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ABSZTRAKT

Jelen mûhelytanulmányban a 2007 és 2013 közötti fejlesztéspolitikai támogatások hatását vizsgáljuk meg tényel-

lentétes (kontrafaktuális) összehasonlításon alapuló ökonometriai módszerekkel. A vizsgálat során arra a kérdésre 

keressük a választ, hogy a fejlesztési támogatások milyen mértékben növelték a vállalatok hozzáadott értékét, 

hoztak létre új beruházásokat, illetve munkahelyeket.

A számítások alapjául az EMIR-rel összekapcsolt, a vállalatok pénzügyi mutatóit tartalmazó anonim adatbázis szolgált.  

Az adatbázisban megtalálhatóak az EMIR-ben szereplô támogatási adatok projektsorosan és a támogatott, a pályázó 

és a nem pályázó vállalkozások pénzügyi mutatószámai. Eredményeink szerint a támogatások hatására a vállalatok 

létszáma körülbelül 3-4 fôvel, a tárgyi eszköz állomány 70–80 százalékkal, a bruttó hozzáadott érték pedig 18–23 

százalékkal emelkedett.

Kulcsszavak: vissza nem térítendô vállalati támogatások, kontrafaktuális hatásvizsgálat.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: D04, H25, O22.
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1.  BEVEZETÉS

A 2007–2013 között kifizetett uniós támogatások közel fele (44 százaléka) jutott vállalatokhoz, a megnyert  

pályázatok száma esetében ez az arány még magasabb (eléri a 65 százalékot). A támogatást adók célja az 

volt, hogy a vállalkozások fejlôdjenek: növeljék a foglalkoztatást, szerezzenek be új eszközöket és/vagy 

növekedjen a termelésük hatékonysága. Emellett a támogatásoknak abban is fontos szerepe volt, hogy a 

2008-ban kezdôdô válság negatív hatásait csökkentsék – tehát erôsítsék a vállalatok túlélô képességét.

Fontos azonban megvizsgálni, hogy ténylegesen milyen hatása volt a kapott forrásoknak a vállalatokra, 

valóban növekedett-e a foglalkoztatotti létszám és a hatékonyságuk. A támogatások tényleges hatásainak  

ismerete hozzájárul a rendszerfejlesztéséhez, finomhangolásához. A visszacsatolási folyamat elsô lépéseként  

ismerni kell a támogatások hatásait – csak ez után lehet megvizsgálni, hogy a különbözô módon adott 

támogatások milyen jellemzôi okozták a hatások kialakulását.

Ahhoz, hogy ezt megnézhessük, megvizsgáltuk, hogy különböznek-e a támogatást kapott cégek azoktól,  

akik pályáztak támogatásra, de nem kapták azt meg. Ezeknek a számításoknak alapjául az EMIR-rel össze-

kapcsolt, a vállalatok pénzügyi mutatóit tartalmazó anonim adatbázis szolgált. Az adatbázisban megtalál-

hatóak az EMIR-ben szereplô támogatási adatok (projektsorosan), illetve a támogatott, a pályázó és a nem 

pályázó vállalkozások pénzügyi mutatószámai.

A kutatás során három mutatószámot vizsgálunk: arra vagyunk kíváncsiak, hogy a vissza nem térítendô 

támogatások hogyan hatottak a vállalatok létszámára, beruházásaira és a bruttó hozzáadott értékére.

Eredményeink szerint a támogatások vállalatonként körülbelül 3–4 fôs átlagos létszámnövekedést okoztak,  

de a hatások iparáganként nagy szórást mutatnak. Idôben a létszámnövekedés inkább egyszeri hatásnak 

tûnik, kivéve a mikro- és kisvállalkozások körében, ahol még a zárókifizetés után két évvel is szignifikáns  

volt a hatás. A vállalatok tárgyieszköz-állományának növekedése esetén, közvetlenül a projektidôszak 

végén 70–80 százalékpontos növekedési különbséget láthatunk a támogatott vállalatok javára, de ez 

a különbség idôvel lecseng. A bruttó hozzáadott érték a projektidôszak végén 18–23 százalékpontos  

különbséget mutat a támogatott vállalatok javára, de késôbb tovább emelkedik, azaz a támogatás hatása 

késleltetetten jelentkezik.
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A tanulmány felépítése a következô: elôször a vállalkozásoknak nyújtott vissza nem térítendô támo-

gatások hatásvizsgálatának általános kérdéseit és korábbi hazai eredményeit tekintjük át. Ezt követi az 

általunk használt módszertan és adatbázis bemutatása (3. fejezet). A 4. fejezetben részletesen kifejtjük 

a kapott fô eredményeket és a robusztusság-vizsgálatok eredményeit, külön tárgyalva a három kimeneti  

változóra kifejtett hatásokat. Végül, az 5. fejezetben összefoglaljuk a tanulságokat és értelmezzük a  

becslési eredményeinket. 

 A szerzôk szeretnének köszönetet mondani Major Klárának, aki hasznos tanácsaival és megjegyzéseivel segítette a 
munkát.
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1   A kérdések vizsgálata során leggyakrabban alkalmazott becslési stratégiákról és a vállalati támogatások egyéb 
módszertani kérdéseirôl jó összefoglalást nyújt Bondonio [2009] vagy Cerqua [2015].

2 .  E LMÉLET I  KERET 
 ÉS  KORÁBB I  V I ZSGÁL AT OK 

Ebben a részben röviden bemutatjuk a vissza nem térítendô támogatások hatáselemzésének elméleti 

keretét és a korábbi hazai vizsgálatok eredményeit.

2.1. VÁLLALKOZÁSOKAT CÉLZÓ TÁMOGATÁSOK 
 HATÁSVIZSGÁLATA – ELMÉLETI KERET

Kutatási kérdéseink megválaszolásakor a Rubin-féle oksági modellek elméleti keretébôl (Rubin [1974], 

Holland [1986]) indultunk ki. Az elemzési keretet a vállalkozásokat célzó, nem visszatérítendô támogatási 

programok mikroszintû hatásaira értelmezve általában a következô kérdésekre keressük a választ: milyen 

oksági hatással volt a támogatás a támogatott vállalat eredménymutatóira? Hogyan alakultak volna a vállalat  

beruházásai, árbevétele, hozzáadott értéke, létszáma, ha minden körülmény ugyanúgy alakult volna, de 

nem részesült volna támogatásban?

A vállalkozásokat célzó, nem visszatérítendô támogatási programok jellemzôen nem randomizált-

kontrollált kísérletek keretében folynak, vagyis a szelekció problémáját többnyire valamilyen nem-expe-

rimentális, például korábban bemutatott párosítás (propensity score matching, PMS) vagy különbségek 

különbsége módszerrel (difference-in-differences, DiD) szükséges kezelni1. Ezeknél a programoknál a  

szelekció többnyire abban nyilvánul meg, hogy a nyertes pályázók – részben a pályázatok kiválasztási 

mechanizmusából fakadóan – a nem nyertes vállalatokhoz képest általában jövedelmezôbbek voltak,  

gyorsabban növekedtek vagy egyéb tekintetben különböztek a nyertes vállalatoktól már a pályázat leadása 

elôtt is. Ahogyan az a tényellentétes hatásvizsgálati szakirodalomban is köztudott, ez a szelekció megne-

hezíti a becsült eredmények oksági hatásként történô értelmezését. A releváns empirikus szakirodalom 

leggyakrabban a pályázó, de nem támogatott vállalatok csoportját használja fel kontrollcsoportként, mivel 

itt általában jóval kisebb a szelekció, mint az egyéb (nem pályázó) vállalatok esetében. Brown, Curlee és 

Elliott [1995] rámutatnak, hogy a nem nyertes pályázók általában a támogatott vállalatokéhoz nagyon  
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hasonló beruházási hajlandóságot mutatnak, melynek révén jobb kontrollcsoporttá válnak a nem pályázóknál  

abban az értelemben, hogy feltehetôleg jobban modellezik a támogatott vállalatok tényellentétesét2.

A fentiekbôl következik, hogy a támogatások hatásának megbecsléséhez olyan vállalati szintû adatbázisra  

van szükség, amely részletes adatokat tartalmaz mind a támogatott, mind pedig a nem támogatott válla-

latok jellemzôirôl. Az adatokban azt is szükséges látni, hogy a nem támogatott vállalatok közül kik, mikor  

és mekkora összegre pályáztak. A másik fontos szempont, hogy az adatbázis minél hosszabb idôsor  

adatait tartalmazza, mivel a nem megfigyelhetô változók okozta szelekciót elsôsorban longitudinális ada-

tok segítségével tudjuk kiszûrni. Ehhez legalább két (a támogatás megítélése elôtti és utáni) idôpontra 

vonatkozó adatokra van szükség. A támogatás elôtti trendek vizsgálatához, valamint a lehetséges hatások 

idôbeli alakulásának modellezéséhez azonban több év adataira is szükség van, a támogatás elôtti és utáni 

idôszakra vonatkozóan egyaránt. Összességében, ahogy látni fogjuk, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 

évente gyûjtött, a kettôs könyvvitelt vezetô társas vállalkozások adóbevallásain alapuló adatok – kiegészítve  

a támogatásokra vonatkozó EMIR-adatokkal – megfelelnek hatásvizsgálati célokra, mivel a vállalkozások 

mérleg- és eredménykimutatásainak részletes adatait tartalmazzák.

2.2. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK 
 TÉNYELLENTÉTES HATÁSVIZSGÁLATAI 
 KORÁBBI EMPIRIKUS EREDMÉNYEK

A következôkben röviden összefoglaljuk az általunk relevánsnak tartott hazai beavatkozások hatás-

vizsgálatainak eredményeit. A vizsgált empirikus tanulmányok gyûjtésekor csak a vállalatok által igénybe  

vehetô, fejlesztési-beruházási célú (például kapacitásbôvítésre, eszközbeszerzésre, telephelybôvítésre 

és/vagy kutatás-fejlesztési célú beruházásokra fordítható), elsôsorban vissza nem térítendô pénzbeli  

támogatások empirikus hatásvizsgálataira koncentráltunk. Ezeken belül is csak olyan elemzéseket válasz-

tottunk ki, amelyek mikroökonometriai eszköztárral, tényellentétes módszerekkel dolgoztak, azaz kizártuk 

a kontrollcsoportot nem alkalmazó és az esetleges szelekciós torzítást figyelmen kívül hagyó tanulmányo-

kat, valamint az alapvetôen a nemzetgazdasági hatásokra koncentráló makroökonómiai elemzéseket.

A 2004 és 2006 között futó GVOP 2.1.1 (Mikro-, kis- és középvállalkozások mûszaki-technológiai 

háttere fejlesztése címû) alintézkedés eredményességét több magyarországi tanulmány is vizsgálta. Az 

alintézkedés a fejlôdôképes magyarországi kis- és középvállalkozások gép- és eszközbeszerzéseihez,  

épületfejlesztéseihez, valamint licensz- és know-how vásárlásaihoz járult hozzá, pályázatonként 1–25  

2 Az így becsült átlagos kezelési hatásokat azonban nem feltétlenül lehet általánosítani a pályázati rendszerben részt 
nem vevô vállalatok csoportjára, mivel ez utóbbiak – a fentiekbôl következôen – alapvetôen különböznek a pályázó 
vállalatoktól a beruházási döntéseket érintô viselkedésben.
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3   Ezen kívül az összes pályázót a nem pályázó vállalatokkal is összevetették.

millió forint közötti összeggel. Az átlagos támogatási összeg 12 millió forint volt, az átlagos teljes projekt-

nagyság pedig (a legalább 50 százalékos önrészt is beleszámítva) 31,5 millió forint (Béres [2008]). Béres 

[2008] a különbségek különbsége és a propensity score matching módszerekkel vizsgálta a támogatások 

hatását a tárgyieszköz-állomány változására és az árbevételre nézve, kontrollcsoportként pedig a nem 

pályázó vállalatokat vette alapul. A két módszer hasonló eredményekre vezetett: míg a támogatásoknak 

az árbevételre nem volt kimutatható hatása, addig az idôszak végén a támogatott vállalatok körében  

szignifikánsan magasabb volt a tárgyieszköz-állomány a nem pályázó vállalatokhoz képest. A becslés alapján  

egy forintnyi támogatás 1,54 forintnyi többletberuházást generált. A tanulmány fontos megállapítása 

ugyanakkor az is, hogy a támogatások jelentôs holtteherveszteséggel jártak együtt: a párosításos modell 

alapján a beruházások nagyjából 67 százaléka (a párosítás nélküli modell szerint 29 százaléka) megvalósult 

volna a támogatás nélkül is.

Az alintézkedés másik hatásvizsgálata (Agenda, Expanzió és MTA-KTI [2010]) Béressel nagyjából hasonló  

eredményekre jutott, bár ez a hatásvizsgálat hosszabb idôsoros adatokat (2002–2007) használt fel és egy 

némileg eltérôen specifikált különbségek különbsége modellt alkalmazott: az alapmodell mellett a támo-

gatások idôbeli alakulását is modellezték úgy, hogy a támogatás utáni elsô, második és harmadik évben 

külön-külön is vizsgálták az eredménymutatók értékeit. Emellett ôk kontrollcsoportként a pályázó, de nem 

nyertes vállalatok csoportját használták fel3. Eredményeik alapján a tárgyieszköz-állomány összességében 

27 százalékkal nôtt a teljes vizsgált idôszak alatt (2007 végéig) a támogatott vállalatok körében, ami éves 

szinten átlagosan 6 százalékos növekedést jelentett a teljes idôszak alatt. Ez a beruházásnövekedés azonban  

– a támogatás megítélése óta eltelt évek számát is figyelembe vevô modell alapján – csak a támogatást 

követô elsô évben volt jelentôs: a következô években a támogatott vállalatok kevesebbet ruháztak be, mint 

a kontrollcsoportba tartozó vállalkozások, ami arra utal, hogy a támogatott vállalatok idôben elôre hozták 

beruházásaikat. Ugyanakkor a pályázó, de nem támogatott vállalkozások is jelentôs arányban valósították 

meg a pályázatban foglalt beruházásaikat: tárgyieszköz-állományuk jelentôsen nôtt a teljes idôszak alatt, 

emellett azonban (a nyertes vállalatokkal ellentétben) megnôtt a hosszú lejáratú kötelezettségállományuk. 

A nem nyertes vállalatok tehát feltehetôleg hitelbôl valósították meg azokat a beruházásokat, amelyekre 

a pályázatot beadták. Összességében a becslések alapján egy forint támogatási összeg 1,38 forint többlet-

beruházással járt együtt, a holtteherveszteség nagyságára vonatkozó becslések alapján azonban az összes 

megvalósult beruházás 35 százaléka a pályázat és a támogatás nélkül is megvalósult volna.

A támogatott vállalatok árbevétele 5 százalékkal, a hozzáadott érték pedig 6,6 százalékkal nôtt a teljes 

öt éves idôszak alatt. Az exporthányadra a támogatásnak nem volt kimutatható hatása, az immateriá-

lis javak értékére és a foglalkoztatottak számára viszont igen (bár elôbbi esetben csak egy egyszeri, a  
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támogatás utáni második évben jelentkezô hatásról beszélhetünk). A tanulmány – Béreshez hasonlóan – 

kiemeli, hogy a pályázó vállalkozások a többiekhez képest már eleve nagyobbak voltak (például másfélszer 

akkora tárgyieszköz-állománnyal rendelkeztek) és gyorsabban növekedtek, mint a többiek, a pályázók  

körén belül pedig a nyertesek különösen kedvezô mutatókkal rendelkeztek: már a pályázatot megelôzô 

években is a „jók között is a legjobbak” (37. o.) voltak. Ez egyrészt összhangban van a fejlesztéspolitika 

elôbbi alfejezetben említett kockázatminimalizálási céljaival, másrészt viszont megnehezíti a becsült hatások  

oksági kapcsolatként történô értelmezését. 

A Budapest Intézet [2013] a GVOP 2.1.1 alintézkedéshez nagyon hasonló tartalommal bíró, a program 

folytatásának tekinthetô GOP 2.1.1 (a Közép-magyarországi régióban KMOP 1.2.1) komponenst értékelte. 

A 2007 és 2011 között futó GOP 2.1.1 pályázat nyertesei is jelentôsen különböztek mind a nem pályázó, 

mind pedig a nem nyertes pályázatoktól: a sikeres pályázók tipikusan fiatalabb, nagyobb tárgyieszköz- 

állománnyal bíró, ám kevésbé likvid és tôkeintenzív, illetve kisebb hozzáadott értéket elôállító vállalkozások  

voltak. Az alintézkedés hatását a Budapest Intézet propensity score matching, különbségek különbsége 

és fix hatás modellek segítségével is vizsgálta. A legerôsebb hatásokat a foglalkoztatottak számát illetôen 

mutatták ki: a PSM-becslés alapján a foglalkoztatottság 33 százalékponttal, a fix hatás modell szerint 2,5–3 

százalékponttal nôtt a támogatott vállalatoknál a pályázó, de nem nyertes vállalkozásokhoz képest. A  

tárgyieszköz-állományra és a hozzáadott értékre vonatkozóan is kisebb mértékû növekedést becsültek, bár 

ezek az eredmények nem minden specifikációban voltak szignifikánsak. Az árbevételre ugyanakkor egyik 

modellel sem becsültek nullától különbözô hatást.

