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ÖSSZEFOGLALÓ

Az alábbi tanulmány az új politikai gazdaságtan intergenerációs újraelosztásra vonatkozó 
irodalmának szelektív áttekintését nyújtja. Ezen belül a felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek 
kialakulását, fennmaradását és sajátosságait magyarázó modellekre koncentrálunk. A be-
mutatásra kerülő elméletek fő kérdése, hogy miképp magyarázható a mai fejlett demok-
ráciák medián-szavazói számára veszteséges nyugdíjrendszerek töretlen népszerűsége.  
A kutatási terület történetének rövid áttekintését követően a probléma különböző megkö-
zelítéseit és a kutatási program különböző korszakait reprezentáló négy modellcsaládot 
mutatunk be. E modellek a rugalmatlan intézmények, egy implicit intergenerációs megál-
lapodás, a családon belüli generációk közötti altruizmus, továbbá az egyes korosztályok 
eltérő lobbizási lehetőségeinek intézményformálásban játszott lehetséges szerepére vilá-
gítanak rá. Az áttekintés egyik fontos kontribúciója, hogy nem csupán az egyes modellek 
működését, hanem a mögöttük álló magatartási feltevések realitását is szemügyre veszi.
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BEVEZETÉS1

A demokratikus társadalmakban az utóbbi évtizedben megerősödtek azok a 
politikatudományi kutatások, amelyek a politika és a szakpolitikák sokak sze-
rint növekvő irracionalitása mögött a választói viselkedés irracionalitásának 
mechanizmusait keresik. Elsősorban a szimbolikus politizálás és az expresszív 
szavazás kutatása vált egyre népszerűbbé.2 A 21. században terjedő új típusú 
politizálási formák és szakpolitikai következményeik fókuszba kerülése talán 
kissé háttérbe szorítják a modern jóléti rendszereket már korábban is feszítő 
irracionális intézményi megoldások politikai alapjainak kutatását. Továbbá a 
morális ösztönök, az érzelmek és az identitás szavazói attitűdökben játszott 
szerepét megmutató újabb eredmények csökkentik a klasszikus racionális sza-
vazói modell jelentőségét. A jelenlegi paraméterek mellett hosszú távon fenn-
tarthatatlan társadalombiztosítási rendszerek támogatottságát racionális dön-
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tések alapján megérteni kívánó irányzat jó példája a változások nyomán kissé 
háttérbe szoruló kutatási programoknak. E tanulmányban e kutatási program 
ismertetésén keresztül mutatom be, hogy miképp próbálták a politikai jelen-
ségek kutatói megtalálni irracionális intézmények racionális gyökereit a meg-
előző évtizedekben. Az elemzésben bemutatom a próbálkozások és a racioná-
lis szavazói modell korlátait is.

Az alábbi szakirodalmi áttekintés tehát a modern társadalombiztosítási 
rendszereket stabilizáló politikai mechanizmusokkal foglalkozik. Az áttekin-
tés fókuszában egy speciális, elméleti orientációjú irányzat, az új politikai gaz-
daságtan áll (Besley, 2007). Az irányzatot követő kutatók a választói magatar-
tás és makrokövetkezményeinek racionális döntéselméleti modellezésén nyug-
vó közgazdaság-tudományi elemzését végzik. Az ismertetésben az inter generációs 
újraelosztás politikájával foglalkozó irodalom alapműveire koncentrálunk; e 
körön belül pedig a felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek kialakulását és fennma-
radását magyarázó modelleket vizsgáljuk meg. Az intergenerációs transzferek 
politikai gazdaságtanának nem a társadalombiztosítás politikája az egyetlen 
lényegi kutatási területe – de ez az intézmény kapta a legtöbb figyelmet. Ráa-
dásul ez a terület jól lehatárolható, és a hosszabb távon is hatást gyakorló leg-
fontosabb eredmények könnyen azonosíthatók. A kereszthivatkozások és a 
korábbi irodalmi áttekintések jól beazonosítják a témában az elmúlt évtizedek-
ben zajló tudományos párbeszédet. Az áttekintésben figyelembe veszünk né-
hány olyan eredményt is, amelyek általában az intergenerációs transzferekre 
vonatkoznak (Rangel, 2003), de a közkiadások általános elméleteivel nem fog-
lalkozunk (ld. pl. Meltzer–Richards, 1981).

A kutatási terület történetének áttekintése után négy modellt ismertetünk. 
Ezek egymástól karakteresen eltérő megközelítéseket alkalmaznak, és a dis-
kurzus négy különböző korszakának meghatározó eredményei. Az itt bemu-
tatásra kerülő racionális döntéselméleti elemzések többek között 1) a merev 
intézmények, 2) az implicit intergenerációs „megállapodás”, 3) a generációk 
közötti altruizmus és 4) a lobbierőben mutatkozó korspecifikus különbségek 
szerepét hangsúlyozzák abban, ahogy a mai, hosszú távon nehezen fenntart-
ható társadalombiztosítási rendszerek formálódtak.

