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1. BEVEZETÉS

1.1. A téma jelentősége

A gazdasági szervezetek célja a profitmaximalizálás, a sikeresség egyetlen és végső mércéje a 
a pénzügyi eredményesség és a jövedelmezőség. Ezért minden gazdálkodási forma esetében 
fontos, hogy a jövedelemtermelési lehetőségeket felkutassa. Kiemelt jelentőségű ez a 
mezőgazdaság esetében, hiszen a rendszerváltás következtében igen jelentős átalakuláson 
ment keresztül.

A mezőgazdasági vállalkozások több szempontból is speciális tulajdonságokkal bírnak, a 
céljaik is lehetnek mások, mint az egyéb gazdálkodó szervezeteké: a profitmaximalizáláson 
túl a családi munkaerő jövedelemszerzésre hasznosítása, lakóhelyhez kötődés, családi birtok 
fenntartása stb. Az egyszemélyes magán és családi vállalkozások érdekeltségi viszonyai 
egyszerűek, mivel a vállalkozás érdekei és a családi érdekek egybeesnek. Bonyolultabb 
probléma, amikor a tulajdonosok, az irányítási feladatokat ellátók és a munkavégzők más 
személyek, hiszen ekkor az érdekeik eltérhetnek egymástól. 

A mezőgazdaság teljesítményének mérésében azonban nem volt mindig kiemelt szerepe a 
jövedelmezőség vizsgálatának. A hatvanas években leginkább a területi termelékenység 
illetve a munkatermelékenység vizsgálatán, illetve azok növelésén volt a hangsúly. A 
„hetvenes évek utolsó harmadában a (…) gazdaságpolitika gondolkodásának újra fontos 
elemévé vált a hatékonyságnövelés lehetőségeinek keresése.” (Szűcs [1989] 32. o.) Ekkor 
fogalmazódtak meg a kritikák a mennyiségi szemlélettel szemben, és célkitűzésként megjelent 
a termelési költségek csökkentése, vagyis az elemzések középpontjába a termékegység 
előállítási költsége került. A következő évtized végén találkozhatunk a „jövedelemtermelő 
képesség” kifejezéssel, ami már arra utal, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni a „piaci 
szféra hatásmechanizmusát”1 sem. A nyolcvanas évek végére tehető a piac szerepének 
felerősödése és felismerése, illetve az ezzel kapcsolatos vizsgálatok megjelenése. Szűcs István 
megfogalmazása szerint ugyanis a hatékonyság fogalma a piac nélkül is értelmezhető, ezzel 
szemben a jövedelemtermelő képesség a piac működését feltételezi. 

Ma már amellett, hogy a mezőgazdaság képes legyen megfelelő mennyiségű és minőségű 
élelmiszerrel ellátni a lakosságot, olyan célok is fokozottan előtérbe kerülnek, mint:

• a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság összehangolása (a vidéki lakosság megtartása);

• a fenntartható fejlődés, az ökológia egyensúly megóvása, biodiverzitás;

  
1 Az idézett cikkben a szerző kifejti a jövedelmek képződésének eredetét, vázlatát, melynek során termelési 
tényezőkre lebontva mutatja be a járadék-, illetve nem járadék jellegű jövedelmeket. 
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• az ágazatból élők jövedelemviszonyainak a javítása (az adózási rendszer szerepe, 
alternatív jövedelemszerzési lehetőségek feltárása);

• a versenyképes mezőgazdaság kialakítása, a komparatív előnyök kiaknázása.

Mindezekkel összefüggésben a különböző vállalatirányítási módszerek, modellek is elismerik, 
illetve kiindulási feltételként elfogadják, hogy a vállalat legfőbb célja a pénzügyi célok 
elérése. 

A jövedelmezőség vizsgálata abból a szempontból is kiemelt elemzési terület, hogy az adott 
ágazatban tevékenykedő vállalkozások teljesítménye hatással van az ágazat nemzetgazdasági 
helyzetére, szerepére. Ebből adódóan a makroökonómiai összefüggések vizsgálata sem 
hanyagolható el, hiszen vannak olyan tényezők, amelyek a gazdálkodók számára adottságként 
jelentkeznek, azokat nem befolyásolhatják, ám a jövedelmezőségükre hatással vannak. 

A jövedelmezőség vizsgálata igen sok tudományterülethez kapcsolódik, ebből következően 
interdiszciplináris jellegű. A jövedelmezőséggel kapcsolatos elemzések kiemelt jelentőségűek 
a kontrolling, a számvitel, a pénzügy területén egyaránt. 

Az operatív kontrolling közép- és rövidtávú tervezési időhorizonttal dolgozik, a működési 
folyamatok gazdaságosságát hangsúlyozza. Elsősorban az eredmény-hozam-költség 
dimenzióban vizsgálódik, célja a jövedelmezőség, gazdaságosság és likviditás biztosítása 
(Körmendi – Tóth [2003]).

A jövedelmezőségi vizsgálatok során a leginkább pénzügyi mutatószámokat használnak, 
melyek mérleg- illetve eredmény-kimutatásból származnak. Az egyes mérőszámok közötti 
kapcsolatok feltárása során pedig különböző statisztikai, matematikai módszereket 
alkalmazhatunk. Ebből is látható, hogy a jövedelmezőség vizsgálata mennyire összetett 
feladat.

1.2. Kutatási célok

Dolgozatomban a jövedelmezőséggel kapcsolatos összefüggések egyfajta szegmensét 
vizsgálom, mikro- és makroökonómiai összefüggésben. A vállalati elemzéseket – elsősorban 
az összehasonlítás érdekében – nem csak mezőgazdasági, hanem más ágazatok 
vállalkozásaira is kiterjesztettem. Nem volt célom valamennyi – a jövedelmezőséget 
befolyásoló - tényező meghatározása, illetve a jövedelem-helyzet komplex elemzése. A 
rendelkezésre álló információk alapján olyan összefüggések vizsgálatát emelem ki, amelyek 
viszonylag korszerű módszertani apparátus alkalmazását igénylik. 

