
  

 

 

 

Kedves Kolléga! 

 

Szeretettel meghívjuk Önt a Népességtudományi Kutatóintézet által szervezett bemutatkozó 

konferenciára, ahol a Nemzeti Transzferszámlák kutatási program (rövid leírásunkat lásd 

lejjebb) fontosabb eredményeit ismertetik a téma vezető szakértői, közöttük olyan nemzetközi 

hírű kutatók, mint Ronald Lee (http://www.former.ceda.berkeley.edu/People/rlee.html), 

Andrew Mason (http://www2.hawaii.edu/~amason/) és Alexia Fürnkrantz-Prskawetz 

(http://www.wittgensteincentre.org/en/staff/member/frnkranz-prskawetz.htm). A rendezvény 

az AGENTA projekt (http://www.agenta-project.eu/en/index.php) része. 

A konferencia a társadalom idősödésének következményeivel foglalkozókat, a szociálpolitikai 

szakértőket, a növekedéssel foglalkozó makro-gazdászokat, a nemzeti számlák szakértőit, és a 

biztosításmatematikusokat érdekelheti elsősorban. 

Az alábbi négy előadás fog elhangozni: 

Ronald D. Lee: Projecting impacts of population aging on the economy 

Andrew Mason: Recent Advances in Modeling NTA 

Alexia Fürnkranz-Prskawetz – Bernhard Hammer – Tanja Istenič: Ageing and Economic 

Activity in Europe: European National Transfer Accounts Data and its Applications  

Gál Róbert – Vargha Lili: The complete account of intergenerational transfers: European 

National Time Transfer Accounts 

Az előadások, kérdések és hozzászólások nyelve angol, tolmácsolás nélkül. 

 

Helyszín: 

Keleti Károly terem, Központi Statisztikai Hivatal, Keleti Károly utca 5-7 

(https://goo.gl/maps/04HHd). 

 

Időpont: 

2017. március 9. 15.00 – 18.00 óra 

 

Ha részt kíván venni, kérjük, március 6-ig regisztráljon ezen a linken: 

https://goo.gl/forms/7tzvdE9hxird4lk92. 

 

Ha kérdése van, kérjük, keresse Vargha Lilit (vargha@demografia.hu) vagy Gál Róbertet 

(gal@demografia.hu). 

 

Kérjük, lapozzon, a következő oldalon rövid kedvcsinálót kínálunk. 
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Nemzeti Transzferszámlák: rövid leírás 

A nemzeti számlák rendszerében a jövedelem intézmények, így a kormány, a háztartások és a 

vállalati szektor között áramlik. Egy új fejlesztésben, a nemzeti transzferszámlák (az angol 

névből származó betűszóval NTA) rendszerében ugyanezek a jövedelemtételek szerepelnek, 

de a vizsgálati alapegység nem az intézmény, hanem az évjárat (korcsoport). A módszer 

felbontja az intézményeket, hangsúlyosan a háztartásokat is, és életkor-specifikussá teszi az 

életkorra korábban érzéketlen számlarendszert. A közkiadások illetve az adóbevételek, de a 

megtakarítások és a hitelfelvétel is intézményközi jövedelemáramlásból különböző korú 

emberek közötti transzferekké, illetve egyéb erőforrás-átcsoportosítássá válnak, melyek az 

aktív korúak jövedelemtöbbletét átszállítják az inaktív korúakhoz, hogy azok fogyasztása 

finanszírozható legyen. Az életkorra vonatkozó többletinformáció feltöri a háztartások 

korábban zárt dobozát, így a háztartáson belüli transzferek is bekerülnek az elszámolási 

rendszerbe. 

Az életkor alapú felbontás eredményei egy sor kutatási irányt kiszolgálnak: 

- Segítenek olyan makroökonómiai kérdések megválaszolásában melyek a koreloszlás 

változásainak (leggyakrabban a népesség idősödésének) hatását vizsgálják a 

megtakarításokra, a fogyasztásra, a növekedésre és a generációk közötti jövedelem-

elosztásra. Számszerűsítik az elsődleges és másodlagos demográfiai osztalékot; 

meghatározzák az optimális termékenységet; hozzájárulnak a generációk közötti 

igazságosság kérdéseinek empirikus vizsgálatához. 

- Új alapokat nyújtanak a jóléti állam vizsgálata számára. E megközelítésben a jóléti 

rendszer elsősorban nem jövedelmi, hanem életkor szerinti csoportok között mozgat 

erőforrásokat. Nem a gazdagok finanszírozzák a szegények fogyasztását, hanem az 

aktív korúak az inaktív korúakét. Az NTA kutatások megváltoztatják az 

összehasonlító intézményi elemzések eddigi eredményeit („jóléti rezsimek”); átírják a 

korosztályok erőviszonyaira vonatkozó közkeletű elképzeléseket („gerontokrácia”); és 

átalakítják a nyugdíjközgazdaságtant („gyermeknevelés szerinti 

nyugdíjmegállapítás”). 

Éppúgy, ahogy a nemzetgazdaságot leíró nemzeti számlákat kiegészíti a háztartásgazdaságot 

lefedő háztartási szatellitszámla, a nemzeti transzferszámlákhoz is hozzácsatolható a 

háztartásban végzett nem fizetett munka és az annak eredményeként előálló javak és 

szolgáltatások fogyasztása. Az ezt tartalmazó nemzeti időtranszferszámla (a fentihez hasonló 

módon képzett betűszóval NTTA) évjáratok között osztja le a szóban forgó munka és 

fogyasztás értékét, és kimutatja az erőforrások (az „idő”) átcsoportosítását a háztartástagok, 

elsősorban a szülők és gyermekeik között. Ez, egyebek mellett, lehetővé teszi a termékenységi 

modellek „mennyiség versus minőség” átváltási arányainak pontosabb vizsgálatát; a 

gyermeknevelési költségek teljeskörű számbavételét; és a nemek közötti erőforrás-áramlás 

életkor szerinti vizsgálatát. 

 

 