Kiindulópontunk egy olyan modell lesz, amely racionális és önző egyéneket 
tételez fel (Browning, 1975). A következő modell ezt azzal egészíti ki, hogy a vá-
lasztók képesek felismerni a generációk közötti választói szövetségek előnyeit 
(Sjoblom, 1985; Kotlikoff–Persson–Svensson, 1988; Rangel, 2003). Ebben a köze-
lítésben a távoli jövőbe mutató generációs szövetségek együttműködőbbé teszik 
az amúgy önző szavazókat. A harmadik megközelítés a családon belüli altruiz-
mus szerepét hangsúlyozza (Tabellini, 1992, 2000). A negyedik közelítése nem 
az egyéni motivációk modellezésére, hanem a politikában felhasználható erőfor-
rásokra és ezek generációs különbségeire fókuszál (Verhoeven–Verbon, 1991; 
Verbon–Verhoeven, 1992; Becker–Mulligan, 1998; Mulligan–Sala-i-Martin, 1999a).
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A témában születtek már irodalmi áttekintések (angol nyelven pl. Verbon, 
1988; Breyer, 1994; Mulligan–Sala-i-Martin, 1999b, 1999c; Galasso–Profeta, 
2000, 2002; Persson–Tabellini, 2000; Walque, 2005), azonban az alábbi áttekin-
tés túllép a korábbi ismertetéseken, főleg abban, hogy nagy hangsúlyt helyez 
a viselkedési előfeltevések értékelésére.

A FŐ KÉRDÉSEK

A nyugdíjrendszerek feltételezett válsága sok közgazdászt ösztönzött arra, hogy 
megpróbálja megérteni a társadalombiztosítási rendszereket fenntartó politi-
kai mechanizmusokat. A kiinduló probléma a jelenlegi és jövőbeni nyugdíjasok 
pénzügyi lehetőségei között növekvő egyenlőtlenség a késő modern nyugati 
demokráciákban (Preston, 1984). Már harminc évvel ezelőtt megszülettek az 
első egzakt számítások arról, hogy a modern társadalombiztosítási rendszerek 
hogyan irányítanak át jövedelmeket későbbi generációktól a korábbiak irányá-
ba (a fiataloktól az idősebbek felé). Auerbach és Kotlikoff (1987) mutatta ki, 
hogy az USA társadalombiztosítási rendszere megkárosítja a fiatalokat és a jö-
vőben munkaerőpiacra lépő generációkat. Ez nem USA-specifikus jelenség 
(magyar számításokhoz ld. Gál–Simonovits–Tarcali, 2001). E számítások ne-
hézségét és jelentőségét az adta, hogy a generációk közötti újraelosztás jelentős 
része (részben implicit) államadósság formájában jelenik meg. A 20. század 
végére a makrogazdasági szakértők jelentős része amiatt aggódott, hogy az 
implicit adósság folyamatos halmozódásával egy idő után összeomlik a „pira-
misjáték”, és az állami nyugdíjrendszerek fenntarthatatlanná válnak. Ugyan-
akkor e szakértők azzal szembesültek, hogy bár a választópolgárok egy része 
tisztában van a nyugdíjrendszerek problémáival, rendkívül nagy az ellenállás 
a fenntarthatóságot növelő reformokkal szemben (pl. Boeri et al., 2002a, 2002b; 
Boeri, 2004). És nem csupán a közgazdászok által javasolt reformintézkedések 
népszerűtlenek, hanem maga a fennálló rendszer népszerű úgy, ahogy van. 
Ráadásul nem csupán a haszonélvező idősebbek, hanem a szakértők által vé-
deni kívánt fiatalabbak is támogatják a felosztó-kirovó rendszerek jelenlegi ki-
alakítását (pl. Silverstein et al., 2000; Hamil-Luker, 2001).

A döntéshozók és gazdasági szakemberek egy része rejtélyesnek tartja, 
hogy a fiatalabb korosztályok lelkesen támogatnak egy számukra szegényes 
öregkort kínáló rendszert. De a racionális döntéselmélet nézőpontjából van 
egy ennél alapvetőbb rejtély is: miért támogatnak az aktív korosztályok bár-
mely olyan rendszert, amely pénzt von el tőlük a jelenlegi nyugdíjasok támo-
gatására? Természetesen érdekükben áll a társadalombiztosítási járulékra sza-
vazni attól a pillanattól kezdve, ahogy nyugdíjba mentek. De a felosztó-kiro-
vó rendszerek lényege, hogy nem a saját korábbi befizetéseinket kapjuk 
vissza. A be- és kifizetések mindenfajta összekapcsolása virtuális. Nem szük-



63

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS POLITIKAI GAZDASÁGTANA

ségszerű, hogy a nyugdíjjogosultságot csak a jelenlegi nyugdíjasok támoga-
tásával lehet elérni.

Az általam bemutatott új politikai gazdaságtani irodalom azokat a mecha-
nizmusokat vizsgálja, amelyek a generációk közötti egyenlőtlenséget eredmé-
nyező rendszerek kialakulásához és fennmaradásához vezetnek. 

A TÉMA KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE

A társadalombiztosítással kapcsolatos választói preferenciák közgazdasági 
elemzésének története egészen Samuelson (1958) klasszikus munkájáig nyú-
lik vissza, amely meghatározta azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén 
minden résztvevő számára nyereséges a rendszer (röviden: a gazdasági és né-
pességnövekedésnek kell elég nagynak lennie a tőke hozadékához képest). 
Később kimutatták, hogy a Samuelson-féle feltételek a háború utáni gazdasá-
gokban nem igazán teljesültek (Galasso–Profeta, 2002). Azaz a modern társa-
dalombiztosítási rendszerek nem védhetők azzal, hogy mindenki számára 
nyereséges „üzletet” jelentenek. Ez a probléma alapozta meg a téma politikai 
gazdaságtani kutatását. 