A 2004–2006 között végrehajtott GVOP 1.2. intézkedés az üzleti infrastruktúra fejlesztését tûzte ki célul, 

azon belül az 1.2.1 alintézkedés az ipari parkok szolgáltatási körének bôvítésére, az 1.2.2 pedig a logisztikai  

vállalkozások modernizációjára és kapacitásfejlesztésére irányult. Az intézkedés átfogó értékelését és  

hatásvizsgálatát a Magyar Értékelô Konzorcium [2009] végezte el. A különbségek különbsége és fix hatás 

módszerekre épülô hatásvizsgálat szerint a támogatott ipari parkokban mûködô vállalatoknál foglalkoz-

tatottak száma a támogatás hatására jobban emelkedett (egy ipari parkra vetítve átlagosan 700 fôvel), 

mint a nem támogatott ipari parkokban. A logisztikai szolgáltatók esetében a hozzáadott értékre gyakorolt  

beavatkozási hatás átlagos értéke (modellspecifikációtól függôen) 122–132 millió forint volt. A tárgyi  

eszközök állománya és a foglalkoztatás esetében is pozitív hatás volt kimutatható, ennek pontos mértéke 

az alkalmazott becslési eljárástól függ. 

Az elôzô programozási idôszak gazdaságfejlesztési támogatásainak hatásait – tudomásunk szerint – 

összesen három olyan tanulmány vizsgálta Magyarországon, amely tényellentéses becslési módszereket 

alkalmazott, ezeken belül pedig csak kettô az, amely az összes vállalati támogatást figyelembe vette. A 
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Hétfa Elemzô Központ [2013] csak a turisztikai vállalkozásoknak nyújtott támogatások hatását becsülte 

meg a 2007–2013 közötti idôszakra vonatkozóan, párosításos és különbségek különbsége módszereket 

is alkalmazva. A vizsgálat során a szerzôk külön értékelték (1) a turisztikai célú támogatások, (2) a nem 

turisztikai célú, de releváns vállalati támogatások, (3) a nem turisztikai célú, de releváns közösségi támo-

gatások, (4) a nem releváns támogatási kategóriában nyújtott támogatások hatását a turizmus szektorban 

tevékenykedô vállalatok teljesítménymutatóira. A releváns vállalatokat a TEÁOR-kód alapján azonosítot-

ták be, a kontrollcsoportot pedig a nem támogatott hasonló tevékenységi körû vállalatok jelentették. A  

panelmodell alapján a támogatások mérsékelt foglalkoztatási hatásokkal jártak, amelyek elsôsorban a  

kifejezetten turisztikai célú támogatások (1-es kategória) és a releváns vállalati, jellemzôen vállalatfejlesztési  

támogatások (2-es kategória) esetében jelentkeztek. Ezek a foglalkoztatási hatások azonban csak rövid  

távon jelentkeztek, nagyjából a második (1-es kategória) vagy a harmadik (2-es kategória) évre lecsengtek.  

A bruttó hozzáadott értékre mint kimenetre vonatkozóan késleltetett hatások figyelhetôk meg, amelyek 

1–2 évvel a támogatások kifizetése után jelentkeztek. A párosításos modell csak részben erôsítette meg a 

panel eljárás eredményeit: a modell a foglalkoztatásra vonatkozóan gyenge és átmeneti pozitív hatásokat 

mutatott ki, a bruttó hozzáadott érték és az árbevétel esetében azonban a támogatások nem jártak együtt 

szignifikáns hatásokkal.

Az Equinox Consulting (Equinox [2016]) a 2007 és 2013 között megvalósított GOP (és a vállalkozásokat  

célzó ROP-ok) intézkedéseinek hatását vizsgálta, ezeken belül is elkülönítve a visszatérítendô és a 

nem visszatérítendô támogatásokat. Ezen tanulmány szerzôi is kiemelik az erôs szelekciót: a támogatott  

vállalatok átlagosan jóval nagyobbak voltak árbevétel, létszám és tárgyi eszközök tekintetében, mint a nem 

támogatottak. A szerzôk kilenc eredményváltozó esetében becsültek hatásokat, köztük alapvetô gazdálkodási  

mutatókra (tárgyieszköz-állomány, árbevétel, kötelezettségek, immateriális javak, értékcsökkenés),  

eredményességi mutatókra (üzemi eredmény, egy fôre esô árbevétel, üzemi eredmény/tárgyi eszközök), 

illetve egyéb mutatókra (létszám, adófizetési kötelezettség). Kontrollcsoportként a nem támogatott vállala-

tokat használták fel, azaz a pályázó nem nyertes és a nem pályázó vállalatokat. A 2005 és 2015 között ren-

delkezésre álló adatokon a párosítás és a különbségek különbsége módszerek kombinálásával becsültek: a 

támogatott vállalatokhoz elôször a 2005-ös év adatai alapján propensity score matching révén párosítottak 

kontrollmegfigyeléseket, majd a támogatások lezárulta után két évvel minden kezelt-kontroll párnál t-tesz-

tek segítségével összevetették a növekedési rátájuk különbségét (a 2013 után záróprojekteket megvalósító 

vállalatokat nem vizsgálták). Az eredmények alapján a támogatások hozzájárultak az árbevétel, az amor-

tizáció, a tárgyieszköz-állomány és a vállalati létszám bôvüléséhez: ezen mutatók esetében a kezelt és a 

kontrollcsoport közti növekedési különbség szignifikáns volt. Az egyéb vállalati mutatókra, például az ered-

ményességre, az egy fôre esô árbevételre vagy az adófizetési kötelezettség nagyságára azonban a támoga-
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tásoknak nem volt szignifikáns hatása. Ez azt jelenti, hogy bár a támogatások sikeresen növelték a vállalatok 

termelésitényezô-felhasználását (munkaerô, fizikai tôke), ugyanakkor a jövedelmezôségre és a hatékony-

ságra nem voltak hatással. További fontos eredmény, hogy a visszatérítendô támogatásokat (elsôsorban 

mikrovállalkozásokra célzott kedvezményes hitelek) külön vizsgálva azok közel azonos hatásfokkal hatottak 

a beruházásokra és a létszámra, mint a vissza nem térítendôk (bár az árbevételre gyakorolt hatás nem volt 

szignifikáns), vagyis költség-haszon elemzés szempontjából a visszatérítendô támogatások hatékonyabb  

lehetnek. Végül, a támogatások relatíve erôsebb hatásokkal jártak a kevésbé fejlett konvergencia  

régiókban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl), mint a fejlettebb régiókban,  

bár a jövedelmezôséget ott sem tudták növelni.

Végül, a Magyar Nemzeti Bank 2017-es kutatása (Á. Banai és mtsai. [2017, 2017]) az Equinox-hoz 

hasonlóan a GOP és a ROP vállalatokat célzó támogatásainak hatását elemezte, szintén elválasztva a 

visszatérítendô és a vissza nem térítendô támogatások hatásait. A becslés során – az elôzô tanulmányhoz 

hasonlóan – a különbségek különbsége és a propensity score matching eszközeit kombinálták, kontroll-

csoportként pedig a nem támogatott vállalatok (pályázók és nem pályázók egyaránt) mintáját használták 

fel. Banai és mtsai. [2017] az idôben elsô támogatás hatását becsülték a vállalati létszámra, a bruttó 

hozzáadott értékre, az árbevételre, a tárgyi eszközök értékére, az üzemi eredményre és a munkaterme-

lékenységre (egy fôre esô árbevételre) vonatkozóan úgy, hogy egy propensity score modell segítségével  

megbecsülték annak valószínûségét, hogy adott évben részesült-e az adott vállalat támogatásban  

(felhasználva az összes elérhetô korábbi év mérlegadatait), majd a becsült propensity score-ok alapján a 

támogatott vállalatokhoz azonos iparágakban tevékenykedô, nem támogatott vállalatokat párosítottak.  

A párosított mintára végül vállalati és idô fix hatásokat is magában foglaló különbségek különbsége  

regressziókat futtattak. Az eredmények alapján – a munkatermelékenységet leszámítva, amire vonatkozó-

an nem találtak szignifikáns hatásokat – minden kimenetre pozitívan hatottak a támogatások: a vissza nem 

térítendô támogatások esetében a vállalati létszám átlagosan körülbelül 2 fôvel, a bruttó hozzáadott érték 

10 millió forinttal, az árbevétel 40–50 millió forinttal, az üzemi eredmény 2–3 millió forinttal volt magasabb 

az elsô támogatási összeg kifizetése elôtti évhez képest, a hatások pedig legalább 3–4 évig fennmaradtak. 

A tárgyieszköz-állomány értékére szintén pozitív hatást gyakoroltak a támogatások, ezek azonban már a 

2–3. évtôl kezdôdôen csökkenni kezdtek: feltehetôen részben az amortizáció miatt, részben pedig azért, 

mert a támogatott vállalatok idôben elôrehozhatták a beruházásaikat. A visszatérítendô támogatásokra – 

hasonlóan az Equinox tanulmányához – a vissza nem térítendôeknél becsültnél valamivel alacsonyabb, de 

közel azonos hatást állapítottak meg. 
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1. táblázat: Magyarországi hatásvizsgálatok összefoglalása 

(vállalatokat célzó beruházási támogatások)

Értékelt program
Alkalmazott 
módszerek

Eredmények
Egyéb 

megjegyzés

Béres
 [2008]

GVOP 2.1.1: KKV-k 
technológiafejlesz-

tési támogatása 
(2004–2006)

DiD, PSM
Tárgyi eszközök: +  Árbe-

vétel: 0

Jelentôs 
holtteherveszteség, 

erôs szelekció.

Agenda, 
Expanzió, 

és MTA-KTI 
[2010]

GVOP 2.1.1: KKV-k 
technológiafejlesz-

tési támogatása 
(2004–2007)

DiD

Tárgyi eszközök: 
elsô évben +, 

késôbb –
Árbevétel, 

hozzáadott érték: 
gyenge + 

Exportarány: 0
Immateriális javak: 
második évben +, 

késôbb 0 Létszám: +

Erôs szelekció. 
A támogatott vál-
lalkozások idôben 

elôrehozták a beru-
házásaikat, miközben 

a nem támogatott 
pályázók nagyrészt 
hitelbôl valósították 

meg azokat.

Budapest 
Szakpolitikai 

Elemzô Intézet 
[2013]

GOP 2.1.1 + KMOP 
1.2.1: KKV-k eszköz-
beszerzési pályázata 

(2007–2011) 

PSM, DiD, 
FE panel modell

Tárgyi eszközök: 
gyenge + 

(nem robusztus)
Árbevétel: 0

Hozzáadott érték: 
gyenge + 

(nem robusztus)
Létszám: erôs +

Erôs szelekció.

Magyar Értékelô 
Konzorcium 

[2009]

GOP 1.2.2: logisztikai 
vállalkozások támo-
gatása (2004–2007)

DiD, 
FE panel modell

Tárgyi eszközök: +
Hozzáadott érték: +

Létszám: +

Hétfa Elemzô 
Központ 
[2013]

Turisztikai vállal-
kozásoknak nyúj-
tott támogatások 

(2007–2013)

DiD, PSM

Árbevétel: 0
Hozzáadott érték: 

gyenge + 
(nem robusztus)

Létszám: 
gyenge + (kezdetben)

Equinox 
[2016]

GOP és ROP-ok 
vissza nem térítendô 

és visszatérítendô 
vállalati támogatásai 

(2007–2013) 

Kombinált PSM 
+ DiD

Árbevétel: +
Tárgyi eszközök: +

Létszám: +
Eredményességi 

mutatók, adófizetési 
kötelezettség: 0

A visszatérítendô 
támogatások 

esetében közel 
azonos hatásfokot 
mutattak ki, mint a 

vissza nem térítendô 
támogatásoknál.

Banai és mtsai. 
[2017]

GOP és ROP visz-
sza nem térítendô 
és visszatérítendô 

vállalati támogatásai 
(2007–2013)

Kombinált PSM 
+ DiD

Árbevétel: +
Tárgyi eszközök: +

Létszám: +
Hozzáadott érték: +
Üzemi eredmény: 

enyhe pozitív 
(vissza nem térítendô), 

0 (visszatérítendô)
Munkatermelékenység: 0

A visszatérítendô 
támogatások eseté-
ben valamivel ala-

csonyabb, de hasonló 
hatásfokot mutattak 
ki, mint a vissza nem 
térítendô támogatá-

soknál.

Forrás: a hivatkozott források alapján saját szerkesztés. 

Megjegyzés: A program neve vagy leírása alatti zárójelben lévô dátumok a program azon idôszakára utalnak, amelyet 

a hatásvizsgálat lefedett. A hatásoknál a + szignifikáns pozitív hatást, a - szignifikáns negatív hatást, a 0 pedig nem 

szignifikáns hatást jelöl. PSM: propensity score matching, DiD: különbségek különbsége, FE: fix hatás, RD: szakadásos 

vizsgálat (regression discontinuity).
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A fenti hatásvizsgálati tanulmányok eredményeit az 1. táblázatban foglaljuk össze. Láthatjuk, hogy 

bár az általunk relevánsnak tartott magyarországi programok (vállalkozásokat célzó vissza nem térítendô 

támogatások) tényellentétes hatásvizsgálati szakirodalma – elsôsorban a rendelkezésre álló adatok  

korlátaiból fakadóan – viszonylag szûknek mondható, a hatásvizsgálatok eredményei nagyjából egy irányba  

mutatnak. A kis- és középvállalkozásokat célzó, eszközbeszerzésre, technológiafejlesztésre és kapacitás-

növelésre nyújtott támogatások esetében erôs szelekció figyelhetô meg, amely két szinten is jelentkezik: 

egyrészt a pályázati rendszerben részt vevô vállalatok jelentôsen különböznek a nem pályázó társaiktól, 

másrészt a pályázók csoportján belül a támogatott vállalatok is eleve jobb teljesítménymutatókkal rendel-

keznek a nem nyertes vállalatokhoz képest. Emiatt – a nem támogatott vállalatokkal történô összehasonlítás  

esetén – a támogatás ténye és a késôbb megfigyelt kedvezô eredménymutatók közti korrelációt nem  

feltétlenül lehet oksági kapcsolatként értelmezni. Emellett a pályázó, de nem nyertes vállalatok is gyakran 

megvalósítják a pályázatban foglalt beruházásokat, ami a támogatások jelentôs holtteherveszteségét vetíti 

elô. A korábbi hatásvizsgálatok eredményei alapján a támogatások nem növelték szignifikánsan a támogatott  

vállalatok árbevételét a vizsgált idôtávon belül, a tárgyieszköz-állomány nagyságára pedig többnyire  

egyszeri növekedési hatást tudtak generálni; a 2007–13-as támogatási idôszakra készült két újabb átfogó 

(ágazatra nem korlátozott) tanulmány azonban pozitív hatást talált az árbevételre vonatkozóan is. A bruttó 

hozzáadott értékre vagy egyéb termelékenységi mutatókra vonatkozóan a hatások nem egyértelmûek, de 

inkább az feltételezhetô, hogy ezekre a mutatókra a támogatások nem tudtak érdemben hatni. A támogatott  

vállalatoknál foglalkoztatottak létszáma a támogatást követôen növekedett, tekintve azonban, hogy a  

hatásvizsgálatok elsôsorban a rövid vagy középtávú (1–3 éven belül jelentkezô) hatásokra koncentráltak,  

kérdéses, hogy ez a létszámnövekedés tartós marad-e a pályázatokban foglalt létszámmegtartási  

kötelezettség lejárta után is.
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3 .  ADAT OK  ÉS  ALKALMAZO TT 
 MÓDSZER TAN 

Az általános módszertan és a korábbi eredmények áttekintése után áttérünk a jelen kutatásra. Ennek 

elsô lépéseként bemutatjuk az adatokat, amiken a támogatások hatásait becsüljük.

3.1. A FELHASZNÁLT ADATOK ÉS AZ ADATTISZTÍTÁS MENETE
A támogatások hatásainak becsléséhez egy vállalati szintû információkat tartalmazó anonimizált adat-

bázist használtunk fel, melynek alapja a vállalatok és egyéb, az 1996. évi LXXXI. törvény - a társasági adóról 

és az osztalékadóról (Tao tv.) hatálya alá esô adóalanyok társaságiadó-bevallása. Az adatbázisban szereplô 

adatok az éves mérleg- és eredménykimutatás bizonyos tételeire (például a tárgyi eszközök értéke, saját  

tôke, kötelezettségek, mérlegfôösszeg, illetve értékesítés nettó árbevétele, üzemi-üzleti tevékenység 

eredménye, adózás elôtti és adózott eredmény), valamint egyéb vállalati szintû információkra, például a 

létszámra, a fô tevékenység TEÁOR-08 kódjára vagy a székhely településére terjedtek ki. Az adatok a 2008 

és 2015 közötti évekre vonatkozóan voltak elérhetôk. 

A vállalati szintû NAV-adatokhoz az adószám alapján generált anonim vállalatazonosító kód segítségével  

a támogatási adatokat tartalmazó Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) adatbázisát kapcsoltuk.  

Az EMIR adatbázisában a 2007–2013-as programozási idôszak bizonyos operatív programjainak (GOP, KEOP, 

KÖZOP, TÁMOP, VOP, EKOP és a hét ROP) azon konstrukciói szerepeltek, amelyekre az adatbázisban szereplô 

szervezetek is pályázhattak. Ezekre a konstrukciókra vonatkozóan az adatbázis teljes körûen tartalmazta a 

pályázók adatait, azaz az adott konstrukcióra pályázó összes pályázót (nyertes és nem nyertes vállalatot 

egyaránt) lehetséges volt beazonosítani.

