) Az elöregedés mérsékli a potenciális növekedést, 

mivel csökkenti a munkaképes korú népességet. Az 

elöregedés a termelékenységi potenciált is érintheti. 

Az előbb tárgyalt megtakarítási és a tőkepiaci folyamatoknak a 

reálgazdasági hátterét is megvizsgáljuk. A globális elöregedési 

folyamat rontja a reálgazdasági növekedés kilátásait, mivel a 

munkaképes korú népesség arányának csökkenése a 

potenciális GDP növekedési ütemet mérsékli a következő 40-

50 évben. Valójában a tőkepiaci folyamatoknak ez a 

reálgazdasági tükörképe. A hosszú távú reálgazdasági 

folyamatok prognózisainál az elemzések fel is használták a 

demográfiai előrejelzéseket, azonban a tőkepiacokra történő 

kiterjesztés is lehetővé válik éppen ezen új megközelítés 

alapján. A tőkepiaci vizsgálatok arra hívják fel a figyelmet, 

hogy nem csupán a népesség nagysága, hanem a népesség 

korösszetételének változása is hat a makrogazdasági 

folyamatokra (a makroszintű megtakarításra, a 

termelékenységre stb.), s így a hosszú távú növekedési 

kilátásokra. A tőkepiaci folyamatok mögött tehát kőkemény 
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makrogazdasági összefüggések állnak.  Az előbb tárgyalt 

megtakarítási és a tőkepiaci folyamatoknak tehát a 

reálgazdasági tükörképét is bemutatjuk. 

A hipotézist a kutatásaim igazolták. Legfőbb hivatkozások: 

BÖRSCH-SUPPAN, A.–DÜZGÜN,I.–WEISS, M. (2007): Age and 

productivity in work teams: Evidence from the assembly line. 

MEA Discussion Paper, VAN OURS, J.C. (2009):Will you still 

need me: When I am 64? IZA.DP. No.4264. Jan, VAN 

OURS,J.C.—STOELDRAIJER, L. (2010): Age, wage and 

productivity. IZA DP. No.4765.  

 

 

VI. (H6) A népesség elöregedése a tőkefedezeti rendszer 

számára is ugyanolyan feszültségeket teremt, mint 

amik a hagyományos társadalombiztosítási 

rendszerben megfigyelhetők. A demográfiai 

pilótajátékot egyik rendszer sem kerülheti el. 

Az AMH értékelésének fontos következménye van az 

elöregedés kezelésének általános (main stream) receptjeire is. 

Ha az AMH teljesül, akkor az eddigi fő gyógymódok 

hatásossága megkérdőjeleződik. A legfontosabb kérdés ebből 

a szempontból, hogy megoldást jelent-e a tőkefedezeti 

nyugdíjrendszer az elöregedés makroszintű feszültségeinek 

kezelésére. A tőkepiaci folyamatok demográfiai szemléletű 

vizsgálata a nyugdíjrendszer kérdéseit is más megvilágításba 
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helyezi. Fontos ezért áttekinteni a nyugdíjrendszerbeli 

következményeket is.  

A nyugdíjrendszerek elmúlt évtizedeket jellemző elmozdulását 

a tőkefedezeti rendszer felé részben azzal is indokolták, hogy a 

tőkefedezeti rendszer lehetőséget nyújt az elöregedés 

problémáinak kezelésére (pl World Bank (1994)), s 

csökkenthetőek így a felosztó-kirovó rendszerben meglévő 

finanszírozási - fenntarthatatlansági feszültségek. Ha viszont 

az AMH fennáll, akkor ez nem állja meg a helyét, az 

elöregedés problémájára nem nyújt szükségképpen megoldást 

a tőkefedezeti nyugdíjszisztéma, mert a BB nyugdíjasok 

fogyasztási kapacitás-csökkenését ez a rendszer sem kerüli el 

automatikusan.  Mindkét rendszerben a felhalmozott 

megtakarítások korosztályi cseréje történik, s mindkettőben 

problematikus, ha az aktív népesség számban nem termelődik 

újra. Vagyis amíg egyéni szinten időbeni folyamatokról van 

szó a magtakarítások gyűjtésénél, addig makroszinten a 

keresztmetszeti egyensúly számít, vagyis, hogy legyen az 

aktívaknak annyi kényszerű (felosztó–kirovó rendszerben), 

vagy önkéntes (tőkefedezetiben) megtakarítása, amely fedezi a 

nyugdíjasok folyó fogyasztását. („Folyó fogyasztás csak folyó 

termelésből történhet.” (Tóth (2006)) Emiatt illúzió azt várni, 

hogy a tőkefedezeti rendszer önmagában megoldja az 

elöregedés miatt keletkező feszültségeket. Ha az AM hipotézis 
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érvényes, akkor a tőkefedezeti rendszer az aktívaárak 