A társadalombiztosítás támogatottságának rejtélyéről folyó tudományos 
diskurzust Browning (1975) gondolatébresztő elemzése indította el (vö. Aaron, 
1966). Browning azt mutatta meg, hogy néhány egyszerű feltevéssel létrehoz-
ható olyan konstelláció, amelyben a választók többsége racionálisan támogat 
egy olyan rendszert, amely minden időszakban a választók egy kisebbségéhez 
csoportosít át erőforrásokat, és amellyel a legelső belépő kohorsz kivételével 
mindenki rosszul jár. A modell paradoxnak tűnő végeredményéhez vezető fel-
tevés az volt, hogy a választók egy egyszeri, örökre kötelező erejű szavazáson 
döntenek a rendszer bevezetéséről. Néhányan megpróbálták specifikálni a mo-
dellben elnagyolt intézményi feltevéseket (Hu, 1982; Verbon, 1987; Boadway–
Wildasin, 1989), azonban ezek a finomítások nem győzték meg a kételkedőket 
az örökre fixált (vagy korlátozottan változtatható, ld. Hu, 1982; Verbon, 1987) 
intézményekre vonatkozó feltevés realitásáról. 

A szavazók döntési dilemmájának átértelmezése segített továbblépni a na-
gyon merev intézmények feltevésén. Sjoblom (1985) újrakeretezte a szituációt, 
azt feltételezve, hogy a generációk között egy implicit megállapodás jött létre. 
A megállapodás részeként a jelenlegi fiatalok „megígérik”, hogy támogatni 
fogják a jelenlegi középkorúakat akkor, amikor az utóbbi korosztály nyugdíjba 
megy; azzal a feltétellel, hogy a középkorúak is támogatják most a jelenlegi 
időseket (lásd még Kotlikoff et al., 1987). Egy kicsit más közelítésben Boadway 
és Wildasin (1989), továbbá Cooley és Soares (1999a) játékelméleti modelleket 
építettek, amelyek racionális, egyensúlyi stratégiaként tudták bemutatni a fi-
atal generációk középkorúak irányába tett fenyegetését (jövőbeli nyugdíjkifi-
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zetések megtagadását) arra az esetre, ha utóbbiak elmulasztanák a jelenlegi 
idősek támogatását. A fenyegetések generációkon átnyúló láncolata azért lehet 
racionális, mert a fenti „játékot” generációk végtelen sora játssza egymással. 
A játékelmélet alapjaival tisztában lévő olvasók számára intuitíven is belátha-
tó, hogy önző és racionális szavazók követhetnek olyan stratégiát, amelyben 
a büntetéstől való félelem miatt minden középkorú szavazó támogatja a ko-
rábban jól viselkedő időseket, de bünteti a korábban rosszul viselkedő mai idő-
seket. És a középkorúak félelme azért megalapozott, mert az utánuk jövő ge-
neráció is racionálisan fél a rá következő generáció büntetésétől (aki a még 
utána következő generációtól fél; és így tovább a végtelenségig). Látni kell 
ugyanakkor, hogy ez a típusú játékelméleti modellezési keret a kialakult in-
tézmények fennmaradására tud (többé vagy kevésbé) plauzibilis magyarázatot 
adni, de a kialakulást kevésbé magyarázza. Ugyanis a hasonló, végtelen lán-
colatú játszmákban végtelen sokféle racionális egyensúlyt jelentő stratégia-
kombináció létezik. E modellek nem tudják megmagyarázni, hogy miért pont 
a fenti, generációk közötti szerződés egyensúlyi pályáját választják.

A már kialakult felosztó-kirovó társadalombiztosítási rendszerek stabilitá-
sát más mechanizmusokkal is lehet magyarázni (pl. Hansson–Stuart, 1989). 
Ezek közül egy fontos új irányt jelölt ki Tabellini (1992, 2000), aki a családon 
belüli altruizmus feltevését kötötte össze az egyenlőtlenségekből adódó érde-
keltségkülönbségekkel (a jövedelmi egyenlőtlenségek szavazási következmé-
nyei a közpolitikai modellek egyik alappillérét alkotják, ld. Meltzer–Richards, 
1981). Voltak olyan modellezési kísérletek is, amelyek általánosabb nemzet-
gazdasági keretbe ágyazták a társadalombiztosítást, de ezzel az iránnyal az 
alábbiakban nem foglalkozom (Cooley–Soares, 1999a). 

Ami viszont mindenképpen említésre méltó, az egy radikálisan eltérő kö-
zelítésmód, amely Becker (1983) érdekcsoport-elméletén nyugszik. Verhoeven 
és Verbon (1991), Verbon és Verhoeven (1992), Becker és Mulligan (1998), va-
lamint Mulligan és Sala-i-Martin (1999a, 2003) nem foglalkoznak a szavazási 
mechanizmussal, ezért modelljeik nem csak demokratikus államokra alkal-
mazhatók. Ezek a modellek a különböző csoportok eltérő lobbierejét próbálják 
analitikusan leírni és formalizálni. Tekintettel arra, hogy ezek nem axiomati-
kus döntéselméleti modellek, könnyebben tudják illeszteni őket a valósághoz. 
Mulligan és Sala-i-Martin (1999a, 1999b) érvel is azzal, hogy az ő modelljük 
jobban jelzi előre a megvalósult társadalombiztosítási rendszerek sokféleségét, 
mint a fenti elméletek.

