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1. A témaválasztás indoklása
PhD tanulmányaimat 2009-ben kezdtem a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Vállalkozáselmélet és Gyakorlat Doktori Iskolában, a Világ- és Regionális Gazdaságtan
Intézet Regionális Gazdaságtan Tanszékén. Kutatómunkám során elsősorban σ- és βkonvergencia (Barro 1991; Barro–Sala-i-Martin 1995; Sala-i-Martin 1996; Martin 2000;
Dedák 2000; Dedák-Dombi 2009; Halmai 2009; Kocziszky 2010) vizsgálatával, továbbá az
exogén és endogén növekedéselméletekkel foglalkoztam (Solow 1956; Swan 1956; Romer
1990; Mankiw et al. 1992). Vizsgáltam a regionális gazdasági növekedés kérdését statisztikaiökonometriai (általános osztott késleltetésű, vektor- ill. hibakorrekciós autoregressszív)
modellek alkalmazásával, módosított Cobb-Douglas (1928) termelési függvény segítségével.
Tanulmányaimat a doktori iskolában 2012-ben fejeztem be, 2013-ban abszolutóriumot
szereztem. 2012-től az uniós értelemben vett állami támogatások versenyszempontú
ellenőrzésének magyarországi központi koordináló szervénél (a Támogatásokat Vizsgáló
Irodán) dolgozom (ami jelenleg a Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős
Államtitkárának felügyelete alatt működik). Feladatom az infrastruktúrafejlesztések, valamint
a regionális beruházási támogatások és nagyberuházások támogathatóságának vizsgálata.
Disszertációm témája tehát nemcsak elméleti, hanem gyakorlati szempontból is közel áll
hozzám.
Az állami beavatkozás kérdésével valamennyi közgazdasági iskola foglalkozik, Adam Smithtől kezdve (1776), Keynesen (1936) át Krugmanig (1991; 1994); a vélemények inhomogének
[Kornainak az állam szerepéről az államberendezkedés és magántulajdon intézményének
függvényében „A hiány”-ban kifejtetett nézetei szöges ellentétben vannak pl. Pikettynek
(2015), a tőke XXI. századi jövedelemegyenlőtlenség folyamatában való szerepéről írt
művével].
A XX. században számos példa igazolta, hogy a gazdaságilag fejlett, vegyes gazdasági
modellre épülő országok nem működ(het)nek hatékonyan állami beavatkozás nélkül, egyrészt
mert a javak, jövedelmek elosztása egyenlőtlen és ezért szükség van a redisztribúcióra.
Másrészt, ha a piaci mechanizmusok nem működnek megfelelően, az államnak be kell
avatkoznia a gazdasági folyamatokba. A XXI. században az olyan – a teljesség igénye nélkül
– globális kihívások, mint a klímaváltozás kérdése, a túlnépesedés problematikája, a migráció,
a vízhiány és a megművelhető, művelés alá vonható területek számának csökkenése, ezzel
párhuzamosan az árak valószínűsíthető emelkedése mind olyan kérdéseket vetnek fel,
amelyek pusztán piaci alapon nem oldódhatnak meg, mert a piac alapvetően a profit
maximalizálásában és/vagy a költségek minimalizálásában érdekelt. Gondoljunk a XXI.
századi digitalizálódó gazdaságok egyik felhajtóerejének számító innovációra, K+F-re,
melynek szerepét Schumpeter (1912) már ideje korán felismerte és az állam szerepvállalását
annak ösztönzésében. Versenyképességről nyilván nem lehet innováció nélkül beszélni: a
XXI. században, ha egy vállalkozás nem elég innovatív, piaci versenytársaihoz képest nem
termel hatékonyabban, idővel nem marad versenyben. Igenám, de az innováció egyik
velejárója az emberi élőmunka részbeni vagy teljes kiváltása. Ha pedig nincs munka, nincs
elkölthető jövedelem, nem lesz fizetőképes kereslet, fogyasztás és nem utolsósorban gátolja a
gazdasági növekedést is. Az államnak tudnia kell kezelni ezt a helyzetet is. Különben a
társadalom alapvető keretei, fundamentumai rezeghetnek meg vagy dőlhetnek össze
szélsőséges esetben, ahogy arra Krugman (1994) vagy Huntington (2005) is felhívja a
figyelmet. Ehhez képest Keynes 1930-ban nem mást vizionált, minthogy 100 éven belül
megoldódnak a gazdasági-társadalmi problémák és általános lesz a jólét.
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Ahogy a közéletben mai napig keveredik a szubvenció és állami támogatás fogalma, úgy a
kutatói berkekben is alapvető problémát jelent az állami támogatás fogalmának következetes
használata és egységes értelmezése. Berlinger et al. (2015) ugyan azt hangsúlyozza, hogy az
állami támogatás hatása elméletben és gyakorlatban is tisztázatlan, holott ők sem az uniós
értelemben vett állami támogatás fogalmát alkalmazzák. Számos hazai kutató vagy adottnak
veszi, hogy a vizsgált támogatások állami támogatásoknak minősülő intézkedések, ezért
keverednek az állami támogatás és az annak tulajdonítani vélt hatások közötti ok-okozati
összefüggések, ill. vezethetnek félrevezető, torzított eredményekre. Kállay (2014) – bár az
uniós terminológia szerinti állami támogatásokat veszi górcső alá – az állami támogatásokat a
gazdasági teljesítmény tükrében állítja pellengérre és állapítja meg azt, hogy nincs empirikus
úton, statisztikai módszerekkel bizonyítható összefüggés a támogatás és gazdasági növekedés
között. Nagy-Lóránd (2013) arra a következtetésre jutott, hogy a vissza nem térítendő
támogatások egyenesen negatív előjelű hatást váltanak ki, sőt, kifejezetten ártanak a
vállalkozások szintjén. Laki-Voszka (2008; 2010) a vállalkozásoknak célzott támogatások
között az állami vagy önkormányzati részarány nagyságrendjére hívja fel a figyelmet. Az
állami támogatás fogalma körüli zűrzavar a nemzetközi szakirodalomban is megfigyelhető,
annak ellenére, hogy ez a fogalom a Római Szerződésig (1957) visszamenőleg datálható. A
gyakorlatban támogatások – beruházásra, foglalkoztatottságra, termelékenységre, innovációra,
stb. gyakorolt – átlagos hatására vizsgáló tanulmányokra azonban sokkal szélesebb és
színesebb is a paletta. A nemzetközi trend egyértelműen a támogatások mikroszimulációra
épülő hatásvizsgálatának irányába mutat [pl. Aristei et al. (2015); Bronzini-Piselli (2014);
Einiö (2014); Mouqué 2012; Combes-Tanguy (2012); Le Den et al. (2012); Criscuolo et al.
(2012); Busillo et al. (2010); Martini-Bondonio (2012); Cerqua-Pellegrini (2011); Lelarge et
al. (2010); Bade–Bastian (2010); Hart et al. (2008); Bronzini-Guido (2006)]. Hazai
viszonylatban Béres (2008) munkája számít úttörőnek a tényellentétes mikroszimulációk
terén, aki a GVOP-ból nyújtott támogatások hatását vizsgálta a vállalkozások beruházási
állományának változásán keresztül és jutott eltérő eredményekre.
1.1. A kutatás célja
Számos elemzés vizsgálja1, hogy az uniós források mennyire fűtik – vagy éppenséggel nem –
a gazdaságot. Az uniós források azonban nem azonosak az állami támogatásokkal, azoknak
csupán egy része az, ami uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül. Így
az azoknak tulajdonítani vélt hatás sokkal inkább tekinthető felülreprezentáltnak, mint
amilyen valójában. Így abból a feltételezésből indulok ki, hogy az állami támogatásnak
minősülő szubvenciók gazdaságra gyakorolt hatásának sokkal inkább kell reálisabb és
árnyaltabb képet adnia azokhoz képest, amik az uniós versenyjog szerinti állami
támogatásokon kívül esnek. A szóismétlés elkerülése érdekében a továbbiakban a
támogatással megegyező és rokonértelmű szavakat (pl. szubvenció, forrás) használok, de
alattuk valamennyi esetben az uniós terminológia szerinti állami támogatást kell érteni.
2004-2014 között az uniós tagországok átlagosan a GDP 0,5%-át fordították szubvencióra
0,2-1,8% között szóródó értékekkel, Magyarországon átlagosan a megtermelt bruttó hazai
jövedelem 1,2%-át és mindössze három évet leszámítva (2004 ill. 2011-2012 között) 1%
feletti értékekkel, így uniós viszonylatban hazánk élen jár az állami támogatási kiadásokat
illetően, éppen ezért joggal merül fel a kérdés, ahogy azt Kállay (2014) is felveti, hogyan is
1

Ld. a KPMG által „A magyarországi európai uniós források felhasználásának és hatásainak elemzése a 20072013-as programozási időszak vonatkozásában” 2017-ben publikált tanulmányt.
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hasznosulnak a források, relatíve mennyiben járulnak hozzá a reálgazdasági növekedés,
termelékenység és ezáltal a versenyképesség javulásához.
Egy közpolitikai intézkedés eredményességének mérése és döntéstámogatás nem új keletű
dolog: az uniós forrásokból finanszírozott támogatási programokra rendszerszinten,
kötelező jelleggel készülnek hatásértékelések, hogyan is hasznosultak a támogatások. Az
Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága, a
Foglalkoztatásért, Szociális ügyekért és Társadalmi összetartozásért felelős Főigazgatósága és
Közös Kutatóközpont Főigazgatósága a Strukturális Alapok forrásfelhasználásának
hatékonyságára, eredményességének mérése vonatkozóan írja elő kötelezően a tagállamoknak
utólagos, de nem ökonometriai módszereken alapuló hatásértékelés elvégzését. A
Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága (a továbbiakban: Versenypolitikai Főigazgatóság)
azonban ennél messzebbre merészkedett és két területen is újítást hozott. Egyik az, hogy a
2014-2020 közötti programozási időszakban az értékelés követelménye alá eső támogatási
programok ex-post hatását kell értékelni, legkésőbb 2020-ban. A Bizottság a jogszabályi
összeegyeztethetőséget már nem vizsgálja, az újszerűség abban rejlik, hogy tudományos
alapon kell tudni kimutatni a támogatás átlagos hatását és a Bizottság a kapott eredmények
alapján fogja mérlegelni, hogy a későbbiekben folytatható lesz-e a támogatási program. Ennek
Magyarországon is van tétje, nem is kicsi: az adófejlesztési kedvezmény támogatási
programot a 150 millió eurót meghaladó éves átlagos költségvetése miatt kell tényellentétesen
utólag értékelni. A másik újítás a közzétételi kötelezettség, ami elsősorban a kutatói berkek
számára örvendetes: a 2016. július 1-jétől megítélt egyedi, 500.000 euró feletti
támogatásokról információt kell szolgáltatni, amit a Bizottság rendszerez és tesz közzé. Így
lehetővé válik az uniós tagállamokban nyújtott támogatások közvetlen összehasonlíthatósága,
kutatása és nem utolsósorban az ellenőrzési gyakorlat magasabb szintre emelése.
1.2. A disszertációban és a kutatás során vizsgált kérdések
A disszertációban az alábbi kérdésekre kerestem a választ:
1. Mennyiben tér el az Unió joggyakorlata szerinti állami támogatás a gazdaságelmélet
állami intervenciójához képest?
2. Milyen azonosságok és különbségek figyelhetők meg a megítélt támogatásokat
illetően az EU-ban és Magyarországon?
3. Milyen összefüggés áll fenn a gazdasági kibocsátás és az állami szubvenciók változása
között?
4. Makroszinten 2004-2014 között az EU-ban és Magyarországon nyújtott támogatásnak
és azon belül is a regionális beruházási támogatásnak volt-e szignifikáns hatása:
- a reálgazdasági növekedési rátára és
- a foglalkoztatottság növekedésére?
5. Volt-e időben késleltetett hatása a forrásoknak?
6. A regionális beruházási támogatás mikroszinten hogyan változtatja meg a vállalkozás
magatartását? Hogyan hat a támogatás az adott vállalkozás árbevételére és
foglalkoztatottak számára?
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1.3. A kutatás logikája és módszertana
Disszertációm három részből áll:
- Az első fejezetben a gazdaságelméleti irányzatok tükrében ismertetem és
rendszerezem az állami beavatkozás legfontosabb kérdéseit és különböző
értelmezéseit,
- A második részben az uniós értelemben vett állami támogatás jogszabályi
környezetének és annak fontosabb változásait elemzem – különös tekintettel a
regionális beruházási támogatási kategória általános és specifikus szabályain keresztül
–, amely alapvetően determinálja azt a mozgásteret, melynek keretein belül az unió
tagországaira egységesen vonatkozó szabályozás alapján állami támogatás nyújtható a
tagállamokban anélkül, hogy szignifikáns mértékben sérülne a tagállamok közötti
kereskedelem érintettsége és torzítaná versenyt ill. azzal fenyegetne. A Bizottság
szemüvegén és ellenőrzési gyakorlatán keresztül külön pontban foglalkozok a
hatásértékelés igényének és szükségességének felmerülésével és fejlődésével
napjainkig.
- Az empirikus elemzéssel foglalkozó harmadik fejezetben két témakört vizsgálok:
 makrogazdasági szinten az uniós és magyarországi állami támogatások
reálnövekedési rátára és foglalkoztatottsági rátára gyakorolt hatása;
 mikroökonómiai szinten egy hazai támogatási programon, a központi
költségvetésből biztosított, éves keretösszegét tekintve pedig felülről nyitott, a
Kormány „egyedi döntésével megítélhető” regionális beruházási támogatások
(a továbbiakban: EKD) alapján vizsgálom a támogatások átlagos hatását
(árbevétel és foglalkoztatottság).