Vizsgálódásaim kétirányúak voltak: egyrészt elemeztem olyan tényezőket, melyek exogén 
módon hatnak a vállalati jövedelmekre, azaz azokat, amelyeket a vállalkozások nem 



7

befolyásolhatják, másrészt vizsgáltam azt is, hogy a vállalaton belüli reálfolyamatok hogyan 
befolyásolják a jövedelmezőség alakulását.

I. Az ágazat helyzetének felmérésekor elemeztem azokat a tényezőket, amelyeket a 
szakirodalom is, mint a mezőgazdasági jövedelmet, ezzel összefüggésben a jövedelemtermelő 
képességet csökkentő tényezőket jelöl meg. Ilyen tényező többek között az agrárolló, mellyel 
kapcsolatban célom volt egy elméleti modell megalkotása, aminek segítségével bemutathatók 
az agrárolló mögött meghúzódó tényezők hatásmechanizmusai is. 

A jövedelmezőségre ható tényezőkkel kapcsolatban annak vizsgálatát is feladatomnak 
tekintettem, hogy ezek a hatások valóban szignifikánsnak tekinthetők-e. Ehhez a magyar 
mezőgazdaságot jellemző empirikus adatokat használtam fel. Vizsgáltam továbbá azt is, hogy 
ezek a hatások hogyan befolyásolják az ágazat nemzetgazdaságon belüli helyét. 

II. Kutatási munkám során elemeztem a vállalati jövedelmezőség alakulását befolyásoló 
tényezőket. 

A jövedelmezőség mérésére a szakirodalom is többféle mutatót alkalmaz, illetve javasol. 
Elsődleges célom az volt, hogy a szakirodalom fellelhető különböző mutatókat 
összehasonlítsam egymással, illetve tisztázzak bizonyos fogalmakat (hatékonyság, 
gazdaságosság). Ezzel kapcsolatban, a nemzetközi szakirodalomban használt fogalmakat is 
bemutatom. Célom volt továbbá, hogy az irodalom-feldolgozás után megalkossam a 
jövedelemnek azt a definícióját, amelynek mentén a későbbiekben vizsgálhatom a 
gazdálkodók teljesítményeit. 

Nem egységes a szakirodalom annak tekintetében sem, hogy mely mutatószámok alkalmasak 
a jövedelmezőség vizsgálatára. Kiemelt jelentősége van annak, hogy csak az üzemi 
eredményt, vagy a pénzügyi illetve rendkívüli eredményeket is figyelembe kell-e venni a 
vizsgálatok során. A viszonyítás alapjának változtatásával is igen sokféle mutatószám 
képezhető. Saját álláspontom az, hogy amennyiben egy gazdálkodó tevékenységét szeretnénk 
megítélni, akkor a jövedelmezőség vizsgálata során azt is figyelembe kell vennünk, hogyan 
bánik a rendelkezésére álló pénzügyi eszközeivel. Tehát ha nem csak magát a termelési 
tevékenységét szeretnénk értékelni, akkor az egyéb eredményeit is figyelembe kell vennünk. 
Éppen ezért vizsgálataim során nem az üzemi, üzleti tevékenység, hanem az adózás utáni 
eredményt vettem figyelembe. Ezzel kapcsolatos további célom volt, hogy kialakítsam a 
mutatószámoknak azt a rendszerét, mely segítségével a gazdálkodók tevékenysége jól 
jellemezhető.

A jövedelmezőség vizsgálatára kiválasztott mutatószámok alapján arra is kerestem a választ, 
hogy a különböző mutatók információtartalma összevonható-e kevesebb mutatóba, vagy sem. 
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Ezzel összefüggésben vizsgálataim célja volt annak feltérképezése, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozások esetében ugyanazok a mutatók használhatók-e az elemzések során, mint a nem 
mezőgazdasági tevékenységet végzőknél. Feltételeztem azt, hogy az agrárgazdaságok 
jellemzésére más mutatószámok használata fontosabb lehet, mint a többi vállalkozás 
vizsgálatakor.

A legfontosabb hipotéziseim összefoglalva a következők:

1) Az agrárolló hatása közvetlenül nehezen számszerűsíthető, illetve értelmezhető, ezért 
nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani a ráfordítások és a termelői árindexek mélyebb 
vizsgálatának.

2) A makrogazdasági adatok vizsgálata során a regressziószámítás eredményeinek 
értelmezésénél - mivel idősoros adatokról van szó – figyelembe kell venni az autoregresszív 
hatásokat.

3) A mezőgazdasági vállalkozások esetében más tartalmú mutatók alkalmasak a 
jövedelmezőség vizsgálatára, mint a nem mezőgazdasági tevékenységet folytatóknál.

4) A jövedelmezőség alakulására jelentős hatással van a vállalat mérete, teljesítménye. 

Dolgozatomban az eredményeket tárgyaló fejezet két részre osztható. Egyrészt vizsgálom a 
mezőgazdaság makroökonómiai helyzetét, aminek során a mezőgazdaság kibocsátási adatait 
elemzem. Ennek kapcsán bemutatom, hogy ezek a folyamatok leginkább autoregresszív 
folyamatként vizsgálhatók. Ebben a részben mutatom be az agrárolló hatását a mezőgazdaság 
kibocsátására és a GDP-re. 

Az eredmények másik része a vállalati adatbázisra támaszkodik. Először faktor-analízis 
segítségével összevontam a vizsgált változókat és bemutattam a mezőgazdasági vállalkozások 
sajátosságait. Ezek után bemutattam azokat a vállalati jellemzőket, melyek a jövedelmezőségi 
mutatók változásával kapcsolatban állnak. A fejezet végén a kiválasztott jellemzők 
segítségével csoportokat alakítottam ki, melyeket külön-külön is jellemeztem. 
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2. A JÖVEDELMEZŐSÉG VIZSGÁLATÁNAK IRODALMI

ÁTTEKINTÉSE

2.1. A jövedelmezőség értelmezése

A jövedelmezőség illetve annak vizsgálata nagyon fontos a vállalatok és a gazdasági 
döntéshozók számára, ám ennek ellenére a jövedelmezőség vizsgálatára nincsen általános 
használt mutatószám, illetve a jövedelmezőségnek a fogalma sem egyértelműen 
meghatározott, nagyon sokszor keveredik az eredményesség, termelékenység, hatékonyság 
vagy gazdaságosság fogalmakkal; sőt néhány esetben a jövedelmezőséget a jövedelem 
tömegével, annak nagyságával azonosítják. Éppen ezért először azt próbálom bemutatni, hogy 
az egyes szerzők mely fogalmat használják tágabb vagy szűkebb értelmezésben. Ez azért is 
fontos, mert az utóbbi időben előtérbe került a versenyképesség különböző szintenkénti 
vizsgálata, amivel kapcsolatban a legtöbb szerző a jövedelmezőséget mint alapfeltételt említi. 

