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Növekedés 2013



Bevezetés



Versenyképesség és növekedés

2011 2012 2013

Versenyképességi helyezés 48. 60. 63.
GDP növekedés (Q2/Q2) +1.7% −1.7% +0.1%
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Kérdések

I Mitől növünk hosszú távon?

I Mi a kapcsolat a versenyképesség és a növekedés között?

I Exportvezérelt legyen-e a növekedés?
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Kérdések

I Mitől növünk hosszú távon?

I Mi a kapcsolat a külkereskedelem és a növekedés között?

I Exportvezérelt legyen-e a növekedés?
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Kinél kell gyorsabban futnunk?
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Tények a hosszú távú növekedésről



Egy főre jutó jövedelem az elmúlt 200 évben
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Egy főre jutó jövedelem 2012-ben
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Tények a termelékenységről



A magyar növekedés felbontása
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Termelékenységbeli különbségek
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Mit tanultunk?

I A tőkefelhalmozás (beruházás, oktatás) fontos motorja a
növekedésnek.

I A magyar növekedés (1995-2007) kb. egyharmadát
magyarázza a tőkefelhalmozás, kétharmadát a nagyobb
termelékenység.

I Az országok közti különbségek is nagyrészt a
termelékenységbeli különbségekre vezethetők vissza.
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A külkereskedelem és növekedés kapcsolata



A külkereskedelem és növekedés kapcsolata

I Mi köze a külkereskedelemnek a növekedéshez?

1. az export bevétel
2. rövid távú ingadozások (konjunktúra)
3. export-vezérelt növekedés
4. technológiaimport
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Exportvezérelt növekedés



Exportvezérelt növekedés

I Az elmúlt évtizedekben több kelet-ázsiai ország gyorsan nő(tt)
és rengeteget exportál(t): Ḱına, Hong Kong, Szingapúr,
Tajvan, Dél-Korea, Malájzia, Thaiföld.

I 7% átlagos éves GDP-növekedés.
I 12% átlagos éves exportnövekedés.

I Az export húzza-e a növekedést?
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Mi módon hathat az export a növekedésre?

1. Húzza a fejletlen iparágakat, amelyek ı́gy termelékenyebbek
lesznek (tapasztalati tanulás).

2. Az exportálók tanulnak külföldi vevőiktől.

3. A verseny innovációra ösztönzi a cégeket.

4. Az exportra szakosodás előseǵıti a tőkefelhalmozást.
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Az import szerepe a fejlődésben



Az import szerepe a fejlődésben

I Az import
I rontja a fizetési mérleget (vagyis pénzbe kerül),
I a magyar munkahelyeket veszélyezteti,
I a magyar cégek sikertelenségét jelzi.

I Tudunk róla valami jót is mondani?
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Mi módon hathat az import a növekedésre?

1. Az importverseny innovációra ösztönzi a vállalatokat.

2. Az olcsó importált inputok hatékonyabbá teszik a vállalatokat.

I könnyű helyetteśıtés: pl. cukor
I tökéletlen helyetteśıtés: pl. egzotikus fűszer

3. Az importált gépekben fejlett technológiát hozhatunk be.
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Iparági és vállalati bizonýıtékok

1. Azon iparágak, amelyekben nőtt a ḱınai verseny, gyorsabban
innoválnak.

2. Az importáló vállalatok termelékenysége nő (Indonézia, India,
Chile, Magyarország, Franciaország).

3. Azon országok, iparágak és vállalatok, amelyek fejlett
országokból importálnak gépet, termelékenyebbek.

14



Mennyivel termelékenyebbek a külpiacon résztvevő
vállalatok?
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Az importált technológia hatása a termelésre

(1) (2) (3)

A'tőke'K+F'tartalma 0.088*** 0.043***
(0.007) (0.007)

Tőkeállomány 0.253*** 0.242*** 0.229***
(0.004) (0.004) (0.004)

Statisztikai'létszám 0.761*** 0.762*** 0.740***
(0.005) (0.005) (0.005)

A'cég'külföldi'tulajdonban'van 0.236*** 0.183*** 0.120***
(0.014) (0.015) (0.015)

A'cég'alapanyagQimportőr 0.188***
(0.012)

A'cég'exportőr 0.159***
(0.011)

Megfigyelések'száma 98321 98321 98321
RQnégyzet 0.785 0.786 0.789
Cégek'szerint'csoportosított'sztenderd'hibák.
Minden'specifikáció'tartalmaz'iparágQidő'dummy'változókat.
***'p<0.01,'**'p<0.05,'*'p<0.1

Függő%változó:%log%hozzáadott%érték
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Az importált technológia hatása a termelésre

(1) (2) (3)