1. ábra: Disszertáció és kutatás logikája
Forrás: saját szerkesztés (2017)

A kutatás szekunder információkra támaszkodik: az állami támogatásra vonatkozó elsődleges
és másodlagos jogforrásokra, a témában releváns nemzetközi és hazai közgazdasági
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szakirodalomra ill. az Európai Unió Statisztikai Hivatalának és a Versenypolitikai
Főigazgatóságának „State Aid Scoreboard”, valamint az EKD támogatási program adataira.
Disszertációmban statisztikai-ökonometriai módszereket alkalmazok: a makro- és
mikroökonómiai hatásvizsgálat alapmodelljének alapvetően a legkisebb négyzetek (Ordinary
Least Squares, a továbbiakban: OLS) módszerén alapuló lineáris regressziós függvényeket
tekintem és az azokra építkező keresztmetszeti, idősoros, valamint a kettő kombinációjaként
panel regressziós modelleket alkalmazok Cottrell-Lucchetti (2016), Hans (1998), Koop
(2005), Maddala (2001), Ramanathan (2003) ill. Wooldridge (2002) munkáira alapozva. A
modellbe bevont változók közötti nem linearitás esetén a változók logaritmikus formára való
transzformációja révén linearizálok. Ahhoz, hogy a regressziós becslőfüggvények
statisztikailag szignifikáns eredményre vezessenek, egyrészt megvizsgáltam az előfeltételek
teljesülését, másrészt robusztussági vizsgálatok alá vetettem az egyes modelleket. A vizsgálat
során tehát „hard” módszereket alkalmazok mennyiségi adatok (abszolút és relatív ill.
ordinális, arányskálán mért és fajlagos értékek) felhasználásával. A számításokat Excel-ben és
a nyílt forráskódú Gretl (Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library)
ökonometriai szoftverben végeztem el.
1.4. A disszertáció hipotézisei
A disszertációmban öt hipotézist fogalmaztam meg.
H1: Feltételezem, hogy az állami támogatás szűkebb értelemben vett állami beavatkozás.
Az uniós terminológia szerinti állami támogatás a versenyjog azon területét érinti,
melynek célja és feladata a gazdasági élet szereplői közül a magánszemélyek és
háztartások
kivételével
az
állam
és
a
vállalkozások
interakciójának,
viszonyrendszerének szabályozása, amikor a kedvezményezett vállalkozás olyan, az
államnak betudható, gazdasági tevékenység végzésére irányuló forrásban részesül, ami a
piacon nem megszerezhető előnyt jelent a kedvezményezett szintjén a versenytársakhoz
képest, ezáltal korlátozhatja a versenyt és a tagállamok közötti kereskedelmet.
Hipotézis bizonyítása:
Az első hipotézist a jogszabályi környezet változásán keresztül igazolom, ugyanakkor
elengedhetetlennek tartom a fő gazdaságelméleti irányzatok állami beavatkozással foglalkozó
álláspontjának ismertetését annak függvényében, hogy az egyes irányzatok miként vélekedtek
az állam szerepvállalásáról, elsősorban a gazdaságban, tágabb értelemben véve pedig a
társadalom egészében.
H2: Feltételezem, hogy az egy főre eső állami támogatások éves átlagos növekedési
üteme és a jövedelmi szint változása között együttmozgás figyelhető meg. Feltételezem,
hogy a relatíve alacsonyabb jövedelmi szinttel rendelkező és állami támogatásra
fajlagosan kevesebbet fordító országokban nagyobb ütemű volt mindkét mutató éves
átlagos változásának mértéke.
Hipotézis bizonyítása:
A második hipotézis igazolása céljából alapvetően a leíró statisztikai eszköztárra
támaszkodom: a vásárlóerő-egységben kifejezett egy főre eső jövedelem és konstans áron
számolt támogatások kiinduló 2004-es értékét ill. 2014-ig bezárólag az éves átlagos
növekedési ütemeik közötti kapcsolatot vizsgálom elhelyezkedési és szóródási mutatók ill. az
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eloszlás alakja szerint és a függőséget kvantitatívan mérő – folytonos változók esetében
alkalmazható – Pearson-féle korrelációs mutató alapján. A vizsgálat területi síkja az EU-27.
H3: Feltételezem, hogy az egy főre eső állami támogatások szintje összefüggésben áll a
tényleges gazdasági teljesítményt kifejező reálnövekedési rátával és foglalkoztatottsági
rátával az EU tagállamaiban. Amennyiben kimutatható a szignifikáns átlagos hatás,
feltételezhető, hogy a regionális beruházási támogatás is befolyásolja a makrogazdasági
teljesítményt.
H4: Feltételezem, hogy az állami támogatás, valamint a reálnövekedési ráta és
foglalkoztatottsági ráta között oksági kapcsolat van és a támogatás időben késleltetve is
kifejti hatását.
Hipotézisek bizonyítása:
A harmadik és negyedik hipotézist regressziós modellek alkalmazásával igazolom. A
makrogazdasági teljesítményt tükröző reálnövekedési ráta, a foglalkoztatottsági ráta és a
támogatás közötti hatást először keresztmetszeti adatok felhasználásával igazolom 2004 és
2014 közötti számtani átlagértékek alapján. Ha a keresztmetszeti vizsgálatok azt mutatják,
hogy az állami szubvenciónak szignifikáns hatás tulajdonítható, feltételezem, hogy időben
késleltetve is kifejti hatását. Az oksági kapcsolat irányának kimutatására vektorautoregresszív (a továbbiakban: VAR) ill. vektor-hibakorrekciós (a továbbiakban: VECM)
modelleket alkalmazok. Ha a VAR és VECM modellek statisztikailag robusztusnak
bizonyulnak, feltételezem, hogy a teljes időszakra nézve volt hatása az állami támogatásnak
az uniós tagországokban. Ennek kimutatására és bizonyítására panel regressziós függvényeket
hívok segítségül. Az idősoros vizsgálat területi síkja az EU-27 és Magyarország, a
keresztmetszeti és panel regressziós modellekben értelemszerűen az EU-27.
H5: Kompetitív piacokon az állami támogatás előnyt jelenthet a kedvezményezett
vállalkozásnak a versenytársaihoz képest. A támogatás alapvetően változtathatja meg a
kedvezményezett vállalkozás magatartását, mivel csökkenti a beruházás elszámolható
költségeit: amellett, hogy egységnyi beruházás kevesebbe kerül, a támogatás hatással
lehet a vállalat kibocsátására és alkalmazottainak számára.
Hipotézis bizonyítása:
Hipotézisemet az EKD támogatási programon keresztül igazolom. A vizsgált kérdés, hogy a
támogatás mennyiben csökkenti a vállalkozás költségeit és változtatja meg ezáltal
magatartását a piacon. Az ok-okozati összefüggést – a makroelemzés analógiájára – VAR ill
VECM modellekben vizsgálom és amennyiben igazolható, panel regressziós modellekben
vizsgálom a támogatás átlagos hatását az árbevétel és foglalkoztatottak számának változásán
keresztül.
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2. A kutatás elméleti háttere
2.1. Állami beavatkozás a gazdaságelméleti iskolák tükrében
2.1.1. Merkantilizmus versus fiziokratizmus
A XVII. században az uralkodó gazdaságpolitikai nézet a merkantilizmus (Colbert) volt, mely
szerint egy ország gazdagsága a pozitív külkereskedelmi mérleg, az exporttöbblet függvénye,
azaz az exportot ösztönözni, az importot pedig helyettesíteni vagy – védővámokkal és/vagy
adminisztratív intézkedésekkel – korlátozni kell a hazai ipar érdekében. A gazdasági
növekedés és versenyképesség motorját a felhalmozásban látták. Az eredeti tőkefelhalmozás
elősegítette az iparosodási folyamatot, a gépesítéssel lehetővé vált a tömeg- és
többlettermelés, a mezőgazdaság vesztett munkaerőintenzív jellegéből, miközben
technológiaintenzívebbé vált az iparcikkek mezőgazdasági termelésbe való bevonásával. Az
ipar pedig a mezőgazdaságból felszabaduló munkaerőt tudta felszívni; az ipar és
mezőgazdaság tehát kölcsönösen függött egymástól. A relatív tőkeellátottság növekedése
kedvezett ugyan az ipar finanszírozásának az alacsony kamatozású hitelek nyújtásán
keresztül, ugyanakkor a belső kereslet mesterséges támasztásán alapuló, fogyasztásra épülő
gazdaság nem volt növelhető korlátlan mértékben éppúgy, ahogy a természeti erőforrások,
nyersanyagok és munkaerő rendelkezésre állása is véges. Az államnak ebben a folyamatban
aktív szerepet kell vállalnia, azaz be kell avatkozni a gazdasági folyamatokba, elsősorban az
export növekedésének elősegítése és a hazai ipar érdekének védelmében.
A merkantilizmussal szembeni kritikát először a – Quesnay, majd Turgot nevéhez fűződő –
fiziokraták fogalmaztak meg, akik a fizikai tőkében, a mezőgazdaságra épülő gazdaságban
látták a növekedés felhajtóerejét, mivel szerintük a mezőgazdaság determinálja az ipart és
nem fordítva, azaz a függés egyoldalú. Úgy vélték az ipar nem képes hozzáadott érték
előállítására, következésképpen az államnak nem kell beavatkoznia az ipari folyamatok
támogatásába. Ugyanakkor a merkantilizmus analógiájára a tőkés rendszer kiépítését
tekintették a gazdaság alapjának, csak nem az iparban, hanem a mezőgazdaságban.
2.1.2. Klasszikus közgazdasági iskola
Adam Smith a merkantilizmussal kapcsolatos kritikáit az 1776-ban megjelent, „A nemzetek
gazdagsága” című, klasszikus közgazdaságtant megalapozó művében foglalta össze. Smith az
állami beavatkozást természetellenesnek tartotta, mert gátolja a szabad kereskedelmet.
Művében a piaci verseny, a piaci mechanizmusok jelentőségét hangsúlyozza. Azt feltételezte,
hogy a keresletre és kínálatra ható piaci erők kiegyenlítődnek, amelyek mellett kialakul az a
természetes ár, amely mellett a megtermelt áruk és javak gazdát cserélnek, ezért az államnak
nem, vagy csak korlátozott mértékben szabad beavatkozni. Az állami beavatkozás lehetőségét
tehát nem vetette el teljes mértékben, csak azt nem feltétlenül közvetlenül (pl. támogatás
formájában), hanem az adórendszer ill. a kereskedelem (pl. az importált áruk vámszintjének)
szabályozásán keresztül képzelte el.
A piaci egyensúly mellett a klasszikus közgazdaságtan képviselői vallották, hogy a
szabadkereskedelem a gazdasági élet valamennyi szereplője számára hasznos, aki részt vesz
benne, függetlenül attól, hogy egy-egy terméket milyen hatékonysággal tud előállítani egyegy ország, komparatív előnye származhat a kereskedelemből egy másik termékkel való
kereskedelem relációjában. A piaci egyensúlyi folyamatba és szabadkereskedelembe az
államnak azonban nem szabad beavatkoznia.
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2.1.3. Neoklasszikus közgazdasági iskola
A klasszikus közgazdaságtani iskola a XIX. század végén, a XX. század első felében újra
előtérbe került. Marshall (1890) ill. Walras (1872) a makro- és mikroökonómia alapjait
fektette le, egyúttal a klasszikusok piaci egyensúlyi elméleteire építkezve fejlesztették tovább
a közgazdasági iskolát. Különválasztották az ár és érték fogalmát, azt, hogy a megtermelt áru
értéke és ára nem egy és ugyanaz: előbbi a termelési tényezők, mint inputok felhasználásának
függvénye, azaz a belefektetett munka és tőke határozza meg, utóbbit addig a racionális
fogyasztó hasznossága. Modellezték a kereslet és fogyasztói hasznosság közötti kapcsolatot, s
bizonyították, hogy egységnyi jószág elfogyasztása egy ponton túl (már) csökkenti a
fogyasztói hasznosságot: bevezették a határhaszon, határtermelékenység fogalmát. A
neoklasszikusok újszerűsége a kereslet-kínálat törvényszerű összefüggéseinek mikroszintű,
azaz a vállalkozások szintjén történő elemzésében és matematikai modellezésében
(szélsőérték függvények) állt. Állami beavatkozásnak a neoklasszikus iskolában sincs helye,
vagyis a tökéletesen versenyző piacon a piaci mechanizmusok hatására a kereslet és kínálat
egyensúlyba kerül. Piaci hiány, hiányosság ill. kudarc vizsgálatával ugyanakkor nem
foglalkoztak.
Az osztrák iskola szerint a gazdaság magától hoz létre egy egyensúlyi állapotot (Hayek 1945),
a liberális gazdaság és versenyző piacok mellett ugyanakkor nem vetette el a jóléti társadalom
érdekében történő beavatkozást. Élesen bírálta a központi tervezésű gazdasági rendszereket,
amelyeket a versenyző piacokon alapuló gazdasági rendszerekkel állított szembe: Weber-rel
(1996) egyetértésben az egyén vagy az egyének egy csoportja részére az erőforrások hatékony
elosztása központilag tervezett gazdaságban az információs aszimmetria miatt sosem lesz
lehetséges, mert a központi tervezésnek sosem fog elég információ a rendelkezésére állnia a
források megfelelő allokációjáról. A szabad (liberalizált) piacokon az ármechanizmusnak kell
meghatározni az erőforrások hatékony cseréjét és felhasználását, az államnak azonban a
biztonsági háló megteremtésében lehet szerepe. Nem látott rá okot, hogy egy általános jóléti
színvonalat elért társadalomban miért ne lehetne garantálható egy minimum, ha ez nem sérti a
szabadságjogokat. Így megadható mindenkinek az egészségi állapot megőrzéséhez szükséges
mértékű minimális élelem, ruházat és fedél a feje fölé. Azt sem zárja ki semmi, hogy az állam
megszervezzen egy olyan általános társadalombiztosítási rendszert, amely fedezetet ad ezekre
a közös, az életet fenyegető kockázatokra, amelyekkel szembeni védekezésről kevesen tudnak
saját maguk megfelelően gondoskodni és biztosítani egy jóléti minimumot. Hayek tehát
összeférhetőnek találta a versenyen alapuló gazdaságot és kiterjedt szociális rendszer
párhuzamos fenntartását mindaddig a pontig, amíg utóbbi nem veszélyezteti a verseny
hatékonyságát. Nem volt tehát a libertariánus iskola maradéktalan híve, ugyanakkor
munkásságának jelentős szerepe volt a későbbi, Ludwig Erhard nevéhez fűződő német
szociális piacgazdaság, jóléti állam megteremtésében.
2.1.4. A keynesiánus közgazdasági iskola
Keynes volt az, aki először foglalkozott átfogóan az állami beavatkozás szükségszerűségével
és helyezte tágabb kontextusba az állam szerepét a gazdaságban az 1929-1932 közötti
világgazdasági és pénzügyi válság tükrében. A válság megcáfolta a neoklasszikus elméletet,
azt, hogy a piaci mechanizmusok önmagukban képesek lennének kezelni a válságot. Keynes
szerint az államnak be kell avatkoznia a gazdaságba oly módon, hogy konjunktúra idején
vissza kell fogni a növekedést, dekonjunktúra idején pedig elősegíteni a rendelkezésre álló
eszközökkel. Válság idején mesterségesen, közvetve kell keresletet támasztani, amit Keynes
az 1930-as évek Amerikájában az infrastrukturális beruházásokon és azon keresztül
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munkahelyteremtésben látta megvalósíthatónak, feltételezve, hogy az abból származó
jövedelem a fogyasztásban és/vagy megtakarítás formájában realizálódik a gazdaságban,
melynek révén közvetve nő az állam költségvetési bevétele is. A monetáris politikával
szemben az állami beavatkozással mesterségesen indukált kereslet szerinte elsősorban a
fiskális politikán keresztül (fiskális eszközök, ösztönzők) érhető el. Feltételezte, hogy
egységnyi beruházás egységnyi jövedelmet generál, ami a fogyasztásban realizálódik, így
újrabefektetésre ösztönöz és ugyan egyre csökkenő mértékben, de multiplikálódik a
jövedelem a gazdaságban. Ezt az ún. költségvetéséi multiplikátor hatást először Kahn (1931)
becsülte meg a kibocsátás változására a kormányzati kiadásokon, az adókon ill. a kettő
kombinációján keresztül. A közkiadások kibocsátásra gyakorolt multiplikátor hatásának
megbecslése napjainkban is gyakran vizsgált kérdés, különösen recesszió idején (Corsetti et
al. 2012, Auerbach-Gorodnichenko 2012, Baum et al. 2012, Blanchard-Leigh 2013), ahogy
arra 2008-ban és 2012-ben volt legutóbb példa. Keynes megállapította, hogy a
foglalkoztatottsági szint, munkanélküliség és infláció kölcsönösen hat egymásra: a
foglalkoztatottság növekedése inflációgerjesztő hatású, ugyanakkor a növekvő pénzkínálat
elősegíti a foglalkoztatottság és kibocsátás növekedését. Keynes-szel ellentétben Wicksell
(1936) szerint a monetáris politika szabályozásán, elsősorban a kamatláb alakításán és az
árfolyam szabályozásán keresztül lehet hatékonyan beavatkozni a gazdaságba. Pénzügyi
egyensúlyi modelljét a kamatmechanizmusok alapján vezette le: megkülönböztetett
természetes kamatlábat – amit a tőke határtermelékenysége fejez ki – és piaci kamatlábat, ami
az újrabefektetett tőke határtermelékenysége. Az újratermelés folyamatában a természetes ráta
mellett kialakul az idegen tőke kereslet-kínálati egyensúlya, végső soron pedig a
megtakarításoké és beruházásoké. Mindazonáltal Keynes és Wicksell is felismerte, hogy az
összkereslet és -kínálat nincs összhangban. Keynes kétségtelen érdeme, hogy felismerte,
külön kell kezelni a vállalatok és a társadalom kereslet-kínálatát, mert más-más tényezők és
különböző mértékben határozzák meg ill. hatnak rá.
2.1.5. Monetarista iskola
A fiskális beavatkozással szemben Friedman (1962) a pénzkínálat, a forgalomban lévő
pénzmennyiség szabályozásának gazdaságban betöltött szerepét hangsúlyozta. Alapjában
véve utasította el a fiskális politikai eszközök gazdasági szerepét, azaz hogy a központi
költségvetésen keresztül az államnak be kell avatkoznia a gazdasági növekedés elősegítésébe.
Sőt, a (szövetségi) kormányzati kiadások szerinte kevésbé teszik stabillá a gazdaságot.
Véleménye szerint az egységnyi költségvetési kiadás kb. ugyanannyival emeli a GDP szintjét
(szemben Keynes multiplikátor hatásával). Szerinte a pénzmennyiség határozza meg a
kibocsátás nominális értékét. Empirikus úton bizonyította, hogy a pénzkínálat ingadozása
hozzájárul a gazdasági volatilitáshoz, rövidtávon elsősorban a kibocsátás, hosszú távon pedig
az árszínvonal változásán keresztül. Friedman feltárta az infláció és pénzkínálat közötti szoros
összefüggést. Munkássága nyomán megalakult a monetáris közgazdasági iskola, mely szerint
az infláció szabályozása leginkább monetáris eszközökkel lehetséges.
Az 1970-es évek olajárrobbanásainak hatására végbement általános árszínvonal változását
elemezve használta először a költségvezérelt infláció fogalmát. Miközben a
társadalombiztosítási rendszert méltánytalannak tartotta – a szegénység elleni küzdelemben –,
ami negatív jövedelmi adó kivetésén, azaz egy garantált állami minimum juttatás biztosításán
keresztül lenne orvosolható, nem vetette el az egykulcsos jövedelemadó lehetőségét
gazdaságfehérítő hatása miatt, mert a progresszív adózáshoz képest kevesebb kiskaput tesz
lehetővé a magasabb jövedelmi szinttel rendelkezőknek. Az állami beavatkozás hatása
gyakran ellentétes az eredeti szándékkal. Szerinte az Egyesült Államok pozitív vívmányai a
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szabad piacból eredeztethetők és nem a kormányzathoz kötődnek (melynek a jó szándék
ellenére is távol kellene maradnia azon területeken való beavatkozásoktól, ahol nem lenne
szükséges). A monetarizmus térhódításában mindenesetre nagyban közrejátszott az 1970-es
évekig fenntartott Bretton Woods-i aranydeviza-standard rendszer, melyben a dollárnak, mint
világvalutának kizárólagossága volt a nemzeti valutáknak a dollár árfolyamsávjához való
kötésében és aranyra való átválthatóságában, ami egyúttal a rendszer összeomlásához is
vezetett.
Az 1973-as, majd 1979-es olajválság, ill. a Bretton-Woodsi aranystandard rendszer
összeomlásából okulva, a keynesi, fiskális eszközökkel operáló és társadalmi szolidaritásra
épülő, ill. később Friedman és Stiglitz (2000) monetáris politikát hangsúlyozó állami
szerepvállalásról alkotott elmélete háttérbe szorult, a jóléti állam alapjait lerakó országokban
felerősödött a liberális iskola. A neoliberálisok az állam deregulációját vallják: az állami
beavatkozásnak a szükséges minimum szintre kell korlátozódnia, az állam súlyát csökkenteni
kell a gazdaságban és a (még) nem liberalizált iparágakat megnyitni a piac előtt. A szabad
piaci verseny, gazdasági liberalizmus biztosítása mellett az állami beavatkozásnak monetáris
politikai eszközökre (pl. árfolyamszabályozás) kell szorítkoznia.
2.1.6. „Mainstream” versus alternatív közgazdasági iskolák
Napjainkban a „mainstream” közgazdasági szakirodalom középpontjában – a korábbi
irányzatokhoz hasonlóképpen – ugyanúgy a gazdasági növekedés és az azt felhajtó tényezők
vizsgálata áll, egyik legmeghatározóbb ága – a Krugman (1991; 1994) nevéhez köthető – új
gazdasági földrajz, mely a gazdaság térbeli szerkezetének (földrajzi koncentrációjának és
differenciáinak), összefüggéseinek vizsgálata ill. okainak feltárása köré épül. A
térökonometria kiterjedt nemzetközi szakirodalommal rendelkezik és széles körben kutatott
(ld. Dall’erba-Le Gallo 2005; 2006; 2008; Dall’erba et al. 2006; Fischer-Getis 2010; LesagePace 2010), egyik legjelentősebb hazai kutatójaként Varga (2005; 2006a; 2006b; 2009)
említendő meg, aki a térbeli struktúrák és – a technikai fejlődést középpontba állító endogén
növekedéselmélet tükrében – a makrogazdasági növekedés közötti összefüggéseket vizsgálja
empirikus úton. Lengyel (1999) a versenyképesség és a térbeli struktúrák adottságainak
összefüggéseit állítja kutatásának középpontjába, Horváth (2001) pedig a területi kohézió
szerepét vizsgálja a térségi versenyképesség tükrében.
Az alternatív közgazdaságtani iskolák – ahogy arra nevük is utal – legfőbb jellemzője, hogy a
főáramlattal szemben helyezkednek el és alapvetően kérdőjelezik meg ill. gondolják újra az
alapvető közgazdasági dogmákat. A mellékáramlatú irányzatok között sem tehető azonban
egyenlőségjel, hiszen lényegük éppen abban áll, hogy eltérően közelítenek meg egy-egy
kérdést és annak kezelhetőségét2.