A nem egyértelmű fogalomhasználat már Ivanicsné [1985] disszertációjában is megjelenik, 
hiszen ebben is keverednek a hatékonyság és jövedelmezőség fogalmak; véleménye szerint a 
„jövedelmezőség alkalmas lehet a hatékonyság mérésére” (49. o.).

A mezőgazdasági jövedelmek vizsgálatában fontos szerepet játszott Erdei Ferenc, aki a 
jövedelmezőségi mutatók alapjának tekintett költség- és jövedelemszámításnak egy teljes 
kötetet szentelt (Erdei [1976]). Az eredményesség, illetve a gazdaságosság általa (Erdei 
[1962]) használt meghatározásai:

1. termelékenység – mindig az élőmunkára van vetítve

2. hatékonyság – egységnyi ráfordításra jutó termelés

3. jövedelmezőség – költségek és teljesítmények viszonya, a jövedelem és az önköltség 
százalékos aránya (jövedelmezőségi kulcs).

A hatékonyság általában vállalatgazdaságtani kategóriaként jelenik meg a szakirodalomban, 
Kopányi [1993] is mikroökonómiai megközelítésben használta azt. Nála a hatékonyság két 
lehetőség összehasonlítása során a ráfordítások értékének és az elért eredmények értékének 
hányadosa. Vagyis ebben a felfogásban a hatékonyság relatív kategória, mivel lehetőségek 
összehasonlítására használható, illetve értékek hányadosa. Ez a felfogás ellentmond a Dimény 
[1975] által használtnak, akinél a hatékonyság egységnyi ráfordítással elérhető értéktöbblet.

A jövedelmezőséggel kapcsolatban sem azonos a kutatók fogalomhasználata. Dimény [1975] 
és Chikán [1992] szerint abszolút fogalom, az eredmény és a ráfordítás különbsége. Mások 
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szerint a jövedelmezőség a jövedelem összegének és egy vetítési alapnak a hányadosa 
(Gönczi- Kádár- Vadász [1967], Dobos- Tóth [1984]) 

Bakos István és Bálint András [1998] szerint a hatékonyság a jövedelmezőség feltétele (12. 
o.), vagyis ebben a felfogásban a jövedelmezőség egy szűkebb fogalom, mint a hatékonyság. 

Csepregi István [2002] a magyar mezőgazdaság szerkezeti változásait jellemzi hatékonysági 
mutatók segítségével, ami ebben a felfogásban naturális mutatókat jelent; vagyis megfelel az 
Erdei által meghatározott kereteknek. 

Sztanó Imre szerint (Sándor Lászlóné [2001]) a gazdaságosság relatív fogalom, vagyis 
legalább két változat – két gazdasági esemény – összehasonlítására alkalmas, annak 
megállapítására, hogy melyik változat a gazdaságosabb. Ugyanakkor azt is kifejti, hogy a 
„gazdaságosság és a jövedelmezőség nem azonos fogalmak.” (44. o.) A gazdaságosságot 
tágabban értelmezi, véleménye szerint a jövedelmezőség „kizárólag számviteli, pénzügyi 
elszámolásokra korlátozott abszolút fogalom.” A jövedelmezőség abban az értelemben 
abszolút kategória, hogy annak elbírálásához „nem kell rangsort felállítani” (45. o.), egy 
vállalkozás jövedelmezőségét önmagában is meg lehet állapítani. Sztanó fontos megjegyzése, 
hogy két tevékenység összehasonlítása esetén „nem biztos, hogy a jövedelmezőbb egyben 
gazdaságos is!” A jövedelmezőség változásának vizsgálatával kapcsolatban viszont a 
gazdaságosság javulásának romlására vagy javulására is következtethetünk. 

Nemessályi Zsolt és Nemessályi Ákos [2003] is megpróbálják bemutatni, illetve 
megkülönböztetni a gazdaságosság, az eredményesség, termelékenység, jövedelmezőség és 
hatékonyság fogalmakat. Ezen kívül megvizsgálták az 1999-ig megjelent szakkönyvekben a 
vizsgált kifejezések előfordulását és azok értelmezését.

Rendszerezték a használt fogalmakat és kialakították a gazdálkodás hatékonyságának 
vizsgálatára alkalmas mutatószámok rendszerét. Ebben a felfogásban a hatékonyság a 
legtágabb kategória, hivatkozásuk szerint Buzás- Nemessályi- Székely [2000] meghatározása 
szerint:

Ráfordítás
EredménygHatékonysá =

Vagyis a hatékonyság az eredménnyel áll kapcsolatban; a ráfordítás és az elérhető eredmény 
viszonyszáma (az input és output aránya). A többi kategóriát ezek alá sorolják be és a 
hatékonysági mutatókon belül említik a munkatermelékenységet, az eszköz- és 
költséghatékonyságot és a jövedelmezőség mutatóit. 

Ha a „hatékonysági mutatóknak sem a nevezőjében, sem a számlálójában nem található meg 
az eredményre utaló hozam, (…) csak a tágan értelmezett ráfordítás kategóriák viszonylanak 
egymáshoz, azok a közvetett hatékonysági mutatók.” (59. o.) Ezek szerint viszont az 
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alapképletnek ellentmondva akkor is hatékonyságról beszélnek, ha nincs eredménykategória, 
csak a ráfordítások egymáshoz való viszonya.

A jövedelmezőség véleményük szerint is abszolút fogalom, a jövedelemnek (általában a nettó 
árbevétel) valamilyen vetítési alaphoz viszonyított aránya (a leggyakrabban a saját tőkéhez és 
az eszközállományhoz). A gazdaságosság és a jövedelmezőség meghatározása tehát Sztanó 
megfogalmazásához hasonlít leginkább. 