zuhanása révén állítja helyre a – csökkenő makrogazdasági 

megtakarítások miatt megbomlott — keresztmetszeti 

egyensúlyt. Nyilvánvalóvá válik tehát, hogy a nyugdíjrendszer 

átalakítása, piacivá tétele nem oldja meg önmagában a 

nyugdíjrendszer demográfiai feszültségeit. A tisztán 

tőkefedezeti nyugdíjrendszerben is megjelenik ugyanis az a 

probléma, hogy a népesség elöregedése miatt csökken a 

makrogazdasági megtakarítás, s csak ez a megtakarítás lehet 

csak alapja a nyugdíjasok fogyasztási képességének. 

A hipotézist a kutatásaim igazolták. Legfőbb hivatkozások: 

BARR, N. (2000): Reforming Pensions: Myth, Truths, and 

Policy Choice. IMF. WP/00/139, BARR, N. (2001): The Truth 

about Pension Reform. IMF, Finance and Developement, Vol. 

38. No. 3., BARR, N. (2009): A jóléti állam gazdaságtana. 

Akadémia Kiadó. BARR, N. – DIAMOND, P.: (2008): Reforming 

pensions. Principles and  policy choices. Oxford University 

Press. MOSOLYGÓ ZSUZSA (2010): A tőkefedezeti rendszer 

alapkérdéseinek új megközelítése. Közgazdasági Szemle. 7-8. 

sz., ORSZAG, P. R.–STIGLITZ, J. [1999]: Rethinking Pension 

Reform. Ten Myths about Social Security Systems. World Bank 

   

VII.  (H7) Külön vizsgálat tárgya az, hogy a globalizáció 

előre haladásával a jobban elöregedő országok 

csökkenthetik-e feszültségeiket azáltal, hogy fokozzák 

tőkekihelyezéseiket a fiatalabb népességgel rendelkező 

országokban. Ekkor a zárt gazdaság modelljéből a 
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nyitott gazdaság modelljébe térünk át. Feltevésem 

szerint a tőkeáramlásnak csak csekély szerepe lehet az 

elöregedő országok nyugdíjkifizetések növekedésében.  

Az AMH ellen szóló érvek közül az egyik legfontosabb a 

regionális különbségek tompító szerepére hívja fel a figyelmet. 

Az elöregedés általános jelenség, de a folyamat gyorsasága 

világgazdasági régiónként eltérő. A kérdés az, hogy az 

idősödő és csökkenő előretekintő hozamokat produkáló 

országok elkerülhetik-e a hozamcsökkenést a külföldi 

befektetéseik révén. Egy-egy ország esetében ez elképzelhető 

lenne, azonban az országok összességére ez már nem 

feltétlenül igaz, ha az elöregedés meghatározó jelentőségű az 

ország-csoportok egészében. Ha az idősödő országok sokan 

vannak és jóval gazdagabbak a fiatalabb országoknál, akkor a 

fiatalabb országok esetlegesen növekvő megtakarításai csak 

kissé ellensúlyozhatják a gyorsan idősödő országok erősen 

csökkenő megtakarításait. Ezt mutatták be modellszerűen is az 

alábbi tanulmányok. 

MACKELLAR, L.–REISEN, H. (1998): A Simulation Model of 

Global Pension Investment. OECD, Development Centre, 

Working Paper, No. 137. HOLZMANN, R. (2000): Can 

Investments in Emerging Markets Help to Solve the Aging 

Problem? CESifo Working Paper, No. 304.  

OECD (1998): The macroeconomic implication of aging in a 

global economy. 
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A mai globális demográfiai és világgazdasági helyzet alapján a 

tételt igazoltnak találtam. 

 

 

VIII. (H8) Az adósságráta mértéke önmagában nem mutatja 

az állami finanszírozás egészségességét. A tényleges 

feszültségeket még alacsony adósságráta mellett is 

elrejtheti a kedvező kamat-növekedés viszony.  