A társadalombiztosítási rendszerek sokféleségének megértése vált egyéb-
ként Browning (1975) után két évtizeddel a témával foglalkozó kutatók új cél-
jává. Tabellini (2000) például a rendszer fennmaradásán túlmenően megpró-
bálta megérteni a nyugellátások GDP-arányos mértékében mutatkozó különb-
ségeket is. De több modell célozta a rendszerek mérete mellett azok intra generációs 
(azaz nyugdíjasok közötti) újraelosztásában országok között mutatkozó kü-
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lönbségeinek megértését (Boldrin–Montes, 1998; Lambertini–Azariadis, 1998; 
Conde-Ruiz–Galasso, 1999; Conde-Ruiz–Profeta, 2004; Köthenbürger et al., 
2005). E modellek magyarázzák többek között azt a tendenciát, hogy a nagyobb 
intragenerációs újraelosztást végző nyugdíjrendszerek kisebbek a kevésbé új-
raelosztóknál (Conde-Ruiz–Profeta, 2004). Némileg kakukktojásként megem-
líthető Rangel (2003) modellje, amely az időskori biztonság támogatásának 
racionális motivációs alapjait a felnövő generációkba fektetett erőforrásokkal 
köti össze. Az általa bemutatott optimista szerződés racionális egyensúlyt te-
remt a különböző generációk közötti transzferek között (ezért modellje kevés-
bé képes a létező egyensúlytalanságok magyarázatára, sokkal inkább norma-
tív jellege van).

Végül meg kell említeni azokat a kutatásokat is, amelyek nem általában a 
nyugdíjrendszerrel, hanem a felmerülő reformokkal foglalkoznak, azok racio-
nális támogatásának alapjait vizsgálják: például Conesa–Kruger, 1999; Cooley–
Soares, 1999b; továbbá Butler, 2000.

Az alábbiakban bemutatjuk a társadalombiztosítás irracionálisnak tűnő 
népszerűségére adott négyféle alapvető magyarázatot.

AZ ELSÜLLYEDT KÖLTSÉGEKEN ÉS STABIL INTÉZMÉNYEKEN NYUGVÓ  
POLITIKAI TÁMOGATÁS MODELLJE

Az első magyarázatot (Browning, 1975) úgy a legegyszerűbb megérteni, ha 
feltételezzük, hogy a társadalom három, egyforma méretű kohorszból áll (fia-
talok, középkorúak, idősek). A népesség stabil, és a gazdasági növekedés ha-
tásaitól eltekintünk (Browning elemzése amúgy megengedi a gazdasági nö-
vekedést). A kamatok mértékétől és a döntéshozók diszkontrátáitól is eltekin-
tünk. A modell alapjául szolgáló kiinduló időpillanatban az állampolgárok a 
felosztó-kirovó társadalombiztosítási rendszer bevezetéséről szavaznak egy 
olyan népszavazáson, amely kötelező érvényű a rá következő generációk szá-
mára. A szavazásra kerülő javaslat T nagyságú adó kivetését jelenti a fiatalok-
ra és a középkorúakra (egy emberöltőnyi időszakban), és ennek megfelelően 
2T nagyságú öregségi ellátás szétosztását implikálja az idősek között. Minden 
szavazó teljesen önérdekkövető. A jelenlegi idősek érthetően támogatnak egy 
ilyen javaslatot, hiszen adóbefizetés nélkül kapnak vele 2T nagyságú ellátást. 
Ugyanakkor a középkorúak is támogatják a javaslatot, hiszen T befizetése után 
a következő időszakban 2T nagyságú bevételük lesz. A fiatalok indifferensek 
a javaslattal kapcsolatban, ha eltekintünk a kamatoktól és diszkontrátától. Ha 
nem tekintünk el ezektől, akkor a fiatalok ellenzik a javaslatot, amely ennek 
ellenére többséget kap. 

A rendszer támogatottságának alapja az első belépő, a későbbi generációk 
költségén tisztán nyertes generáció szavazata. Ugyanakkor látni kell, hogy a 
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fenti feltételek mellett a szavazók bármelyik későbbi időpillanatban is támo-
gatják a rendszert, amely akkor már mindenkinek negatív hozadékkal jár. 
Ugyanis a költségek a múltban keletkeztek, azok ún. elsüllyedt költségek (sunk 
costs), a rendszer hasznai pedig a jelenben vagy a jövőben realizálódnak. 

Browning (1975) tanulmánya az optimálisnál nagyobb felosztó-kirovó rend-
szerek létrejöttének első racionális magyarázata. A modell végtelen egyszerű-
séggel mutatja be a rendszer nyerteseit és veszteseit. Későbbi számítások iga-
zolták, hogy a modern felosztó-kirovó rendszerekben az életkor szerint tekin-
tett medián-szavazó érdekelt a (hosszú távon fenntarthatatlan) járulék- és 
járadékmértékek és az egész rendszer fenntartásában (ld. Galasso, 2002 szá-
mításait az Egyesült Államokra vonatkozóan). 