A'tőke'K+F'tartalma 0.100*** 0.086***
(0.011) (0.011)

Tőkeállomány 0.172*** 0.176*** 0.170***
(0.005) (0.005) (0.005)

Statisztikai'létszám 0.667*** 0.664*** 0.648***
(0.010) (0.010) (0.010)

A'cég'külföldi'tulajdonban'van 0.027 0.022 0.014
(0.021) (0.021) (0.021)

A'cég'alapanyagPimportőr 0.120***
(0.010)

A'cég'exportőr 0.123***
(0.011)

Megfigyelések'száma 99.816 99.816 99.816
Cégek'száma 24.316 24.316 24.316
Within'RPnégyzet 0.283 0.285 0.289
Cégek'szerint'csoportosított'sztenderd'hibák.
Minden'specifikáció'tartalmaz'vállalati'fixhatásokat'és'idő'dummy'változókat.
***'p<0.01,'**'p<0.05,'*'p<0.1

Függő%változó:%log%hozzáadott%érték
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Vámok és aggregált termelékenység (modell-szimuláció)
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Az import költségei



Az import költségei

I Mik az ipari célú import költségei?
I A magyar termelők piaci részesedése csökken.
I Az importra cserélt munkások állás nélkül maradnak.

I Mekkorák ezek a hatások?

I Kik a legveszélyeztetebbek?
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Vámok és hazai kereslet
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A bérkülönbség alakulása a külkereskedelem kezdete előtt
és után

!"!#$_%&'$
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els! korrektúra, semmi sem végleges (header, lábjegyzet, elválasztás, hivatkozás, marginális stb.)

lül is lehetnek alacsony és magas bér" dolgozók. Az is lehetséges, hogy a vál-
lalat beruházás céljából importál gépeket, és a béremelkedés csak a magasabb 
t!keellátottságnak tudható be, nem pedig az importnak.

A 4.5. ábrán oly módon próbálunk meg ezekre a hatásokra kontrollálni, hogy 
a béregyenletb!l kisz"rjük az egyéni változók (nem, életkor, iskolázottság) és 
bizonyos céges változók (foglalkoztatás, tárgyi eszközök értéke, külföldi tu-
lajdon) hatását. Látható, hogy az így becsült bérkülönbségek kisebbek, mint 
a korábbiak, de tendenciájuk hasonló. Az exportbérkülönbség már az export 
megkezdése el!tt pozitív, és inkább stabil, az importbérkülönbség viszont in-
kább növekv!.

4.5. ábra: A bérkülönbség alakulása a külkereskedelem kezdete el!tt és után  
– egyéni és vállalati hatások kisz"résével

Megjegyzés: Az ábra a log bruttó kereset különbségét mutatja az exportáló, illetve az 
importáló és a nem külkeresked! vállalatok között. A referenciacsoportot a nem 
külkeresked! vállalatok alkotják. Exportáló az a vállalat, amely 1992 és 2003 között 
bármilyen összeg" exportértékesítést végzett. Importáló az a vállalat, amely 1992 és 
2003 között bármely értékben hozott be közvetlenül külföldr!l terméket. A becslé-
sek kontrollálnak a dolgozó négyjegy" foglalkozási besorolására, nemére, életkorára, 
iskolai végzettségére, a vállalat méretére, t!keellátottságára, külföldi tulajdonára és 
a naptári évre.

Forrás: A szerz!k saját számításai Bértarifa-felvétel és a magyar vámstatisztikai ada-
tok alapján.

Hogyan hat az import a vállalatra és dolgozóira? Mi lehet az oka annak, hogy 
az importáló vállalatok magasabb bért képesek #zetni? Mivel ezek az eredmé-
nyek az el!zetes várakozásaink fényében elég meglep!k, érdemesnek tartjuk 
mélyebben foglalkozni az import hatásaival.

Az import és a kiszervezés hatásai
A kiszervezéscélú import (outsourcing) talán a legvitatottabb kérdések közé tarto-
zik a nemzetközi kereskedelemr!l szóló szakirodalomban. Els! gondolatunk az 
lehet, hogy az a vállalat, amely kiszervezi saját tevékenységének egy részét, szük-
ségszer"en kevesebb munkást alkalmaz. Az a ruhaipari vállalat, amely import-
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Mit tanultunk?

I Az import növeli a vállalati termelékenységet:

1. a versenyen keresztül,
2. olcsó és nem können helyetteśıthető inputokkal,
3. a benne rejlő technológiával.

I A (gépet) importáló vállalatok átlagos dolgozója nyer. (De
nem mindenki!)

I A hazai termelőket kiszoŕıtó hatás kisebb, mint várnánk.
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Összefoglalás



Összefoglalás

A növekedés lehet importvezérelt is.
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