A tanulmányban kitérek az elöregedés és az államadósság 

finanszírozhatóságának kérdéseire is. Az államadósság 

elméleti megközelítésével kezdtem az elöregedési hatás 

vizsgálatát. A generációk közötti tehervállalás kérdése ebben a 

témában már a közgazdaságtan megalakulása előtt is 

foglalkoztatta a tudósokat. Fő kérdés volt az, hogy melyik 

generációt sújtja az államadósság növekedése. Evvel 

kapcsolatban megvizsgálom, hogy lehetséges-e Ponzi-játék 

révén az adósság terheit a mindig következő generációra 

hárítani. Azt vizsgálom, hogy van-e „ingyen ebéd”, vagyis 

lehet-e úgy növelni az adósságot, hogy az semelyik következő 

generációt ne sújtsa adónövekedéssel, vagy 

kiadáscsökkenéssel. Ebből a szempontból vizsgálom az 

adósság-fenntarthatósági kérdést is.  

Végül is az a legfontosabb kérdés, hogy az adósságra fizetett 

kamat, illetve a gazdasági növekedési ütem közötti viszony 
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milyen. A makrogazdasági modellek általában a „No Ponzi 

Game” feltételt alkalmazzák, vagyis az államadósságra fizetett 

kamatláb nagyobb, mint a gazdasági növekedés üteme. Ezzel 

azonban nem képesek vizsgálni a buborékossá váló 

közgazdasági folyamatokat. A Ponzi játék lehetősége egyben a 

buborékosodás melegágya. A növekvő adósságráta 

nyilvánvalóan fenntarthatatlan. Ám a Ponzi játék lehetősége 

illetve annak megszűnése a csökkenő adósságrátával 

rendelkező országokat is könnyen egy gyorsan száguldó 

adósságpályára küldheti.  Az adósság folyamatok értékelésénél 

pontosan nyomon kellene követni nem csupán az adósságráta 

várható alakulását, hanem azt is, hogy milyen mértékig vannak 

kitéve az állami számlák a legrosszabb forgatókönyveknek.  

A hipotézist a kutatásaim igazolták. Legfőbb hivatkozások: 

BLANCHARD,O. –WEIL,PH. (2001)  :  Dynamic Efficiency, the 

Riskless Rate, and Debt Ponzi Games Under Uncertainty. 

NBER Working Paper No.3992. ELMENDORF, D.W.-

MANKIW,N.G.  (1998): Government debt. NBER. WP. No.6470. 

BALL,L, -Elmendorf, D.W.-Mankiw,N.G.  (1995) (B-E-M): The 

deficit gamble. NBER. WP. No.5015. OBSTFELD, L.–ROGOFF, 

C [1996]: The foundation of international macroeconomics. 

Published Cambridge, Mass.  London .  MIT Press.  

 

 

IX.   (H9). Viszonylag hosszabb ideig is lehet bizonyos 

körülmények között fiskális Ponzi játékot játszani, 

azonban ennek nagy a kockázata, mert a kedvező 
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kamat-növekedés viszony könnyen ellentétébe 

fordulhat. Ekkor az államadósság hirtelen 

fenntarthatatlanná válik.  Nincs tehát a végtelenségig 

„ingyen ebéd”. 

A hosszabb távú történelmi folyamatokat vizsgáló 

tanulmányok kimutatták, hogy lehetséges volt a Ponzi játék a 

kormányzati adósság és a fiskális politika területén is. 

Különösen az USA-ra és az Európai Uniós konvergáló 

országai esetében volt tartósan megfigyelhető, hogy a 

gazdasági növekedés üteme alatt maradt az államadósságra 

fizetett kamatlábtól. A Ponzi finanszírozás és a hitel-

buborékképződés azonban összefügg. A buborék 

kipukkadásával a kamatok hirtelen emelkedő pályára 

kerülhetnek. Ekkor kiderül, hogy magasabb kamatszint és 

kisebb növekedés mellett nem lennének képesek az államok az 

adósságszolgálatot fizetni, s az államadósság 

fenntarthatatlanná válik. Nem lehet tehát a végtelenségig 

játszani a Ponzi játékot. 

Legfőbb hivatkozások: 

ABEL, A.B.(1992): Can the government roll over its debt 

forever?= Business Review. November/December. 3-15.o. 