2

Ld. többek között az ún. heterodox, evolucionista, institucionalista, kísérleti közgazdasági iskolák álláspontját,
ill. pl. a kék, zöld, szabad vagy szivárvány gazdaságra épülő modelleket.
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1. táblázat: Állami beavatkozás szükségessége és az állam szerepe a főbb közgazdasági
iskolák tükrében
Forrás: saját szerkesztés (2017)

T1. a) Tökéletesen versenyző piacok csak az absztrakció szintjén léteznek. Ezért az
állami beavatkozás lehetőségét még a klasszikus közgazdasági iskola sem vetette el teljes
mértékben. Nem tökéletesen versenyző piacok immanens tulajdonsága a hiány, a
kudarc, mert nem működnek tisztán a piaci mechanizmusok, éppen ezért nem lehetnek
teljes mértékben állami beavatkozástól mentesek. A közgazdasági iskolák felismerték az
államnak a gazdasági funkcióiból levezethető állami beavatkozás jóléti gazdaságra
gyakorolt hatásának súlyát és az abban betöltött nélkülözhetetlen szerepvállalását, de a
beavatkozás módját, jellegét és formáját tekintve eltérően ítélték meg.
2.2. Az Unió versenyjogi álláspontja az állami támogatásról
Az állami támogatások a versenyjog speciális területét képezik. Míg a versenyjog feladata
alapvetően a tisztességes piaci verseny feltételeinek megteremtése és fenntartása köré
szerveződik, fő kérdései a piaci felek tranzakcióin keresztüli ármegállapodások, -felhajtó
hatások, tisztességtelen piaci magatartás ill. piaci erőfölénnyel való visszaélés vizsgálatára
irányulnak, addig az állami támogatások kontextusában az állam és piaci szereplők –
beleértve az államot is – relációjában a piacon közvetlenül (pl. közvetlen támogatás révén)
vagy közvetve (pl. az adórendszeren belül) avatkozik be az állam.
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2. ábra: az Európai Unió versenyjogi szabályrendszerének tipológiája
Forrás: saját szerkesztés (2017)

A versenyjog, így az állami támogatásra vonatkozó szabályozás egyidős az európai integráció
történetével, hiszen arról már az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó alapító Római
Szerződés (1957) is rendelkezett. Főszabály szerint a belső piaccal összeegyeztethetetlen, így
tiltott minden olyan „…a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott
támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben
részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok
közötti kereskedelmet.”3
A Római Szerződésben, mint elsődleges jogforrásban meghatározott alapszabályok, fogalmi
elemek lényegében változatlanok, a szabályrendszer, elsősorban a másodlagos és kiegészítő
jogforrások ill. jogi aktusok révén idővel azonban jelentősen kiszélesedett. Állami támogatás
fogalmi elemei4:
a) a kedvezményezett gazdasági tevékenységet végez: bármely, egy adott piacon
termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység, amely feltételezi az
ellenszolgáltatásért vállalt kockázatot. A vállalkozás fogalmába tehát nemcsak a jogi
személyiséggel vagy azzal nem rendelkező gazdasági társaságok tartoznak, hanem
minden olyan piaci szereplő, amely tényleges gazdasági tevékenységet fejt ki a belső
piacon, függetlenül annak jogi státuszától.
b) állami forrás (államnak betudhatóság, imputabilitás): az „állam” fogalmába
beletartozik mind az államháztartás mind az általa részben finanszírozott és/vagy az
alrendszerei által létrehozott vagy irányított intézmény is. Tehát nemcsak a központi
kormányzathoz tartozó minisztériumok, intézmények, egyéb hatóságok által nyújtott
támogatás, hanem az államháztartás bármilyen helyi szerve (önkormányzat, megye,
stb.) által közvetlenül vagy közvetett módon megítélt támogatás is állami
támogatásnak minősül. Az állami bevételek elmaradása, pl. adókedvezmény (részbeni

3

Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikke (1) bekezdésének értelmében.
A fogalmi elemeket részletesen a 2016. július 19-én megjelent, „az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében
említett állami támogatás fogalmáról” szóló bizottsági közlemény szabályozza a bírósági jogesetek és bizottsági
jogalkalmazás tükrében.
4
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c)

d)

e)

f)

vagy akár teljes mértékű elengedése ill. adóhitel) is uniós értelemben vett állami
támogatásnak minősül.
a támogatási intézkedés szelektív: ha egy támogatási intézkedés keretében az előírt
feltételeknek eleget tevő azon azonos ténybeli és jogi helyzetben lévő vállalkozások
nem részesülnek vagy részesülhetnek automatikusan az adott támogatásból, az
intézkedés szelektív jellege miatt állami támogatásnak minősül. A szelektivitás lehet
ágazati (pl. egy adott piacot fed le), földrajzi (pl. egy adott térségre szorítkozik) ill.
irányulhat a piaci szereplők megkülönböztetésére. Ha egy intézkedés keretében az
előírt feltételeknek eleget tevő azon azonos ténybeli és jogi helyzetben lévő
vállalkozások automatikusan részesülnek vagy részesülhetnek az adott támogatásból,
az általános intézkedés és ezért nem minősül állami támogatásnak.
piacon nem megszerezhető előny a kedvezményezett szintjén: azonos piaci
körülmények és finanszírozási viszonyok mellett a piacon nem megszerezhető
előnyben részesül a kedvezményezett a piaci versenytársakhoz képest.
piaci versenyre gyakorolt hatás: versenyző piacokon – beleértve azokat is, melyek
még nem liberalizáltak, azaz az állam által zártak ill. fokozatosan kerülnek
megnyitásra, de kialakulhatna verseny – a támogatási intézkedés hatására torzul a
verseny vagy feltételezhető, hogy torzulna, az intézkedés állami támogatás. Ha egy
adott piac korábban liberalizált volt, de később lezárásra kerül a piaci szereplők előtt,
az szintén versenytorzító hatású.
tagállamok közötti kereskedelem befolyásolása: ha a támogatás a kereslet vagy
befektetések elvonzásához vezet, ill. akadályozza más tagállamból származó
vállalkozások letelepedését az érintett térségben, sérül vagy sérülhet az áruk és
szolgáltatások szabad áramlása a belső piacon.

A fogalmi elemek konjunktívak, azaz valamennyi elemnek teljesülnie kell ahhoz, hogy egy
támogatási intézkedés állami támogatásnak minősüljön ill. fordítva, ha egy fogalmi elem nem
teljesül, a támogatási intézkedés nem minősül állami támogatásnak. A Bizottság azonban
alapvetően vélelmezi egy támogatási intézkedés kereslet-kínálat oldali versenytorzító és
kereskedelembefolyásoló hatását. Disszertációmban az állami támogatásnak minősülő és
belső piaccal összeegyeztethető támogatásokra vonatkozó szabályok, támogatási kategóriák
ismertetése mellett a nem állami támogatásnak minősülő támogatásokra is éppolyan hangsúlyt
fektetek az uniós jogszabályi környezet fejlődésének, ill. az eljárási jogi szabályok és azok
változása tükrében.
Minden állami támogatás tehát állami beavatkozás is egyben, de a reláció nem fordítható meg.
A beavatkozás irányát tekintve az állam forrást von el a gazdasági élet szereplőitől, melynek
egy részét a redisztribúció során állami támogatásnak minősülő szubvenció formájában osztja
vissza. Az uniós terminológia szerinti állami támogatás tehát az állami beavatkozás
halmazának részhalmaza, olyan szűk szegmensét képezi, mely elsősorban a gazdasági élet
szereplői közül – ide nem értve a fogyasztókat és magánszemélyekből álló háztartásokat – a
vállalkozások és az állam interakcióját, viszonyrendszerét szabályozza, vizsgálja és helyezi
középpontba.
T1. b) Az állami beavatkozás szűkebb szegmensét képező, az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásnak minősülő szubvenció a versenyjog speciális
területét képező, a tagállamokra nézve kötelező, az elsődleges, másodlagos és kiegészítő
uniós jogforrások által szabályozott állami intervenció.

14

A jogi környezet ismertetését azért tartom indokoltnak és szükségesnek, mert a disszertáció
empirikus része azokkal a szubvenciókkal foglalkozik, amelyek uniós értelemben vett állami
támogatásnak minősülnek. Különösképpen a regionális beruházási támogatási kategóriára
vonatkozó szabályok ismertetését tartom elengedhetetlennek, tekintettel arra, hogy egyrészt
Magyarországon az ezen a jogcímen nyújtott támogatások számítanak a legjelentősebbnek,
másrészt a mikrogazdasági hatásvizsgálat alapjául szolgáló támogatási program jogalapját is
ez a támogatási kategória képezte a vizsgált időszakban. A szabályok alapvetően
determinálják a támogatás nyújtásának mozgásterét (azaz mit lehet, vagy még inkább mit
nem), ezért úgy vélem, hogy részletezésük alapot ad és elősegíti mind a makro- mind a
mikroszimuláció megértését és keretbefoglalását. Célom tehát az empirikus elemzés jogi
hátterének megvilágítása, egyúttal eligazodást nyújtani a szabályok – gyakorta rögös ill.
szövevényes – útvesztőjében és értelmezési kérdéseiben.