Látni kell azonban, hogy Browning (1975) modellje nem csupán azt imp-
likálta, hogy a többség érdekelt a rendszer fenntartásában, hanem azt is hogy 
a szavazók érdekeik szerint is szavaznak. Ebben a tekintetben Browning mo-
dellje – más racionális szavazói modellekhez hasonlóan – különösen gyengén 
teljesít. Az Egyesült Államokban és más késő modern demokráciákban végzett 
empirikus vizsgálatok mind azt mutatják, hogy a fiatalok és középkorúak je-
lentős része alapvetően támogatja a létező társadalombiztosítási rendszereket, 
és e rendszerek támogatottságának mértéke körükben alig alacsonyabb (ha 
alacsonyabb egyáltalán), mint a jelenlegi ellátottak vagy közeljövőben ellátás-
ban reménykedők körében (Silverstein et al., 2000; Hamil-Luker, 2001). Sőt, 
Silverstein és szerzőtársai (2000) az Egyesült Államok közvéleményét vizsgál-
va azt találták, hogy ott az állami nyugdíjrendszerek bizonyos aspektusainak 
támogatottsága még nagyobb is a fiatalok körében, mint az idősek között.

Nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy a modell szerint az intézményi di-
zájnt hosszú távra rögzítették. A többi, általam vagy a szerző által didaktikai 
okokból alkalmazott egyszerűsítésekkel szemben ez nem ártatlan szimplifi-
káció, a modell következtetései múlnak ezen. Ha nincs ez a stabilitás, akkor a 
középkorúak nem tudhatják, hogy visszakapják-e befizetéseiket, hiszen nyug-
díjba kerülésük után az aktívak többségben lévő koalíciója egy új népszavazá-
son nyugodtan leszavazhatja járandóságaik kifizetését. Ugyanakkor a politikai 
intézményeknek a valóságban is van stabilitásuk, a korábbi kormányok által 
hozott döntéseket később többek között az alkotmányos igazságszolgáltatás 
védi az ad hoc változtatásoktól. Különösen védettek a háború utáni jóléti rend-
szerekben a szerzett jogok. Továbbá empirikusan is megalapozott módon lehet 
érvelni amellett, hogy az intézmények stabilitását a szavazók státusz quo tor-
zítása is védi. Lehet érvelni amellett, hogy új intézmények bevezetésekor a 
szavazók is figyelembe veszik az intézmények várható stabilitását, és úgy nyil-
vánítanak véleményt, mintha tényleg egyszer és mindenkorra döntenének in-
tézmények bevezetéséről.
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A GENERÁCIÓK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS  
JÁTÉKELMÉLETI MODELLJE

Egy másik megközelítés egy generációk közötti implicit szerződést feltételez a 
társadalombiztosítási rendszerek mögött (Sjoblom, 1985; Kotlikoff–Persson–
Svensson, 1988, Cooley–Soares, 1999a; Boldrin–Rustichini, 2000; Rangel, 2003). 
Ez a szerződés váltja fel a végtelen időre rögzített intézményeket. A szerződés 
része, hogy a jövő generációi azzal fenyegetik a jelenlegi aktívakat, hogy nem 
kapnak majd nyugdíjat a mostani aktívak a jövőbeni aktívaktól, ha a most dol-
gozók nem támogatják a mostani időseket. A szerződés egy generációk közötti 
ún. szekvenciális játék egyensúlyi ösvényeként értelmezhető. Ez a szerződés 
racionális döntések eredményeként önmaga fenntartását kényszeríti ki. Galasso 
(1999) megmutatta, hogy a Browning-típusú egyszer és mindenkorra vonatko-
zó szavazás átforgatható ilyen generációk közötti játékba, és a társadalombiz-
tosítást támogató egyensúlyt hiteles fenyegetések tartják fenn. 

A fenti implicit szerződést leíró játékelméleti modellek családjából Rangel 
(2003) elemzését érdemes kiemelni, amely az idősek és a fiatalok felé irányuló 
intergenerációs transzfereket együtt vizsgálja. Érvelésének lényege, hogy a kö-
zépkorúak azért invesztálnak a jövő generációiba, hogy cserébe időskorukban 
kapjanak ellátást (vö. Cox, 1987). Ahogy a hasonló modelleknél, az egyensúlyt 
az egymást követő generációk hiteles fenyegetéseinek végtelen láncolata biz-
tosítja. A fenyegetés tartalma az, hogy egy adott generáció (G0) bünteti az elő-
zőt (G-1), ha az nem adta meg az időseknek és fiataloknak a szerződésben sze-
replő transzfereket; de G0 akkor is bünteti az előző generációt (G-1), ha az ugyan 
megadta a szükséges transzfereket, ám saját aktív korában elmulasztotta meg-
büntetni a még eggyel korábbi generációt (G-2), abban az esetben, ha az (a G-2) 
nem fizette a transzfereket. És így tovább, generációk végtelen során.

E modellek legkritikusabb pontja az egyensúlyok sokfélesége. Ha találtunk 
egy intergenerációs transzferekre vonatkozó egyensúlyt, annak tartóssága biz-
tosítható. De a lehetséges egyensúlyi pályák sokasága azonosítható. Meg lehet 
állapodni nagyon alacsony és nagyon magas transzferekben is. Ráadásul az 
ilyen egyensúlyok a fenyegetések hitelessége miatt az egyéni devianciával 
szemben stabilak, de ugyanakkor nem tekinthetők „újratárgyalás biztosnak”. 
Azaz több szereplő mindig megállapodhat számára kedvezőbb egyensúlyi pá-
lyára állásban. Például minden időszakban az aktuális fiatalok és középkorúak 
megállapodhatnak abban, hogy csak a legközelebbi időszakban kezdik a tár-
sadalombiztosítás kiépítését, azaz cserbenhagyják az aktuális öregeket. Ezzel 
mindkét generáció pénzt takarít meg (vö. Fudenberg–Tirole, 1991). A szer-
ződéses modell hívei a döntési alternatívákra tett megszorító feltételezésekkel 
kezelik ezt a problémát (Boldrin–Rustichini, 2000; Cooley–Soares, 1999) – visz-
szakanyarodva a merev intézményeket feltételező modellek irányába. Látnunk 
kell továbbá, hogy Rangel (2003) generációk szövetségére építő modellje nem 
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foglalkozik azzal a problémával, hogy a modern jóléti államok társadalombiz-
tosítási rendszerei nem egy tisztességes generációk közötti megállapodás sze-
rint működnek, mivel jövedelmet csoportosítanak át a később született gene-
rációktól a korábban születettek felé. 