Az adatok tisztítása során elsôsorban a nem mûködô („alvó”) vállalatok beazonosítását és a súlyosabb 

adathibák kiszûrését végeztük el. Ennek érdekében eldobtuk azokat a megfigyeléseket (de nem az egész 

vállalatot), ahol a mérleg- vagy eredménykimutatás tételei alapján az alábbi azonosságok nem teljesültek, 

illetve az egyes tételek kerekítésébôl fakadó esetleges hibahatáron kívül estek: 
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4 Mivel a kötelezettségek tételsor a legtöbb megfigyelésre vonatkozóan hiányzott (egyes években például a válla-
latok kevesebb mint 10 százalékára volt megadva), ezért a mérlegkimutatás forrásoldali egyezôségeit nem tudtuk 
vizsgálni.

5 Bár adatbázisunkban nem szerepelt olyan vállalat, ahol negatív lett volna a tárgyieszköz-állomány értéke, de a 
korábbi tapasztalatok szerint a NAV vállalati adatbázisában elôfordulhatnak ilyen (feltehetôleg hibás) értékek.

- eszközök összesen = források összesen,

- eszközök összesen = befektetett eszközök + forgóeszközök + aktív idôbeli elhatárolások4,

- befektetett eszközök = immateriális javak + tárgyi eszközök + befektetett pénzügyi eszközök,

- üzemi (üzleti) eredmény = értékesítés nettó árbevétele + aktivált saját teljesítmények értéke + 

egyéb bevételek – anyagjellegû ráfordítások – személyi jellegû ráfordítások – értékcsökkenési leírás 

– egyéb ráfordítások.

A fentiek mellett eldobtuk azokat a vállalat-év megfigyeléseket is, ahol az adott évben az adott  

vállalatnál:

- negatív vagy nulla árbevétel, vagy

- negatív vagy nulla mérlegfôösszeg, vagy 

- negatív saját tôke, vagy

- negatív tárgyieszköz-érték5 szerepelt,

- illetve ahol ezek a változók hiányoztak. 

A kiinduló EMIR-adatbázis összesen 36 312 vállalatával szemben a végsô, „vállalat*év”-szerkezetû  

panel adatbázisban így összesen 32 488 vállalat adatai szerepeltek, összesen 197 954 sorban, egy vállalatot  

tehát átlagosan valamivel több mint 6 éven keresztül tudtunk megfigyelni (T=6,09).

3.1.1. A TÁMOGATOTT VÁLLALATOK AZONOSÍTÁSA ÉS A KONTROLLCSOPORT
  ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A támogatott vállalatokat az EMIR támogatás-kifizetési adatai alapján azonosítottuk be. Támogatott, 

azaz kezelt vállalatnak vettük azokat a szervezeteket, amelyek

- a 2007–2013 közötti programozási idôszakban legalább egy alkalommal, legalább egy konstrukcióra 

sikeresen pályáztak, 

- kifizetésben részesültek (azaz nem történt például elállás vagy visszalépés a kedvezményezett vagy 

a támogató részérôl), és

- a támogatott projektet a kedvezményezett sikeresen befejezte (azaz nem történt szerzôdésbontás 

a tervezett zárás elôtt).

A kezelt vállalatok csoportjához ezután egy olyan, nem támogatott vállalatokat tartalmazó kontrollcso-

portot rendeltünk, amely feltételezéseink szerint jól közelíti a tényellentétes állapotot. A kontrollcsoportba 

azok a vállalatok kerültek, amelyek a 2007–2013 közötti programozási idôszak során legalább egyszer  
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6  A mikro-, kis- és középvállalkozásokat a KKvtv. alapján azonosítottuk be, amely a besorolásnál egyszerre veszi fi-
gyelembe a vállalati létszámot, az árbevételt és a mérleg szerinti fôösszeget (lásd 2004. évi XXXIV. törvény, illetve 
11-es lábjegyzet).

pályáztak a fenti konstrukciók valamelyikére, azonban egyszer sem részesültek támogatásban, többsé-

gében azért, mert egyetlen pályázatuk sem volt nyertes, kisebb részben pedig azért, mert legalább egy 

pályázaton nyertek ugyan, de visszaléptek.

A szakirodalom megállapításai alapján (lásd például Brown, Curlee és Elliott [1995]) a pályázó, de nem 

nyertes vállalatok alkalmasabbak lehetnek a tényellentétes állapot közelítésére, mint azok a vállalatok,  

amelyek nem vesznek részt a pályázati rendszerben. Ennek oka az, hogy elôbbiek átlagosan jobban  

hasonlítanak a támogatottak csoportjához, mint a nem pályázó vállalatok, amelyek csoportja jóval nagyobb  

heterogenitást mutat. A nem nyertes pályázók (kiegészülve a visszalépô nyertesek kisebb csoportjával) 

kontrollcsoportként való használatának elônye tehát, hogy feltehetôleg sikeresebben ki lehet szûrni a  

szelekciós torzítást, mint az elôzô kontrollcsoport esetében.

3.2. A TÁMOGATOTT ÉS A PÁLYÁZÓ, 
 DE NEM TÁMOGATOTT VÁLLALATOK ÖSSZEVETÉSE

A nyertes és a nem nyertes pályázó vállalatok azonosítása és az adattisztítás után megvizsgáltuk,  

milyen jellemzôkkel bírnak a kezelt és a kontrollcsoportba sorolt vállalatok, illetve mennyire összehasonlítható  

a két csoport. A hatásvizsgálat hitelességét és belsô érvényességét ugyanis alapvetôen befolyásolja, hogy 

a kezelt státuszba történô szelekció milyen mértékben van jelen: a hatásvizsgálat egyik legfôbb célja ezen 

szelekció kiszûrése, a hatások torzítatlanságának biztosítása érdekében.

A 2. táblázatban láthatjuk, hogy a támogatott vállalatok – a nem támogatott pályázókhoz képest – 

jellemzôen több embert foglalkoztattak, átlagosan nagyobb volt a tárgyieszköz-állományuk értéke és 

mérlegfôösszegük arányában kevesebb kötelezettséggel rendelkeztek (azaz relatíve kevésbé voltak  

eladósodva) már a támogatási idôszak elején is. Emellett nagyobb arányban találunk közöttük közép-, és  

kisebb arányban mikrovállalkozásokat (ez elsôsorban nem a magasabb árbevételbôl vagy mérlegfôösszegbôl, 

hanem a nagyobb létszámból fakadt6), illetve relatíve több közöttük a kelet-magyarországi székhellyel 

rendelkezô vállalat, és kevesebb a budapesti vagy Pest megyei központú. Ezek a különbségek jól szemlél-

tetik a pályázatok kiválasztási mechanizmusát: a legtöbb pályázaton elônyben részesülnek a kisebb kocká-

zatúnak ítélt, nagyobb és kevésbé eladósodott vállalatok, valamint a konvergencia régiókban több pályázat 

is került kiírásra. Ugyanakkor az egyéb pénzügyi és teljesítménymutatók esetében (például a nettó árbe-

vétel, mérlegfôösszeg, üzemi eredmény, hozzáadott érték vagy munkatermelékenység) a támogatott és a 

nem támogatott pályázók között – részben a változók viszonylag nagy szórása miatt – nem volt szignifikáns 

különbség.
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2. táblázat: A kezelt és a kontrollcsoport összevetése a programozási idôszak elején

Átlagok a kezelt és a kontroll csoportban az idôszak elején (2008-ban)

Kezelt Kontroll
Szignifikáns 
különbség
(α=0,05)

Vállalati létszám (fô) 36,63 26,13 igen

Személyi jellegû ráfordítások/fô 
(ezer forint)

2 559,15 2 401,38 nem

Tárgyieszköz-állomány (ezer forint) 309 371,12 203 039,62 igen

Értékesítés nettó árbevétele (ezer forint) 855 661,10 842 628,21 nem

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 
(ezer forint)

41 711,34 34 033,09 nem

Mérlegfôösszeg (ezer forint) 679 690,86 548 458,70 nem

Kötelezettségek (ezer forint) 1 120 177,80 1207347,10 nem

Bruttó hozzáadott érték (ezer forint) 175 355,18 163 033,58 nem

ROA (üzemi eredmény/mérlegfôösszeg) 0,14 1,09 nem

ROE (adózott eredmény/saját tôke) 0,33 0,84 nem

Munkatermelékenységi mutató 
(bruttó h.é./létszám)

5 889,09 5 985,41 nem

Eladósodottsági mutató (kötelezettségek/
mérlegfôösszeg)

0,48 0,55 igen

Tôkeintenzitás 
(tárgyi eszközök/mérlegfôösszeg)

0,39 0,35 igen

Tôkeáttét (kötelezettségek/saját tôke) 4,31 5,77 nem

Leadott pályázatok száma ÚMFT/ÚSZT-ben 
(db)

2,73 1,43 igen

 Székhely: KMR (arány) 0,3 0,42 igen

 Székhely: Dunántúl (arány) 0,32 0,25 igen

 Székhely: Kelet-Magyarország (arány) 0,38 0,33 igen

Mikrovállalkozás (arány) 0,5 0,57 igen

Kisvállalkozás (arány) 0,37 0,33 igen

Középvállalkozás (arány) 0,11 0,08 igen

Forrás: NAV- és EMIR-adatok alapján saját szerkesztés.
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A nem megfigyelhetô változókat (például a menedzsment kompetenciáit és a jövôbeli növekedésre vo-

natkozó vízióit) érintô esetleges különbségek szintén befolyásolhatják a hatásvizsgálat belsô érvényességét.  

Ezekrôl a rendelkezésre álló adatok alapján nem tudunk biztos következtetéseket levonni, azonban 

elôfordulhat, hogy a nyertes vállalatok e tekintetben is más jellemzôkkel bírnak, mint a nem nyertes  

vállalatok. Míg a megfigyelhetô változókban fellépô különbségekre párosításos módszerekkel, addig a 

nem megfigyelhetô tulajdonságokból fakadó esetleges eltérésekre a különbségek különbsége módszerrel  

próbálunk kontrollálni, a lehetséges torzításokat kiszûrni.

3.3. A BECSLÉSI MÓDSZERTAN
A támogatások hatását a vállalatok bruttó hozzáadott értékére, tárgyieszköz-állományára és létszámára  

a propensity score matching és a különbségek különbsége módszerek kombinálásával becsültük. A két 

módszer kombinálásának elônye, hogy egyszerre lehet kiszûrni a kezelt és a kontrollcsoport között 

megfigyelhetô különbségek hatását (a PSM segítségével) és az (idôben állandónak feltételezett) nem 

megfigyelhetô változók okozta torzítást (a DiD révén).

A becsléshez tehát elsô lépésben minden vállalatra egy olyan részvételi valószínûség értéket (propensity 

score-t) becsültünk, amely azt fejezi ki, a pályázás idején mekkora esélyük volt arra, hogy támogatásban 

részesüljenek. A propensity score-okat az alábbi regressziós modell révén becsültük:

𝑝𝑝 𝑋𝑋 = Pr 𝑇𝑇 = 1 𝑋𝑋) = 𝑓𝑓 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽′   
 

    (1)

ahol 𝑓𝑓 . = exp . /[1+ exp . ]	 a logisztikus eloszlás eloszlásfüggvényét jelöli, T = 1, ha a vállalat a 

kezelt csoportba tartozik és T = 0, ha a kontrollcsoportba, az X vektor pedig azon változókat jelöli, amelyek 

egyszerre befolyásolhatták a kezelt csoportba kerülés valószínûségét és a potenciális kimenetet7. 

A következô lépésben minden egyes támogatott (kezelt) vállalathoz egy-egy kontrollcsoportbeli  

vállalatot párosítottunk, vagyis mellérendeltünk egy olyan pályázó, de nem támogatott vállalatot, amelynek  

a becsült propensity score értéke a legközelebb esett a kezelt vállalat propensity score értékéhez. A  

párosítást visszatevéssel végeztük el, azaz egy-egy kontrollmegfigyelés egyszerre több kezelt vállalatnak 

is lehetett a párja.

Végül, a párosított kezelt-kontroll mintán különbségek különbsége becslést végeztünk, melynek  

lényege, hogy a kezelt és a kontrollcsoport kimeneteit két idôpontban, a program elôtt és a program 

után is összeveti, majd a két különbséget egymásból kivonva becsüli meg a program hatását; másképpen  

fogalmazva, a résztvevôk és a nem résztvevôk kimeneteinek átlagos idôbeli változását veti össze.  

7 A becsléshez a Becker és Ichino [2002] által, a Stata szoftverhez írt pscore parancsot és Leuven és Sianesi [2015] 
psmatch2 parancsát egyaránt felhasználtuk.
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8 A kifizetések ütemezésére és a projekt megvalósításának idejére csak a pályázatban leadott „projekt tervezett 
kezdete”, a támogatási szerzôdésre vonatkozó „szerzôdés hatályba lépésének dátuma” és a „zárókifizetés dátuma” 
változók alapján tudtunk következtetni. Ezen változók alapján a kifizetések pontos ütemezését nem tudtuk megha-
tározni, azonban a projekt idôbeli lefolyását (a tervezett projektkezdet és a zárókifizetés dátuma közötti idôszak) 
véleményünk szerint viszonylag jól tudtuk közelíteni. 

9 A vállalatok egy részénél a támogatási szerzôdés hatályba lépésének dátuma a projekt tervezett kezdete utáni 
dátum volt. Ekkor azzal a feltevéssel éltünk, hogy a pályázat elbírálásának valószínû csúszása miatt a támogatott 
vállalat a projektet is a tervezettnél késôbb, a szerzôdés megkötésének évében kezdte. Ezekben az esetekben a t = 
0 év nem a tervezett projektkezdet mínusz 1 év, hanem a szerzôdés hatályba lépése  mínusz 1 év volt.

10 Ahol hiányzott a zárókifizetés dátuma, azoknál úgy vettük, hogy az EMIR-adatbázis lehívásakor még nem történt 
meg a projekt zárása, azaz feltehetôen a 2016. év végén történt meg a zárás. Mivel a NAV-adatbázisunkban az 
utolsó megfigyelt év a 2015-ös volt, ezért ezeket a vállalatokat el kellett dobnunk.

A különbségek különbsége megközelítést regressziós keretben is lehet alkalmazni, ekkor az

𝑌𝑌!" = 𝛽𝛽! + 𝛽𝛽!𝑇𝑇!𝑡𝑡 + 𝛽𝛽!𝑡𝑡 + 𝛽𝛽!𝑇𝑇! + 𝛽𝛽!𝑍𝑍! + 𝜀𝜀!"	     (2)

modell megbecslése után az idô (t = [0,1]) és a kezelés tényét jelzô indikátorváltozók (T = [0,1]) interak-

ciójának becsült együtthatója, 𝛽𝛽!	adja meg a hatás nagyságát. A Z vektor a kimenetre esetlegesen ható 

további tényezôket (kontrollváltozókat) foglalja magában, ezek – az ún. bad control probléma elkerülése 

érdekében (bôvebben lásd Angrist és Pischke [2009]) – vagy olyan változók, amelyekre a támogatás ténye 

valószínûleg nem hatott (például a székhely régiója), vagy pedig a vállalat egyes pénzügyi mutatóinak t = 0  

évbeli szintje. 

A bruttó hozzáadott érték és a tárgyi eszközök esetében nem a csak kimeneti változók szintjére, hanem  

azok változására (log különbségére) is futtattunk becsléseket. Ez annyiban különbözik az elôzôekben  

bemutatott módszertantól, hogy a százalékos változás már önmagában kiszûri a nem megfigyelhetô 

jellemzôk hatását, így a becslési egyenlet a következôre egyszerûsödik:

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑌𝑌! = 𝛽𝛽! + 𝛽𝛽!𝑇𝑇! + 𝛽𝛽!𝑍𝑍! + 𝜀𝜀! 	    (3)

ahol ismét 𝛽𝛽!	 adja a kezelési hatást.

Korábbi vizsgálatokból tudjuk, hogy a legtöbb támogatott projekt öt évnél rövidebb ideig tartott, hiszen a 

legtöbb vállalat egy vagy két éven keresztül kapott kifizetést a vizsgált idôszakban. Mivel az EMIR adatbázisa  

lehetôvé tette a projektek idôpontjának hozzávetôleges beazonosítását8, ezért a hatásvizsgálatot úgy  

végeztük el, hogy minden egyes támogatott vállalat esetében külön-külön határoztuk meg, hogy melyik 

év jelenti az „elôtte” (t = 0) és melyik év az „utána” (t = 1) idôszakot. A t = 0 idôszakot minden esetben a 

tervezett projektkezdés évét közvetlenül megelôzô évként azonosítottuk be, vagyis a propensity score-okat  

minden egyes vállalatnál az azt közvetlenül megelôzô évre becsültük, amikor az adott vállalat az EMIR 

adatai alapján a projektet elkezdte9. A t = 1 idôszakot háromféleképpen határoztuk meg:

 - ta	 = 1 az utolsó olyan évben, amikor még részesül kifizetésben (azaz a következô évben már nem 

kap kifizetést)10. 

 - tb	 = 1 a zárókifizetést követô évben (azaz az elsô olyan év, amikor már nem részesül kifizetésben).  
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Mivel a megfigyelési idôszakunk 2015 végéig terjed, ezért itt a 2015-ben végzôdô projekteket meg-

valósító vállalatokat nem tudtuk vizsgálni, hiszen esetükben a 2016-os év létszám adatára is szük-

ségünk lett volna.

 - tc	 = 1 a zárókifizetés után két évvel. Az elôzô ponthoz hasonlóan, mivel a megfigyelési idôszak 

jobbról cenzorált, a 2014-ben vagy 2015-ben végzôdô projekteket megvalósító vállalatokat (vagyis 

a kezelt csoport körülbelül felét) nem tudtuk vizsgálni.

