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Néhány eredmény
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Nemzetközivé válási módok
• A nemzetköziesedés a vállalat kulcsfontosságú stratégiai
döntése
• Sokféleképpen lehet kilépni nemzetközi piacokra, de a korábbi
irodalom általában csak egy-két módot vizsgált (pl. export vs
FDI)
– “Mesterségesen” kimaradnak nemzetköziesedési módok
– Nem vizsgáltható a különféle módok közötti kiegészítés/helyettesítés
– Nem elég komplex a konkrét szakpolitikák támogatásához

• A mi európai vállalatokon végzett kutatásiank szerint
– Ha több nemzetköziesedési módot vizsgálunk szimmetrikus módon, új
következtetésekre jutunk (ROWE, 2018)
– Ha egy vállalat több módon is eléri a külpiacokat, akkor a módok kódolása befolyásolja
az eredményeket (EL, 2016)
– A választott módok köre, és kockázatossága erősen függ a vállalat menedzsment
képességeitől (SMS, 2018)

• Adat: Vállalati szintű felmérés (EFIGE) + mérlegadat (AMADEUS)
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Nemzetközivé válási módok

Forrás: Békés-Muraközy, 2018, Fig 2
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Haszonkulcsok és nemzetköziesedés
• A haszonkulcsok és árak egyszerre kulcsfontosságú stratégia
döntések és a versenyképesség mérőszámai (KSzemle, 2015)
• Nagy hatású korábbi kutatások azt mutatták, hogy az exportáló
vállalatok haszonkulcsai magasabbak
• A mi magyar vállalatokon végzett kutatásaink szerint (SJE, 2018)
– A magasabb haszonkulcs az importálásból, és nem az exportálásból
adódik
– Az importáló vállalatok jobb minőségű terméket gyártanak, ezért
magasabb az output ára
– Az exportálás esetében az exportpiaci verseny miatt alacsonyabb
haszonkulcsokat tud kérni a vállalat

• Adat: Vállalati szintű mérlegadat (NAV) + tranzakció szintű
külkereskedelmi adat (vámstatisztika)
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Haszonkulcsok és nemzetköziesedés

Forrás: Hornok-Muraközy, 2018
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Innováció és bérek
• A technológiai változást sokszor tartják a növekvő
béregyenlőtlenség fontos forrásának
– Kevés bizonyíték a vállalati szintű mechanizmusokról, és az is
csak szabadalmakat és K+F-et vizsgál
– Pedig a legtöbb innováció nem jár szellemi
tulajdonnal/szervezeti vagy marketing

• A mi kutatásunkban a K+F-el járó és anélkül történő
innováció hatását vizsgáljuk
– A K+F-et végző vállatok eleve több bért fizetnek a magasabban
képzett dolgozóiknak, de ez nem nő az innováció után
– a nem K+F alapú és nem technológiai (menedzsment és
marketing innováció) növeli a béregyenlőtlenséget

• Adat: Vállalati szintű innovációs felmérés (CIS) + mérleg
(NAV) + dolgozói szintű demográfia és bérek (Bértarifa)
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Innováció és bérek

Forrás: Lindner-Muraközy-Reizer (2018)
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Általános értékelés
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Kutatócsoport
• Erős kutatócsoportot tudtunk létrehozni
–
–
–
–
–

2 vezető kutató (Muraközy és Békés)
3 fiatal kutató (Bisztray, Reizer, Vonnák)
2-3 kutatási asszisztens
Részállásban Lindner Attila (UCL)
Posztdoktori kutatók 2 évig (DeRemer, Hornok)

• Csoport-kohézió erősítése
– Közös projektek
– Szemináriumok
– “Nyári tábor”

• Folyamatos külső finanszírozás egészítette ki a Lendületet
– Európai Bizottság, Világbank, NKFIH, Költségvetési Tanács
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Publikációk
• 12 nemzetközi publikáció vezető
folyóiratokban
– Journal of International Economics, Review of
Economics and Statistics, European Economic
Review, Review of World Economics, Scandinavian
Journal of Economics

• 5 Közgazdasági Szemle cikk
• 9 könyvfejezet
• Számos műhelytanulmány
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Nemzetközi együttműködések
•

Európai Bizottság (DG GROW)
– A magyar termelékenység növekedés lassulásának okairól
– Tanulmánysorozat, mikroadatok felhasználásával

•

Világbank
– Gyors növekedésű vállalatok
– Magyarország a 10 ország egyike, amelyben mikro-szintű elemzésre kerül sor
– Két kutatási projekt

•

H2020 pályázat
– Supply and demand-oriented economic policies to boost robust growth in Europe –
Addressing the social and economic challenges in Europe
– Cél: javaslat az európai szintű termelékenységmérés megújítására
– Résztvevők: Halle Institute for Economic Research, Aarhus University, Bocconi University,
Bruegel, Paris School of Economics, Vrije Universiteit Amsterdam
– Három országban kísérleti számítások: Magyarország, Dánia, Hollandia

•

JRC
– A jövedelem-egyenlőtlenség vállalati okainak felderítése (Európai adatokon és kapcsolt
magyar adatokon)
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Kutatási témák
• Eredetileg tervezett kutatási témák
– Fókusz a kutatási tervet követte
• vállalati viselkedés és teljesítmény vizsgálata kapcsolt mikrodatokon
• Eredmények és publikációk mindegyik témában (árazás, dinamika, innováció)(

– Elkészült a beszállítói felmérés, 1800 vállalat 3 országból
– A tervezett/ígért kutatások nagy része elkészült, az eredmények egy
része már megjelent
– Hátra van:
• További eredmények publikálsa
• A beszállítói kérdőív részletes elemzése

• Új kutatási témák
– Új csoporttagok/adatok/érdeklődések miatt
• Munkapiac és vállalati viselkedés
• Vállalati pénzügyek és támogatásos
• Külkereskedelem-politika
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Összegzés
• Fő eredmények
– Tervezet kutatások nagy részét elvégeztük, publikáltuk
– Új kutatások
– Erős kutatócsoportot sikerült kialakítani

• A Lendület program stabil hátteret jelentett
– Fiatal kutatók megnyeréséhez
– Adatok beszerzéséhez, tisztításához, elemzéséhez
– Más források megszerzését és nemzetközi
együttműködések kialakítását is segítette a stabil
finanszírozás
Muraközy: Záróbeszámoló
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Tervek
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Tervek
• Csoport
– Csoport egyben tartása
– További nemzetközi együttműködések kialakítása
– Eredmények összefoglalása könyv és konferencia
formájában

• Kutatás
– Folyamatban lévő kutatások publikálása
– Beszállítói kapcsolatok vizsgálata
• Kérdőívünk mélyebb elemzése
• ÁFA-adatok
• Beszállítói kapcsolatok az autóiparban (who supplies whom)

– Vállalati viselkedés, munkapiac és egyenlőtlenség
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Köszönöm a figyelmet!
www.vsvkbudapest.eu
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