A CSALÁDON BELÜLI RÉSZLEGES ALTRUIZMUS  
ÉS AZ EGYENLŐTLENSÉG HATÁSAIT ELEMZŐ MODELL

Tabellini (2000), szemben a generációk közötti implicit szerződés elméleteivel, 
de hasonlóan Browninghoz, azt kívánja megérteni, hogy miképp jön létre ge-
nerációk közötti aránytalanság a társadalombiztosításban. Ehhez a családon 
belüli viszonyok és a jövedelemegyenlőtlenségek figyelembevételét javasolja. 
Ezek segítségével elhagyhatja a korábbi magyarázatkísérletek egyes irreális 
feltevéseit a hosszú távra stabilizálható intézményi döntésekről.

Tabellini (2000) az új politikai gazdaságtan sztenderd mediánszavazó-mo-
delljét alkalmazza elemzésében. Megengedi továbbá, hogy a jövőben meg-
változtatják a jelenben hozott döntéseket. Elemzése az együtt élő generációk 
modelljének egy egyszerűsített verziójára épül, amelyben csak felnőtt gyer-
mekek és nyugdíjas korú szüleik szerepelnek. Mindkét generáció tagjai bizo-
nyos mértékig altruisták szüleik/gyermekeik irányába. Emellett természetesen 
a szavazók törődnek saját jelenlegi és várható jövőbeni jövedelmeikkel (és a 
középkorúakéval is). Továbbá lényeges, hogy az aktív korú gyermekek jöve-
delmei különböznek egymástól. 

A fenti feltevések eredményeként a legalább átlagos jövedelemmel rendel-
kező gyermekek egyáltalán nem támogatják az idősek járulékokból történő fi-
nanszírozását (a privát transzfereket preferálják inkább, hiszen adójuknak csak 
egy része jut el saját szüleikhez). Az átlagnál kevesebbet kereső gyermekek 
szülei ellenben bármilyen magas járadékot szívesen kivetnének az aktívokra. 
A kérdés persze ezekben a modellekben, hogy a járadék-ráta tekintetében me-
dián-szavazónak tekinthető polgár mit szeretne. Tabellini (2000) modelljében 
akkor szavaz a többség a korábbi generációk felé jövedelmet átcsoportosító tár-
sadalombiztosítási rendszerre, ha elég sok idős van a társadalomban, és elég 
nagyok a jövedelemkülönbségek. Az idősek magasabb aránya segíti elő, hogy 
a medián-szavazó egy átlagosnál szegényebb, ezért adópárti dolgozó legyen. 
Nagyobb egyenlőtlenségek pedig azt jelentik, hogy a fenti szegény átlagszava-
zó az átlagnál jelentősen szegényebb legyen, magasabb adókat preferálva.

Ez a modell mentes a korábbi magyarázatok időinkonzisztencia-problémá-
jától. Ugyanakkor más alapokon támadható. Például a jómódú családok külön-
böző generációi társadalombiztosítás-ellenes koalíciót köthetnének, családon 
belüli privát transzferekre építve (a modellben az idősek valamennyire mindig 
igénylik az állami nyugdíjat – akkor is, ha saját gyerekük el tudná látni őket). 
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A modell makroszinten jól magyarázza, hogy az idősödő társadalmakban 
miért lehetnek népszerűek az állami nyugdíjrendszerek. Az egyenlőtlenségek 
hatására vonatkozó előrejelzéseit azonban nem erősítik meg a vonatkozó em-
pirikus eredmények (Tabellini, 2000 vs. Galasso–Profeta, 2002). 

Úgy gondolom, hogy a modell leggyengébb pontja a nyugdíjrendszerrel 
kapcsolatos egyéni preferenciák gyenge előrejelzése. A modell szélsőséges elő-
rejelzéseket ad: a választók egy jelentős része egyáltalán nem akar állami nyug-
díjrendszert, egy másik jelentős része ellenben akár minden jövedelmet elven-
ne a dolgozóktól a nyugdíjak kifizetése érdekében (ld. fent). Mindeközben köz-
vélemény-kutatásokban nehéz bármilyen érdemi különbséget kimutatni idős 
és fiatal, továbbá gazdag és szegény emberek társadalombiztosítással kapcso-
latos attitűdjei között (Silverstein et al., 2000; Hamil-Luker, 2001). Bár Gelissen 
(2001) kétségkívül kimutatta, hogy a magasabb státuszú szavazók az átlagos-
nál jobban idegenkednek a túlságosan egyenlősítő nyugdíjrendszerektől.