ESCOLANO, J. (2010):A practical guide to public debt 

dynamics, fiscal sustainabilty, and cyclical adjustment of 

budgetary aggregates. IMF. MINSKY, H.P. (1992):The 

financial instability hypothesis. The Levy Economics Institute 

of Bard College. May.WP. No.74. 



 22 

 

X. (H10) Hosszú távon az adósságráta az elöregedés 

hatására drasztikusan megugrik.  Azt vélelmezzük, 

hogy az államadósság finanszírozási feltételei 

drasztikusan romlanak az elöregedés következtében. 

Az államadósság alakulása szempontjából nagy jelentősége 

van annak, hogy a következő évtizedben egy népes nemzedék 

készül nyugdíjba, s ez az állami terheket növeli (demográfiai 

szerkezeti hatás), másrészt viszont a gazdaságilag aktív 

népesség aránya is csökken, aminek következtében a 

potenciális GDP növekedési üteme is mérséklődik. A teher 

tehát kettős, az adósságráta számlálója (az adósság) 

meredeken nő, miközben pedig a nevező (a GDP 

növekedésének mérséklődése miatt) csak mérsékelten 

emelkedik. Ez az időskori függőségi ráta (65-éves/15-

64évesek aránya) drasztikus megemelkedésének hatását 

mutatja, vagyis azt, hogy egyre kevesebb aktív tart el egyre 

több idős embert. (A fiatalok számának csökkenése némileg 

stabilizálhatja az adósságrátát, eközben viszont a népesség 

csökkenése miatt az egy főre jutó adósságteher emelkedik.) A 

helyzetet súlyosbítja, hogy a növekedési ütem és a kamatláb 

viszonya kedvezőtlen irányba mozdul el az elöregedés miatt. 

Az adósságkilátásokat pedig a mostani világgazdasági válság 

nyomán megvalósuló fiskális lépések tovább rontották. A 
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hosszú távú adósság növekedést globális méretekben azonban 

továbbra is a demográfiai tényezők determinálják. Egy OLG 

modell szerkesztésével mutatom be, hogy hogyan romlanak az 

államadósság finanszírozásának körülményei. 

Legfőbb hivatkozások: 

BARCLAYS CAPITAL (2010): Equity guilt study. February 

IMF. (2010): Navigating the fiscal challenges ahead. Fiscal 

monitor. May.14. CACCHETTI, G.–MOHANTY,M.S.–ZAMPOLLI, 

F. (2010): The future of public debt: prospects and 

implications. BIS. WORKING PAPERS. NO.300. 

 

3. A kutatás módszertana 

 

Jelen dolgozatban új típusú megközelítéseket alkalmazok az 

elöregedés hatásainak feltérképezésében. A nyugdíjrendszerek 

működésével kapcsolatosan új kérdéseket teszek fel, s a 

szokásos közgazdasági logikákat egymásnak szegezve új 

következtetésre jutok. A hipotézisek igazolását újfajta 

közgazdasági logika bevezetésével alapozom meg, a 

szakirodalom fő irányainak és az empirikus vizsgálatoknak 

elemző értékelésén alapulva. 

 A dolgozatban újszerű megközelítést alkalmazok a 

tőkepiaci folyamatok elemzésében. A hosszmetszeti 

elemzés következtetéseit keresztmetszeti 

megközelítéssel kontrolálom. A vagyonfelhalmozás 
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időbeli folyamatának vizsgálatába beépítettem a 

generációk közötti jövedelemtranszfer keresztmetszeti 

elemzését is. Ezáltal az egyének vagyonfelhalmozása, 

a vagyon ára függővé válik az aktívak és a 

nyugdíjasok jövedelem- és vagyoncseréjétől, s így az 

aktívak megtakarításaitól.   

 Dolgozatom fontos mondandója éppen az, hogy 

érvényesül az „összetétel hamissága”( fallacy of 

composition) tétel, vagyis a makrogazdasági 

folyamatok nem egyszerűen adódnak a mikroszintű 

folyamatok összességéből. Egyéni szinten – úgy tűnik 

– lehetőség van olyan vagyonfelhalmozása, amelynek 

révén a jelenbeli fogyasztási többlet jövőbeni 

fogyasztássá konvertálható, s így kivédhető a 

drasztikus időskori fogyasztáscsökkenés az 

időskorúak arányának nagymértékű emelkedése idején 

is. A makroszintű és a globális folyamatok azonban 

ezt cáfolják.  