3. A kutatás új és újszerű eredményei
3.1. Állami támogatás makroökonómiai hatásai
Nincs olyan tagállam, ahol ne nyújtanának állami támogatást, a GDP arányos költekezésben –
és abszorpciós képességet tekintve – azonban jelentős különbség figyelhető meg: 2004 és
2014 között átlagosan a GDP 0,5%-át fordították támogatásra az uniós tagországok, az
előállított GDP átlagosan közel 13.000 milliárd eurót tett ki. A Bizottság a tagállamok által
kötelezően szolgáltatott adatok alapján összegzi és hozza nyilvánosságra minden éven a
megítélt támogatásokat azok jogcíme, az eszköz formája (közvetlen/közvetett) és célja szerint
(horizontális/ágazati). A Versenypolitikai Főigazgatóság által a tagállamokban nyújtott, az
EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokról gyűjtött legutóbbi
statisztikák5 alapján 2014-ben az Unióban előállított GDP 0,72%-át (az agrár-,
vidékfejlesztési és halászati célú támogatásokkal együtt 101,2 milliárd euró értékben)
fordították állami támogatásokra, az értékek 0,3-2,1% között szóródnak6. Az abszolút
összeget tekintve jelentős a szórás: közel 500-szoros különbséggel 72,8 millió euró (Litvánia,
a GDP 0,22%-a) és 38,54 milliárd euró (Németország, a GDP 1,32%-a) között szóródnak a
támogatási összegek, Magyarországon 1,45 milliárd euró értékben (a GDP 1,4%-ában)
nyújtottak szubvenciót7. Érdekességképpen GDP arányosan a letteknél fordították a legtöbbet
állami támogatásra (1,88%). A támogatási összegeket folyóáron gyűjti a Bizottság, amiket
aztán a referenciaévnek megfelelő, a tagállamra vonatkozó inflációs rátával korrigál és – az
eurózóna tagországait leszámítva – átváltási árfolyam alapján konstans árra konvertál át.

5

A Bizottság által jóváhagyott ill. a csoportmentességi rendeletek alapján támogatási programokból vagy
egyedileg nyújtott támogatásokat beleértve – az uniós források esetében 2014-ig bezárólag viszont csak a hazai
társfinanszírozás mértékének megfelelő összeget –, leszámítva a de minimis támogatásokat ill. az általános
gazdasági érdekű szolgáltatásokra és a vasúti ágazatban nyújtott támogatásokat, valamint a pénzügyi válságra
fordított átmeneti jellegű intézkedésekként nyújtott támogatások összegét. A Bizottság által a nem bejelentett
támogatások esetében hozott határozatokban megállapított állami támogatás összegét viszont hozzá kell
számolni.
6
A pénzügyi válsággal összefüggésben engedélyezett ideiglenesen, átmeneti jellegű támogatásokról külön
statisztikát tart nyilván a Bizottság.
7
Összehasonlításképpen, amíg a KPMG tanulmánya szerint a 2007-2015-ös időszak átlagában az egy főre eső
kohéziós és mezőgazdasági ill. vidékfejlesztési célú uniós források átlagos értéke 437 euró volt (GDP arányosan
évi kb. 4%), addig a hazai költségvetésből és uniós forrásokból nyújtott állami támogatásnak minősülő összes
szubvenció értéke 133 euró/főt tett ki (átlagosan a GDP 1,27%-át) 2007-2014 között.
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 702,3
Állami
támogatások
összesen
(1+2)
millió
euróban*
1 310,4
1 855,1
933,1
896,8
1 168,1
1 451,5
(1) Nem mezőgazdasági
állami támogatások
222,3
196,1
239,6
270,4
284
250,8
(2).Mezőgazdasági
támogatások
39,4
173,3
22,9
23,3
24
47,7
Szállítási ágazatban nyújtott
állami támogatások*
EU
társfinanszírozás
263,4
189,5
163,8
189,9
173,6
683,6
mértéke**
Nemzeti
hozzájárulás
1 047,1
1 665,6
769,3
706,9
994,5
768,0
mértéke
* A vasúti ágazatban nyújtott támogatásokat leszámítva.
** 2014-től a Strukturális Alapokból finanszírozott támogatási programok esetében az állami támogatás teljes, a
hazai és uniós társfinanszírozás összegére vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség
1 532,7

2 051,1

1 172,7

1 167,1

1 452,1

2. táblázat: Megítélt állami támogatások Magyarországon 2009-2014 között
Forrás: Eurostat és State Aid Scoreboard alapján saját szerkesztés (2017)

Az állami támogatások relatív súlyát és megoszlását illetően Magyarországon a regionális
beruházási támogatások dominálnak: 2010 és 2013 kivételével növekvő tendencia jellemző
(2014-re közel 60%), míg egyes támogatások súlya szinte teljes mértékben visszaszorult: az
ágazati támogatások 2010-ben, a pénzügyi világválság hatására elsősorban a bankszektornak
nyújtott átmeneti jellegű támogatások révén érték el tetőpontjukat, 2014-re már csak alig
2,5%-ra csökkentek. Ehhez hasonlóan vesztettek súlyukból a szerkezetátalakítási,
foglalkoztatási és képzési célú támogatások, míg a gazdaságfejlesztésben egyre inkább
felértékelődő K+F+I és KKV beruházási célú támogatások, de éppenséggel a kulturális
támogatások szerepe is növekedett. Egyes támogatási kategóriák, mint pl. az EU-ban
jelentősnek mondható fogyasztói juttatások vagy a környezetvédelmi beruházási és kulturális
örökségvédelmi célú szubvenciók nálunk kevésbé jellemzőek.
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3. ábra: Állami támogatások és reál GDP növekedési ráta az EU-ban és Magyarországon 20042014 között
Forrás: Eurostat és State Aid Scoreboard alapján saját szerkesztés (2017)
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Amint azt a 3. ábra szemlélteti, a GDP-arányos támogatások viszonylag függetlennek
tekinthetők a gazdasági növekedéstől és időben változatlannak. A 2008-as pénzügyi
világválság hatására a pénzügyi ágazatban megítélt és nyújtott átmeneti jellegű
támogatásokkal együttvéve azonban látható, hogy a recesszió ellensúlyozását hivatott
orvosolni és a gazdaság válság előtti pályájára való visszaterelését elősegíteni, ami a keynesi,
az állam aktív szerepvállalását látszik alátámasztani – a beavatkozás módjától és jellegétől
függetlenül – a gazdaságban, legalábbis abból a szempontból, hogy recesszió idején elő kell
segíteni az abból való kilábalást az állami kiadások mértékének növelésével, ugyanakkor nem
figyelhető meg egyértelműen ennek ellenkezője (de)konjunktúra idején sem 2004-2007 között
sem 2012-ben. A makroökonómiai hatásvizsgálat keretében tehát ezért is célom a támogatás
és jövedelmi szint, ill. éves átlagos növekedési ütemeik közötti, valamint a termelékenységi
szint változásával való mélyebb szintű összefüggés feltárása a versenyképesség tükrében,
valamint a gazdasági növekedésre és foglalkoztatottságra gyakorolt ok-okozati hatás
longitudinális vizsgálata.
ÁT
1,0000

0,8288

ÁT
-0,5692**
1,0000

Y
0,2415
-0,0990
1,0000

0,0914

0,4534

Y
-0,2895
0,2148
-0,5795**
1,0000
0,0191

ÁT
ÁT
Y
Y
V

n=27; ** p<0,05 (r=0,3809)

3. táblázat: Egy főre eső állami támogatások (ÁT), GDP/fő/PPS (Y) és éves átlagos változásuk
(ÁT,Y) korrelációs mátrixa ill. relatív szórásuk (V) 2004-2014 között
Forrás: saját számítás (2017)

Barro (1991) és Sala-i-Martin (1995; 1996) megállapította, hogy az egy főre eső jövedelmi
értékek ugyanahhoz az egyensúlyi értékhez közelednek, azért, mert az alacsonyabb egy főre
jutó jövedelmű térségekben a jövedelemnövekedés üteme sokkal gyorsabb, mint a magasabb
jövedelmi szinttel rendelkezőkben (abszolút -konvergencia). A jövedelmi szint mellett a
támogatások mértéke és növekedési üteme között is igazolható az elmélet az uniós
tagországokban: ahogy közepesen erős negatív szignifikáns kapcsolat mutatható ki a GDP/fő
és éves átlagos növekedési üteme között, úgy az alacsonyabb egy főre eső állami támogatással
rendelkező tagállamokban is hasonló kapcsolat mutatható ki a támogatások fajlagos értéke és
éves átlagos növekedési üteme között. A korrelációs mátrix alapján az egy főre eső GDP és
állami támogatások ill. éves átlagos változásuk között azonban alacsony és nem szignifikáns
pozitív irányú a kapcsolat, vagyis nem bizonyítható, hogy ahol magasabb a jövedelmi szint,
ott magasabb az állami támogatások mértéke fajlagosan és éves átlagos változásuk mértéke. A
vizsgált mutatók eloszlásfüggvényét megvizsgálva egyedül a szubvenciók szintje nem követ
normális eloszlást (baloldalú ferdeséggel és csúcsossággal), ami arra utal, hogy inkább az
alacsonyabb, 0-150 euró/fő közé eső és mindössze néhány kiugró érték a jellemző a
sokaságra.
Míg a szóródás kevésbé jellemző a növekedési ütemek esetében (-11,33% és +30,84% ill. 0,67% és +7,32% szóródó értékekkel), az egy főre eső GDP és támogatások szintjében
jelentős (10-484 euró ill. 7.500-55.000 euró közötti értékekkel). Az állami támogatások
legnagyobb ütemű változását tekintve a balti országok jártak élen: Észtországban éves
átlagban 31%-os növekedés, Lettországban 23%, de Litvániában is 8% feletti érték mutatható
ki, emellett Csehországban volt jelentős a növekedés (16%), Magyarországon 5,7%. Hat
tagállamban csökkent a népességarányos állami támogatások mértéke: sorrendben,
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Szlovákiában, Olaszországban, Spanyolországban, Máltán, Cipruson, Romániában és
Portugáliában, ez utóbbi két tagállamban a 2004-es értékhez képest 0,88-szoros volt a
növekedés üteme, azaz 12%-kal csökkent az állami támogatások mértéke fajlagosan.
Magyarországon 2004 ill. 2011 és 2012 kivételével GDP arányosan átlagosan 1% fölött
alakult a megítélt szubvenciók mértéke (2010-ben 1,88%) és éves átlagos változásának
mértéke is – növekvő trendet követve – 1,04-szeres volt az uniós átlaghoz képest 1%-kal
magasabb értékkel 2004-2014 között.
T2. Ahogy az alacsonyabb jövedelmű tagországokban nagyobb mértékű volt az éves
átlagos változás mértéke, úgy a fajlagosan alacsonyabb állami támogatással rendelkező
tagállamokban is nagyobb ütemű volt a támogatások éves átlagos változása 2004 és 2014
között. Az egy főre eső támogatások és jövedelem ill. éves átlagos növekedési ütemeik
között nincs szignifikáns kapcsolat.
3.1.1. Keresztmetszeti regressziós modellek eredményei
Első lépésben 2004-2014 közötti átlagértékek felhasználásával keresztmetszeti kétváltozós
regressziós modellben becsültem meg az állami támogatás lehetséges hatását úgy, hogy függő
változónak a makrogazdasági teljesítményt tükröző reálnövekedési ill. foglalkoztatottsági
rátát építettem be a modellbe és az állami támogatást, mint magyarázó változót regresszáltam
a függő változó értékére. Feltételeztem, hogy az állami támogatás szignifikánsan befolyásolja,
de kevésbé magyarázza az egyes függő változók értékét.
A regressziós elemzésbe általam bevont változók és jelölésük:
- reálnövekedési ráta (Y);
- állami támogatás/fő konstans áron (ÁT);
- foglalkoztatottsági ráta (EMPL);
OLS

Magyarázó
változó
const

y=Y

y=EMPL
(*** p<0,01

Koefficiens
(α,β)

2,49214
(<0,0001***)
ÁT
−0,00515868
(0,0343**)
const
60,5193
(<0,0001***)
ÁT
0,0274312
(0,0304**)
** p<0,05)

Std.
error

t-érték

0,4669

5,3371

0,0023

−2,2390

1,7138

35,3137

0,0119

2,2952

R

2

adj. R

2

0,1250

0,0901

0,2108

0,1793

4. táblázat: Állami támogatás átlagos hatása a reálnövekedési és foglalkoztatottsági rátára 2004
és 2014 közötti átlagértékek alapján kétváltozós regressziós modellben
Forrás: saját számítás (2017)

A 2004 és 2014 közötti számtani átlagértékek alapján megállapítható, hogy az egy főre eső
állami támogatások szintje szignifikánsan ugyan, de különböző mértékben volt hatással az
egyes függő változókra. Az állami támogatások értékéhez tartozó koefficiens értéke mindkét
esetben szignifikánsan különbözik nullától, de különböző mértékben:
- a reálnövekedési rátára negatív irányban és minimális mértékben;
- a foglalkoztatottsági ráta változására viszont pozitív hatás mutatható ki.
Az két OLS modell F próbájának pozitív értékei (5,0132; 5,2679) alapján 3,42% ill. 3,03%-os
szignifikanciaszinten utasítható el a homoszkedasztikus maradék nullhipotézise. Ahhoz, hogy
megállapítható legyen, hogy van-e szignifikáns összefüggés az állami támogatások és a
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modell hibatagjának szórása között, nulla várható érték mellett az F-statiszktikán kívül egy
segédregressziós függvény alkalmazásával is leteszteltem (ún. White-féle teszttel) a hibatag
heteroszkedaszticitását, ami kétváltozós regressziós modellben a hibatag () négyzetét a
magyarázó változó és négyzetének függvényeként modellezi le. A növekedési ráta és
foglalkoztatottsági ráta modelljében a magyarázó változó ill. négyzetének standard hibája és tstatisztikája heteroszkedaszticitás-robusztusnak bizonyult, azaz a maradéktag négyzetének
értéke nem függ a magyarázó változó és annak négyzetétől, így a hibatag szórásnégyzete és a
magyarázó változó közötti kapcsolatot jobban magyarázza a lineáris függvény.
A kéttényezős regressziós modellekhez tartozó determinációs együtthatók viszonylag
alacsony értéke (0,12≤R2≤0,21) azonban arra enged következtetni, hogy a két modellből
kimaradtak más, a függő változót befolyásoló változók és ezek hatása megjelenhet az állami
támogatások együtthatójában, azaz nem zárható ki, hogyha a többváltozós regressziós
modellbe iteratíve vagy szimultán kerülnek bevonásra a magyarázó változók, akkor azok ne
lennének előállíthatók egymás lineáris kombinációjaként, azaz multkollinearizálhatnak és ne
vezetnének hamis regressziókhoz háromtényezős modellben.
OLS

Magyarázó
változó
const

y=Y

y=EMPL
(*** p<0,01

Koefficiens
(α,β)

Std.
error

1,77135
0,262682
(<0,0001***)
ÁT
−0,000433053
0,000244055
(0,082*)
const
64,4586
1,26421
(<0,0001***)
ÁT
−0,000192876
0,00119892
** p<0,05
* p<0,1)

t-érték

R

2

adj. R

2

6,7433
−1,7744

0,0735

0,0364

0,0008

-0,0391

50,9874
−0,1609

5. táblázat: Regionális beruházási támogatás átlagos hatása a reálnövekedési és
foglalkoztatottsági rátára 2004 és 2014 közötti átlagértékek alapján kétváltozós regressziós
modellben
Forrás: saját számítás (2017)

A regionális beruházási támogatás OLS modelljében megállapítható, hogy ugyan a
reálnövekedési rátára minimális mértékű és negatív hatás mutathó ki, a heteroszkedaszticitás
tesztstatisztikáinak eredményei nem igazolták azt vissza, hogy a maradéktagok normális
eloszlást követnének és függnének össze a támogatással. Ugyanakkor a foglalkoztatottsági
ráta és támogatás regressziós modellje nem vezetett szignifikáns eredményre.
T3.a) Nem utasítható el teljesen, hogy az állami támogatásnak ne lenne szignifikáns
hatása az egyes, makrogazdasági teljesítményt kifejező változókra kétváltozós
keresztmetszeti regressziós modellben. A koefficiensek és a determinációs együtthatók
alacsony értéke miatt azonban nem zárható ki, hogy más, a modellbe nem kerülő
változók nagyobb mértékben befolyásolják az egyes függő változók értékét. A regionális
beruházási támogatásnak nincs hatása sem a gazdasági növekedésre sem a
foglalkoztatottságra az EU-ban.
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OLS