AZ ÉRDEKCSOPORT-MODELLEK

A negyedik magyarázó séma Becker (1983) közpolitikai elemzéseinek logiká-
ját követi, és a fentiekben ismertetett elemzésektől radikálisan eltérő módon 
közelít a kérdéshez. Az érdekcsoport-elméletek ignorálják a preferenciák agg-
regálását szolgáló intézményeket. Azt feltételezik, hogy az emberek csoportjai 
antidemokratikus rendszerekben is képesek befolyásolni a közpolitikát, és 
szemben a racionális szavazó fenti modelljeivel, nem kívánják modellezni e 
befolyásolás mechanizmusait. E modellekben társadalmi csoportok versenyez-
nek jövedelmekért, és nyomásgyakorló erejükkel lobbiznak érdekeiket szolgá-
ló politikákért. Az erősebb csoportok e politikák segítségével jövedelmet szív-
nak el a gyengébb csoportoktól. 

Mulligan és Sala-i-Martin (1999a) egy olyan modellt fejlesztettek ki, amely-
ben a legfontosabb lobbizási erőforrás a szabadidő. A lobbizásra fordított időt 
azonban endogén módon határozzák meg a modellben: például az idősek ala-
csonyabb produktivitásuk miatt fordulnak el a munkától, és fektetnek egyre 
több időt politikai lobbizásra. Két generációval (középkorúak, idősek) számol-
nak ők is, akiket nyomásgyakorló szervezetek képviselnek. A csoportok mé-
rete nem is számít ebben a modellezési keretben. A lobbiszervezetek részben 
saját társadalmi csoportjukat adóztatják, részben a megszerzett erőforrásokkal 
lobbiznak az állami újraelosztásért. 

Tekintettel arra, hogy nem axiomatikus, a szavazó döntési modelljén ala-
puló modellről van szó, könnyű kialakítani azokat a peremfeltételeket, ame-
lyek mellett a modell végeredménye a korábbi modelleknél jobban magyaráz-
za a világban található társadalombiztosítási rendszerek sajátosságait (bele-
értve a nem demokratikus társadalmak rendszereit is). Ezért ez a közelítés 
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nehezebben kritizálható. Ugyanakkor kevésbé segíti annak megértését, hogy 
milyen megfontolások vezetik a szavazókat arra, hogy érdekeikkel szemben 
álló nyugdíjrendszereket támogassanak.

DISZKUSSZIÓ

Az áttekintés végén érdemes általánosabb szinten is összehasonlítani a társa-
dalombiztosítási rendszerek új politikai gazdaságtani modelljeit. 

Az összehasonlítás egyik módja a főáramú közgazdaságtan gondolkodá-
sára épít. Racionális és önző döntéshozókat feltételeznek, és a modellek fej-
lesztésének iránya az, hogy a korábbi egyszerűbb, a valóságot tökéletlenebbül 
leíró modelleket leváltó új elméletekben lépésről lépésre új és új költség- és 
haszontényezőket vezetnek be (miközben az egyre komplexebb szituációkban 
döntést hozó aktorok racionalitása nem sérül). Ezt a folyamatot figyelhettük 
meg, ahogy Browning (1975) egyszerű döntési sémáját fokozatosan fejlesztet-
ték tovább egyre komplexebb játékelméleti modellekké (Cooley–Soares, 1999a; 
Rangel, 2003), amelyekben a résztvevőknek sokkal több mindenre kell figyel-
niük, mint az eredeti sematikus döntési dilemmában. Az elméleti modellek 
ilyen típusú, komplexitást növelő fejlesztése általános tudományfejlődési ten-
dencia. Ezt hívják a csökkenő absztrakció elvének (Lindenberg, 1992), és célja 
az egymásra épülő modellek fokozatosan javuló előrejelző képessége. Az elv 
azt a tendenciát írja le, ahogy a jól átlátható, de a valóságtól jobban elrugasz-
kodott modelleket nehezebben áttekinthető, de a valóságot egyre pontosabban 
leíró elméletek követik. A racionális szavazói viselkedés feltevésén nyugvó po-
litikai gazdaságtani modellek esetében azonban ez egy ellenmondásos folya-
mat. Ugyanis a politikai folyamatok végeredményének egyre pontosabb leírá-
sához a valóságtól egyre jobban elrugaszkodott szavazói viselkedési feltevések 
tartoznak. Az egyre bonyolultabb modellek tökéletesen racionális szereplői 
egyre nehezebben megoldható számítási feladatok előtt állnak. 

A főáramú közgazdaságtan képviselői már régóta azzal érvelnek (pl. Fried-
man, 1953), hogy e tudományág 20. századi sikerei a világ leírásában bizonyít-
ják, hogy ez marginális probléma: a lényeg az, hogy a modell működjön, és 
nem az a kérdés, hogy a gazdaság szereplői elvégzik-e azokat a matematikai 
számításokat. amelyeket az ő viselkedésüket leíró közgazdászok. A sikeres 
közgazdaságtani modellek azt mutatják, hogy bármi is van az aktorok fejében, 
jó közelítéssel úgy viselkednek, mintha elvégeznék ezeket számításokat. 