 A rendszerszemlélet a dolgozatom központi 

módszertani eleme. A tőkepiaci folyamatokat ugyanis 

egy tágabb makrogazdasági (és globális/regionális) 

rendszer kereteibe emelem. A tőkepiaci folyamatok és 

a vagyon zsugorodás nem csupán vagyontárgyak 

kereslete és kínálata alapján meghatározott. A 
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makrogazdasági és a reálgazdasági folyamatok 

jelentenek ennek fundamentális hátteret. 

 A demográfiai hatásokat regionális szempontból is 

vizsgálom. Az elöregedési feszültségeket a regionális 

hatások mérsékelhetik, ha a tőke és/vagy a munkaerő 

áramlása ezt lehetővé teszi. Ezért a regionális 

megközelítés végigköveti a dolgozat témáit. A 

tőkeáramlás enyhítő szerepének azonban sok korlátja 

van. A fiatal népességgel rendelkező EM térség 

tőkepiacai fejletlenek, és a gyakran kiszámíthatatlan 

politikai és gazdasági viszonyok miatt a szuverén 

kockázatok is jelentősek.  

 Az államadósság elöregedés hatására bekövetkező 

változó finanszírozási feltételeit egy OLG modell 

megszerkesztésének segítségével mutatom be. Ezen jól 

nyomon követhetőek az elkerülhetetlen makroszintű 

változások is.  

4. Új eredmények a dolgozatban 

 

A dolgozat fontos és új közgazdasági eredményeit foglalom 

össze az alábbiakban: 

 Kutatásom egyik legfőbb új eredménye a tőkepiaci 

folyamatok szerves beépítése az elöregedési folyamat 
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közgazdasági vizsgálatába.  Ez a megközelítés azután 

nagyszámú további leágazáshoz is vezetett, s így 

lehetővé vált az elöregedés makrogazdasági 

kérdéseinek és a létrejövő feszültségeknek a komplex 

megközelítése. 

 Fontos következtetésem az, hogy a tőkefedezeti 

nyugdíjrendszer sem kezeli önmagában jobban az 

elöregedés kérdését, mint a társadalombiztosítási 

nyugdíjrendszer. A dolgozatban újdonsága is az, hogy 

be is mutatom azt a mechanizmust melyben a 

nyugdíjkifizetések a tőkefedezeti rendszerben is 

igazodnak a demográfiai feltételekhez. Ebben a 

megközelítésben a vagyonzsugorodás az a 

mechanizmus, mely a tőkefedezeti rendszerekben 

megjeleníti az elöregedési problémát. 

 Ami a TB rendszerben a „fenntarthatatlanság”, az a 

tőkefedezeti rendszerben a vagyonzsugorodás. 

Mindkettő probléma oda vezet, hogy a jövőbeni 

nyugdíjasok jövedelembiztonsága csökken az 

elöregedési probléma hatására. Ebből az is következik, 

hogy a vagyonfelhalmozás sem véd „jobban” az 

elöregedés ellen, mint a társadalombiztosítási 

nyugdíjrendszer.  
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 Fontos eredmény a demográfiai folyamatok számos 

további pénzpiaci hatásának tárgyalása, így az 

államadósságra, megtakarításokra és a nemzetközi 

fizetési mérlegre gyakorolt hatás szakirodalmának 

bemutatása és szintetizálása. 

 Az államadósság megítélése szempontjából lényeges, 

hogy a kormányzati Ponzi játék bizonyos feltétek 

mellett sokáig fennmaradhat. Ha viszont ez a folyamat 

megszakad, akkor az államadósság-forgatókönyv 

hirtelen elromolhat. Az elöregedési folyamatok 

általánosan is hozzájárulhatnak a kedvezőtlen 

államadósság-perspektívához. Az államadósság-

finanszírozást nehezíti a finanszírozási igény 

növekedése a finanszírozási kapacitás mérséklődése 

mellett. 

Dolgozatomban tehát az elöregedéssel kapcsolatos 

közgazdasági kérdések egyfajta szintézisét alkottam meg. A 

vizsgálat a demográfiai tényezők tőkepiaci hatásából indult ki. 