Magyarázó
változó

Koefficiens
(α,β)

Std.
error

const

y=Y

y=EMPL

y=ÁT

(*** p<0,01

2,34547
3,91276
(0,5545)
ÁT
−0,00522515
0,00284407
(0,0786*)
EMPL
0,00242342
0,0614558
(0,9689)
const
60,248
3,56651
(<0,0001***)
ÁT
0,0276203
0,0150485
(0,0789*)
Y
0,0366503
0,919427
(0,9685)
const
−271,319
253,087
(0,2944)
Y
−19,8455
6,97881
(0,0090***)
EMPL
6,93655
3,99375
(0,0952*)
** p<0,05
* p<0,1)

t-érték

R

2

adj. R

2

0,5994
−1,8372

0,1250

0,0521

0,2108

0,1451

0,2926

0,2337

0,0394
16,9432
1,8354
0,0399
−1,0720
−2,8437
1,7369

6. táblázat: Reálnövekedési, foglalkoztatottsági ráta és állami támogatás átlagos hatása 2004 és
2014 közötti átlagértékek alapján háromváltozós regressziós modellben
Forrás: saját számítás (2017)

Háromtényezős modellben vizsgálva a növekedési, foglalkoztatottsági ráta és támogatások
hatását, megállapítható, hogy mindhárom modellben legalább egy tényező szignifikáns
eredményre vezetett: y=f(ÁT); EMPL=f(ÁT); ÁT=f(Y;EMPL), ami arra utal, hogy a változók
egymás regresszorai is egyben. A függő és magyarázó változók tehát kölcsönösen
magyarázzák egymást és függenek össze, azaz multikollineárisak. A White-féle teszt alapján
egyedül a foglalkoztatottság regressziós modelljében vethető el a homoszkedasztikus
maradéktag nullhipotézise. A heteroszkedaszticitást még abban az esetben sem tudtam
elutasítani, ha a változók logaritmusát és azok differenciáit vettem alapul és építettem a
modellbe.
T3.b) Többtényezős keresztmetszeti regressziós modellben nem vizsgálható az állami
támogatás hatása a magyarázó változók közötti parciális korreláció, kollinearitás és a
heteroszkedasztikus reziduumok jelenléte miatt.
A keresztmetszeti kétváltozós regressziós modellek eredményei alapján bizonyítható, hogy az
állami támogatás szignifikáns átlagos hatással van az egyes függő változókra – bár az okság
iránya nem állapítható meg –, így feltételeztem, hogy a reálnövekedési és foglalkoztatottsági
ráta, mint függőváltozók jelenbeli értékei a szubvenciók időben késleltetett értékeitől is
függnek. A regionális beruházási támogatásnak ugyan szignifikáns hatása mutatható ki a
növekedési rátára, de nem bizonyult heteroszkedaszicitás-robusztusnak. A foglalkoztatottsági
ráta változását pedig nem befolyásolja szignifikánsan. Ezért idősorosan nem vizsgáltam az
EU viszonylatában a regionális beruházási támogatások hatását.
3.1.2. Idősoros és panel regressziós modellek eredményei
Az idősoros elemzésben többváltozós autoregresszív modelleket alkalmaztam, ezért a
változókat először logaritmizált formára hoztam egyrészt azért, hogy a nagy szórású sokaság
értékei tömöríthetők, a kiugró értékek pedig kiszűrhetők legyenek, másrészt azért, hogy a
modellbe bevont függő és független változó közötti nem linearitás kezelhető legyen.
Teszteltem a változók idősorának autokorreláltságát és stacionaritását. A keresztmetszeti
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elemzés analógiájára megvizsgáltam az egyes változók és a meg nem figyelt változók, azaz
maradéktagok közötti homoszkedaszticitást és kollinearitást. A változók egységgyökeit a
kiterjesztett Dickey-Fuller (Augmented Dickey-Fuller, a továbbiakban: ADF), ADF-GLS és a
Kwiatkowski-féle KPSS teszttel, a kointegrációt pedig az Engle-Granger és Johansen-féle
tesztekkel teszteltem. Ha az eredeti változók legalább egyikének egységgyöke volt, de nem
kointegráltak, akkor az érintett változók idősoradatainak differenciáit képeztem [(Yt – Yt-1) –
(Yt-1 – Yt-2) – (…) – (Yt-n – Yt-n-1)] ahhoz, hogy az idősor stacioner legyen. Ha a modell nem
pusztán a függőváltozó saját késleltetett értékeinek regressziója, a vizsgálatba bevont változók
egységgyöktesztje mellett teszteltem, hogy van-e az idősorukban közös trend. A vizsgálat
területi dimenziója az EU-27 és Magyarország.
A tesztstatisztikák alapján mind az EU-27 tagállama mind Magyarország esetében a
foglalkoztatottsági ráta szignifikánsan autokorreláltnak bizonyult, továbbá a késleltetett
értékekkel bővített autoregresszív modellben a másodrendű késleltetésig bezárólag a
függőváltozó jelenbeli értéke a saját múltbeli értékeinek is a függvénye. Ugyanakkor az
idősorok heteroszkedasztikus- és kollinearitás-robosztusnak bizonyultak: a Breusch-Godfrey
teszt eredményei azt igazolták vissza, hogy az eredeti autoregresszív modell magyarázó
változói nincsenek szignifikáns hatással a hibatag értékére ill. elvethető a hibatag
autokorrelációjának hipotézise: sem a hibatag első-, sem másodrendű késleltetettje nincs
szignifikáns hatással jelenbeli értékére. A magyarországi eredmények alapján egészen a
hibatag harmadrendű késleltetettjéig zárható ki a reziduumok autokorreláltsága, amit a LjungBox-féle Q értékhez tartozó p-érték igazolt. Az egységgyökteszt és kointegráltság fokának
vizsgálatakor abból a minimumfeltételből indultam ki, hogyha a tesztek legalább egyike
alapján nem zárható ki, hogy az idősor nem stacioner és a változóknak (a maradéktaggal
együtt) közös a trendjük, azaz kointegráltak, akkor a változó differenciáit vettem alapul és
építettem be a VAR ill. VECM modellbe. Mindkét modell alapja az AR(p) modell azzal a
különbséggel, hogy valamennyi, a modellbe bevont változót függő változóként kezel, ami
alapján megbecsülhető, hogy pl. egy kétváltozós regressziós függvényben X oka Y-nak vagy
fordítva (Granger 1969; 1981; 2010; Engle 2001). A VAR modell feltétele tehát, hogy
valamennyi változó stacioner (és nincs egységgyökük), következésképpen nem kointegráltak,
különben a VECM modell alkalmazható.
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A modell változói és
késleltetett értékei

Koefficiens
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error

t-érték

2

Oksági
kapcsolat

0,9033

∆lgÁT  ∆lgY

0,3374

-

0,8762
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R

EU-27
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−8,54726
(0,4417)
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0,0534910
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0,575173
(0,0218**)
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2,74940

4,166
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-
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-
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-
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-
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−1,2506
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7. táblázat: VAR(2) és VECM(2) modell eredményei az EU-ban és Magyarországon 2005-2014
között
Forrás: saját számítás (2017)

A késleltetés hosszának megválasztásában az ún. Akaike, Schwarz-Bayesian és HannanQuinn-féle kritérium alapján Magyarországon a másodrendű késleltetett értékek bizonyultak
szignifikánsnak mindkét tényező vonatkozásában, uniós viszonylatban csak a
foglalkoztatottsági ráta esetében. A VECM modell szerint a támogatás a foglalkoztatottsági
rátára kismértékben – és negatív előjellel – van szignifikáns hatással (hasonlóképpen a VAR
modell eredményéhez, de ellentétes előjellel, az okság iránya azonban mindkét modellben
szignifikáns) uniós szinten, de a ráta értékének jelenbeli alakulását elsőrendű késleltetettje is
szignifikánsan befolyásolta. Az oksági kapcsolatot a változók varianciájának felbontásával
állapítottam meg, ami megmutatja, hogy az egyik tényező változása mennyiben változtatja
meg, azaz mennyiben magyarázza a másik tényező előrejelzési hibájának szórásnégyzetét a
vizsgált időtartam alatt. A varianciafelbontás azt eredményezte, hogy csökkenő mértékben
ugyan, de még a 10. periódusban is 84%-ban van hatással a függő változó késleltetett értéke,
míg a támogatás kevésbé, de növekvő ütemben mind a VAR mind a VECM modellben: a
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modell szerint ugyanakkor a támogatás késleltetett értéke nincs hatással a jelenbeli értékére.
Mivel a reálnövekedési ráta esetében eltérő eredményre jutottam (a VAR modell alapján
szignifikáns és pozitív a hatás, ugyanakkor a VECM modell szerint a két változó nem áll
egymással ok-okozati összefüggésben), ezért azt a következtetést vontam le, hogy nem
állapítható meg egyértelműen a két változó között oksági viszony, ezért nem vizsgáltam a
longitudinális hatásokat. Magyarországon azonban sem a gazdasági növekedésre sem a
foglalkoztatottsági rátára nem mutatható ki a támogatás ok-okozati hatása.
T4.a) A támogatás enyhén és ellentétes előjellel, de szignifikánsan hat a
foglalkoztatottsági rátára az EU-ban. Az oksági kapcsolat irányának szempontjából a
ráta elsőrendű késleltetettje jobban magyarázza jelenbeli értékének alakulását, a
támogatás kisebb mértékben. A támogatás hatása ugyanakkor nem állapítható meg
egyértelműen a reálnövekedési rátára. Magyarországon sem a foglalkoztatottsági ráta
sem a növekedési ráta változására nincs hatással.
Tekintettel arra, hogy a VAR és VECM modellek ill. a variancia felbontás eredményei alapján
az állami támogatás csak a foglalkoztatottsági rátával hozható oksági összefüggésbe, panel
regresziós modellben vizsgáltam a longitudinális hatást. A keresztmetszeti és idősoros
modellekkel szemben e modellek jellemzője, hogy nincs egy konstans érték (αi): a modellek
közüli választást alapvetően az határozza meg, hogy az egyes keresztmetszeti változók időben
változnak-e (vagy invariánsak) ill. az, hogy van-e csoporthatás (a csoportok közötti átlag
időben nem változó differenciái alapján). Ha időben nem változnak, akkor alkalmazható a fix
hatás modell. Rendszerint kisebb elemszámú mintákon alkalmazható. Cottrell-Lucchetti
(2016) szerint, ha viszonylag kissszámú a megfigyelési egységek száma – példaként az EU-t
hozzák föl –, akkor feltételezhető a fix hatás a modellben, ezért a makrogazdasági hatást
ebben a modellben vizsgáltam. Ha a 27 tagállam minden egyes idősorához tartozó konstans
értéket figyelembe vennénk, akkor az egyrészt megnehezítené a regressziós becsléseket,
másrészt a hatásvizsgálat szempontjából a becsült βi értékek a relevánsak. Ennek analógiájára
abból a feltételezésből indultam ki, hogy az αi értékek egy konstans értéket vesznek fel
hosszútávon és így a támogatás – időtől független – fix hatása mutatható ki.
Fix hatás
const
Késleltetés
nélkül
lgÁT
const
Késleltetéssel

lgÁT
lgÁTt-1

(*** p<0,1

Koefficiens
64,4557
(<0,0001***)
0,8560
(0,0527*)
64,4334
(2,40e-067***)
1,0713
(0,0626*)
1,4649
(0,0525*)

Std. error
0,0147

t-érték
483,3503

0,4217

2,0298

0,0371

1732

0,5505

1,946

0,7209

2,32

LSDV R

2

0,8482

0,8645
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8. táblázat: Támogatás hatása a foglalkoztatottsági rátára fix hatás panel regressziós modellben
az EU-ban 2005-2014 között
Forrás: saját számítás (2017)