Udovecz Gábor [2003] a mezőgazdaság versenyhelyzetét vizsgálva jut arra a megállapításra, 
hogy a versenyképesség vizsgálatát leginkább a jövedelemtermelő képesség elemzésével lehet 
megtenni. 

Az ágazati elemzések sorában Kovács Gábor és Udovecz Gábor [2003] azt a következtetést 
fogalmazták meg, hogy a KAP támogatásokkal nem érintett ágak jövedelemtermelő 
képessége több tényezőtől is függ, mint egyrészt a külső tényezők (támogatások), másrészt a 
versenyképesség. Vagyis ebben a megfogalmazásban a versenyképesség befolyásolja a 
jövedelmezőség alakulását. 

A Potori Norbert [2004] által szerkesztett tanulmány szerzői is megpróbálnak több fogalmat 
tisztázni, köztük a versenyképesség, életképesség és eltartóképesség fogalmakat. Ebben a 
meghatározásban a piaci „részesedés növelésének képessége” a vállalkozás 
„versenyképességét, míg e megnövelt piaci részesedés viszonylag tartós és profitábilis 
megőrzésének képessége (…) életképességet jelent.” (8. o.) Ez a megközelítés tehát úgy tekint 
a jövedelmezőségre, mint egy alapkövetelményre, hiszen ennek megtartása lehet a 
vállalkozások célja a megnövelt piaci részesedésük esetén. 

Hasonló következtetésre jutottak a Tézisek című könyv (Szűcs István – Farkasné Fekete 
Mária szerk. [2004]) szerzői is, amikor a versenyképesség elemzésére felhasználható 
módszerek között felsorolják a jövedelmezőségi vizsgálatokat. A módszer céljának tekintik a 
„termékek előállítása mögött húzódó költségek, valamint azok gazdaságosságának” 
összehasonlítását. (103. o.) Azt is felsorolják, hogy ezek alapján Magyarországon mely 
ágazatok tekinthetők jövedelmezőnek. Vagyis ebben a tanulmányban is azt feltételezik, hogy 
a jövedelmezőség vizsgálatából következtetések vonhatók le a versenyképességre 
vonatkozóan.

Összefoglalóan a termelékenységet és a hatékonyságot természetes mértékegységben is 
értelmezhető mutatószámoknak tekinthetjük:

- a termelékenység a munkaerőhöz 

- a hatékonyság a felhasznált erőforrásokhoz viszonyított mérőszám.
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Szintetizálva a korábbiakat, a jövedelmezőséget én a következőképpen értelmezem: egy 
gazdálkodó egység akkor jövedelmező, ha az árbevétel-arányos (illetve a költség-
arányos) jövedelmezőségi mutatója – a pénzügyi és rendkívüli eredményeket is 
figyelembe véve – pozitív. Maga az eredmény abszolút kategória, amely különböző 
vetítési alapokhoz viszonyítva jellemezheti a gazdálkodás jövedelmezőségét. Különböző 
célvizsgálatok esetében más-más vetítési alapok választhatók: eszközök értéke, költségek 
nagysága, bértömeg stb.

A pozitív jövedelmezőség nem jelenti egyúttal, hogy a vállalakozás az adott piacon 
versenyképes is. A versenyképesség feltétele legalább az átlagprofitnak megfelelő 
jövedelmezőségi szint elérése. 

2.2. A jövedelmezőség vizsgálatára használt mutatószámok

A jövedelmezőség vizsgálatára nincs általánosan alkalmazott mutató, általában a 
mutatószámok rendszerét szokták alkalmazni. Bíró és Pucsek [2002] szerint minden 
vállalkozás számára célszerű, ha kiválasztják a számukra legfontosabb mutatókat, illetve 
kialakítják a mutatószámok rendszerét, amely segítségével kellő mélységben vizsgálható a 
jövedelmezőség, illetve annak változása.

Ivanicsné szerint „csak olyan eszköz töltheti be a vállalati hatékonyság mérésének funkcióját, 
amely egyben” a makrogazdasági hatékonyság jellemzésére is alkalmas (43. o.) Véleménye 
szerint ugyanakkor a vállalati érdekeltség középpontja a nyereség tömege (31. o), vagyis 
rámutatott, hogy a vállalati érdek nem a bruttó, hanem az adózott nyereség. 

Az általa használt legfontosabb jövedelmezőségi mutatók a következők: 

• Eszközjövedelmezőség: Nyereség/Lekötött eszközérték

• Bérjövedelmezőségi mutató: Nyereség/Bérköltség

• Árbevétel-arányos (ill. költségarányos) jövedelmezőség Nyereség/Árbevétel, 
Nyereség/Költség, melyek említése esetében nem részletezi, hogy milyen költségekről 
(közvetlen vagy közvetett) van szó;

• Erőforrás-arányos jövedelmezőség2: Nyereség/(Lekötött eszközérték+Bér) átszámított 
értékei 

• Anyagmentes költségre vetített nyereség: Nyereség/Anyagmentes költség

  
2 Ennek kiszámítása során szorzószámok segítségével összeadhatóvá teszi az eltérő dimenziójú eszköz és 

bérköltség nagyságát. 
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Singh és Whittington [1968] az elemzéshez az adózás előtti nyereség/ eszközállomány és az 
adózott eredmény/eszközállomány mutatókat használják, vagyis az eszközállomány 
nagyságához viszonyították a bruttó, illetve az adózás utáni eredményt.

Welsch és szerzőtársai [1986] a jövedelmezőség vizsgálatára a következő mutatószámokat 
javasolják:

1) a nyereség és a nettó árbevétel hányadosaként számítható profit-ráta (Profit margin), mely 
számlálójában a rendkívüli eredmények nélküli (tehát alapvetően a szokásos vállalkozási)
eredményt használják. 

2) eszköz-arányos jövedelem, mely az adózás utáni eredmény valamint a kapott kamatok 
összegének és az eszközöknek a hányadosa.

3) saját vagyon-arányos eredmény kiszámításakor az eredményt a saját vagyon értékéhez 
viszonyítják.