Ha egy támogatott vállalat több projektre is nyert támogatást a megfigyelési idôszak során, akkor 

a megszakítás nélküli projektidôszakokat vettük figyelembe. Például, ha egy vállalat az elsô projektjére 

2009-ben és 2010-ben kapott támogatást, a másodikra 2010-ben és 2011-ben, a harmadikra pedig 2013-

ban és 2014-ben, akkor ennél a vállalatnál két kifizetési idôszakot határoztunk meg: az elsôben a t = 0 évet 

a 2008-as év, a másodikban pedig a 2012-es év jelentette; a t = 1 év az elsô kifizetési idôszakban 2011 

(2012, 2013), a második kifizetési idôszakban pedig 2014 volt (a 2016-os év kimeneteit pedig már nem 

tudtuk megvizsgálni). A kifizetési idôszakok beazonosítását az 1. ábrán illusztráljuk. Azért jártunk el így, 

mert az esetleges elhúzódó hatások miatt az összeérô vagy egymást átfedô projektidôszakok (támogatási 

idôszakok) esetén nem tudnánk az egyes projektek hatásait elkülöníteni egymástól. Ugyanez az oka annak, 

hogy a különbözô operatív programokból érkezô támogatásokat is együtt kezeltük – a külön-külön operatív 

programokból érkezô támogatások hatásait sem tudtuk elkülöníteni egymástól (de teszünk rá kísérletet az 

egyik robusztussági vizsgálatban).

1. ábra: A kifizetési idôszakok beazonosításának illusztrálása

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. project idôszaka

2. project idôszaka 3. project idôszaka

2. kifizetés idôszak:

t=0 t
a
=1

t
a
=1 t

b
=1 t

c
=1

t
b
=1

1. kifizetés idôszak:

Kép forrása: saját szerkesztés.

A támogatási idôszak másik meghatározási módja az volt, hogy minden vállalatra a 2007–2013-as prog-

ramozási idôszak elsô olyan évére becsültük a propensity score-okat, amelyre vonatkozóan már rendelkez-

tünk adatokkal, azaz a t = 0 idôszakunk a 2008-as év volt. Ekkor a t = 1 idôpontot minden vállalat esetében 

a támogatási idôszak végén, az egyik alváltozatban 2014-ben, a másikban pedig 2015-ben határoztuk meg.
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A párosítást mindkét esetben úgy végeztük el, hogy a kezelt csoport vállalatai esetében mindig a t = 0 

évre, a kontrollcsoport esetében pedig minden évre becsültünk propensity score-okat. Ezután minden tá-

mogatott vállalathoz a legközelebbi szomszéd elve alapján párosítottunk egy-egy olyan kontrollcsoportbeli 

megfigyelést, amelynek a kezelt vállalat t = 0 évében a legközelebb esett a becsült propensity score-ja a 

kezelt vállalatéhoz. A párosítást visszatevéssel végeztük el, azaz egy-egy kontrollmegfigyelés egyszerre 

több kezelt megfigyelésnek is lehetett a párja. A kimeneteket a kontrollmegfigyelések esetében is abban a 

két évben vizsgáltuk, amikor az adott kontrollhoz párosított kezelt vállalatnak is (azaz t = 0 és t = 1 években).

Az eredményeket iparági bontásban és méret szerinti bontásban is közöljük. Az iparági bontáshoz a 

vállalatokat a NAV adatbázisában szereplô, a vállalat fô tevékenységére vonatkozó TEÁOR-08 kódok alapján 

soroltuk be, összesen 14 ágazatba. Az ágazatok besorolásának módját lásd az M1 mellékletben. 
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4 .  EREDMÉNYEK

Jelen fejezetben bemutatjuk a korábban bemutatott módszertannal és adatbázison elvégzett becslések 

eredményét a három kimenetre: foglalkoztatás, tárgyieszköz-állomány és bruttó hozzáadott érték.

4.1. FOGLALKOZTATÁS
A foglalkoztatottsági hatások vizsgálatakor a vállalatok állományi létszámát használtuk kimeneti változóként. 

Megjegyzendô, hogy a létszámra vonatkozó adatok a többi adatsorhoz képest valamivel nagyobb arányban  

voltak hiányosak: az adathiány évtôl függôen 6,3–15,76 százalékos volt, legmagasabb a 2008. évben. Mivel a 

hatásokat csak azokra a vállalatokra tudtuk megbecsülni, amelyeknél nem hiányzott a kimeneti változó sem 

a t=0, sem pedig a t=1 évben, ezért a foglalkoztatási hatások becslésekor valamivel alacsonyabbak voltak az 

elemszámok, mint a tôkeállományra vagy a bruttó hozzáadott értékre gyakorolt hatások becslésekor.  

A propensity score-ok becsléséhez az alábbi változókat használtuk fel: 

- az árbevétel, a mérlegfôösszeg és az üzemi (üzleti) eredmény természetes logaritmusa, a székhely 

NUTS 1 szintû régiója és a hivatalos vállalati besoroláskategóriákat jelzô indikátorváltozók;

- az árbevétel, a mérlegfôösszeg és az üzemi (üzleti) eredmény logaritmusának négyzete;

- a tárgyieszköz-állomány értékének logaritmusa és ennek négyzete;

- a sajáttôke-arányos nyereség (ROE), az eszközarányos nyereség (ROA) és a munkatermelékenységi 

mutató.

A foglalkoztatási hatások becsléséhez négy regressziós modellt írtunk fel (lásd a (3)-as egyenletet), 

amelyeket minden esetben vállalat szerint klaszterezett standard hibákkal becsültünk:

1) különbségek különbsége a párosított mintán, további kontrollváltozók nélkül;

2) különbségek különbsége a párosított mintán, további kontrollváltozókkal;

3) különbségek különbsége a párosított mintán, a becsült propensity score-okkal súlyozva (IPWR),  

további kontrollváltozók nélkül;

4) fix hatás regressziók a párosított mintán, további kontrollváltozók nélkül.
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A 2)-es modellben a további kontrollváltozók a különbözô vállalati mutatók (árbevétel, bruttó hozzá-

adott érték, tárgyieszköz-állomány, mérlegfôösszeg, tôkeintenzitási mutató, ROE, ROA) t = 0 évbeli szintje, 

a hivatalos vállalatkategóriákat leíró indikátorváltozók és a NUTS 1 szintû országrész indikátorok voltak.  

A 3)-as modellben alkalmazott Inverse Probability Weigthed Regression (IPWR) módszer lényege, hogy 

a kontrollcsoportba tartozó megfigyelések közül nagyobb súllyal veszi figyelembe azokat, amelyeknek 

nagyobb részvételi valószínûséget becsültünk, vagyis akik (a megfigyelhetô változók dimenziói mentén) 

jobban hasonlítanak a kezelt megfigyelésekhez. Ennek megfelelôen a regressziók során a kezelt megfigye-

lések súlya 1, a kontrollmegfigyeléseké pedig psc/(1-psc), ahol psc a becsült propensity score értéket jelöli 

(Hirano és Imbens [2001]).

A becsléseket az összes ágazatra egyben, valamint ágazatonként külön is elvégeztük. A vállalatokat a 

NAV adatbázisában szereplô, a vállalat fô tevékenységére vonatkozó TEÁOR-08 kódok alapján soroltuk be, 

összesen 14 ágazatba. Az ágazatok besorolásának módját lásd az M1 mellékletben.

4.1.1. EREDMÉNYEK

Ahogyan a 3.3-as, a becslési módszertant bemutató pontban írtuk, a hatásokat vállalatonként eltérô 

idôpontokban, az adott vállalat kifizetési idôszakának végén becsültünk meg: ekkor a t = 0 idôszakot minden  

vállalatnál a tervezett projektkezdés évét közvetlenül megelôzô év jelentette, a t = 1 pedig az utolsó olyan 

év volt, amikor még részesült kifizetésben a vállalat. Két további változatban pedig a t = 1 évet egy, illetve 

két évvel késôbbre toltuk, vagyis a hatásokat egy illetve két évvel a zárókifizetés után is megbecsültük.  

Mivel egy-egy vállalat több kifizetési idôszakkal is rendelkezhetett, ezért egy-egy kezelt vállalat több  

sorban is szerepelhetett a mintánkban.

A négyféle regresszió eredményei hasonló irányba mutatnak. (3. táblázat) A zárókifizetés évében mind 

a négy modellünkben legalább 10 százalékos szinten szignifikáns, átlagosan 2,84–4,26 fôs létszámnöveke-

dést figyelhetünk meg a projektkezdés éve elôtti idôszakhoz és a kontrollcsoporthoz képest. Ezek a hatások 

egy évvel késôbb hozzávetôleg 1 fôvel csökkentek, vagyis a zárókifizetés éve után már csak átlagosan 

körülbelül 2–3 fôvel volt magasabb a támogatottak létszáma, ráadásul egyes regressziókban már nem 

is szignifikáns ez a hatás. A zárókifizetés után két évvel pedig tovább gyengült a hatás: ekkor már egyik 

regresszióban sem találtunk szignifikáns eredményt. Ez arra utal, hogy a támogatások okozta létszámnöve-

kedés valószínûleg csak átmeneti lehetett a támogatott vállalatok körében. 
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11 A 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlôdésük támogatásáról (KKvtv.) alapján 
mikrovállalkozásnak azok a vállalatok minôsülnek, amelyeknek létszáma 10 fô alatti és évi 2 millió euró alatti net-
tó árbevétellel vagy 2 millió euró alatti mérleg szerinti fôösszeggel rendelkeznek; kisvállalkozásnak számítanak a 
10–49 fôs létszámú és évi 2–10 millió eurós nettó árbevételû vagy 2–10 millió eurós mérlegfôösszegû vállalatok; a 
középvállalkozások az 50–249 fôs és 10–50 millió eurós nettó árbevételû vagy 10–43 millió eurós mérlegfôösszegû 
vállalatok; a nagyvállalatok pedig azok a vállalatok, amelyek egyik fenti kategóriába sem illenek bele.  

3. táblázat: Becsült foglalkoztatási hatás (a T*t interakció együtthatója) – fôbb eredmények

Kimenet a zárókifizetés 
évében

Kimenet a zárókifizetés 
után 1 évvel

Kimenet a zárókifizetés 
után 2 évvel

N
Hatás 
(fô)

Standard 
hiba 

N
Hatás 
(fô)

Standard 
hiba 

N
Hatás 
(fô)

Standard 
hiba 

DiD, párosítással 41 970 3,12 1,22** 24 608 1,93 1,03* 15 243 0,80 2,06

DiD, párosítással 
és inverz 

valószínûségi sú-
lyokkal

41 970 2,84 1,46* 24 608 0,66 1,15 15 243 -0,26 2,27

DiD, párosítással 
és további 

kontrollváltozókkal
46 458 3,37 1,36** 28 019 2,80 0,92*** 17 408 1,10 1,72

Fix hatás 47 350 4,26 0,80*** 28 361 3,26 0,76*** 17 635 0,53 1,32

Megjegyzés: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01.

A létszámok alakulását ágazatonként külön becsülve is megvizsgáltuk, és a zárókifizetés évében a 

mezôgazdaság, a vegyipar, az építôipar, valamint a turizmus szektorokban találtunk legalább 5 százalékon 

szignifikáns hatást (a becsült együtthatókat lásd az M3-as függelék táblázataiban). A zárókifizetés évében 

a mezôgazdaságban 17–27, a vegyiparban 22–25, az építôiparban 3–4 fôs, a turizmus szektorban pedig 3–6 

fôs hatásokat becsültünk, míg a többi ágazatban nem vagy nem minden regresszióban volt szignifikáns a 

létszámnövekedés. Ezek a hatások egy évvel a zárókifizetés után – az összes ágazatra egyben lefuttatott 

regressziókhoz hasonlóan – már nem minden modellben voltak szignifikánsak, az építôipart kivéve. 

Megjegyzendô, hogy az ágazati becslések során egyes ágazatokban igen alacsonyak voltak az  

elemszámok, különösen a kifizetés lezárultát követô második évben. Az alacsony elemszámok esetenként azt is 

 jelenthették, hogy csak 1–5 vállalat tartozott a kontrollcsoportba (például a kitermelô vagy K+F ágazatokban),  

emiatt ezek a becslési eredmények nem értelmezhetôk. 

Az ágazati becslések mellett azt is megvizsgáltuk, eltérnek-e a hatások vállalatméret-kategóriák szerint. 

Ennél a vizsgálatnál külön regressziókat futtattunk a mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatokra, a vállalatok besoro-

lásánál a Kkvtv. meghatározását11 követtük. A 4. táblázatban a további kontrollváltozókkal bôvített becslés ered-

ményeit mutatjuk meg. Ebben látható, hogy szignifikáns hatást csak az 5–10 fôs mikro-, valamint a 10–49 fôs 

kivállalkozások körében tudtunk kimutatni, ezeknél a vállalatoknál azonban még egy és két évvel a zárókifizetés 

után is szignifikáns maradt a létszámnövekedés. A mikrovállalkozások esetében a becsült 0,4 és 0,3 fô körüli 

hatás nagyjából 10 és 8 százalékos, a kivállalkozások körében pedig évtôl függôen rendre 6,7, 5,9 és 5,4 száza-

lékos létszámnövekedést jelentett a projekt elôtti idôszakhoz és a nem nyertes vállalatok létszámához képest. 
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4. táblázat: Becsült foglalkoztatási hatás, vállalatméret szerint

Kimenet a zárókifizetés 
évében

Kimenet a zárókifizetés 
után 1 évvel

Kimenet a zárókifizetés 
után 2 évvel

Méretkategória N
Hatás 
(fô)

Standard 
hiba

N
Hatás 
(fô)

Standard 
hiba

N
Hatás 
(fô)

Standard 
hiba

Mikro 23 159 0,37 0,05*** 16 161 0,42 0,07*** 10 244 0,31 0,10***

Kis 15 040 1,41 0,25*** 9 435 1,23 0,36*** 5 807 1,14 0,52**

Közepes 4 046 0,04 2,30 2 107 0,64 3,76 1 201 -3,13 6,65

Nagy 756 45,49 46,14 316 55,76 67,37 156 36,26 140,27

Megjegyzés: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01. DiD, párosítással és további kontrollváltozókkal.

4.1.2.  ROBUSZTUSSÁGVIZSGÁLATOK

Annak érdekében, hogy az eredmények robusztusságát teszteljük, illetve hogy az eredményeket  

pontosabban tudjuk becsülni, a becsléseket két kisebb módosítással is elvégeztük:

- a kiugró értékû kimenettel rendelkezô vállalatok eldobásával,

- a „hibás” pénzügyi beszámolóval rendelkezô vállalatok becslési mintába történô bevonásával.

Elôször tehát megvizsgáltuk, hogy milyen eredményekre jutunk, ha elhagyjuk a becslési mintánkból a 

kiugró létszámértékkel rendelkezô legnagyobb vállalatokat. Ezért minden ágazatban eldobtuk a létszám 

szerinti eloszlás felsô 1 százalékába esô vállalatokat, és a maradék 99 százalékkal újrabecsültük az egyen-

leteket. Az együtthatók elhanyagolható mértékben módosultak, a standard hibák pedig – a várakozásoknak 

megfelelôen – kismértékben csökkentek, de a zárókifizetések után két évvel most sem váltak szignifikánssá  

az eredmények (5. táblázat).  Összességében tehát az mondható el, hogy a becsült eredmények nem  

igazán érzékenyek a kiugró értékekre.

5. táblázat: Becsült foglalkoztatási hatások – kiugró értékek elhagyása

Kiugró értékek 
elhagyása

Kimenet a zárókifizetés 
évében

Kimenet a zárókifizetés 
után 1 évvel

Kimenet a zárókifizetés 
után 2 évvel

N
Hatás 
(fô)

Standard 
hiba 

N
Hatás 
(fô)

Standard 
hiba 

N
Hatás 
(fô)

Standard 
hiba 

DiD, párosítással 36 227 3,34 0,52*** 24 237 2,05 0,76*** 14 983 0,82 1,01

DiD, párosítás-
sal és inverz 
valószínûségi 

súlyokkal

36 227 2,86 0,64*** 24 237 1,11 1,02 14 983 0,35 1,16

DiD, párosítással és 
további kontroll-

változókkal
42 633 3,30 0,36*** 27 857 2,65 0,54*** 17 327 0,82 0,98

Fix hatás 43 221 3,49 0,29*** 28 197 2,38 0,44*** 17 553 0,87 0,94

Megjegyzés: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01.
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Hasonló volt a helyzet akkor is, amikor az adattisztítás során nem dobtuk el a negatív vagy nulla 

mérlegfôösszeg-, árbevétel- vagy sajáttôke-adattal rendelkezô sorokat, vagy azokat a sorokat, amelyeknél az 

alapvetô mérleg- vagy eredménykimutatás csoportösszegek nem egyeztek („hibás” pénzügyi beszámolójú  

vállalatok): ezen sorok eldobása vagy becslési mintába történô bevonása csak kisebb mértékben módosí-

totta az eredményeinket (6. táblázat). 

6. táblázat: Becsült foglalkoztatási hatás – „kevésbé szigorú” adattisztítási elvek alkalmazása mellett

Hibásnak tûnô 
pénzügyi 

beszámolójú 
vállalatok 
bevonása 

a becslésekbe

Kimenet a zárókifizetés 
évében

Kimenet a zárókifizetés 
után 1 évvel

Kimenet a zárókifizetés 
után 2 évvel

N
Hatás 
(fô)

Standard 
hiba 

N
Hatás 
(fô)

Standard 
hiba 

N
Hatás 
(fô)

Standard 
hiba 

DiD, párosítással 40 290 4,07 0,96*** 27 008 1,72 1,49 17 096 0,77 2,56

DiD, párosítással és 
inverz valószínûségi 

súlyokkal
40 290 4,30 1,09*** 27 008 1,61 1,57 17 096 0,69 2,89

DiD, párosítással 
és további 

kontrollváltozókkal
44 827 3,29 1,33*** 28 942 3,90 1,35*** 18 029 4,35 2,45*

Fix hatás 45 458 4,89 0,69*** 29 325 2,78 1,07*** 18 262 3,69 1,88**

Megjegyzés: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01.