A VECM(2) modell eredményével ellentétben mind a késleltetést mind az azt nem tartalmazó
regressziós modellben a támogatás pozitív szignifikáns átlagos hatása mutatható ki a
foglalkoztatottsági rátára, ami az éves keresztmetszeti adatok heterogenitására utalhat. Az
oksági kapcsolat alapján a támogatásnak feltételezhetően a panel modellekben is csak
kismértékű hatás tulajdonítható, a pusztán idősoros adatokon alapuló modellek ugyanakkor
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kevésbé pontos eredményre vezethettek. A Welch-féle statisztika szerint elvethető a
nullhipotézis, azaz hogy ne lenne időben változatlan a konstans értéke. Az F-próba értéke
alapján késleltetés nélkül 5,27%-on, késleltetéssel pedig 14,32%-os szignifikancia szint
mellett utasítható el a hibatag heteroszkedaszticitása. A determinációs együttható, LSDV R2 –
ami a viszonylag kisszámú keresztmetszeti és hosszabb idősorú megfigyelések esetében
alkalmazható –, értéke jól magyarázza, hogy a támogatás jelenbeli és elsőrendű késleltetett
értékei befolyásolják pozitívan a ráta alakulását. Az időhatással korrigált modellben a
másodrendű késleltetett érték hatása is kimutatható, ugyanakkor az idő változása csak az 5. és
9-10. késleltetés során bizonyult szignifikánsnak, amelyeket leszámítva igazolható a fix hatás
a modellben. A foglalkoztatottsági ráta késleltetett értékeivel kibővített dinamikus panel
regressziós modellben a támogatás jelenbeli és elsőrendű késleltetett értéke – és a függő
változó első- és másodrendű késleltetettje – is szignifikáns hatással van a ráta jelenbeli
értékére, de el kell utasítani a konstans homoszkedaszticitását. A reálnövekedési rátát
ugyanakkor a fix hatás modellben sem befolyásolta szignifikánsan a támogatás.
T4.b) A támogatás jelenbeli és elsőrendű késleltetett értéke is pozitív szignifikáns fix
hatással van a foglalkoztatottsági rátára az EU-ban.
3.2. Állami támogatás mikroökonómiai hatásai
Meiklejohn (1999) az állami támogatás versenyre gyakorolt hatását a monopolisztikus
piacokra való belépésen, beavatkozáson keresztül modellezte, amit hazai vonatkozásban
Hargita (2003) ismertetett és dolgozott fel. A monopolisztikus piac legfőbb ismérve a piaci
ármeghatározó szerep. A kompetitív piacokhoz hasonlóan a monopólium is a határbevétel és
–költség metszéspontjában éri el profitmaximumát (MR = MC), ahol az utolsó egységnyi
kibocsátás még ugyannyi költség- és bevételnövekményt eredményez. A különbség azonban
abban van, hogy a monopólium úgy alakítja árát, hogy az a határköltsége felett legyen (P >
MC = MR, a profitmaximum max = AR > AC), azaz kisebb kibocsátást nyújt a kompetitív
piacon tevékenykedő vállalkozással szemben. Smith már 1776-ban felismerte a tökéletesen
versenyző és nem kompetitív piacok közötti alapvető különbségeket, többek között abban,
hogy a monopólium jövedelmét „a természetes ráta fölé emeli”, mert áruját magasabb áron
tudja eladni a piacon. Kétségtelen, hogy az államnak a piaci erőfölénnyel való visszaélés
következtében be kell avatkoznia, de az korántsem biztos, hogy a monopol piacon újabb
szereplő(k) bevonásával és támogatásával az oligopolisztikus piac kevésbé lenne
versenytorzító, ha az állam kiadásával állítjuk szembe a piacon kialakult alacsonyabb árat.
Vagyis, ha fogyasztói szinten legalább nem olyan mértékben realizálható az alacsonyabb ár
hatása, mint amennyi az állam kiadása, akkor az kontraproduktív lehet és nem járul hozzá a
jóléti szint növekedéséhez. Kompetitív piacokon a támogatás ezért sokkal inkább a
vállalkozás költségeinek alakulásán és közvetve vagy közvetlenül a fogyasztói hatáson
keresztül fejti ki hatását a versenytorzítás és kereskedelembefolyásolás szempontjából. Előbbi
esetében fő kérdés, hogyan változnak a támogatás hatására a vállalkozás költségfüggvényei és
ezen keresztül hogyan alakul a kibocsátás, utóbbi esetében pedig hogyan járul hozzá a
fogyasztói hasznosság javulásához, a jóléti szint változásához. Friederiszick et al. (2006)
szerint az állami támogatás sokkal inkább torzítja a versenyt azokon a piacokon, amelyek
versenyképesebbek, mert a verseny hatására az alacsonyabb haszonkulcs vagy a piaci
részesedés volatilitása miatt a vállalkozásnak vagy vállalkozások egy csoportjának nyújtott
támogatás nagyobb hatással van a piacra. Beruházási támogatáshoz képest a működési
támogatás pedig jobban és mindig torzítja a versenyt, mert közvetlenül a vállalkozás változó
költségeinek finanszírozására irányul, ami hatással van a vállalkozás versenyképességére és
piaci részesedésére. Fingleton et al. (1999) az állami támogatás hatását a fogyasztói és
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termelői többlet változásán keresztül vizsgálta, szerintük különbséget kell tenni a
vállalkozások és fogyasztók közötti veszteségek és hozamok realizálása között.
3.2.1. EKD beruházási célú támogatási program8
Az EKD regionális beruházási támogatás jogcímen nyújtott vissza nem térítendő
készpénztámogatás, ami elsősorban a termelőcélú – és többek között munkahelyteremtő,
hozzáadott értéknövelő – nagyvállalati szektor beruházásait célozza meg9, a külföldi működő
tőke10 (foreign direct investment, a továbbiakban: FDI) bevonzását és fejlesztését segíti elő,
ezért kiemelt jelentőséggel bír a mindenkori magyar ipar- és gazdaságpolitikai fejlesztésben.
A beáramló FDI által megvalósított beruházások rendszerint nagyvállalatokhoz köthetők. A
nagyvállalati szektor súlya pedig jelentős a magyar gazdaságban: a KSH 2015-ös évkönyve
szerint 2014-ben az ipari termelés mintegy 73%-át adta, az exportértékesítésben ennél is
többet, 80%-ot. Az ipari termelés 95%-át kitevő feldolgozóiparban a 2015-ös évkönyv adatai
szerint a külföldi irányítású és exportorientált leányvállalatoknak van elsősorban kiemelkedő
szerepük: 2013-ban a teljes feldolgozóipari termelés mintegy 50%-át kitevő elektronikai
iparban (97%), járműgyártásban (96%), villamosipari termékek (87%) előállításában és
gépgyártásban (86%). A feldolgozóipari szektor beruházási állományának ¾-e, a termelési
érték, nettó árbevétel és hozzáadott érték 70%-a, a K+F ráfordítások 62%-a, de az
alkalmazottak is mintegy 50%-a külföldi irányítású leányvállalathoz köthető. A KSH 2014-es
adatai szerint a teljes magyarországi beruházási állományban a feldolgozóipar bír a
legjelentősebb részaránnyal (21,4%), ezen belül is a közel 3,4 milliárd euró beruházási
összvolument kitevő járműgyártás a teljes feldolgozóipari FDI állomány 20,2%-át adja. A
számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása 12,7%-os részesedéssel bír, a harmadik
legjelentősebb feldolgozóipari alágazat az élelmiszeripar, ital dohány gyártása pedig 10,7%-os
részesedéssel11.
A hazai támogatási rendszerben az EKD támogatási programból rendszerint azon
vállalkozások beruházásai támogathatók, melyekre uniós forrásból vagy azonos jogcímen
ugyanarra a beruházásra nem nyújtottak támogatást, vagy eleve kizárt az önálló
támogathatóságuk (mint pl. az uniós forrásból finanszírozott hazai pályázati rendszerbe nem
fogadható be pl. a beruházási összeghatár miatt).
Az adatokat a Nemzeti Befektetési Ügynökség (a továbbiakban: HIPA) bocsátotta
rendelkezésemre. A minta nagysága 83 beruházási projektre terjed ki, melybe beletartoznak a
lezárt (34 beruházás záróvizsgálatára került sor összesen), a pénzügyileg lezárt (a támogatási
összeg ténylegesen kifizetésre került és az utóvizsgálat is megtörtént, de a záró még nem, 33
beruházás) és a folyamatban lévő, hatályos támogatási szerződések (16 beruházási projekt)
közül azok, melyek esetében már történt kifizetés. A pénzügyileg nem lezárt szerződések még
a monitoring időszakban vannak, a szerződés szerint folyó beruházásoknál pedig még nem
8

A program mai formájában 2001-ben indult, de a tényleges kifizetésekre csak 2004-től állnak rendelkezésre
adatok.
9
Tekintettel arra, hogy a támogatásra való jogosultság egyik legfontosabb feltétele a jelenértéken minimum 10
millió euró elszámolható költségű beruházás megvalósítása, ill. a minimálisan létrehozott munkahelyek száma is
attól függ, milyen, a regionális támogatási térkép szerint támogatható térségbe és ágazatba irányul (iparba, tercier
és IKT szektorba ill. 2012-ig a K+F-ágazatba).
10
Az NGM adatai szerint 2013-ban a magyarországi FDI állomány 80,6 mrd eurót tett ki, melyből 77,2% az EUból, azon belül is a legjelentősebb súllyal Németországból (24,7%) érkezett.
11
Ezenkívül a gyógyszergyártás, gumi-, műanyag termék gyártása, fém alapanyag, fémfeldolgozási termék
gyártása, valamint nem fém ásványi termék gyártása is 1 milliárd euró feletti beruházási állománnyal
rendelkezik.
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kezdődött meg. Ennek jelentősége abban áll, hogy a megvalósult és pénzügyileg lezárt
beruházásokra fenntartási kötelezettség áll fenn, ami azt jelenti, hogy nagyvállalat esetében 5
– KKV esetében pedig 3 – évig fenn kell tudni tartani a támogatási szerződés szerint vállalt
létszámot és árbevételt, különben a nem-teljesítés arányában (részben vagy akár egészben)
visszatéríttetési kötelezettség keletkezik. Ez alapvetően determinálja azt, hogy a monitoring
időszakban a létszám és árbevétel függvénye a támogatás, hiszen alapesetben abban érdekelt a
kedvezményezett, hogy ne keletkezzen visszafizetési kötelezettsége. Ezért a támogatás hatását
a tényleges kifizetések12 éveiben auditált árbevételre és alkalmazotti létszámra vizsgálom
idősoros és panel regressziós modellekben, tekintettel arra, hogy az átlagos beruházási
időszak a lezárt szerződések esetében 2 év 8 hónap és 5 nap, a pénzügyileg lezártaknál pedig
3 év 10 hónap volt.
A támogatások alatt a ténylegesen kifizetett támogatásokat értem, amiket – a beruházási
volumen adataival együtt – az árhatás kiszűrése érdekében a harmonizált fogyasztói árindex
alapján 2005-ös konstans árakra számoltam át. Az árbevételi és foglalkoztatottak számára
vonatkozó adatokhoz az Igazságügyi Minisztérium elektronikus beszámolói oldalán található,
auditált beszámolókat használtam fel: egy nagyvállalat esetében csak – más telephelyen és
külföldi leányvállalatokkal – konszolidált beszámoló volt elérhető, ezért a vizsgálatból
kizártam. A többi vállalkozás esetében vagy nem készült konszolidált, vagy ha igen, elérhetők
voltak a beruházás helyszínéül szolgáló telephelyi adatok. Abban az esetben, ha az üzleti év
nem január 1-e és decemberi 31-e közé esett, az évet arányaiban nézve a nagyobb mértékben
lefedő, közelebb eső üzleti évet vettem alapul (április 1-je március 31-e esetében az adott évre
vonatkozó adatokat, ill. szeptember 1-je és augusztus 31-e közé eső időszakra pedig a
következő évit). A külföldi valutában elérhető adatokat az adott évi MNB középárfolyam
átlagával váltottam át Ft-ra. A vizsgált vállalatok árbevételre vonatkozó adatait a KSH
exportértékesítési árindexével korrigáltam és számoltam át 2005-ös konstans árakra,
tekintettel arra, hogy 2005-2014 között az átlagos árbevételük 82%-a exportból származott
(73-91% között szóródó értékekkel).
A lezárt és azon hatályos szerződések, amelyek alapján 2014-ig volt kifizetés, 2004-2014
között a kedvezményezett vállalkozások – 2005-ös konstans áron átszámolva – 1.302,4
milliárd Ft elszámolható költségű beruházást valósítottak meg. A támogatott beruházások
összköltségére vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat, a beruházások volumene vélhetően
nagyobb volt tekintettel arra, hogy a projekt nem elszámolható költségei nem támogathatók
ill. azok a költségek, amelyek nem támogatható tevékenységhez kapcsolódnak. A jóváhagyott
támogatási összeg 2004-2015 között konstans áron összesen mintegy 207,5 milliárd Ft-ot tett
ki, amiből ténylegesen 133,5 milliárd Ft került kifizetésre, évente átlagosan 12,1 milliárd Ft.
Összesen 31.500 új munkahely létesült, beruházásonként átlagosan 394. A kedvezményezett
vállalkozások alkalmazottainak átlagos száma 1.221 fő, az árbevétel nagysága átlagosan 333
milliárd Ft, egy beruházás elszámolható költsége átlagosan 19,7 milliárd Ft, amire 1,81
milliárd Ft támogatás jutott. Egy létrehozott munkahelyre vetítve átlagosan 687,2 millió Ft
árbevétel és 4,6 millió Ft támogatás esett.
Az újrabefektetések súlya jelentős: a vizsgált időszakban a beruházások közel negyede (20
db.), ami 7 vállalatcsoporthoz köthető, melyből 2-2 beruházás 5-höz, 3 ill. 7 pedig egy
cégcsoporthoz. A valóságban ez nem jelenti azt, hogy más (nagy)vállalat ne ruházott volna
be, sőt, de vagy nem kért EKD támogatást (vagy más jogcímen, más célra és más forrásból),
12

A hatályos szerződések közül a vizsgálatba nem tartoznak bele azok, amelyek esetében 2015-ben nem került
sor támogatás kifizetésére, 2016-ra pedig még nem álltak rendelkezésre adatok 2017. január 31-ével. A
regressziós elemzés ténylegesen így 65 vállalkozást és beruházásaikat öleli fel.
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de előfordult az is, hogy benyújtotta kérelmét (és kapott is támogatói ajánlatot), de a
szerződéskötésig nem jutott el13. Arra is van példa, hogy a beruházás befejezéséig nem került
sor támogatás lehívására – azaz a kedvezményezett lemondott a támogatásról –, mert pl. előre
nem volt látható biztosítottnak az, hogy a szerződés szerint vállalt beruházás és
kötelezettségvállalások 100%-ban meg fognak valósulni14.
A beruházási volumen, támogatás és létszám esetében is jelentős a szórás, a változók
eloszlásfüggvényei is baloldali ferdeséget és csúcsosságot rajzolnak ki, ami arra utal, hogy az
egyes függvények nem normál eloszlást követnek, a jellemző gyakori értékek a relatíve
alacsonyabb volumenű (<22 milliárd Ft), támogatási összegű és létrehozott munkahelyek
számával (<311 fő) rendelkező beruházások, ami nagyszámú relatíve kisebb volumenű
beruházásra utal, egyúttal arra, hogy nem jellemzőek az átlag és maximum közötti értékek. A
támogatás értéke arányos a beruházási volumennel és a létrehozott munkahelyek számával, a
támogatási arány ugyanakkor a beruházás nagyságával nem korrelál. Ennek hátterében
egyrészt a regionális beruházási támogatásokra vonatkozó degresszivitási szabály állhat, a
jelenértéken 50 millió euró feletti elszámolható költségű nagyberuházásokra nyújtható
kiigazított, csökkentett mértékű támogatási összeg, másrészt az, hogy a támogatást nyújtó
hatásköre a beruházásra nyújtható támogatás mértékének és arányának meghatározása, azaz
kevesebb támogatás ítélhető meg, mint amennyi a regionális támogatási térkép alapján
elméletileg járna.
Járműipar
Könnyűipar
Nehézipar

10%
5%
23%
13%
14%

SSC

49%
17%
13%

60%

16%

65%

15%

4. ábra: Beruházási volumen, támogatás és létrehozott munkahelyek szektorális relatív
megoszlása15
Forrás: HIPA által szolgáltatott adatok alapján saját szerkesztés (2017)

A lezárt szerződések alapján a megvalósított beruházások nagyrésze (25 beruházás) döntően a
járműiparba és a kapcsolódó autóipari beszállítói iparágba koncentrálódott mind az
13

Vagy abban az esetben, ha a támogatási szerződés megkötésére sor került, de pl. a beruházás és támogatási
összeg nagysága miatt a támogatás nyújtására a Bizottság engedélye, azaz jóváhagyó határozata nélkül nem
kerülhetett sor.
14
Pl. a megváltozott piaci körülmények és/vagy a makrokörnyezetben beálló változások miatt, a vállalat
üzletpolitikájába pedig nem fért volna bele az, hogy a nem-teljesítés arányában részbeni (vagy szélsőséges
esetben teljes) visszatéríttetési kötelezettsége keletkezzen.
15
A belső karéj jelöli a beruházás nagyságát, a köztes a támogatás, a külső pedig a létrehozott munkahelyek
relatív megoszlását.
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elszámolható költségeket (850 milliárd Ft) mind a létrehozott munkahelyeket (12.760 fő)
illetően. A kifizetett támogatási összeg mintegy 60%-a ebbe a szektorba irányult. A
könnyűiparban (papír-, gyógyszeripar, elektronikai eszközök gyártása) 20 támogatott
beruházás realizálódott, relatív súlyát tekintve a nehéziparral (gépgyártás, fém-, vegyipar,
építőipari termékek, összesen 11 beruházás) mutat nagyban hasonlóságokat. A jellemzően
munkaerőintenzív szolgáltatási ágazatban (a létrehozott munkahelyek száma megközelíti a
könnyű- és nehéziparban létrejöttekét) 10 támogatott szolgáltató központ (shared service
centre, a továbbiakban: SSC) létrehozására irányuló beruházás valósult meg, egy kivételével
mind Budapesten, feltehetőleg a szakképzett és kvalifikált munkaerő rendelkezésre állása
miatt. Az ipari ágazatok jellemzője az elszámolható költségek tárgyi eszközökön és
immateriális javakon alapuló támogatása, míg a tercier szektorban a személyi ráfordításokon
alapú támogatás. A járműipar dominanciáját egyértelműen jelzi, hogy az összes többi
ágazatban létrehozott munkahelyek száma közelíti csak meg, a beruházási volumen viszont
alig több mint a felét éri csak el.
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5. ábra: Beruházási volumen, támogatás és létrehozott munkahelyek területi megoszlása a
beruházó cégek országrelációjában és a magyarországi régiókban
Forrás: HIPA által szolgáltatott adatok alapján saját szerkesztés (2017)