Bartos Attila és Horváth Zoltán [1998] felsorolja, hogy az egyes jövedelmezőségi mutatók 
képzésekor milyen eredménykategóriákat és vetítési alapokat lehet figyelembe venni. 

1. tábla - A jövedelmezőségi mutatók képzésekor használható kategóriák

Figyelembe vehető eredménykategóriák Vetítési alapok
Üzemi tevékenység eredménye Értékesítés nettó árbevétele
Adózás előtti eredmény Értékesítés nettó árbevétele további 

bevételekkel növelt összege
Szokásos vállalkozási eredmény Saját tőke összege vagy jegyzett tőke
Adózott eredmény Összes eszközérték
Mérleg szerinti eredmény Bérköltség
Fedezeti összeg vagy bruttó haszon Személyi jellegű ráfordítások
Relációs eredmény Vállalkozás átlagos állományi létszáma

A relációk, fő piacok szerinti árbevétel

Forrás: Bartos – Horváth [1998] alapján saját szerkesztés

Ezek alapján a javasolt jövedelmezőségi mutatók: 

• Saját tőkére jutó adózás előtti eredmény

• Eszközarányos adózott eredmény (ROA)

• Saját tőkére jutó adózott eredmény (ROE)

• Nyereség visszaforgatás mértéke, saját tőke növekedése

• Osztalékhányad: fizetett osztalék /adózott eredmény
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• Eszközarányos adózás előtti eredmény

• Árbevétel-arányos jövedelmezőségi mutatóból hármat is felsorolnak a szerzők. Ezek 
közül az I.-ben az üzemi tevékenység eredményét viszonyítják a nettó árbevételhez. A 
II. mutatóban a viszonyítás alapja más, az üzemi eredményt a nettó árbevétel és a 
pénzügyi műveletek eredménye összegével osztják. Az adózás előtti eredményt 
viszonyítják az árbevételhez a III. mutatóban. 

Bíró és Pucsek [2002] az eddigiekben felsorolt vetítési alapokon kívül még megemlítik a 
lekötött eszközök nettó értékét és a készletek összegét.

Bíró Tibor [2002] számviteli oldalról közelíti meg a kérdést. Ebben a megfogalmazásban a 
„jövedelmezőség átfogó elemzése során az egyes eredménykategóriákat” egy vetítési alaphoz 
viszonyítjuk. A kiinduló képlet tehát a jövedelmezőség számításához:

alapVetítési
EredményJ =

Bíró azt is felsorolja, (Bartos-Horváth-hoz hasonlóan), hogy melyek azok az 
eredménykategóriák és vetítési alapok, melyeket a mutatószám (vagy mutatószám-rendszer) 
képzésekor figyelembe vehetünk. A leggyakrabban számított mutatókat négy csoportba 
sorolja:

1. Árbevétel-arányos jövedelmezőségi mutatók

2. Tőke (vagyon) arányos jövedelmezőségi mutatók; melyek között fontos szerepe van a ROE 
(Return on Equities) mutatónak

3. Élőmunka-arányos jövedelmezőségi mutatók

4. Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók. Kiemelte a nemzetközi gyakorlatban az egyik 
leggyakoribb mutatót, a ROA (Return on Assets) mutatószámot. Ugyancsak ebbe a csoportba 
tartozik az eszközmegtérülési mutatónak nevezett ROI (Return on Investment). Véleményük 
szerint a kettő közötti különbség, hogy az előbbi az adózás előtti, utóbbi az adózott eredményt 
viszonyítja az eszközök értékéhez. Ez ellentmond a Borbély [1990] és a Bartos-Horváth 
[1998] által használt meghatározásnak, mivel e szerzők szerint a ROA mutatóban a 
viszonyítás tárgyaként az adózott eredmény szerepel.

Bíró Tibor és Pucsek József [2002] ezeken kívül az átlagos fedezeti hányadot, mint bruttó 
jövedelmezőségi mutatót is felsorolják. Véleményük szerint ez elsősorban „vállalaton belül 
érdemel figyelmet” (65. o.).

Borbély szerint [1990] a „jövedelmezőségi hányadosok az egyes vállalatok profittermelő 
képességét fejezik ki” (14. o.), vagyis a jövedelmezőségi mutatók annak megítélésében 
nyújtanak segítséget, hogy a vállalat milyen eredményesen működik. Mivel maga a 
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jövedelmezőség számos döntés következménye, így ezek a mutatók adják a legátfogóbb képet 
a vállalatról. 

A legelterjedtebb mutatók:

1. ROE (saját tőke arányos jövedelmezőség)

2. ROA (eszközarányos nyereség)

3. forgalomarányos jövedelmezőség (profit margin). 

A felsorolt mutatókban a viszonyítás tárgya az adózott eredmény.

Lavaud [1988] is az adózás utáni eredményt javasolja a jövedelmezőség vizsgálatakor, melyet 
a saját tőkéhez és az eszközökhöz viszonyít. (149. o.)

Takács [2002] szerint a gazdaságba tőkésíthető jövedelemhányad határozza meg leginkább a 
jövedelmezőséget, aminek vizsgálatához szintén a ROE, ROA és ROS (return on sales –
árbevétel arányos nyereség) mutatókat használta.

A jövedelmezőségi mutatók az adósminősítésben is használatosak. Az ügyfélkockázat 
vizsgálata során a bankok a pénzügyi kockázat értékelésekor kötelezően vizsgálják a 
jövedelmezőség nagyságát (pl. a ROE értékelésével). (Arutyunjan [2002]) 

Alvincz József és Guba Mária [2003] a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó 
vállalkozói jövedelmet ágazati szinten vizsgálva megállapítják, hogy az nominál értéken is 
csökkent. 

Tóth [2000] a saját tőke-, költség-, eszköz- és árbevétel arányos jövedelmezőséget vizsgálta, 
amelyeket kivétel nélkül az adózott eredményre vetített. Eredményei alapján ezek a mutatók a 
mezőgazdaság egészében alacsonyak voltak.

A magyarországi és az egyesült államokbeli mezőgazdasági jövedelmezőség 
összehasonlításkor Mészáros – Spitálszky [2002] is a nettó jövedelem nagyságát használta, 
melyet az (ár)bevételhez viszonyítottak. 