A fenti robusztusságvizsgálatok mellett elvégeztünk egy további vizsgálatot, amelyben újradefiniáltuk 

az „elôtte” és „utána” idôszakot, illetve az egyes vállalatok kifizetési idôszakai helyett minden esetben a 

programozási idôszak elején (az adatbázisunkban szereplô legkorábbi évben) és végén hasonlítottuk össze 

a kezelt és kontrollvállalatokat; vagyis a t = 0 illetve t = 1 éveket minden vállalatra egységesen a 2008-as 

(t = 0), illetve a 2014-es (ta = 1) és a 2015-ös (tb = 1) évre határoztuk meg. Mivel a 2015. volt az utolsó 

rendelkezésre álló év az adatbázisunkban, ezért a 2016-os évet már nem tudtuk vizsgálni.

A kifizetési idôszakok figyelmen kívül hagyásával jóval magasabb létszámnövekedéseket becsültünk: 

ezen becslések szerint a támogatott vállalatoknál 5,23–5,89 fôvel növekedett a létszám a programozási 

idôszak elejéhez és a kontrollcsoport vállalataihoz képest (7. táblázat). 
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7. táblázat: Becsült foglalkoztatási hatás – a 2008-as év összevetése a programozási idôszak végével

t = 0 a 2008-as 
évben

Kimenet 2014-ben Kimenet 2015-ben

N Hatás (fô) Standard hiba N Hatás (fô) Standard hiba

DiD, 
párosítás nélkül

28 536 5,89 1,37*** 28 168 5,80 1,39***

DiD, 
párosítással

25 312 5,23 1,51*** 25 004 5,24 1,51***

DiD, párosítással 
és inverz 

valószínûségi 
súlyokkal

25 312 5,26 1,66*** 25 004 5,61 1,84***

DiD, párosítással 
és további 

kontrollváltozókkal
28 061 5,36 1,68*** 27 910 6,62 1,76***

Fix hatás 28 296 5,23 1,51*** 28 142 5,24 1,51***

Megjegyzés: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01.

4.1.3. ÖSSZEFOGLALÁS: HATÁS A VÁLLALATI LÉTSZÁMRA

A legtöbb becslésünk alapján úgy tûnik, hogy a 2007–2013-as programozási idôszakban támogatott  

vállalatok körében a támogatások átlagos, közvetlen és azonnali foglalkoztatási hatása 3–4 fô körül 

alakult (a robusztusságvizsgálatok eredményeit is figyelembe véve). Ez azt jelenti, hogy vállalatonként 

átlagosan körülbelül ennyivel növekedett a létszám a támogatás elôtti idôszakhoz és a nem támogatott 

vállalatokhoz képest. Ha azt feltételezzük, hogy ez a létszámnövekedés a támogatások oksági hatásának 

feleltethetô meg (azaz sikeresen ki tudtuk szûrni a szelekciót), illetve hogy ez az átlagos hatás minden 

támogatott vállalatra érvényes (vagyis azokra a támogatott vállalatokra is, amelyeket például adathiány 

miatt nem tudtunk vizsgálni), akkor ez összesen 23 386 x 3,5 = 81 851 fôs foglalkoztatási hatást jelent 

(vállalatonként 3,5 fôs növekedéssel számolva), ami a 2008-as foglalkoztatotti létszám körülbelül 2,43  

százaléka12. Ez egy azonnali és egyszeri foglalkoztatási hatásként fogható fel. A hatások idôbeli alakulásának  

vizsgálatára, valamint arra, hogy ezek tartósan fennmaradtak-e évekkel a támogatások lezárulta után 

is, az adatbázis korlátai miatt –mivel a legutolsó adat 2015-re vonatkozik – korlátozott a lehetôségünk. A 

zárókifizetés után egy és két évvel megvizsgált kimenetekre kifejtett hatások csökkenô volumene, illetve 

inszignifikánssá válása azonban arra utal, hogy a foglalkoztatásbeli hatások valószínûleg nem voltak tartósak,  

rövid távon sem.  

12   Az alkalmazásban állók létszámát tekintve. Forrás: KSH/NAV.
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Az ágazati elemzések eredményei arra utalnak, hogy ez az átlagos hatás iparáganként erôsen szóródott,  

a hatások nem minden ágazatban jelentkeztek. A vegyiparban, a mezôgazdaságban és az építôiparban 

minden esetben szignifikáns és pozitív létszámnövekedést becsültünk, amelyek a robusztusságvizsgálatok 

során is szignifikánsak maradtak. A mezôgazdaságban a legtöbb specifikációban 17–27, a vegyiparban  

22–25, az építôiparban 3–4, a turizmus szektorban pedig 3–6 fô körüli eredményeket kaptunk. A többi ágazat  

esetében ugyan alkalmanként, egy-két modell esetében megfigyeltünk ugyanszignifikáns létszámváltozást,  

azonban más specifikációkban (például további kontrollváltozók beemelésével) már nem tudtunk a 0-tól 

szingifikánsan különbözô eredményeket becsülni. Ezért azt mondhatjuk, hogy ezekben az ágazatokban a 

támogatások valószínûleg nem jártak együtt a foglalkoztatottság növekedésével, legalábbis a támogatott 

vállalatok körében. A támogatásoknak ugyanakkor lehettek olyan közvetett foglalkoztatási hatásai ezekben 

az ágazatokban, amelyek nem feltétlenül (csak) a támogatott vállalatok körében jelentkeztek: a támogatott 

beruházásoknak egyéb ágazatokra túlcsorduló lehetséges hatásait (például az építôiparra) nem vizsgáltuk. 

A nemzetgazdasági átlagra végzett becslések eredményeit összehasonlíthatjuk az Equinox [2016] és  

Banai és mtsai. [2017] létszámra vonatkozó, a miénkhez hasonló becsléseivel. Mindketten ugyanarra az 

idôszakra és (többé-kevésbé) ugyanazokra a vállalati támogatásokra vonatkozóan végezték el az elemzést, 

a miénkhez hasonló módszertannal (PSM és DiD kombinálása) dolgozva. Fontos különbség azonban, hogy 

e két tanulmánnyal szemben mi kontrollcsoportként nem az összes nem támogatott, hanem csak a pályázó  

nem nyertes vállalatok körét használtuk fel. A 2. fejezetben leírtak alapján a pályázó, de nem nyertes  

vállalatokat alkalmasabbnak tartjuk a szelekciós torzítás kiszûrésére. 

Az Equinox [2016] tanulmánya szerint a támogatások átlagosan körülbelül 3 fôvel növelték a vállalati 

létszámot a támogatott vállalatok körében: az összes támogatást együttesen vizsgálva az átlagos létszám-

növekedés 3,2 fô volt. Ez a becsült hatás a régiókat fejlettség szerint csoportosítva és e szerint külön 

vizsgálva is hasonló volt (2,5–4,4), ugyanakkor a visszatérítendô támogatásoknak valamivel kisebb (1,06 

fôs) hatása volt, a K+F célú támogatásokra pedig nem volt szignifikáns a kimutatott létszámnövekedés. 

A legjelentôsebb hatás (7,2 fô) azon vállalatok körében jelentkezett, amelyek két vissza nem térítendô  

támogatásban is részesültek a vizsgált idôszak alatt. 

Az MNB tanulmányában (Banai és mtsai. [2017]) hasonló eredmények olvashatóak: a vissza nem 

térítendô támogatások hatására – a becslések alapján – a vizsgált idôszakon belül (a támogatás évétôl 

kezdôdôen a támogatás utáni negyedik év végéig) a támogatott vállalatok körében körülbelül 2 fôvel volt 

magasabb a vállalati létszám, mint a kontrollcsoport vállalataiban: a tanulmány ábrái alapján ez a kétfôs 

hatás a támogatást követô negyedik évben valamivel kisebb (1,5 fô körüli) volt. Hasonlóan az Equinox 

becsléseihez, a csak egy pályázatot elnyerô vállalatok esetében a foglalkoztatási hatások némiképp  

alacsonyabbak (évtôl függôen 1–1,5 fô körül) voltak. A becsléseket vállalatméret szerint megbontva azt 
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az eredményt kapták, hogy a támogatások hatására a mikrovállalkozások kisebb mértékben (0,5 fô körül) 

bôvítették a létszámukat, mint a kisvállalatok (2–2,5 fô) vagy a középvállalatok (4–4,5 fô); százalékos vagy 

fajlagos (egységnyi támogatásösszegre esô) növekedést azonban nem publikáltak. Ágazati becsléseket – 

az egyes ágazatokba tartozó vállalatok eltérô elemszámai, illetve a sikeres párosítások számának korlátai 

miatt – csak néhány szektorra vonatkozóan közöltek: ezek közül a legmagasabb létszámnövekedést (2–6 

fô) a mûanyag- és fémiparban tudták kimutatni.

A fenti két tanulmánnyal összehasonlítva a mi eredményeink hasonlóak, azok becsléseitôl radikálisan 

nem térnek el, bár azoknál kicsivel magasabbak. Ez részben az alkalmazott módszertanban lévô kisebb 

eltérésekbôl (például a párosítás során figyelembe vett változók vagy az elôtte-utána idôszakok pontos 

meghatározása), illetve abból adódhat, hogy mi a becslések során eldobtuk az 5 fô alatti vállalatokat, mivel 

a tapasztalatok alapján ezek eredménymutatói a legkevésbé megbízhatók; alapvetôen tehát kicsit más vál-

lalati populációra becsültünk hatásokat, mint az Equinox vagy az MNB tanulmánya. Banai és mtsai. [2017] 

tanulmányához képest további különbséget jelent, hogy mi – velük ellentétben – nem találtunk a közép- és 

nagyvállalatok körében szignifikáns hatásokat.

4.2. BERUHÁZÁS
Ha a kutatási kérdést az adatbázis korlátait figyelembe véve pontosítjuk, akkor azt vizsgáltuk, hogy az EU 

által nyújtott támogatásokból megvalósított projektek hogyan hatottak a vállalatok tárgyieszköz-állományára  

(az állományváltozást tekintjük beruházásnak). A beruházás becsléséhez a tárgyi eszközök százalékos  

változását (azok logaritmusának a különbségét) vizsgáltuk, ahogy azt korábban a (2)-es egyenletben  

bemutattuk.

A tárgyi eszközök között nincsenek hiányzó adatok, viszont viszonylag gyakori a 0 érték (8. táblázat), 

évente a minta 2–6 százalékánál 0 az érték, ez a támogatott vállalatok esetében ritkábban (1–5,5 százalék), 

míg a kontrollcsoportba tartozó vállalatok esetében gyakrabban (5,4–8,3 százalék) fordul elô.13 Emellett 

az is látható, hogy a támogatott vállalatok esetében nagyobb az átlagos eszközérték (minden évben 300 

millió forint felett), mint a kontrollcsoportba tartozó vállalatok esetében (egy év kivételével 200 millió 

forint alatti értékek, az átlagok különbsége szignifikáns), ugyanez igaz a vállalatok medián eszközértékére 

is. Mivel a logaritmikus különbségeket nem lehet kiszámolni azokban az esetekben, amikor a tárgyi eszköz 

értéke 0, ezért ezeket a megfigyeléseket kihagytuk.

13 Banai és mtsai. [2017] adatai között sokkal nagyobb arányban szerepelnek 0 értékek, részben ezzel indokolják, hogy 
miért szintben becsülik a beruházások alakulását és nem annak százalékos változását.
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8. táblázat: Tárgyi eszköz leíró statisztikái a tisztított adatbázisban

Év
Megfi-

gyelések 
száma

Minimum 
(ezer 
forint)

Medián 
(ezer 
forint)

Maximum 
(ezer forint)

Átlag 
(ezer 
forint)

Megfigyelések 
százaléka, 

ahol az érték 
0 (%)

Kezelt

2008 13 800 0 26 740 161 229 000 308 229,3 4,74

2009 15 625 0 27 016 312 718 000 307 229,2 5,43

2010 16 579 0 28 252 112 980 456 311 200,6 5,30

2011 17 531 0 29 369 144 271 000 313 123,5 5,13

2012 18 424 0 32 804 578 858 000 350 721,8 3,58

2013 17 961 0 40 929 107 284 000 354 708,6 1,09

2014 19 041 0 40 928 237 089 992 334 945,7 1,43

2015 19 149 0 42 788 224 321 573 355 819,6 1,09

Kontroll

2008 4 365 0 18 540 78 982 000 199 394,4 5,75

2009 4 948 0 17 076 64 415 717 180 117,1 7,01

2010 5 320 0 15 749 61 602 750 178 338,9 7,61

2011 5 664 0 14 619 49 354 000 170 601,5 8,30

2012 5 855 0 14 635 50 756 000 179 977,1 8,32

2013 5 555 0 17 911 191 904 000 217 743,3 7,00

2014 5 840 0 19 131 58 331 000 165 858,4 5,89

2015 5 704 0 20 802 60 963 000 174 973,7 5,42

Megjegyzés: tisztított adatbázis nem egyezik meg a becslési adatbázissal

4.2.1. EREDMÉNYEK

Mivel a kontrollcsoport eleve kisebb volt, mint a kezelt csoport ezért a párosított minta kialakítása során 

visszatevéssel végeztük a párosítást, aminek következtében egy kontrollvállalatnak ugyanaz az idôszaka 

is többször szerepelhetett a mintában, emiatt súlyoztuk a becsléseket és a teszteket. Ez az eljárás egy  

kiegyensúlyozott párosított mintát eredményezett.

Az így kialakított mintán négy logaritmikus különbségre felírt regressziós modellt becsültünk (lásd a 

(3)-es egyenletet a 17. oldalon), melyek abban különböznek egymástól, hogy milyen magyarázó változók 

kerülnek az egyenletekbe. A szokásos vállalati jellemzôkön túl, a magyarázó változók közé periódus fix 

hatások is bekerültek, amik segítenek abban, hogy együtt kezelhessük a különbözô idôpontban kezdôdô és 

a különbözô, megszakítás nélküli projektidôszakokat (tehát például kiszûri annak a hatását, ha a hosszabb 
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támogatási idôszak mindig nagyobb hatással jár együtt, vagy ha van olyan támogatási idôszak, melynek 

során vagy egy részében valamilyen válság volt).

Ennek a becslésnek az összes iparágra vonatkozó eredményeit mutatja a 9. táblázat elsô két oszlopa. 

Látható, hogy a támogatás hatására további magyarázó változók nélkül 83 százalékponttal nô a tárgyi esz-

köze a támogatott vállalatoknak, amennyiben a vállalatok további jellemzôit is kontrolláljuk, a támogatások  

hatása 70 százalékpontra csökkent.

Ha a teljes programozási idôszakon vizsgáljuk a támogatások hatását (2008 és 2014 között vagy 2008 

és 2015 között), azt láthatjuk (ezeket az eredményeket részletesen nem közöljük), hogy 60–66 százalék-

ponttal emelkedett nagyobb mértékben a támogatott vállalatok esetében, de a hatás iparáganként eltért. 

Összehasonlítva az elôzô eredményekkel megállapítható, hogyha a hatás vizsgálatát a teljes programozási 

idôszakra kiterjesztjük, akkor kisebb hatásokat figyelhetünk meg.

9. táblázat: Támogatások hatása a tárgyi eszközök változására a projektidôszak eleje és vége között 

– különbözô távolságra a projektidôszak végétôl

Teljes minta Szûk minta

Projekt vége
Zárókifizetés

évében
Zárókifizetés
után 1 évvel

Zárókifizetés
után 2 évvel

Hatás 
(százalék-

pont)
N

Hatás 
(százalék-

pont)
N

Hatás 
(százalék-

pont)
N

Hatás 
(százalék-

pont)
N

DiD, párosítással 83,30 *** 24 116 81,74 *** 12 660 81,29 *** 12 668 80,39 *** 12 640

DiD, párosítással 
és periódus fix 

hatásokkal
82,87 *** 24 116 81,73 *** 12 660 81,32 *** 12 668 80,47 *** 12 640

DiD, párosítással 
és magyarázó 

változókkal
69,37 *** 23 048 70,90 *** 12 110 69,82 *** 12 114 68,71 *** 12 086

DiD, párosítás-
sal, periódus 
fix hatásokkal 
és magyarázó 

változókkal

69,24 *** 23 048 70,91 *** 12 110 69,85 *** 12 114 68,75 *** 12 086

Megjegyzés: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01.

A szûkebb mintába azok a vállalkozások kerültek be, amelyeknek a kimeneti értékeit a projekt lezárását követô egy 

és két évben is meg tudjuk figyelni.

Ezt a vizsgálatot elvégeztük egy szûkebb mintán is, amibe azok a vállalatok kerültek be, akiknek a 

zárókifizetést követô években is meg tudtuk figyelni a tárgyieszköz-állományának a változását (10. táblázat 

3–8 oszlopai). A táblázatban bemutatott eredményekbôl az látszik, hogy ahogy egyre hosszabb idôszakon vizs-
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gáljuk a támogatások hatásait, kismértékben, de csökkennek a hatások (tehát a támogatott vállalatok növe-

kedési elônye egyre kisebb), átlagosan 1 százalékponttal évente. Ez összhangban áll az elôzô eredményekkel, 

de a pontos magyarázatát nem ismerjük, lehet elôre hozott beruházás vagy megnövekedett amortizáció is.