Erre fűztem fel az elöregedés legfontosabb makrogazdasági 

szempontjait: a megtakarítás, fogyasztás, a fizetési mérleg, és 

államadósság kérdéseit.  Ez utóbbin belül tárgyalom a 

fenntarthatóság témáját. 
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5. A dolgozat fő következtetései 

 

Következtetésként megállapítható, hogy a tőkepiaci 

hatásvizsgálatok és a makrogazdasági feltételek alakulásának 

az elemzése is azt mutatja, hogy az elöregedésre adandó 

válaszok közül a legfontosabb a gazdasági növekedés és ezen 

belül is az időskori aktivitás fenntartása.  Vagyis ha sikerül 

megállítani a foglalkoztatásban a demográfiai eredetű 

zuhanást, akkor ennek révén lehetséges a nagyobb demográfiai 

eredetű tőkepiaci összeomlásokat és az adósságcsapdát 

elkerülése, valamint a gazdasági növekedés fenntartása. Adott 

demográfiai feltételek mellett a fenti drámai demográfiai 

hatások mérséklése csak úgy lehetséges, ha a foglalkoztatási 

életkor a tényleges várható életkor kitolódásával együtt 

növekszik. Az elöregedés termelékenység-csökkentő hatása 

miatt azonban az aktivitás ilyen növekedése sem képes a 

kedvezőtlen demográfiai hatás teljes eliminálására.  

Az időskori aktivitás növelése az egyének és a vállalatok 

megszokott magatartásmintáinak megváltozását is igényli. Az 

állami gazdaságpolitika és reguláció fontos feladata és 

alapvető érdeke ennek a folyamatnak a segítése, ösztönzése. 

Az alkalmazkodás előmozdításában fontos feladata van a 

közgazdaságtudománynak és a közgazdasági oktatásnak is, 

mert alkalmassá kell tenni a vállalatokat, az állampolgárokat 
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és magát az államot is arra, hogy ebben a korszakos 

változásban helyt állhasson. Az időskorúakat alkalmassá is 

kell tenni arra, hogy munkát vállalhassanak, illetve munkában 

maradhassanak a más munkavállalókkal való versenyben. Ez 

pedig az oktatás és az egészségügy feladatait bővíti. A 

nyugdíjrendszereknek, az életpálya-jövedelmek alakulásának 

is ösztönöznie kell a foglalkoztatás kitolódását, miközben 

biztosítani kell az adósságpálya fenntarthatóságát is. A 

munkahelyeknek is alkalmazkodnia kell az elöregedéshez 

alkalmassá kell válniuk az idősek foglalkoztatására. 

A dolgozat központi témája a vagyonzsugorodási elmélet. Ez 

az elmélet arra is felhívja a figyelmet, hogy a tőkepiaci 

szakemberek és a gazdaságpolitika alakítói számára is 

nélkülözhetetlen a demográfiai folyamatok figyelemmel 

kísérése. A demográfiai jelzések ugyanis arra utalnak, hogy a 

következő évtizedekben megváltozhatnak a tőkepiaci 

tendenciák az elmúlt 20-30 évben megfigyelthez képest.  

A kutatás fontos tanulsága az is, hogy a makrogazdasági 

politika alakításában a korábbiakban elképzelthez képest is 

csekélyebb mozgástérrel kell számolnunk. A demográfiai 

hatás olyan folyamatokra is kiterjed, mint a fizetésimérleg-

alakulás, vagy a tőkeáramlás. 
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6. Amivel foglalkozom, és amivel nem… 

 

Az elemzés általában elméleti modellekben gondolkodik, és 

alapvető közgazdasági logikával érvel. Ám a hipotézisek 

érvényesülésének vizsgálatakor a tényleges közgazdasági 

folyamatokat is áttekintettem. Itt főképp a fejlett országokra 

koncentráltam, mivel a szükséges idősorok ott elég hosszúak 

lehetnek a közgazdasági elemzéshez. Ahol csak mód volt, ott 

kitértem a regionális különbségekre, kiváltképp, ha ennek 

kiemelkedő szerepe is van az értékelésben. A közép- és kelet-

európai régiós folyamatokat külön is vizsgáltam, az 

ajánlásokban a hazai folyamatokat tartottam szem előtt. 

A disszertációban nem foglalkoztam kimerítően az elöregedés 

„fiatalkori” oldalával, a gyermekvállalási hiánnyal és ezek 

következményeivel sem. Nem tárgyaltam a fejlődő országok 

azon demográfiai problémáit, amelyek a túlsúlyos fiatal 

népességgel kapcsolatosak. Ezek a témák önmagukban is egy 

külön dolgozat tárgyai lehetnének.  
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