Mogyorósyné [1996] ezzel szemben az adózás előtti eredmény/nettó árbevétel hányadost 
használta a jövedelmezőség mérésére. 

Jansik Csaba [2000] - saját témáját igencsak alaposan körüljáró - értekezésében a 
jövedelmezőség jellemzésére az árbevétel-arányos nyereséget használja, melyet profitrátának 
nevez. 

A mezoszintű (tehát valamilyen szinten már összevont) elemzésekből is bőven találunk 
fontosakat a szakirodalomban. Takács József [2004] az erdőgazdaságok helyzetét vizsgálja. 
Az egyes erdőgazdaságok esetében eltérő jövedelmezőség kimutatására az árbevétel-arányos 
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nyereséget használta, ám fontos megjegyezni, hogy az adózás előtti eredményt használta a 
mutató számlálójában. Ezek után csoportokat is képzett a gazdaságokból, a mutatószám 
alapján. A negatív eredményűeket természetesen a veszteségesek közé sorolta, alacsony 
jövedelmezőségűnek nevezte azokat, ahol az említett mutató értéke 0,1 és 10% alatt volt. Jól 
jövedelmezőek véleménye szerint azok a gazdaságok, ahol az árbevétel-arányos nyereség a 
10%-ot meghaladta.

Az árbevétel-arányos adózás előtti eredményt és saját tőkére jutó adózás előtti eredményt 
használja a mezőgazdaság, vadgazdálkodás és a halászat területén működő szervezetek 
jövedelmezőségi helyzetének elemzésére Lámfalusi Ibolya [2004].

Szintén az adózás előtti nyereséget elemezte Udovecz Gábor, [2003] amikor a 
jövedelemtermelő képesség vizsgálata során a tőkearányos adózás előtti eredményt, a 100 
euró összes eszközértékre jutó üzemi bruttó jövedelmet, illetve terményfajtánként az 1 
hektárra jutó fedezeti hozzájárulást elemzi. Fontosnak tartom, hogy az általa szintén vizsgált 
egy hektár mezőgazdasági területre jutó üzemi bruttó jövedelemnek a mezőgazdasági 
vállalkozások esetében van jelentősége. Ezeknek a vállalkozásoknak az esetében tehát az 
általános számviteli megközelítés mellett ez is megjelenhet a viszonyítás lehetséges alapjai 
között. 

Szintén használta ezt a mutatót az ágazati elemzések sorában Kovács Gábor és Udovecz 
Gábor [2003], amikor a jövedelmezőség vizsgálatára az egy hektárra jutó bruttó termelési 
értéket, a folyó termelő felhasználásra jutó termelési értéket, egységnyi eszközértékre jutó 
bruttó jövedelemmutatókat használják.

Berényiné és Reke [2000] tanulmányukban a következő mutatókat használták:

1. üzemi eredmény/(nettó árbevétel + egyéb bevételek)

2. szokásos vállalkozási eredmény/(nettó árbevétel + egyéb bevételek + pénzügyi bevételek)

3. adózás előtti eredmény/összes bevétel

4. adózás előtti eredmény/saját tőke.

Ők tehát az adózott eredményen kívül az üzemi és a szokásos vállalkozási eredményt is 
vizsgálták.

Keszthelyi Szilárd [2005] a tesztüzemek eredményeinek vizsgálatakor, a jövedelmezőség 
jellemzésekor olyan mutatószámokat használ, amelyben az adózás előtti eredmény szerepel. 
A használt mutatószámai: a termelési értékkel arányos jövedelmezőség, az össztőke 
jövedelmezősége, a saját tőke jövedelmezősége és a munka-jövedelmezőség. Megjegyzendő 
még, hogy ez utóbbi mutató számításakor nem a létszámhoz, hanem az éves 
munkaerőegységhez viszonyítja az adózás előtti eredmény és a személyi jövedelem összegét.
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Az egyéni gazdaságok jövedelmének jellemzésére az egy hektárra jutó adózás előtti 
eredményt használja. 

Vannak szerzők, akik mind az adózás előtti, mind az adózás utáni nyereség alakulását 
vizsgálták. Németi [1992] az élelmiszervertikum jövedelmezőségét vizsgálta, négy mutató 
segítségével, melyek közül kettő az eszközállományhoz (az adózott 
eredmény/eszközállomány és a bruttó jövedelem/eszközállomány), míg másik kettő a saját 
vagyonhoz viszonyítja (adózott eredmény/saját vagyon és a bruttó jövedelem/saját vagyon) az 
eredményt. 

Szintén előfordul mind a kétféle eredmény Alvincznál [1997], mikor az árbevétel arányos 
adózott és adózás előtti eredményt vizsgálta. 

Alvincz József és szerzőtársai [2001] az ágazat jövedelemhelyzetét elemzik, vizsgálataik 
középpontjában a jövedelemtömeg nagyságrendje, annak időbeli alakulása és vállalkozási 
formánkénti differenciáltsága állt. A jövedelmezőség jellemzésére az (ár)bevételarányos 
jövedelmezőség mutatót használták, majd összehasonlították az Egyesült Államok adataival. 

Az ezen kívül felsorolt (nem részletezett) mutatók mellyel véleményük szerint a rendelkezésre 
álló jövedelmet jellemezhetjük:

- tőkeellátottság

- saját tőke aránya

- likviditási ráta

- saját tőke jövedelmezősége

- munka jövedelmezősége

- cash flow

- össztőke jövedelmezősége

- termelési érték-arányos jövedelmezőség. 

Ezek között a mutatók között véleményem szerint némileg keverednek a makro- illetve 
mikroökonómiai jellemzésre alkalmasak. Ez a tanulmány kísérletet tett a mezőgazdaság 
jövedelemhiányát kiváltó tényezők meghatározására. 

Gyakran előfordul az irodalomban az üzemi eredmény viszonyítása valamely más 
kategóriához. Nagy [1998] a legtöbb jövedelmezőségi mutatót az értékesítés nettó 
árbevételére és az eszközök, illetve a tőke értékére vetítette. Az előbbire példa az árbevétel-
arányos üzemi eredmény, ami az üzemi eredmény és az értékesítés nettó árbevételének a 
hányadosa, míg az utóbbira a tőkearányos adózott eredmény (adózott eredmény/saját tőke) és 
az eszközhatékonyság (adózott eredmény/összes eszköz). 
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Borszéki Éva [2003] elemzése is inkább makroökonómiai, az általa alkalmazott 
jövedelmezőségi mutatók az árbevétel-arányos üzemi eredmény (üzemi eredmény/árbevétel) 
és a tőkejövedelmezőség (a saját és az összes tőkére vetítve).