Ha iparáganként vizsgáltuk a hatások idôbeli alakulását, akkor egy kicsit változatosabb képet kaptunk (10. 

táblázat), vannak olyan ágazatok, ahol például nem változik a támogatások hatása, ilyen a mezôgazdasági 

és a kitermelô vállalatok vagy az élelmiszeriparba tartozó vállalkozások. A nehéziparban viszont ha kismér-

tékben is, de egyenesen nô a támogatott vállalatok elônye a tárgyi eszközök növekedésében (50,8 száza-

lékpontról 51,5 százalékpontra). Azonban legtöbb iparág esetében megfigyelhetô a tárgyieszköz-állomány 

összes iparágra jellemzô csökkenése, átlagosan 2 év alatt 8,6 százalékponttal csökkent a növekedési elônye. 

10. táblázat: Támogatások hatása a tárgyi eszközök változására a projektidôszak eleje és vége között

 – különbözô távolságra a projektidôszak végétôl (iparági bontás)

Teljes minta Szûk minta

Projekt vége
Zárókifizetés

évében
Zárókifizetés
után 1 évvel

Zárókifizetés
után 2 évvel

Hatás 
(százalék-

pont)
N

Hatás 
(százalék-

pont)
N

Hatás 
(százalék-

pont)
N

Hatás 
(százalék-

pont)
N

Összes iparág 69,24*** 23 048 70,91*** 12 110 69,85*** 12 114 68,75*** 12 086

Mezôgazdaság 88,06*** 124 67,33** 50 76,88*** 50 73,96*** 50

Kitermelô ágazatok 107,56*** 66 107,26*** 44 103,25*** 44 104,87*** 44

Élelmiszeripar 55,00*** 619 50,86*** 282 50,51*** 282 49,25*** 280

Könnyûipar 71,36*** 1 406 58,88*** 663 53,89*** 663 51,69*** 663

Vegyipar 74,50*** 747 63,77*** 300 61,22*** 300 64,25*** 300

Nehézipar 61,08*** 2 394 50,87*** 1 045 50,02*** 1 045 51,49*** 1 039

Közmû 63,84*** 292 55,88*** 110 40,26*** 110 38,98*** 108

Építôipar 68,88*** 2 410 69,05*** 1 342 67,05*** 1 345 67,94*** 1 339

Kereskedelem, 
logisztika

66,55*** 6 629 66,36*** 3 795 66,49*** 3 795 66,44*** 3 787

Turizmus 67,99*** 996 66,79*** 439 66,96*** 439 61,74*** 439

IKT 1,91 698 31,63** 331 34,81** 331 29,32* 329

KFI 35,48 197 44,67 79 55,07 79 28,45 79

Közösségi 
szolgáltatások

71,46*** 1 421 77,96*** 772 76,22*** 772 68,36*** 774

Piaci szolgáltatások 80,67*** 5 054 89,84*** 2 858 87,71*** 2 859 85,47*** 2 855

Megjegyzés: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01.

A szûkebb mintába azok a vállalkozások kerültek be, amelyeknek a kimeneti értékeit a projekt lezárását követô egy 

és két évben is meg tudjuk figyelni.
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A méret szerinti bontás eredményei szerepelnek a 11. táblázatban. Látható, hogy a támogatások hatása 

mikrovállalkozások esetében a legnagyobb (itt több mint 100 százalékponttal emelkedik a tárgyieszköz-ál-

lomány a támogatás hatására) és csökken a vállalatok méretével (kis vállalatok esetében 56 százalékpont, 

közepes vállalatoknál 23 százalékpont, nagy vállalatoknál nincs hatás), ami érhetô is, hiszen a vállalatok 

mérete a tárgyieszköz-állomány alapján is eltér. Az is látszik, hogy külön regressziók esetén minden válla-

latméret esetében kisebb a megfigyelhetô hatás mértéke.

11. táblázat: Támogatások hatása a tárgyi eszközök változására a projektidôszak eleje és vége között

 (vállalatméret szerinti bontás)

Méretkategória
Keresztszorzat Külön egyenlet

Hatás (százalékpont) N Hatás (százalékpont) N

Mikro 117,98 *** 23 048 94,00 *** 11 965

Kis 55,74 *** 23 048 38,83 *** 8 448

Közepes 23,04 ** 23 048 14,25 *** 2 264

Nagy -14,76 23 048 4,69 371

Megjegyzés: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01

A koefficiensek a periódus fix hatásokkal és magyarázó változókkal bôvített DiD párosítással modellekbôl származnak.

4.2.2. ROBUSZTUSSÁGVIZSGÁLATOK

Két robusztussági vizsgálatot végeztünk: az egyikben kihagytuk a mintából azokat a cégeket, amelyek 

tárgyi eszköze a minta alsó és felsô 1 százalékába tartoznak, a másikban pedig csak azokat a vállalatokat 

vizsgáltuk, melyek GOP-támogatásokat vettek igénybe.

Láthattuk korábban, hogy a tárgyi eszközök között nagyon sok 0 érték szerepel, de ezeket már logaritmikus  

különbségekre építô módszertanunk is kihagyta. A szélsôséges értékek (outlierek) eredményére gyakorolt 

hatását úgy ellenôriztük, hogy a tárgyi eszközök esetében elhagytuk a vizsgált változók szerint a minta alsó 

és felsô 1 százalékát. Az így elvégzett vizsgálat eredménye szerepel a 12. táblázat 3–4 oszlopában. Látható, 

hogy a szélsôséges értékek elhagyása nem befolyásolja a becsült hatásokat, ugyanúgy 70–80 százalék-

ponttal emelkedett nagyobb mértékben a támogatott vállalatok tárgyieszköz-állománya, a kontrollválla-

latokhoz képest. Ezen eredmény nem meglepô, hiszen a szélsôséges értékek elhagyása nem befolyásolja 

jelentôsen a logaritmikus különbségeket, a 0 értékek pedig már eleve kiestek a logaritmikus különbség 

kialakításakor.
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12. táblázat: Támogatások hatása a tárgyieszköz-állomány projekt eleje és vége közötti változására

Alapvariáció Robusztusságvizsgálatok

Projekt vége
Szélsô értékek kihagyása

GOP-támogatások

Hatás 
(százalék-

pont)
N

Hatás 
(százalék-

pont)
N

Hatás 
(százalék-

pont)
N

DiD, párosítással 83,30*** 24116 83,15*** 23906 88,92*** 12788

DiD, párosítással és periódus 
fix hatásokkal

82,87*** 24116 82,69*** 23906 88,62*** 12788

DiD, párosítással 
és magyarázó változókkal

69,37*** 23048 69,06*** 22837 75,20*** 11968

DiD, párosítással, periódus 
fix hatásokkal és magyarázó 

változókkal
69,24*** 23048 68,98*** 22837 75,10*** 11968

Megjegyzés: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01.

A másik robusztussági vizsgálatot az magyarázza, hogy rengeteg olyan támogatást is vizsgálunk,  

amelyeknek egyáltalán nem volt célja, hogy a vállalatok beruházásai növekedjenek. Ezt a jelenséget 

úgy tudtuk ellenôrizni, hogy a támogatások körét a Gazdasági Operatív Programra és az arra pályázókra 

szûkítjük. Ebben az esetben tehát olyan projektidôszakokat választottunk a kezelt vállalati idôszakok közé, 

amikor az adott vállalkozás nem kapott más operatív programból támogatást. A kontroll csoport kialakítása 

is bonyolultabbá vált ebben az esetben, mivel a kontrollcsoportot azok a vállalkozások alkotják, amelyek 

pályáztak GOP-támogatásra, de nem nyertek vagy a projekt megvalósítása nélkül elálltak a megnyert  

támogatástól és semmilyen más EU-s forrásban sem részesültek a 2007–2015-ös idôszakban. Amennyiben  

ezen vállalkozások esetében vizsgáljuk a GOP-támogatások hatását, azt az eredményt kapjuk, hogy  

specifikációtól függôen 75–88 százalékpontos emelkedést figyelhetünk meg a támogatott vállalkozások 

tárgyieszköz-állományában, ami nagyobb, mint ha az össze támogatást együttesen vizsgáljuk.

4.2.3. ÖSSZEFOGLALÁS: HATÁS A BERUHÁZÁSOKRA

Eredményeink azt mutatták, hogy a támogatásoknak jelentôs hatása volt a támogatott vállalatok 

beruházásaira (tárgyieszköz-állományuknak a változására), ugyanakkor az eredmények attól függnek, 

hogy milyen idôtávon vizsgáljuk a vállalatok tárgyieszköz-állományának növekedését. Ha közvetlenül a 

projektidôszak végén vizsgáljuk, akkor 70–80 százalékpontos növekedési különbséget láthatunk a támo-

gatott vállalatok javára, de ez a különbség csökken, ahogy egyre több évvel a projekt lezárását követôen 
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14 A tanulmány nem közöl pontos adatokat, ezek az értékek ábrákról lettek leolvasva.

vizsgáljuk a támogatások hatását. Ha az egész programozási idôszakot vizsgáljuk (2008 és 2014 között), 

akkor a növekedési elôny 60–66 százalékpontra csökken.

A tárgyi eszközökre gyakorolt hatás idôbeli változásával kapcsolatos eredményeink összhangban vannak  

azzal a korábban bemutatott eredménnyel, amely szerint a támogatások hatására egyszeri beruházási 

felfutás következik be, ami idôvel lecseng. Azt is láthattuk, hogy a hatás magasabb a mikro- és kisvállal-

kozások esetén.

Ha eredményeinket összevetjük a két legutóbbi felmérésével, akkor azt láthatjuk, hogy a vizsgálatunk 

során mért hatások nagyobbak, mint az Equinox [2016] vizsgálat eredményei szerintiek. Utóbbi szerint a  

támogatott vállalatok esetében a tárgyi eszközök értéke körülbelül 90 millióról ment fel, megközelítôleg 

150 millióra14 – tehát 66 százalékkal nôtt az eszközállomány, mely idô alatt a kontrollvállalatok esetében  

körülbelül 80 millióról körülbelül 90 millióra emelkedett a tárgyieszköz-állomány, ami 12,5 százalékos  

emelkedést jelent. Tehát itt az emelkedés különbsége 54–55 százalékpont körül van, szemben az általunk  

talált 70–80 százalékpontos különbséggel. A két tanulmány közötti legnagyobb módszertani különbségek (más 

támogatásokat vizsgáltunk, más a kontrollcsoportként használt vállalkozások köre), inkább azt indokolnák,  

hogy esetünkben legyen kisebb a hatás, a különbségeket nem tudjuk magyarázni.

Banai és mtsai. [2017] tanulmányával nem tudunk hasonló összehasonlítást elvégezni, mert nem tudjuk 

százalékpontos növekedési különbséggé alakítani az általuk kiszámolt 20 millió forintos hatást, mivel nem 

ismert, hogy milyen különbség volt a tárgyi eszközökben a támogatások megkapásakor és hogyan alakultak  

a nem támogatott vállalatok beruházásai.

4.3. BRUTTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉK
A bruttó hozzáadott érték vizsgálatát ugyanazokkal a módszerekkel végezzük, mint amivel a tárgyi 

eszközök növekedését. Ebben az esetben is a százalékos változást vizsgáljuk (azok logaritmusának a  

különbségét), a (3) egyenlet különbözô változataival.

A bruttó hozzáadott érték egy-két esetben hiányzik csupán, viszont gyakoriak a 0 és a negatív értékek, 

évente a megfigyelések 3–5 százaléka esik ebbe a kategóriába (13. táblázat). Elméletileg lehetséges, hogy 

egy vállalatnak negatív legyen a bruttó hozzáadott értéke, de ezeket a módszertan miatt ki kell hagynunk  

becsléseinkbôl. Ez inkább a kontrollcsoportba került vállalatokat érinti (évente a megfigyelések 5–6  

százaléka), mint a támogatott vállalatok csoportját (évente 2,6–4,7 százalék). Fontos kiemelni továbbá, 

hogy bár azt láthatjuk a táblázatban, hogy a támogatott vállalatok bruttó hozzáadott értéke rendre na-

gyobb, mint a kontrollcsoportba tartozóké, az átlagok 5 százalékos szignifikancia-szint mellett csak 2014-ben  

különböznek.



33

13. táblázat: Bruttó hozzáadott érték leíró statisztikái a tisztított adatbázisban

Év
Megfigyelések 

száma
Minimum 

(ezer forint)
Medián 

(ezer forint)
Maximum 

(ezer forint)
Átlag 

(ezer forint)

Megfigyelések 
százaléka, 

ahol 0 vagy 
kisebb az 
érték (%)

Kezelt

2008 13 800 -1,3E+08 29 254 43 478 000 172 511,6 2,59

2009 15 625 -1,3E+08 26 137 1,28E+08 167 440,4 3,32

2010 16 579 -1,2E+08 26 144 59 223 000 174 539,1 3,26

2011 17 531 -1,2E+08 27 101 1,29E+08 183 582,5 3,04

2012 18 424 -1,2E+08 26 043 64 604 564 177 496,9 4,22

2013 17 961 -1,1E+08 30 098 63 836 000 195 215,5 4,34

2014 19 039 -3 653 718 29 969 66 659 976 204 897 4,30

2015 19 148 -4 343 903 31 453 69 596 624 221 157,5 4,69

Kontroll

2008 4 365 -1,3E+07 20 467 1,34E+08 191 718,6 3,92

2009 4 948 -1,4E+07 17 459 18 542 736 127 670,6 5,07

2010 5 320 -1 437 304 16 780 1,49E+08 155 414,6 5,19

2011 5 664 -3 536 577 16 810 1,53E+08 159 278 5,10

2012 5 855 -3 778 193 15 618 1,72E+08 178 479,4 5,76

2013 5 555 -3 765 364 17 839 1,67E+08 181 140,8 5,80

2014 5 838 -5 279 868 18541,5 33 019 000 139 537,9 5,67

2015 5 701 -5 067 184 20067 1,24E+08 178 038,2 6,17

Megjegyzés: a tisztított adatbázis nem egyezik meg a becslési adatbázissal

4.3.1. EREDMÉNYEK

A 14. táblázat mutatja a projekt eleje és vége közötti változásokat. A különbözô modellek 18–23 

százalékpontos különbséget mutatnak a támogatott és a nem támogatott vállalatok között. Ha pedig a 

zárókifizetés után egy vagy két évvel vizsgáljuk a hatásokat, akkor azt láthatjuk, hogy minél hosszabb 

idôvel a zárókifizetés után vizsgáljuk a vállalatok közötti különbségeket annál nagyobb a támogatott válla-

latok növekedésbeli elônye bruttó hozzáadott értékben (15 százalékpontról 30 százalékpontra emelkedik).
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14. táblázat: Támogatások hatása a bruttó hozzáadott érték változására a projektidôszak eleje 

és vége között – különbözô távolságra a projektidôszak végétôl

Teljes minta Szûk minta

Projekt vége
Zárókifizetés 

évében
Zárókifizetés után 

1 évvel
Zárókifizetés után 

2 évvel

Hatás 
(százalék)

N
Hatás 

(százalék)
N

Hatás 
(százalék)

N
Hatás 

(százalék)
N

DiD, párosítással 22,85*** 24 520 15,35*** 13 124 26,12*** 13 202 30,91*** 13 156

DiD, párosítással 
és periódus fix 

hatásokkal
23,37*** 24 520 15,60*** 13 124 26,31*** 13 202 31,07*** 13 156

DiD, párosítással 
és magyarázó 

változókkal
17,91*** 23 209 14,95*** 12 484 25,12*** 12 545 29,02*** 12 506

DiD, párosítással, 
periódus fix 
hatásokkal 

és magyarázó 
változókkal

17,92*** 23 209 14,99*** 12 484 25,13*** 12 545 28,98*** 12 506

Megjegyzés: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01.

A szûkebb mintába azok a vállalkozások kerültek be, amelyeknek a kimeneti értékeit a projekt lezárását követô egy 

és két évben is meg tudjuk figyelni.

A teljes támogatási periódust vizsgálva azt találtuk, hogy 2008 és 2014 között 27–35 százalékponttal 

(p<0,01 minden esetben) nôtt nagyobb mértékben a támogatások hatására a bruttó hozzáadott érték. 

Tehát ellentétben a beruházásoknál talált folyamatokkal, itt azt találtuk, hogy a projektidôszak eleje és 

vége közötti változás kisebb, mint a teljes programozási idôszakra becsült különbség (18–23 százalékpont, 

szemben a 27–35 százalékponttal).

Mindkét eredmény (zárókifizetés után emelkedik a hatás, hosszabb idôszakon vizsgálva nagyobb  

hatás) összhangban van azzal a jelenséggel, hogy a támogatások hatása a bruttó hozzáadott értékre idôvel  

növekszik (vizsgált idôszak alatt folyamatosan), vagyis késleltetetten jelentkezik, aminek több magyarázata  

is lehet, például: 

- lehet a háttérben az új technológiához kapcsolódó tanulási folyamat;

- lehet, hogy a megnövekedett termelési kapacitásokhoz illeszkedô piac megszerzése hosszabb ideig 

tart (reklámok, marketingtevékenységek, új beszállítók, új terjesztô hálózat).