Ez az érvelés ugyanakkor problémás, ha a politikai viselkedés modellezé-
séről beszélünk. A piaci szereplők racionális viselkedésének modellezése mö-
gött ugyanis végső védvonalként a modern kvantitatív közgazdaságtan má-
sodik világháború utáni születése óta ott van az a feltevés, miszerint a piaci 
erők szelektálják a tudósok által bonyolult kalkulációkkal levezetett racionális 
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döntéseket, és e hatékony szelekció miatt nem fontos, hogy mit gondol és szá-
mol közben a vállalkozó (Alchian, 1947). Az ilyen evolúciós érvelés szerint a 
nem hatékony döntések eltűnnek, mielőtt a kutatók észlelhetnék őket. Vagy 
azért, mert maga a sikertelen vállalkozás tűnik el, vagy azért, mert a próba-
szerencse útján tanuló szereplők a sikeresektől lesve korrigálják rossz dönté-
seiket. Adódik a kérdés ezek után, hogy a politikai intézményrendszerekben 
milyen hasonló szelekciós mechanizmus kényszerítené ki az egyének racio-
nális viselkedését. Mindmáig nem álltak elő a racionális döntéselméleten nyug-
vó politikai gazdaságtan képviselői érdemi válasszal e kérdésre. Ezért tartom 
a viselkedési alapfeltevések problémáját sokkal súlyosabbnak a politikai ma-
gatartás esetében, mint a piaci szereplők döntéseinek leírásakor. A piac gya-
kori tranzakciókkal jellemezhető, és nagyon sok esetben kapnak nagyon gyors 
és kemény visszajelzést a szereplők. A politikai mezőben a választók pártpre-
ferenciáik következményeit lassan és zajosan érzik meg; és nehezen értelmez-
hető a „sikeres szavazóktól” való tanulás is. Egyes policy-területekről kifejtett 
vélemények esetében pedig nehéz látni, hogy mi vezetné őket a racionális 
megoldások támogatásának irányába (főleg amennyiben azokhoz nehezen át-
látható döntési dilemmák megoldásával lehet eljutni).

A társadalombiztosítási rendszerek politikai gazdaságtani elemzésének egy 
másik megközelítését követők érzékelik a józan ész és a rokon társadalomtu-
dományok eredményei alapján megfogalmazott kritikákat a racionális szava-
zó viselkedési előfeltevéseivel kapcsolatban. Egy lehetséges stratégia, hogy e 
kritikákra válaszul a közgazdász modellezők félreteszik a racionális szavazói 
döntéshozatal axiómáit. Ehelyett a politikatudósok által dokumentált szavazói 
viselkedés megfigyelhető jellemzőit formalizálják (pl. Mulligan–Sala-i-Martin, 
1999a). Az optimalizáló viselkedés e modellekben is benne van (elsősorban a 
piaci döntések esetében), de a szavazói magatartás esetében az erőforrások 
elemzésén van a nagyobb hangsúly. A modell logikája nagyon hasonló a konf-
liktus-elméleten nyugvó szociológiai elemzések narratívájához. Turner (1989, 
1998) például – anélkül, hogy hivatkozna az érdekcsoport-modelleket kidol-
gozó közgazdászokra, vagy azok hivatkoznának rá – Mulligan–Sala-i-Martin 
szerzőpároshoz (1999a) hasonlóan arról beszél, hogy a felosztó-kirovó rend-
szerek (szerintük látszólagos) konszenzuson nyugvó támogatottsága a közvé-
lemény meggyőzéséért folytatott harcok eredménye. 

Egy másik módja a valós szavazói döntéshozatal és a racionális döntésel-
méleti modellek közelítésének, hogy a modell-szavazó döntési szituációinak 
egyszerűsítésével párhuzamosan bevezetnek az önérdekkövetésen túlmutató 
motivációkat is. Tabellini (2000) modellje ennek látványos példája, amely el-
hagyja a generációk közötti, végtelenbe futó politikai játszmák feltevését, és 
elismeri, hogy a családtagokat érdekli egymás jóléte. Tabellini intuíciója a fia-
talok nyugdíjrendszert támogató motivációiról egybevág a szociológusok em-
pirikus eredményeivel (Irwin, 1996; Foner, 1999; Hamil-Luker, 2001). Ugyan-
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akkor a konkrét attitűdökre vonatkozó előrejelzései jelentősen eltérnek a vé-
leménykutatásokban tapasztalt mintázatoktól.

ÖSSZEGZÉS

Ebben a tanulmányban azt mutattam be, hogy miként próbálta a racionális 
döntéselméleten nyugvó új politikai gazdaságtan megérteni a hosszú távon 
fenntarthatatlan nyugdíjrendszerek kialakulását és népszerűségét. A raciona-
lizálási kísérletek négy típusát különítettem el. Mind a négy típus erős, nehe-
zen igazolható viselkedési és/vagy intézményi előfeltevésekkel élt, és csak rész-
legesen tudta megmagyarázni a világban működő társadalombiztosítási rend-
szerek sajátosságait. Ugyanakkor mindegyik közelítésmód a rendszerek 
népszerűségének potenciálisan fontos gyökereire mutat rá – még ha olykor 
meglehetősen elnagyolt formában is. 

Az áttekintés legalapvetőbb tartalmi tanulsága, hogy irracionálisnak tűnő 
rendszerek nem feltétlenül irracionális választói magatartás eredményeként 
jönnek létre. Ezért nem szabad irracionálisnak címkézett makrofolyamatok 
megértését kizárólag irracionálisnak tekintett emberi motivációkból levezetni. 
A modellek megismerésének fontos metaelméleti-módszertani tanulsága 
ugyanakkor, hogy a piaci viselkedés leírására született hagyományos döntési 
modellek kevésbé plauzibilisek a választói magatartás leírására, emiatt min-
denképpen jogos a klasszikus downsi választói modell érdemi korrekciója, il-
letve kiegészítése a kortárs politikatudományi elemzésekben. 
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