Ács Barnabás és Rappai Gábor [2005] bemutatják a véleményük szerint jellemzően az 
üzemgazdasági elemzésekben alkalmazott mutatószámokat. Ők is megállapítják, hogy ezek 
képzésére nincs általánosan elfogadott nemzetközi gyakorlat, ezért említett cikkükben 
bemutatják a használt jövedelmezőségi és likviditási mutatókat és azok kiszámítási módját:

• ROE -Return on Equities- (Tőkearányos megtérülés): a nettó eredmény és a jegyzett 
tőke hányadosaként számított mutató. 

• ROA –Return on Assets- (Eszközarányos megtérülés): a nettó eredmény és az összes 
eszköz arányaként határozható meg, a szerzők szerint a „vállalkozás 
menedzsmentjének teljesítményét” jellemzi leginkább.

• Árbevétel-arányos üzemi eredmény: A nettó árbevételhez viszonyítja az üzemi 
eredményt, mely a vállalat „működési hatékonyságát hivatott mérni”. 

• Tőkearányos hozzáadott érték: a hozzáadott érték (nettó árbevétel és az anyagjellegű 
ráfordítások különbsége) és a saját tőke hányadosa

• Árbevétel-arányos hozzáadott érték: a hozzáadott érték és a nettó árbevétel aránya

Jellemzően tehát az adózott eredményt, illetve a hozzáadott értéket használták elemzéseikben. 
A kiszámított likviditási mutatóik a likviditási ráta, gyorslikviditás, tőkeáttétel és az 
eladósodottság.

Ács és Rappai véleménye szerint ahhoz, hogy a mezőgazdaság húzóágazattá válhasson 
további tőkeinjekció helyett a jövedelmezőség növelése elengedhetetlen. A használt 
mutatókkal kapcsolatos megállapításuk, hogy az üzemgazdasági gyakorlatban alkalmazott 
mutatószám-rendszer az ágazati szinten már nem biztos, hogy használható.

Guba Mária és szerzőtársai [2006] is számba veszik a jövedelmezőség vizsgálatakor 
használható mutatószámokat. Véleményük szerint ezekből a mutatókból „megállapítható, 
hogy a vállalkozás mennyire hatékonyan használja fel a befektetők pénzét”. (10.o.) 
Általánosságban jövedelmezőségi mutatónak a nyereség és az összes árbevétel hányadosát 
tekintik, vagyis az árbevétel arányos nyereséget; számítanak még eszköz(forrás)-arányos és 
vagyonarányos jövedelmezőségi mutatókat is. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a szerzők 
az össztőke jövedelmezőségének számszerűsítésekor az adózás előtti eredményhez a 
kamatjellegű kifizetések egyenlegét is hozzáadják, a saját tőke jövedelmezőségének 
számításakor azonban nem. Ezeken kívül megemlítik még a vagyonarányos nyereséget, mely 
véleményük szerint a saját tőke megtérülése; a mérleg szerinti eredmény és a saját tőke 
hányadosa.
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Ács Barnabás [2004] elemzése szintén makroökonómiai jellegű, vizsgálatában a 
nemzetgazdasági ágak3 összesített pénzügyi adatait használja fel, ám jellemzően a mérleg 
szerinti eredményt vizsgálja. A vizsgálatban felhasznált mutatószámok:

• Eladósodottság: Kötelezettség/Összes forrás 

• Tőkehányad: Kötelezettség /Saját tőke 

• Megtermelt új tőke: Mérleg szerinti eredmény/ Saját tőke 

• Vagyonarányos nyereség: Mérleg szerinti eredmény/ Összes forrás 

• Likviditás I: Pénzeszközök/ Rövid lejáratú kötelezettségek 

• Likviditás II: Forgóeszközök /Rövid lejáratú kötelezettségek 

• Árbevétel arányos eredmény: Üzemi eredmény /Nettó árbevétel 

• Árbevétel arányos eredmény I: Mérleg szerinti eredmény/ Nettó árbevétel 

Az eddigiekkel ellentétben a költségekhez viszonyítja az eredmény nagyságát Varga Jánosné 
[2003]. A jövedelmezőség vizsgálatakor alapvetően a jövedelem tömegét és annak változását 
elemzi, ezeken kívül a ráfordítás-arányos üzemi eredményt és a ráfordítás-arányos adózás 
előtti eredményt mutatja be, vagyis a viszonyítás alapja mindkét esetben a ráfordítások 
nagysága. 

Nemessályi Zs. – Nemessályi Á. [2003] is felsorolják azokat a mutatókat, amellyel a 
gazdálkodás eredményei értékelhetők. Ezek a mutatók többek között a tőkeellátottság, 
likviditási ráta, saját tőke aránya, össztőke-arányos jövedelmezőség, dinamikus 
eladósodottság. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezek között a pénzügyi mutatószámok 
között vannak jövedelmezőségi, illetve a vállalkozás likviditását jellemző mutatók is.

Fónagy-Árva Péter [2006] csoportosította az értékmérési módszereket, melynek során a 
jövedelmezőségi mutatókat is besorolta. Ezek közül a ROA, ROE véleménye szerint a 
hagyományos számviteli mérések közé tartozik.

Összességében megállapítható, hogy az egyes kutatók különböző mutatókat tartanak 
alkalmasnak a jövedelmezőség jellemzésére. Jelentős különbség, hogy a viszonyítás 
tárgyaként csak az üzemi eredményt, vagy az egyéb eredményeket (rendkívüli és pénzügyi) is 
figyelembe veszik-e. A leggyakrabban az üzemi eredmény használatának indoka az, hogy a 
szerzők szerint ez áll a legszorosabb kapcsolatban a termelő tevékenységgel. Ugyanakkor 
véleményem szerint a gazdálkodási tevékenység megítélésének az is fontos része, hogy a 

  
3 Kivétel ez alól a mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás mellyel, mint ággal, csak összevontan foglalkozott, 

mivel az egyes ágazataira vonatkozó adatok nem álltak rendelkezésére.
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pénzügyi eszközeivel milyen hatékonyan bánnak az egyes gazdálkodók, illetve milyen 
forrásszerkezettel működik a vállalkozás. 