Amennyiben iparáganként vizsgáljuk a hatások idôbeli változását, ugyanazt láthatjuk, mint az összes 

iparág esetén: ahol szignifikáns a hatások vannak, ott idôvel minden iparágban növekszik a hatás (15. 

táblázat).
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15. táblázat: Támogatások hatása a bruttó hozzáadott érték változására a projektidôszak eleje 

és vége között – különbözô távolságra a projektidôszak végétôl (iparági bontás)

Teljes minta Szûk minta

Projekt vége
Zárókifizetés évé-

ben
Zárókifizetés után 

1 évvel
Zárókifizetés után 

2 évvel

Hatás 
(százalék-

pont)
N

Hatás 
(százalék-

pont)
N

Hatás 
(százalék-

pont)
N

Hatás 
(százalék-

pont)
N

összes iparág 17,92*** 23 209 14,99*** 12 484 25,13*** 12 545 28,98*** 12 506

Mezôgazdaság 17,17 109 7,15 41 -11,92 41 34,89 41

Kitermelô 
ágazatok

49,26*** 62 57,73** 40 59,94 42 96,63*** 42

Élelmiszer 7,07 624 7,54 270 16,63* 271 24,64*** 270

Könnyûipar 23,01*** 1 380 9,37* 667 16,24*** 673 29,09*** 662

Vegyipar 12,78* 725 20,04** 294 28,76*** 294 40,85*** 294

Nehézipar 21,37*** 2 434 14,62*** 1 051 25,58*** 1 045 27,84*** 1 049

Közmû 8,45 251 14,99 115 -3,29 115 -7,71 109

Építôipar 24,27*** 2 475 19,06*** 1 407 33,26*** 1 399 36,31*** 1 401

Kereskedelem, 
logisztika

15,24*** 6 667 11,56** 3 823 23,36*** 3 844 26,49*** 3 830

Turizmus 6,05 971 6,60 426 20,39*** 439 24,71*** 444

IKT 8,88 690 28,55** 369 41,39*** 378 46,33*** 377

KFI 6,78 197 38,74* 69 51,31** 71 54,36** 69

Közösségi 
szolgáltatások

19,67*** 1 337 11,81** 780 17,77*** 779 24,59*** 776

Piaci 
szolgáltatások

16,62*** 5 292 13,53*** 3 132 22,98*** 3 154 24,52*** 3 142

Megjegyzés: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01.

A szûkebb mintába azok a vállalkozások kerültek be, amelyeknek a kimeneti értékeit a projekt lezárását követô 

egy és két évben is meg tudjuk figyelni.

A 16. táblázatban szerepelnek a vállalatméret szerint bontott eredmények. A támogatások a bruttó hoz-

záadott érték esetében a mikrovállalatoknál okozták a legnagyobb növekedéskülönbséget: 18–19 százalék-

ponttal nagyobb növekedést láthatunk a támogatott vállalatoknál. A kisvállalatok esetében is szignifikáns 

nagyobb növekedést kapunk a támogatott vállalatok esetében (14 százalékponttal magasabb), ha külön 

regressziót becsülünk erre a méretkategóriára, keresztszorzatok esetén a koefficiens hasonló nagyságú, 

de éppen nem szignifikáns (p = 0.11). Közepes méretû vállalatok esetében egyik módszer alkalmazása 
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mellett sem tér el a támogatott vállalat a támogatás nem kapottól. A nagyvállalatoknál azonban a két 

módszer eredményei eltérôek: keresztszorzatok esetén semmilyen hatás nem találtunk, önálló egyenlet 

esetén azonban 12 százalékpontos különbség látható a bruttó hozzáadott érték növekedési ütemében, ezt 

az ellentmondást jelenleg nem tudjuk feloldani.

16. táblázat: Támogatások hatása a bruttó hozzáadott érték változására a projektidôszak eleje 

és vége között (méret szerinti bontás)

Méretkategória
Keresztszorzat Külön egyenlet

Hatás (százalékpont) N Hatás (százalékpont) N

Mikro 18,93 ** 23 209 19,62 *** 12 460

Kis 13,90 23 209 14,05 *** 8 137

Közepes 1,84 23 209 1,25 2 278

Nagy 3,03 23 209 12,04 * 334

Megjegyzés: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01.

A koefficiensek a periódus fix hatásokkal és magyarázó változókkal bôvített DiD párosítást alkalmazó modellekbôl 

származnak.

4.3.2. ROBUSZTUSSÁGVIZSGÁLATOK

Ebben az esetben is ugyanazt a két robusztussági vizsgálatot végeztük el, mint a tárgyi eszközök esetében:  

outlierek kihagyása (alsó-felsô 1%) és a GOP támogatásokra történô koncentrálás.

Az eredményeket a 17. táblázat tartalmazza. Hasonlóan a tárgyieszköz-állomány változásához a kiugró  

értékek elhagyása nem befolyásolja a százalékos változások különbségét. Azonban abban az esetben, 

ha csak a GOP-ból nyújtott támogatásokat vizsgáljuk, sokkal kisebb hatást kapunk. Felmerül a kérdés,  

hogy miért hatnak kisebb mértékben a GOP-támogatások, miközben ezeknek a célja a vállalatok  

versenyképességének növelése volt. Egyik magyarázat lehet, hogy a GOP-támogatások projektidôszakai 

voltak a legrövidebbek, ami – összhangban az elôzô alfejezet eredményeivel – azt jelentené, hogy az  

eredményeknek nincs idejük beérni.
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17. táblázat: Támogatások hatása a bruttó hozzáadott érték változására a projekt eleje 

és vége között – robusztussági vizsgálatok

Alapvariáció Robusztusságvizsgálatok

Projekt vége
Szélsô értékek 

kihagyása
GOP-támogatások

Hatás 
(százalék)

N
Hatás 

(százalék)
N

Hatás 
(százalék)

N

DiD, párosítással 22,85*** 24 520 22,75*** 24 734 15,27*** 13 414

DiD, párosítással és periódus fix 
hatásokkal

23,37*** 24 520 23,22*** 24 734 15,37*** 13 414

DiD, párosítással és magyarázó 
változókkal

17,91*** 23 209 18,29*** 23 388 13,58*** 12 369

DiD, párosítással, periódus 
fix hatásokkal és magyarázó 

változókkal
17,92*** 23 209 18,24*** 23 388 13,53*** 12 369

Megjegyzés: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01.

4.3.3. ÖSSZEFOGLALÁS: HATÁSOK A HOZZÁADOTT ÉRTÉKRE

Ellentétben a korábban bemutatott magyar eredményekkel, esetünkben a támogatásoknak a bruttó 

hozzáadott érték növekedésére gyakorolt hatásának vizsgálata során szignifikáns eredményeket kaptunk. 

Azonban hasonlóan a tárgyieszköz-állomány növekedéséhez, a kapott hatást itt is befolyásolja, hogy mennyi  

idôvel a zárókifizetések után vizsgáljuk a támogatott és a kontrollcsoportba tartozó vállalatok bruttó  

hozzáadott értékének növekedését. Amikor közvetlenül a projektidôszak végén vizsgáltuk a különbségeket, 

18–23 százalékpontos növekedési különbséget találtunk a támogatott vállalatok javára (rövid projekteket 

vizsgálva pedig alig 15 százalékpont a támogatott vállalatok elônye); minél hosszabb idôvel a zárókifizetés 

után vizsgáltuk azonban a hatást, annál nagyobb elônyt jelentett a támogatás (két évvel a zárókifizetés 

után már 30 százalékpont körüli a növekedésbeli különbség). Ez azt mutatja, hogy a beruházások bruttó 

hozzáadott értékre gyakorolt hatása akár évekkel is késleltetetten jelenik meg. A folyamatosan emelkedô 

különbséget támogatott és nem támogatott vállalatok között Banai és mtsai. [2017] is kimutatták saját 

vizsgálatukban, továbbá 10 millió forintos szignifikáns különbséget kaptak.
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5 .  5 .  D I SZKUSSZ IÓ  ÉS  KONKLÚZ IÓK

5.1.1. A BECSLÉSEK KORLÁTAI

A tényellentétes hatásvizsgálatok eredményeinek pontossága és relevanciája általában két minôségi 

kritérium alapján ítélhetô meg, melyek a belsô érvényesség és a külsô érvényesség teljesülésével függenek  

össze. A hatásvizsgálat belsô érvényessége arra vonatkozik, hogy milyen mértékben sikerült a vizsgált  

beavatkozás tisztán oksági hatását megbecsülni, azaz a kimenet változása mennyiben tulajdonítható valóban  

a program hatásának, és nem egyéb tényezôknek. A külsô érvényesség a becsült eredmények generalizál-

hatóságát jelenti, vagyis azt, hogy mennyire általánosíthatók az eredmények a populáció egészére, jelen 

kontextusban azokra a vállalatokra, amelyek nem részesültek támogatásban a 2007–2013-as programozási 

idôszakban. A belsô és a külsô érvényesség pontos mértékét ugyan nem lehetséges egyértelmûen megítélni,  

azonban a rendelkezésre álló információk és bizonyos feltételezések alapján következtetni lehet arra, hogy 

mely esetekben sérülhet valamelyik érvényességi kritérium.

Az alkalmazott módszerek mögött álló feltevések

Hatásvizsgálatunk során ötvöztük a párosítás (propensity score matching) és a különbségek különbsége 

elvén alapuló regressziós módszereket. Mindkét eljárás alkalmazhatósága egy-egy olyan feltételezésen 

múlik, amelynek sérülése esetén általában az eredmények belsô érvényessége megkérdôjelezhetôvé válik.  

A propensity score matching során azzal a feltételezéssel élünk, hogy a PSM modelljét megfelelôen  

specifikáltuk, vagyis a modellbôl nem maradt ki egy olyan változó sem, amely befolyásolhatta a támogatás 

valószínûségét, ha azonban mégis volt ilyen változó, abban az esetben a propensity score matching becslései  

torzítottak lesznek. Ugyanakkor  mivel a párosítást a különbségek különbsége módszerrel kombináltuk, 

ezért a nem megfigyelhetô változók okozta torzítás csak akkor okoz komolyabb problémát, ha ezek a két 

csoportban idôben eltérôen alakultak.

A különbségek különbsége modell alkalmazásának fô feltétele a párhuzamos trendfeltétel, amely során 

feltételezzük, hogy a kimenetre ható esetleges nem megfigyelhetô változók a kezelt és a kontrollcsoportban  

idôben nem változnak, vagy a két csoportban azonos mértékben változnak a vizsgálati idôszak alatt. Jelen 
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hatásvizsgálatban ez a feltétel akkor sérülhet, ha például a 2009-ben súlyosbodó válság eltérô módon 

érintette a támogatott és a nem támogatott vállalatok csoportját. Ennek a feltételnek a teljesülésére csak 

olyan, hosszabb idôsoros adatok vizsgálatával lehetne következtetni, amelyek a támogatás elôtti idôszakra 

vonatkozóan tartalmaznak információkat a kezelt és a kontrollcsoportba tartozó vállalatok létszámának  

alakulásáról. Ilyen adatok azonban nem állnak a rendelkezésünkre. A párhuzamos trend feltételének  

sérülése a becslések belsô érvényességét gyengítheti, ebben az esetben a torzítás lehetséges irányára (a 

hatások esetleges alul- vagy felülbecslése) nem lehet egyértelmûen következteti. 

Az adatminôségbôl eredô lehetséges problémák

Becsléseinknél mind a belsô, mind pedig a külsô érvényesség szempontjából problémát jelenhet a nagy-

fokú adathiány, ami különösen abban az esetben adhat okot az aggodalomra, ha az nem véletlenszerû. A 

vállalatok létszámadatai például igen nagy arányban hiányoztak, ami gyengítheti a foglalkoztatási hatásokat  

érintô becsléseink megbízhatóságát. A hiányzó adatok aránya nemcsak az évvel, hanem a támogatotti  

státusszal is összefüggött (a kezelt csoportban bizonyos években kevesebb volt a hiányzó létszámadat, 

mint a kontrollcsoportokban, lásd 18. táblázat), illetve az egyes ágazatokban is eltérô volt (például az IKT, a 

K+F és a piaci szolgáltatás ágazatokban a megfigyelések körülbelül 11–15 százalékában, míg a vegyiparban 

vagy az élelmiszeriparban csak 3–4 százalékban). Ahol a létszámadat hiányzott, ott átlagosan, szignifikán-

san és jelentôsen kisebb volt a tárgyieszköz-állomány értéke, az éves árbevétel, az üzemi (üzleti) ered-

mény, a mérlegfôösszeg és a bruttó hozzáadott érték mutatók szintje is – ezen mutatók értéke körülbelül 

harmad-negyed akkora volt, mint azoknál a vállalatoknál, ahol az adott évben nem hiányzott létszámadat. 

Ez arra utal, hogy a hiányzó létszámadatok valószínûleg átlagosan kisebb létszámú vállalatok esetében 

fordultak elô gyakrabban, vagyis a foglalkoztatási hatásoknál a becslési mintánkban vélhetôen alulrepre-

zentáltak a mikro- és kisvállalatok. Ez a becsült hatások külsô érvényességét gyengítheti.

18. táblázat: Létszámra vonatkozó hiányzó megfigyelések aránya (%)

Kontroll Kezelt Összes vállalat Szignifikáns különbség (α=0,05)

2008. 16,86 15,23 15,76 igen

2009. 6,01 6,42 6,29 nem

2010. 7,61 8,13 7,97 nem

2011. 9,75 7,92 8,46 igen

2012. 9,56 7,04 7,74 igen

2013. 12,63 6,23 7,86 igen

2014. 13,39 5,07 7,07 igen

2015. 13,03 4,30 6,36 igen

Összesen 10,90 7,30 8,30 igen
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A becslések megbízhatóságát ronthatja még az adatok pontatlansága. Elôfordulhat például, hogy bár a 

pénzügyi adatokat ezer forintban kellett megadni, egyes vállalkozások tévedésbôl mégis forintban rögzítették  

az adóbevallásban ezeket. Másrészt kérdéses lehet, hogy a társaságiadó-bevallásban szereplô pénzügyi 

adatok mennyiben tükröznek valós gazdasági folyamatokat. Korábbi tapasztalatok alapján a vállalati  

mérlegadatok elsôsorban a kisebb, 5 fô alatti vállalatoknál kevésbé megbízhatók (Békés és Muraközy 

[2011]). A létszámra vonatkozó adatok között különösen nagy lehet a pontatlanság, mivel a pénzügyi  

mutatókkal ellentétben ezeket az adatokat a NAV nem ellenôrzi (ibid.).

5.1.2. KONKLÚZIÓK

Amennyiben feltesszük, hogy a párhuzamos trend feltétele teljesül, valamint hogy a becsléseink külsô ér-

vényessége is megfelelô (vagyis a becslési mintánkon becsült hatások általánosíthatók azokra a támogatott  

vállalatokra is, amelyeknél adathiány miatt nem tudtunk becsülni), akkor azt mondhatjuk, hogy a 2007–

2013-as programozási idôszak vállalatoknak nyújtott vissza nem térítendô támogatásai szignifikánsan  

pozitív hatással voltak a támogatott vállalatok létszámára, beruházásaira és bruttó hozzáadott értékére 

is. A hatásokat a propensity score matching és a különbségek különbsége módszerek kombinálásával  

vizsgáltuk. A becslések elvégzéséhez minden egyes vállalatnál beazonosítottuk azokat az idôszakokat,  

amikor (feltehetôleg) kifizetésben részesült, és a projekt tervezett kezdete elôtti év kimenetét vetettük 

össze a zárókifizetés évével, továbbá az egy és két évvel a zárókifizetés éve utáni állapottal.

A foglalkoztatottságra vonatkozóan vállalatonként körülbelül 3–4 fôs átlagos létszámnövekedést  

becsültünk, a robusztusságvizsgálatok ezeken az eredményeken radikálisan nem változtattak. A hatások 

nem minden iparágban voltak szignifikánsak: az ágazatonkénti becslések alapján valószínû, hogy ezt a 

3–4 fô körüli átlagos hatást elsôsorban a vegyiparban és a mezôgazdaságban (és kisebb mértékben az 

építôiparban és a turizmusban) tapasztalt nagyobb mértékû létszámnövekedés okozta, míg a többi ágazatban  

feltehetôleg nem vagy csak nagyon csekély mértékû volt a létszámnövekedés. Bár a foglalkoztatási hatások 

tartósságát – hosszabb adatsor híján – csak korlátozottan tudtuk vizsgálni, becsléseink arra utalnak, hogy 

ez a létszámnövekedés egyszeri volt, vagyis tartósan nem maradt fenn. A vállalatokat méret szerint külön 

vizsgálva azt az eredményt kaptuk, hogy szignifikáns létszámnövekedés csak a mikro- és kisvállalkozások 

körében ment végbe, ezek körében azonban még a zárókifizetés után két évvel is szignifikáns volt a hatás.

Eredményeink azt mutatták, hogy a támogatásoknak jelentôs hatása volt a támogatott vállalatok beru-

házásaira és bruttó hozzáadott értékeire, de az eredmények mindkét esetben attól függnek, hogy milyen 

idôtávon vizsgáljuk a hatásokat. A vállalatok tárgyieszköz-állományának növekedése esetén közvetlenül 

a projektidôszak végén 70–80 százalékpontos növekedési különbséget láthatunk a támogatott vállalatok 
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javára, de ez a különbség csökken, ahogy egyre több évvel a projekt lezárását követôen vizsgáljuk a  

támogatások hatását. A tárgyi eszközökre gyakorolt hatások idôbeli változásával kapcsolatos eredményeink  

összhangban vannak azzal a korábban bemutatott eredménnyel, amely szerint a támogatások hatására 

egyszeri beruházási felfutás következik be, ami idôvel lecseng. 