Mindösszesen 3, magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező vállalat (mindhárom Észak-alföld
régióban) részesült támogatásban, az összes többi beruházás külföldről érkezett 17 ország
relációjában (9 az EU-ból), egy 2 ország vegyes beruházásaként, kettő pedig 2-2 ország
relációjában. Hazánkban a legjelentősebb és -nagyobb relatív súllyal, a 14 támogatott
beruházást – amiből kettő SSC-t leszámítva valamennyi a járműiparba irányult – megvalósító
Németország bír a támogatott beruházások elszámolható költségeinek és létrehozott
munkahelyek több mint felével és a kifizetett támogatások összegét illetően is.
Nagyságrendileg a legnagyobb volumenű beruházások sorrendben Közép- és NyugatDunántúl, ill. Észak- és Dél-Alföld régióban valósultak meg közel 950 milliárd Ft értékben és
több mint 14.500 munkahelyet teremtve. Őket Közép-Magyarország régió követi, Budapesten
alatta marad a Pest-megyei beruházásokra fordított összegnek, de közel kétszer annyi
munkahely jött létre; Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl régióban realizált beruházások
nagyságával összeszámolva is Nyugat-Dunántúl régióét közelíti csak meg. Az átlagos
beruházási volumen 154 milliárd Ft 13,4 milliárd Ft támogatással és 2.736 fő munkahellyel
régiónként: egy beruházás elszámolható költsége átlagosan 27,6 milliárd Ft
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(legkoncentráltabban, az átlagot meghaladó összegben azonban Dél-Dunántúl régióban
realizálódott, 46,6 milliárd Ft értékben), amire 1,8 milliárd Ft támogatás jut. A beruházások,
így a munkahelyek számát tekintve Dél-Dunántúl régióban mindössze egy támogatott
beruházás valósult meg 126 főnek adva ezzel munkát. A legtöbb támogatott beruházás
Budapesten (15 db.) realizálódott, átlagosan 8 támogatott beruházás jellemző régiónként.
Tekintettel arra, hogy a disszertáció keretében területi elemzéssel nem foglalkozom, a
támogatások térségi összefüggései, hatások vizsgálata nem képezik tárgyát kutatásomnak.
Estimated density of TÁMOGATÁSI ARÁNY
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6. ábra: Támogatási arány sűrűségfüggvénye
Forrás: saját számítás (2017)

A Gauss-féle kernel sűrűségfüggvény alkalmazásával a változó normál eloszlásának
valószínűsége tesztelhető. A sokaság gamma eloszlást16 követ. Az esetek közel 90%-ában (70
beruházás) a támogatási arány 15% alatt maradt, miközben a regionális támogatási térkép
alapján még Budapesten17 is 25% volt a támogatási intenzitás maximális mértéke, Pest
megyét ill. Nyugat-Dunántúl régiót (30%), Közép-Dunántúl régiót (40%) leszámítva a többi
négyben pedig a maximális 50%. Ez abból a szempontból érdekes, hogy a lezárt támogatási
szerződések közül 9 Budapesten, 3 Pest megyében, a pénzügyileg lezártak esetében pedig 6
ill. 4, tehát összesen 22 2010-ig megvalósult beruházás volt, és mindössze egyetlen olyan
akadt, ami 2011-ben, amihez alacsonyabb (10%) támogatási intenzitás szerint volt
megítélhető támogatás.

16

Vagyis a sokaság normál eloszlásának várható értéke -1 és 1 közé esik, a támogatási arányra azonban nem
értelmezhetők a negatív értékek.
17
A gazdasági fejlettsége révén, mint „phasing-in” támogatható térségben 2011-től már csak 10%.
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Ez az aszimmetria két okkal hozható összefüggésbe:
1. a támogatás államháztartási hatásvizsgálata: az költségvetési megtérülés a támogatás
nyújtásának feltétel, ami azt jelenti, hogy számszerűsítésre és összegzésre kerülnek az
államháztartás számára várható, a beruházási és monitoring időszak alatt felmerülő
többletbevételek18, amiket a támogatás összegével állítanak szembe, jelenértéken.
Azaz valamennyi esetben alapvető feltétel a pozitív egyenleg legkésőbb a monitoring
időszak végére.
2. az EKD támogatásban részesült cégek a beruházáshoz rendszerint fejlesztési
adókedvezményt is igénybe vesznek, amit a maximális támogatási intenzitás
mértékéig igényelhetnek (és érvényesíthetnek elméletileg) a megítélt EKD támogatás
összegének levonásával.
A valós támogatási arány az egyazon jogcímen és beruházáshoz megítélt támogatás
halmozásával azonban lehet magasabb, az államháztartás számára azonban követelmény a
beruházáshoz nyújtott támogatás közvetlen államháztartási megtérülése.
Disszertációm keretében az EKD támogatási program költségcsökkentő és bevétel- ill.
foglalkoztatottság-növelő hatásának kimutatására teszek kísérletet a 2004-2015 között
rendelkezésre álló adatok alapján. A vizsgálatot két részre bontottam:
- a beruházási támogatás és elszámolható költségek közötti összefüggés;
- a vállalkozás árbevételének (Y) és foglalkoztatottak számának (EMPL) növekedésére
irányuló hatás vizsgálata tekintettel arra, hogy a témában releváns nemzetközi
tanulmányok nagyrésze is a foglalkoztatottságra gyakorolt hatást, ill. a
termelékenységet állítja középpontba (ld. Criscuolo et al. 2012; Hart et al. 2008;
Mouqué 2012)
Abból a feltételezésből indultam ki, hogy a támogatás amellett, hogy csökkenti a
kedvezményezett vállalatok beruházásának elszámolható költségét, árbevételük növeléséhez
is hozzájárul. Criscuolo et al. (2012) tényellentéten alapuló tanulmányában arra a
következtetésre jutott, hogy a támogatás nemcsak csökkenti a vállalkozás effektív
tőkeköltségét, de növeli a tőkéjét is egyúttal a támogatás nélküli helyzethez képest. A teljes
tényező-termelékenységre azonban nincs szignifikáns hatással a támogatás. Hipotézisem
elméleti alapja a versenyző piacokon tevékenykedő vállalkozás profitmaximalizáló és
költségminimalizáló magatartása, feltételezve azt, hogy a kibocsátást az ár és mennyiség
határozza meg.

18

Számszerűsítik a beruházástól várható munkaadói, munkavállalói járulékokat, a befolyó adók mértékét (ÁFA,
jövedéki, a megítélt fejlesztési kedvezménnyel csökkent társasági adót és személyi jövedelemadót), megbecsülik
az államháztartás költségmegtakarítását, mint bevételt jelentő tételeket is (pl. munkanélkülijáradékmegtakarítás). Nem számolnak ugyanakkor a multiplikátor, azaz a gazdaságban multiplikálódó hatásokkal: a
közvetett munkahelyteremtéssel, a beszállítók által fizetett járulékokkal, a vállalatnál már foglalkoztatottak után
fizetett járulékokkal, a helyi adókkal, az addicionális hatásokkal, képzési támogatással és a munkavállalók
jövedelmének fogyasztásra kerülő hányadával sem.
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7. ábra: Beruházási volumen (Volumen) és támogatással csökkentett elszámolható költségek
(Volumen reál), ill. EKD támogatások jóváhagyott összege (Terv) és tényleges kifizetése (Tény)
2004-2015 között konstans áron
Forrás: saját szerkesztés (2017)

Ami a megítélt támogatásokat és tényleges kifizetéseket illeti, jelentős különbség figyelhető
meg. Előbbi a támogatási szerződés elszámolható költségének és támogatási összegének
ütemezése szerinti kötelezettségvállalást jelent az adott évi költségvetési előirányzat terhére:
szélsőséges példa, de akad olyan támogatás, amely utolsó részletének a szerződés megkötése
után hét évvel került sor. Ennek hátterében természetesen számos ok állhat. A jóváhagyott
támogatás így mindig egy hipotetikus összeg, hiszen annak kifizetése egyrészt a beruházás
megvalósításától, így az elszámolható költségek felmerülésétől és a számlák benyújtásától
függ, másrészt a külső körülményekkel, makrogazdasági környezet alakulásával (pl. a 2008-as
válság kapcsán), kínálati oldalon a piaci versennyel, keresleti oldalon pedig a fogyasztói
szokások megváltozásával is összefüggésbe hozható. Ha pl. csúszik a beruházás, akkor a
kifizetés is, de az eredeti szerződés szerinti ütemezéshez képest jelenértéken feltételezhetően
alacsonyabb lesz a támogatási összeg, hiszen annak kifizetése csak később fog megtörténni.
Ha időben előbb merülnek föl a költségek, az a támogatási intenzitás növekedéséhez vezet,
azaz jelenértéken számolva magasabb támogatási összeget eredményez. Ezt tiltják a
szabályok. Ha megváltoznak a körülmények és tegyük fel, hogy a kedvezményezett csak
alacsonyabb volumenű beruházást valósít meg, akkor a támogatási összeg arányosan
csökkentett összegére lesz jogosult. Vagy fordított esetben, ha a vártnál kedvezőbben, akkor
nem lesz jogosult több támogatásra, mert a szerződéskötés időpontjában érvényes, azaz
alacsonyabb támogatás összegéért is elvállalta, hogy meg fogja valósítani, így az a fölötti
(arányos) rész nem támogatható. Valamennyi esetben azonban a támogatási szerződés
módosítása szükséges.
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A beruházások elszámolható költsége összesen 210,9 milliárd Ft-tal 1.081,7 milliárd Ft-ra
csökkent, azaz átlagosan 19,2 milliárd Ft-tal kerültek kevesebbe a ténylegesen kifizetésre
kerülő támogatások révén 2004-2014 között. Az utolsó két év költségeinek és a támogatások
kifizetésének jelentős visszaesése és következésképpen a kettő közti különbség mérséklődése
a korábbi projektek kifutásával és kifizetésének lezárulásával magyarázható ill. azzal, hogy a
hatályos szerződésekre vonatkozóan a pénzügyi záráskor fognak rendelkezésre állni adatok a
tényleges kifizetésekről, egyelőre az éves célelőirányzat terhére a szerződés szerinti várható
kifizetésekről van információ.
3.2.2. Idősoros és panel regressziós modellek eredményei
A mikroszimuláció során a támogatásnak a kedvezményezett vállalatok alkalmazottainak
számára és árbevételére gyakorolt hatását vizsgáltam meg. Feltételeztem, hogy a támogatás
pozitívan járult hozzá a tényezők változására és az oksági kapcsolat iránya is igazolható. A
makrogazdasági hatásvizsgálat analógiájára első lépésben a változók idősorainak
autokorreláltságát, -regresszivitását, kollinearitását, stacionaritását és kointegráltságát
vizsgáltam meg. A változók közül az alkalmazottak idősora bizonyult korreláltnak és saját
késleltetett értékétől függőnek, az árbevétel esetében a másodrendű késleltetett értékig
bezárólag szignifikánsan (a kollinearitás teszt eredményei pedig közel állnak az 1-hez, ahogy
a foglalkoztatottak számának esetében is). Egy változó esetében sem vethető el az egységgyök
jelenléte, az árbevétel és támogatás ill. a foglalkoztatottak száma és támogatás relációjában a
kointegráltság, ezért a VECM modellbe a változók transzformált (logaritmizált) értékeit, a
VAR modellbe pedig differenciáikat építettem be.
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9. táblázat: EKD támogatási program VAR és VECM modelljének eredményei
Forrás: saját számítás (2017)

Az árbevétel és alkalmazottak számának esetében is a késleltetés hosszának megválasztásában
a másodrendű értékek bizonyultak szignifikánsnak. Az autoregresszív modellek azonban csak
az árbevétel esetében vezettek szignifikáns eredményre és csak az elsőrendű késleltetett
értékekig bezárólag: mind a VAR mind a VECM modellben a t-1 időpontban kifizetett
támogatás szignifikánsan növelte az árbevétel jelenbeli értékét. Mindazonáltal a VECM
modell magyarázó ereje magasabb (81,63% ill. 96,12%) a VAR modellhez képest, az okság
irányát illetően viszont ebben a modellben állapítható meg egyértelműen, hogy a támogatás
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elsőrendű késleltetett értékétől függ az árbevétel és a saját jelenbeli értéke. A
varianciafelbontás tesztje is pontosabb eredményre vezetett a VAR modellben: a 10.
periódusban a támogatás már 50%-ban magyarázza az árbevételt, míg saját értékétől 76%-ban
függ. A VECM modellben is növekvő ütemben magyarázza a támogatás az árbevételt, de
alacsonyabb mértékben (32%), miközben a reláció fordítva is igaz, azaz hasonló mértékben
függ az árbevétel késleltetett értékétől. A támogatás ugyanakkor a foglalkoztatottak számának
változására nincs szignifikáns hatással.
A VAR modell eredményei és oksági kapcsolat alapján panel regressziós modellben
vizsgáltam a támogatás longitudinális hatását. Időben nem állandó változók esetén nem
alkalmazható a fix hatás panel regressziós modell, továbbá, ha a mintánk elemszáma nagy
és/vagy vannak hiányzó értékek vagy mintavétel alapján véletlenszerűen kiválasztott mintával
dolgozunk, akkor feltételezhető, hogy a véletlen hatás modell alkalmazható, ami a
csoporthatást is tudja kezelni (Cottrell-Lucchetti 2016; Arellano 2003; Arellano-Bond 1991).
A random hatás a „pooled” 19 modell és az ún. köztes becslőfüggvény súlyozott mátrixának
átlaga. A mikroszimuláció során ezért véletlen hatás modellben vizsgáltam a támogatás
árbevételre és foglalkoztatottak számára gyakorolt hatását.
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10. táblázat: EKD támogatás hatása az árbevételre és foglalkoztatottak számára panel
regressziós modellben
Forrás: saját számítás (2017)

A késleltetés nélküli véletlen hatás panel regressziós modellben a támogatás változásának
hatására mind az árbevétel mind a foglalkoztatottak száma is emelkedik, de kismértékben. A
Breusch-Pagan teszt alapján azonban nem vethető el az egységspecifikus hiba
szórásnégyzetének nullhipotézise, azaz az időbeli változatlansága. A Hausman-teszt szerint a
modell konzisztens, de a 2 értéke viszonylag magasnak mondható. A VAR és VECM
modellek eredményeinek analógiájára a panel regressziós modellben is kimutatható a
támogatás pozitív szignifikáns hatása az árbevételre (és foglalkoztatottak számának
változására is), de nem vethető el a maradéktag időbeli állandósága. A VAR és VECM
modellek eredményei alapján tehát abból a feltételezésből indultam ki, hogy a panel
regressziós modellben is a másodrendű értékekig bezárólag befolyásolja a támogatás a
függőváltozó jelenbeli értékét a késleltetett értékeivel kibővített általánosított legkisebb
négyzetek módszerével becsült véletlen hatás panel regressziós modellben.

