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A 2017-ben beruházást tervező vállalatok mekkora
része tervez bevonni a következő forrásokból?

Forrás: MFB indikátor 13, 2006 ősz, 
https://www.mfb.hu/sites/default/files/mfb_indikator_2016_osz_beruhazas.pdf 
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Nem piaci források

• Sok, egyenként hasznos célokat kitűző támogatási forma
– Különféle EU források
– NHP
– Export támogatások

• Az összkép azt sugallja, hogy a nem vagy részben piaci logikával
működő finanszírozás meghatározóvá vált a KKV beruházások
esetében
– Rendszerszintűvé válik a nem piaci logika

• Milyen veszélyei vannak ennek?
– Nem indokolt beruházásokra kerül sor
– Nem a piaci versenyben sikeres vállalatok növekednek (alacsonyabb

iparági termelékenység)
– Járadékvadászat, “rászokás”
– Fenntartható-e egy ilyen rendszer?



NFT, ÚMFT vállalati támogatások
hatásai (pályázat éve=100)
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Forrás: saját számítások, 2007-2014 közötti mérleg és támogatási adatokból.
Megj. Az együtthatók általában nem szignifikánsak
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Forrás: saját számítások, 2007-2014 közötti mérleg és támogatási adatokból.
Megj. Az együtthatók általában nem szignifikánsak



Vállalati támogatások hatásai

• Korábban is gyorsan növekvő, termelékenyebb
vállalatok veszik fel
– Később is (hasonló ütemben) gyorsabban nőnek
– Nem látszik hatás a tartós versenyképességet

meghatározó tényezőkre
– “Többet ugyanabból”

• Ha nincs vállalaton belüli hatás, akkor is lehet
pozitív hatása az iparágra
– a termelékenyebb vállalatok gyorsabban nőnek

(reallokáció) – a piaci logika jobbnak tűnik
– Adócsökkentés helyett “second best”



Köszönöm a figyelmet!

Murakozy.balazs@krtk.mta.hu
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