A bruttó hozzáadott érték esetében, amikor közvetlenül a projektidôszak végén vizsgáltuk a különb-

ségeket, 18–23 százalékpontos növekedési különbséget találtunk a támogatott vállalatok javára (rövid 

projekteket – GOP – vizsgálva pedig alig 15 százalékpont a támogatott vállalatok elônye), azonban minél 

hosszabb idôvel a zárókifizetés után vizsgáltuk a hatást, annál nagyobb elônyt jelentett a támogatás (két 

évvel a zárókifizetés után már 30 százalékpont körüli a növekedésbeli különbség). Ez azt mutatja, hogy a 

beruházások bruttó hozzáadott értékre gyakorolt hatása akár évekkel is késleltetetten jelenik meg.
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7.  FÜGGELÉK

M1. Ágazatok meghatározása

Ágazat a modellben Ide tartozó ágazatok a TEÁOR elsô két számjegye alapján

1 Mezôgazdaság

01:Növénytermesztési, állattenyésztési, vadgazdálkodási termékek és 
szolgáltatások
02:Erdôgazdálkodási termékek és szolgáltatások
03:Halászati termékek és szolgáltatások

2 Kitermelô ágazatok
05-09:Bányászati és kôfejtési termékek, szolgáltatások
19:Koksz és kôolaj-feldolgozási termékek

3 Élelmiszer 10-12:Élelmiszerek, italok és dohánytermékek

4 Könnyûipar

13-15:Textíliák, ruházat termékek, bôrtermékek
16:Fa és fatermékek (kivéve: bútor), fonottáru
17:Papír és papírtermékek
18:Nyomdai és sokszorosítási szolgáltatás
31-32:Bútor, egyéb feldolgozóipari termékek

5 Vegyipar

20:Vegyi anyagok és termékek
21:Gyógyszerek
22:Gumi- és mûanyag termékek
23:Nemfém ásványi termékek

6 Nehézipar

26:Számítógép, elektronikai, optikai termékek
27:Villamos berendezések
29:Közúti jármû
30:Egyéb jármû
24:Fémalapanyagok
25:Fémfeldolgozási termékek
28:Gép, gépi berendezés
33:Ipari gép, berendezés, eszközjavítási és üzembehelyezési szolgáltatás

7 Közmû

35:Villamosenergia, gáz, gôz, légkondicionálás
36:Víztermelési, -kezelési, -ellátási szolgáltatás
37-39:Szennyvízgyûjtési és -kezelési szolgáltatás; hulladékgazdálkodási 
szolgáltatás; szennyezôdésmentesítési és egyéb hulladékkezelési 
szolgáltatás

8 Építôipar 41-43:Építés, építési szolgáltatások

9 Kereskedelem, logisztika

45:Gépjármû, motorkerékpár kereskedelme, javítási szolgáltatása
46:Nagykereskedelmi szolgáltatás (kivéve: jármû, motorkerékpár)
47:Kiskereskedelmi szolgáltatás (kivéve: gépjármû, motorkerékpár)
49:Szárazföldi, csôvezetékes szállítási szolgáltatás
50:Vízi szállítási szolgáltatás
51:Légi szállítási szolgáltatás
52:Raktározás, szállítást kiegészítô szolgáltatás
53:Postai, futárpostai szolgáltatás
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10 Turizmus
55-56:Szálláshely- és vendéglátás szolgáltatás
79:Utazásközvetítési, utazásszervezési szolgáltatás, egyéb foglalás

11 IKT
62-63:Információ-technológiai szolgáltatás nyújtása, információs 
szolgáltatás nyújtása

12 KFI 72:Tudományos kutatási, fejlesztési szolgáltatás

13 Közösségi szolgáltatások

84:Közigazgatási szolgáltatás, védelem; kötelezô társadalombiztosítási 
szolgáltatás
85:Oktatási szolgáltatás
86:Humán-egészségügyi szolgáltatás
87-88:Szociális ellátási szolgáltatások
90-92:Alkotó-, mûvészeti, szórakoztató, könyvtári, levéltári, múzeumi, 
egyéb kulturális szolgáltatás, szerencsejáték, fogadás
93:Sport-, szórakoztató, szabadidôs szolgáltatás
94:Érdekképviseleti szolgáltatás

14 Piaci szolgáltatások

58:Kiadói szolgáltatás
59-60:Film, video, televíziómûsor szolgáltatás, hangfelvétel-kiadás, 
mûsorösszeállítás, mûsorszolgáltatás
61:Távközlési szolgáltatás
64:Pénzügyi közvetítési szolgáltatás (kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári szolg.)
65:Biztosítási, viszontbiztosítási szolgáltatások, nyugdíjalapok (kivéve: 
kötelezô társadalombiztosítás)
66:Egyéb pénzügyi szolgáltatások
68B:Ingatlanügyleti szolgáltatás (kivéve: saját lakás szolgáltatás)
68A: Saját lakás szolgáltatás
69-70:Jogi, számviteli, adószakértôi szolgáltatás, üzletvezetési, vezetôi 
tanácsadási szolgáltatás
71:Építészmérnöki szolgáltatás
73:Reklám, piackutatási szolgáltatás
74-75:Egyéb szakmai, tudományos, mûszaki szolgáltatás, 
állat-egészségügyi szolgáltatás
77:Kölcsönzési, operatív lízingszolgáltatás
78:Munkaerôpiaci szolgáltatás nyújtása
80-82:Biztonsági, nyomozói szolgáltatás, építményüzemeltetés, 
zöldterület-kezelés, adminisztratív, kiegészítô egyéb üzleti szolgáltatás
95:Számítógép, személyi, háztartási cikk javítási szolgáltatás
96:Egyéb személyi szolgáltatás nyújtása
97-98:Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás szolgáltatása, 
háztartások termék-elôállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra

Megjegyzés: a vállalatokat fô tevékenységük TEÁOR-08 kódja alapján soroltuk be.
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M2. Vállalati mutatók az adattisztítás utáni mintán – leíró statisztika

A becslési mintában lévô vállalatok iparág szerinti megoszlása (2008-2015)
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A becslési mintában lévô vállalatok fôbb mutatói (2008-2015)

 Átlag Szórás Minimum Maximum N

Vállalati létszám (fô) 33,05 193,27 0 38476 181459

Személyi jellegû ráfordítások 
(ezer forint)

2460,34 5772,56 -133,36 2075595,86 180803

Tárgyi eszköz állomány
(ezer forint)

291587,05 2781795,87 0
578858000

 
197892

Értékesítés nettó árbevétele 
(ezer forint)

862633,21 7690299,65 0,07 1053918570,33 197892

Üzemi (üzleti) tevékenység 
eredménye (ezer forint)

39087,96 488736,29 -58600000 50797000 197892

Mérlegfôösszeg (ezer forint) 678972,21 4989764,81 0,19 748464000 197892

Kötelezettségek (ezer forint) 718430,11 4394052,23 -169261 603840000 78914

Bruttó hozzáadott érték
(ezer forint)

178335,61 1640278,96 -130098000 172390768 197884

ROA (üzemi eredmény/
mérlegfôösszeg)

0,12 15,56 -2488 6352 197892

ROE (adózott eredmény/
saját tôke)

0,19 21,27 -4656 5342 197856
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 Átlag Szórás Minimum Maximum N

Munkatermelékenységi 
mutató (bruttó h.é./
létszám)

5466,15 15060,06 -481784 2610704 180802

Eladósodottsági mutató 
(kötelezettségek/
mérlegfôösszeg)

0,48 0,25 -0,89 2,14 78914

Tôkeintenzitás 
(tárgyi eszközök/
mérlegfôösszeg)

0,41 0,29
0
 

1,34 197892

Tôkeáttét (kötelezettségek/
saját tôke)

6,10 130,24 -7,82 16618 78906

Leadott pályázatok 
száma ÚMFT/ÚSZT-ben (db)

2,23 2,83 1 355 197892

Székhely: KMR (arány) 0,32 0,45 - - 197892

Székhely: Dunántúl (arány) 0,31 0,46 - - 197892

Székhely: 
Kelet-Magyarország (arány)

0,37 0,48 - - 197892

Mikrovállalkozás (arány) 0,55 0,50 - - 181459

Kisvállalkozás (arány) 0,34 0,47 - - 181459

Középvállalkozás (arány) 0,1 0,29 - - 181459

Megjegyzés: N = nem hiányzó megfigyelések száma
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M3. Hatások a zárókifizetések idején a projekt kezdetéhez képest: vállalati létszám

A treat*time interakcióra becsült együtthatók

A kifizetés utolsó 
évében

A zárókifizetés után 
1 évvel

A zárókifizetés után 
2 évvel

Ágazat Modell N
Együtt-
ható

Stan-
dard 
hiba

N
Együtt-
ható

Stan-
dard 
hiba

N
Együtt-
ható

Stan-
dard 
hiba

Mezôgazdaság DiD, párosítással 376 17,36 8,31** 145 10,09 9,73 89 2,15 9,25

Mezôgazdaság
DiD, párosítással és inverz 
valószínûségi súlyokkal

376 16,81 8,38** 145 11,03 10,32 89 0,83 10,86

Mezôgazdaság
DiD, párosítással és továb-
bi kontrollváltozókkal

422 27,25 9,96*** 163 11,18 8,76 95 0,32 6,53

Mezôgazdaság Fix hatás 454 22,02 7,31*** 173 9,49 8,32 101 -1,87 4,65

Kitermelô 
ágazatok

DiD, párosítással 109 -6,23 14,35 60 1,40 3,80 44 4,93 3,33

Kitermelô 
ágazatok

DiD, párosítással és inverz 
valószínûségi súlyokkal

109 -5,50 14,40 60 1,50 3,64 44 5,63 3,40*

Kitermelô 
ágazatok

DiD, párosítással és továb-
bi kontrollváltozókkal

118 -4,29 8,34 67 1,43 3,15 45 7,89 3,95**

Kitermelô 
ágazatok

Fix hatás 118 -1,73 8,03 67 1,96 3,41 45 7,60 3,01**

Élelmiszer DiD, párosítással 1235 3,81 7,48 633 -10,39 12,13 417 -31,34 24,64

Élelmiszer
DiD, párosítással és inverz 
valószínûségi súlyokkal

1235 4,78 9,45 633 -20,12 16,26 417 -42,07 29,80

Élelmiszer
DiD, párosítással és továb-
bi kontrollváltozókkal

1370 3,62 4,81 721 -5,11 6,91 460 -26,10 17,15

Élelmiszer Fix hatás 1381 3,34 3,97 725 -2,03 6,94 464 -28,43 17,76

Könnyûipar DiD, párosítással 2340 3,07 2,53 1396 1,30 2,18 823 1,21 3,01

Könnyûipar
DiD, párosítással és inverz 
valószínûségi súlyokkal

2340 2,28 2,99 1396 0,45 2,56 823 0,68 3,42

Könnyûipar
DiD, párosítással és továb-
bi kontrollváltozókkal

2587 5,14 3,71 1608 5,88 2,46** 969 1,02 5,40

Könnyûipar Fix hatás 2614 6,86 1,79*** 1624 7,49 1,52*** 977 7,68 2,62***

Vegyipar DiD, párosítással 1253 24,12 8,53*** 619 22,73 9,73** 363 11,05 6,60*

Vegyipar
DiD, párosítással és inverz 
valószínûségi súlyokkal

1253 25,08 8,93*** 619 27,10 12,60** 363 19,90 15,74

Vegyipar
DiD, párosítással és továb-
bi kontrollváltozókkal

1400 21,85 9,34** 722 11,48 8,35 416 2,44 5,30

Vegyipar Fix hatás 1422 23,73 7,21*** 724 13,49 9,44 416 6,90 3,61*

Nehézipar DiD, párosítással 3796 0,04 4,52 2153 1,24 3,84 1190 17,52 10,68
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A kifizetés utolsó 
évében

A zárókifizetés után 
1 évvel

A zárókifizetés után 
2 évvel

Ágazat Modell N
Együtt-
ható

Stan-
dard 
hiba

N
Együtt-
ható

Stan-
dard 
hiba

N
Együtt-
ható

Stan-
dard 
hiba

Nehézipar
DiD, párosítással és inverz 
valószínûségi súlyokkal

3796 0,71 4,77 2153 -1,13 5,14 1190 23,30 16,11

Nehézipar
DiD, párosítással és to-
vábbi kontrollváltozókkal

4228 2,95 4,40 2447 3,39 3,59 1410 7,95 2,89***

Nehézipar Fix hatás 4243 11,70 2,10 *** 2448 6,90 2,08 *** 1411 8,16 2,27***

Közmû DiD, párosítással 579 6,14 5,80 311 9,00 10,51 181 14,78 10,17

Közmû
DiD, párosítással és inverz 
valószínûségi súlyokkal

579 3,61 6,34 311 8,00 10,49 181 11,91 9,58

Közmû
DiD, párosítással és to-
vábbi kontrollváltozókkal

659 1,64 12,79 375 -22,82 26,36 213 2,41 7,60

Közmû Fix hatás 678 -0,58 6,90 379 4,79 9,84 217 5,81 6,62

Építôipar DiD, párosítással 4772 3,48 1,25 *** 2815 2,70 1,03 *** 1736 1,34 2,10

Építôipar
DiD, párosítással és inverz 
valószínûségi súlyokkal

4772 4,42 2,25 ** 2815 2,31 1,07 ** 1736 1,27 2,06

Építôipar
DiD, párosítással és to-
vábbi kontrollváltozókkal

5270 2,84 0,76 *** 3191 1,91 0,93 ** 1988 -0,27 2,00

Építôipar fix hatás 5327 3,09 0,70 *** 3203 1,87 1,02 * 1997 -0,46 2,16

Kereske-
delem, 

logisztika
DiD, párosítással 12269 2,63 1,28 ** 7316 3,86 1,79 ** 4613 1,54 1,47

Kereske-
delem, 

logisztika

DiD, párosítással és inverz 
valószínûségi súlyokkal

12269 2,81 1,37 ** 7316 2,38 1,82 4613 0,97 1,32

Kereske-
delem, 

logisztika

DiD, párosítással és to-
vábbi kontrollváltozókkal

13593 1,80 3,01 8357 2,29 1,36 * 5266 2,13 1,75

Kereske-
delem, 

logisztika
Fix hatás 13773 3,52 0,64 *** 8432 3,20 1,40 ** 5319 1,75 0,86**

Turizmus DiD, párosítással 1738 3,16 1,38 ** 920 1,84 2,46 558 -0,97 3,66

Turizmus
DiD, párosítással és inverz 
valószínûségi súlyokkal

1738 4,05 1,39 *** 920 1,42 2,53 558 -2,03 3,37

Turizmus
DiD, párosítással és to-
vábbi kontrollváltozókkal

2009 5,79 1,62 *** 1084 10,59 3,64 *** 655 0,98 2,65

Turizmus Fix hatás 2066 3,45 1,17 *** 1104 4,07 2,42 * 668 -0,33 2,65

IKT DiD, párosítással 1200 3,52 3,04 791 -3,78 7,96 437 12,98 7,08*

IKT
DiD, párosítással és inverz 
valószínûségi súlyokkal

1200 4,10 3,12 791 -5,92 8,42 437 10,62 6,49

IKT
DiD, párosítással és to-
vábbi kontrollváltozókkal

1348 6,05 3,64 871 4,76 5,69 501 6,03 6,96

IKT Fix hatás 1375 5,66 3,05 878 1,87 4,94 506 3,78 7,84
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A kifizetés utolsó 
évében

A zárókifizetés után 
1 évvel

A zárókifizetés után 
2 évvel

Ágazat Modell N
Együtt-
ható

Stan-
dard 
hiba

N
Együtt-
ható

Stan-
dard 
hiba

N
Együtt-
ható

Stan-
dard 
hiba

KFI DiD, párosítással 361 -45,88 33,83 187 -101,09 69,38 103 -194,21 199,26

KFI
DiD, párosítással és inverz 
valószínûségi súlyokkal

361 -54,29 39,80 187 -97,22 64,67 103 -108,07 123,54

KFI
DiD, párosítással  
és további  
kontrollváltozókkal

394 -21,71 15,92 215 -50,95 38,27 120 -97,80 102,49

KFI Fix hatás 406 -29,21 17,79 223 -57,58 42,76 127 -121,43 120,11

Közösségi 
szolgálta-

tások
DiD, párosítással 2517 11,53 6,20 * 1645 3,04 3,26 1079 -0,57 4,67

Közösségi 
szolgálta-

tások

DiD, párosítással és inverz 
valószínûségi súlyokkal

2517 9,30 5,53 * 1645 2,67 3,31 1079 -3,64 6,79

Közösségi 
szolgálta-

tások

DiD, párosítással és to-
vábbi kontrollváltozókkal

2568 7,52 3,93 * 1757 0,63 1,56 1126 0,22 2,98

Közösségi 
szolgálta-

tások
Fix hatás 2798 1,10 0,59 * 1876 1,49 0,94 1200 1,02 0,92

Piaci szol-
gáltatások

DiD, párosítással 9420 -0,50 4,44 5612 1,81 1,96 3609 4,13 6,13

Piaci szol-
gáltatások

DiD, párosítással és inverz 
valószínûségi súlyokkal

9420 -2,58 5,75 5612 1,03 2,26 3609 0,62 8,30

Piaci szol-
gáltatások

DiD, párosítással  
és további  
kontrollváltozókkal

10487 0,25 3,63 6436 5,31 2,51 ** 4143 6,13 6,67

Piaci szol-
gáltatások

Fix hatás 10690 -0,47 2,94 6500 2,34 1,43 4186 2,33 2,93
 

Megjegyzés: *p<0,1; **p<0,5; ***p<0,01.
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