19

A „pooled” regressziós modell egy összefoglaló modell, leginkább a fix és véletlen hatás modellel való
összehasonlításra alkalmas, önmagában torz eredményre vezethet, ezért eltekintettem az alkalmazásától.
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Std. error

z-érték

Wald-teszt

Sarganteszt

1. Modell (y=árbevétel)
ΔlgYt-1
const
Időhatás
nélkül

lgÁTt
lgÁTt-1
ΔlgYt-2

Időhatás
esetén

lgÁT
lgÁTt-1
lgEMPLt-2

Időhatás
nélkül

lgÁTt-2
lgEMPLt-1

Időhatás
esetén

lgEMPLt-2
lgÁTt-2

(*** p<0,01

** p<0,05

0,591636
(<0,0001***)
6,78782
(<0,0001***)
0,0358013
(0,0467**)
0,0658502
(0,0024***)
0,0780599
(0,0038**)
0,0503257
(0,0004***)
0,0697875
(0,0007***)

0,110549

5,3518

1,55032

4,3783

0,0179977

1,9892

0,0216494

3,0417

0,0269681

2,8945

0,0143193

3,5145

0,0206194

3,3846

120,282
(0,0000***)

20,1228
(0,7404)

26,0449
(0,0001***)

32,2267
(0,0555**)

11,4596
(0,0430**)

17,2784
(0,3678)

148,32
(0,0000***)

8,68075
(0,5626)

2. Modell (y=EMPL)
0,135272
(0,0104**)
−0,0093602
(0,0891*)
0,21601
(<0,0001***)
0,173481
(<0,0001***)
−0,0090759
(0,0834*)
* p<0,1)

0,052816

2,5612

0,00550539

−1,7002

0,0176401

12,2454

0,0187157

9,2693

0,00524233

−1,7313

11. táblázat: EKD támogatás hatása az árbevételre és alkalmazottak számának változására
dinamikus panel regressziós modellben
Forrás: saját számítás (2017)

Az autoregresszív és késleltetés nélküli panel modellekhez hasonlóan a támogatás jelenbeli és
elsőrendű késleltetett értékének szignifikánsa hatása mutatható ki a véletlen hatás dinamikus
panel regressziós modellben. Az időhatással kiegészített és a változók másodrendű
késleltetésivel bővített modellben egyedül a 8. időpont befolyásolja szignifikánsan az
árbevételt, a kapott eredmények alapján nincs trendhatás20. A Wald-féle teszt értéke a
regresszorok (és a kétértékű időváltozók) szignifikancia szintjét mutatja meg a dinamikus
panel regressziós modellben. A tesztstatisztikák alapján egyik modellben sem vethető el az
időhatás jelenléte. A Wald tesztek együttes szignifikanciáját, ill. a változók hibataggal való
első- és másodrendű autokorrelációját pedig a Wald teszttel aszimptotikus Sargan-féle teszt
adja meg: az árbevétel esetében az időhatás nélküli modell vezetett robusztusabb eredményre,
a foglalkoztatottak esetében az időhatással bővített modell. Amíg a támogatás jelenbeli és
elsőrendű késleltetettje is az árbevétel növekedéséhez járul hozzá, a foglalkoztatottak
számának változására negatív hatással van, igaz, csak a másodrendű késleltetett érték
befolyásolja szignifikánsan. Mindkét modell függ azonban a saját késleltetett értékeitől is. A
véletlen hatás dinamikus panel regressziós modellek eredményei megerősítik a VAR és
VECM modellek eredményeit: a támogatás elsőrendű késleltetettje (és jelenbeli értéke is)
pozitívan hat az árbevételre, mint a saját késleltetettje, de az okság iránya egyértelműen csak a
VAR modellben volt megállapítható.

20

Az elsőrendű késleltetést tartalmazó modellben azonban szignifikánsnak bizonyult az időváltozó.
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T5. A beruházási támogatás amellett, hogy csökkenti a kedvezményezett vállalkozás
beruházásának elszámolható költségeit, hozzájárul a vállalat kibocsátásának
növekedéséhez: a támogatás elsőrendű késleltetettje (és jelenbeli értéke is) pozitívan hat
az árbevételre. A foglalkoztatottak számának változására gyakorolt hatás azonban nem
állapítható meg egyértelműen.
A mikrogazdasági hatásvizsgálat eredményei Csoma (2017) tanulmányával mutatnak
hasonlóságot: vizsgálatában a támogatások társadalmi hasznosságának és és abszorpciós
képesség dichotómiájára világít rá, vagyis arra a kettősségre, mely szerint egy beruházás
támogatása társadalmilag abban az esetben kívánatos és szükséges, ha – figyelembe véve az
externális hatásokat is –, pénzügyi nettó jelenértéke negatív, azaz piaci alapon nem térülne
meg. Viszont irreális, gazdaságilag irracionális lenne azt elvárni, hogy az „olcsóbb tőke”
pótlólagos beruházásokat generálna és a foglalkoztatottak számának növekedését
eredményezné, következésképpen nemzetgazdasági szinten is emelné a foglalkoztatottság
szintjét és hozzájárulna a gazdasági növekedéshez. Tanulmányában a disszertációmhoz kb.
azonos mintanagysággal21 dolgozott és hasonló, beruházási célú, vissza nem térítendő
támogatások hatását vizsgálta. Mikrogazdasági szinten arra a következtetésre jutott, hogy
egyértelműen az árbevételre mutatható ki az (uniós) támogatás szignifikáns és pozitív hatása,
az alkalmazottak számának változására ugyanakkor nem. Eredményei azért is
elgondolkodtatóak, mert a hatásvizsgálaton túl a támogatások versenyképességi
összefüggéseire is rávilágított és jutott arra a következtetésre, hogy a nagyobb
vállalkozásoknak22 nyújtott szubvenciók nem járultak hozzá versenyképességük javításához a
nemzetközi téren. Hasonló megállapításra jutott Banai et al. (2017): tanulmányukban a
mikro–, is- és középvállalkozásoknak a 2007-2013 közötti programozási időszakban nyújtott
vissza nem térítendő uniós források hatását vizsgálták mikroszinten és bár szintén arra az
eredményre jutottak, hogy a vállalkozásoknak megítélt támogatások összességében ugyan
hozzájárultak az árbevétel, a bruttó hozzáadott érték és foglalkoztatottak számának
növeléséhez, de a támogatás révén nem javult sem a versenyképességük és nem is lettek
termelékenyebbek. Emellett megállapították, hogy a támogatási formák között nincs
szignifikáns különbség, tehát az, hogy vissza vagy vissza nem térítendő, közvetlen ill.
közvetett formában részesültek-e támogatásban a kedvezményezett vállalkozások, ami azt
feltételezi, hogy a versenytársakhoz képest alapvetően tőkeerősebb, jobb pénzügyi, jövedelmi
helyzetben (a pénzügyi piacokhoz jobban hozzáférő) voltak. Az állami szubvenciónak ezért
kiszorító hatása lehet: az adott piacon tevékenykedő, de nem támogatott vállalkozás
versenyhátrányba kerülhet, ill. belépési korlátot állíthat új versenytársak megjelenése elé.
Nemzetközi összehasonlításban a mikrogazdasági hatásvizsgálat eredményei leginkább
Martini-Bondonio (2012) tanulmányával állíthatók párhuzamba: ők azonban arra a
következtetésre jutottak, hogy a nagyvállalatoknak nyújtott támogatások nemhogy ösztönző
hatással nincsenek – mivel a támogatási program keretében finanszírozott projekteket
támogatás nélkül is megvalósították volna –, hanem egyenesen nincs vagy akár szignifikánsan
negatív hatást fejt ki a foglalkoztatottságra, árbevételre és beruházásra. Igaz, ők a Kohéziós
Alapból nyújtott források hasznosulását – ami nem egy és ugyanaz az uniós értelemben vett
állami támogatásokkal – vizsgálták két különböző területi síkon (olaszországi makro- és
mezoszinten), valamint két eltérő időintervallumban.

21

A 100 millió Ft feletti támogatásban részesült, mintegy 80 vállalkozást felölelő, nem reprezentatív mintában
véletlenszerű mintavétel alapján vizsgálta a támogatás hatását.
22
Nagyobb vállalkozások alatt a szerző szerint a legalább 20 főt alkalmazó, a teljes mintanagyság mintegy 87%át kitevő vállalkozásokat kell érteni.
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Disszertációmban a mikroszimuláció eredményei mindazonáltal fenntartásokkal kezelendők,
tekintettel arra, hogy 100%-ban nem állapítható meg a támogatás árbevételre – ill.
alkalmazottak számára – gyakorolt hatása és nem is tulajdonítható annak, mivel a gyakorlat
azt mutatja, hogy a tényleges kifizetés utolsó időpontja egybeesik a monitoring időszak
megkezdésével, ami egyet jelent azzal, hogy a kedvezményezett vállalkozásnak a támogatási
szerződésben vállalt, a beruházás fenntartására vonatkozó kötelezettsége megkezdődik. Ezért
nem zárható ki a szelekciós hatás és szubjektivitás, mert a kedvezményezett vállalat
alapvetően abban érdekelt, hogy ne keletkezzen a nem-teljesítéssel arányos visszafizetési
kötelezettsége a monitoring időszakban. Nem elhanyagolható az sem, hogy a vizsgálat során
eltekintettem a hasonló – regionális beruházási támogatás – jogcímen (pl. fejlesztési
adókedvezményként) nyújtott és egyéb támogatásoktól, így azok hatása nem tükröződik
vissza az eredményekben.

4. A kutatási eredmények felhasználási lehetőségei
Az állami támogatások hatásának vizsgálata eddig kevésbé vizsgált kutatási területnek
számított. A „What works centre for local growth” gazdasági növekedéssel és támogatások
hatásvizsgálatával, értékelésével foglalkozó nemzetközi gazdaságkutató intézet tizenegy
ágazatban23 nyújtott támogatások vizsgálatával foglalkozó tanulmányokat vett górcső alá és
jutott arra a következtetésre, hogy – a saját minimumkövetelményeiknek megfelelő – valódi
hatásértékelésnek, -vizsgálatnak a tanulmányok mindössze töredéke tekinthető 24. Támogatási
program tényellentéten alapuló valós, minőségi hatásvizsgálata nemzetközi szinten is szinte
még-még gyerekcipőben jár, ahogy hazánkban is csak elenyésző számban lehet rá példát
találni (Béres 2008). Nem véletlenül, hiszen az állami támogatásoknak önálló
szabályrendszere van az Európai Unióban, ami meghatározza a tagállamok mozgásterét,
történetesen azt, hogy mit lehet és mit nem. Ez a szabályrendszer egyedülálló, sehol máshol –
legyen szó államról, államok szövetségéről vagy integrációról – nem alakult ki, ill. nincs ilyen
szintű és komplex szabályozás, mint az Unióban az állami beavatkozásra. Ugyanakkor a
hatásvizsgálat igénye az állami támogatások ellenőrzési gyakorlatában való előrelépéssel
párhuzamosan erősödött fel.
A támogatások makro- és mikrogazdasági hatása a nemzetközi szakirodalomban is vitatott.
Disszertációmban makroszinten az EU-ban és Magyarországon 2004 és 2014 között nyújtott
állami támogatások nem tényellentéten alapuló, mikroszinten pedig a beruházás elszámolható
költségeire, ill. az árbevételre és foglalkoztatottak számának változására gyakorolt – szintén
nem kontrafaktuális – hatásának vizsgálatára vállalkoztam. A regressziós modellek azt
igazolták vissza, hogy makroszinten a támogatás a foglalkoztatottsági rátára van szignifikáns
hatással – de az okság iránya nem állapítható meg egyértelműen –, a gazdasági növekedésre
ugyanakkor nem. Mikrogazdasági szinten egyértelműen az árbevételre gyakorolt pozitív hatás
mutatható ki szignifikánsan, az alkalmazottak számára azonban nem.
Mindezek tükrében úgy vélem, hogy az állami támogatások mikro- és makroszintű – nem
tényellentétes – ex-post hatásvizsgálatára törekvő kísérletem hiánypótló lehet a döntéshozatal,
a hatékony(abb) programtervezés aspektusából, de mindenekelőtt a támogatás reálgazdasági
hasznosulásáról, hatásairól kaphattunk átfogó képet.
23

A teljesség igénye nélkül: közlekedés, innováció, foglalkoztatás, képzés, üzleti tanácsadás, finanszírozási
forrásokhoz való hozzáférés, szélessáv, stb.
24
A közlekedési ágazatban 2015 végéig pl. 2300, OECD tagországokban készített tanulmányt tekintettek át,
melyből csupán 29-et minősítettek hatásértékelésnek és csak 6 vizsgálta a támogatás (foglalkoztatásra) gyakorolt
hatását, amiből kettő esetében tudták csak a támogatás pozitív hatását kimutatni.
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5. A kutatás jövőbeli irányai
A kutatás irányát és síkját tekintve távlati célom az állami támogatások mélyebb szintű
hatásértékelése, makro- és mikrogazdasági szinten egyaránt: előbbi esetben a támogatások és
a termelékenység ill. versenyképesség közötti összefüggés vizsgálata, párhuzamba állítása,
területi szinten pedig azonosságok és különbségek feltárása klaszterek képzésével az egyes
uniós tagországokban. Az MNB 2015. évi jelentése szerint az FDI állomány és újrabefektetett
jövedelem Magyarországon jelentősnek mondható: régiós összehasonlításban GDP arányosan
a legmagasabb, fajlagosan pedig a második, uniós összevetésben pedig a relatíve fejlettebb
tagállamokhoz képest nálunk magasabb megtérülés várható, így mikroszinten célom az EKD
támogatások mélyebb szintű, tényellentéten alapuló közvetlen és közvetett hatások vizsgálata
a vállalkozás jövedelmezőségére és nyereségességére – a kezelt csoporttal leginkább
szembeállítható – kontrollcsoporthoz képest az egyéb támogatások hatásának kiszűrésével
mezo- és makrogazdasági szinten egyaránt (pl. az exportösztönzésben). Abban az esetben, ha
nem állna rendelkezésre elegendő mennyiségű és minőségű kontrollcsoport, más, a
jelenlegivel leginkább összehasonlítható támogatási programhoz viszonyított hatás vizsgálata
is informatív lehet: az EKD esetében pl. a 2016-ban indult, szintén a nagyvállalatokat – de
magyar tulajdonosi háttérrel rendelkezőket – megcélzó beruházási támogatási programmal
való összevetése. De tanulságos lehet a környező – elsősorban a Magyarországgal
szomszédos és gazdaságilag hasonló fejlettségű – Kelet-közép európai országok támogatási
programjaival való összehasonlítás is.
A kutatás jövőbeli másik iránya az állami támogatások területi hatásainak, térségi
összefüggéseinek vizsgálata térökonometriai módszerek alkalmazásával: a vizsgált kérdés,
hogy az egyik térségben nyújtott támogatás hogyan hat a másik térségre (tovagyűrűző, elszívó
vagy neutrális hatást fejt-e ki), azaz a támogatás térbeli függőség, interdependencia vagy
heterogenitás kialakulásához járul-e hozzá ill. erősíti-e szignifikánsan.
Az oksági kapcsolat irányától függően a vizsgálatba az alábbi változókat, valamint ezek
mérésére képzett indikátorokat tervezem bevonni:
- Beruházás:
 Mikroszinten:
o tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke;
o tárgyévi beruházási érték;
o befektetett eszközök értéke;
 Mezo- il. makroszinten:
o befektetett eszközök értéke;
o GDP (GDP/fő, gazdasági növekedés);
- Foglalkoztatottság:
 Mikroszinten:
o átlagos állományi létszám;
o bérköltség;
 Mezo- ill. makroszinten:
o foglalkoztatottak száma;
- Bruttó hozzáadott érték (BHÉ) = nettó árbevétel + aktivált saját teljesítmények
értéke - eladott áruk beszerzési értéke - közvetített szolgáltatások értéke - anyagköltség
- igénybe vett szolgáltatások értéke - egyéb szolgáltatások értéke
- Munkaerő-termelékenység:
 BHÉ/fő;
 BHÉ/bérköltség;
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-

-

Jövedelmezőség:
 ROA, ROE, ROS;
 EBT, EBIT;
Támogatás/összes támogatás kiszűrése:
 regionális beruházási támogatás:
o közvetlen támogatás;
o (fejlesztési) adókedvezmény;
 nem regionális beruházási támogatás (pl. foglalkoztatási célú, K+F, stb.);
 egyéb (pl. uniós forrásból finanszírozott támogatások);
Holtteherveszteség kiszűrése;
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