Ugyancsak nem egységesek az egyes szerzők abban sem, hogy a bruttó, vagy a nettó (vagyis 
az adózás előtti vagy utáni) eredmény használata indokoltabb-e a jövedelmezőségi mutatók 
képzésekor. Emiatt is kiemelten fontos az adózás szerepe, ami külön vizsgálatok témája 
lehetne. Én a további vizsgálataim során az adózás utáni eredményt használom, ami a 
nemzetközi irodalomban is elterjedt.

A viszonyítás tárgya is igen különböző lehet, a mezőgazdasági vállalkozások esetén az 
általánosan használtak mellett előfordul az egységnyi terület. Ezen kívül a leggyakrabban 
előforduló viszonyítási alapok az árbevétel, az eszközérték, és a vagyon. Meglepő lehet, hogy 
a létszám-arányos nyereség nagyságát nem használják a kutatók a jövedelmezőség 
jellemzésére, pedig az is besorolható az erőforrás-arányos jövedelmezőségi mutatók közé. 

A munka termelékenységének jellemzésére az AKII tesztüzemi rendszeréből származó adatok 
vizsgálatakor az éves munkaerőegységhez viszonyítják a jövedelem kategóriát. Az ÉME egy 
teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó éves munkaidő-teljesítménye, melyet 2200 
munkaórával vesznek figyelembe. (Keszthelyi, Kovács [2004]) Az ÉME figyelembevételére 
azért van szükség, mert a mezőgazdaságban tevékenykedő egyéni és társas gazdaságok, 
máshogy számolják el a munkabért. A társas gazdaságok elszámolják a munkabért, az egyéni 
gazdaságok azonban a munkáért járó jövedelmet, mint tulajdonosi jövedelmet veszik 
számításba. 

Keszthelyi [2005] a munka jövedelmezőségének jellemzésére az adózás előtti eredmény és 
személyi jellegű kifizetések összegét az éves munkaerő egységhez viszonyította. 

Vizsgálataim során minden esetben az adózás utáni eredményt fogom elemezni, hiszen 
mint már megjegyeztem véleményem szerint egy gazdálkodó egység komplex megítéléséhez 
az is hozzátartozik, hogy milyen pénzügyi eredményeket ért el. Emiatt nem az üzemi 
tevékenység eredményeit vizsgáltam. 

A másik kérdés, ami felmerülhet a mutatószámok kiválasztása során, az adózás témaköre. Az 
adózási szabályok illetve annak változásai jelentősen befolyásolhatják a jövedelmezőségi 
mutatószámok alakulását, ami több vizsgálatnak is tárgya. Ugyanakkor véleményem szerint a 
gazdálkodó célja az adózás utáni eredmény maximalizálása, ezért választottam ezt az 
eredménykategóriát vizsgálataimhoz.

A mutatószámok kiválasztásában szerepet játszott az is, hogy az előzőekben bemutatott
nemzetközi szakirodalomban is sok olyan példát találtam, amikor az adózás utáni mutatókat 
használták. (Lavaud [1988], Gorton – Davidova [2001])
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A vállalati minta adatainak elemzésekor tehát a következő mutatószámokat választottam a 
jövedelmezőség jellemzésére:

- árbevétel-arányos eredmény;

- létszám-arányos eredmény;

- eszköz-arányos eredmény

- vagyonarányos eredmény

2.3. A jövedelmezőség kapcsolatai

A jövedelmezőségi vizsgálatok jellemzően nem csak a jövedelmezőség alakulásának 
vizsgálatára korlátozódnak, hanem többször valamilyen más kategóriával, gazdasági 
jellemzővel való kapcsolatait is elemzik. 

A leggyakrabban az üzemméret és a jövedelmezőség kapcsolatának vizsgálata fordul elő a 
szakirodalomban. Már Singh és Whittington [1968] könyvében megjelenik, hogy a 
jövedelmezőség sok tényező együttes hatásától függ, többek között a menedzsment 
színvonalától, az általános gazdasági környezettől, a termékskálától. Ezek miatt sem 
beszélhetünk optimális vállalati nagyságról. Számításaik alapján az átlagos jövedelmezőség és 
a cég mérete között negatív kapcsolat van, vagyis a jövedelmezőség csökkent a vállalat 
méretének növekedésével, ez viszont nem bizonyult statisztikailag igazolhatónak.

Mizik Tamás [2000] számításai alapján az Európai Unióban sok esetben a kis üzemméret az 
alacsony jövedelemtermelő képesség oka, elemzései szerint inkább az üzemméret és a 
hasznosítási mód között figyelhető meg szoros korreláció.

Kovács Gábor és Udovecz Gábor [2003] szerint a gazdasági „méretnövekedéssel együtt 
általában a gazdálkodás hatékonysága is javul.” Magyarországon azonban a nagyobb 
gazdaságok egyelőre „nem tudják produkálni az élőmunka hatékonyságának azt a hatalmas 
javulását, amit nyugat-európai társaik elérnek”. (7. oldal) Véleményük szerint a 
jövedelmezőség erőteljesen „állami támogatásfüggő”. 

Keszthelyi Szilárd [2005] ezzel szemben azt találta, hogy a nagyobb üzemméret általában 
jobb gazdasági eredményekkel jár együtt. Véleménye szerint a nagyméretű gazdaságok 
előnye a sikeresebb költséggazdálkodásban rejlik. 

A 2005. évi gazdálkodás eredményei ezzel ellentétesek, hiszen a közepes és nagy üzemméretű 
egyéni gazdaságok esetében a jövedelmezőség nem különbözött szignifikánsan. (Keszthelyi 
[2006] 19.o.) 
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A Közép-Kelet-Európa mezőgazdaságára jellemző alacsony megtérülés okának sokan az 
alacsony üzemméretet és a földbirtokok elaprózódottságát tartják. Gorton és szerzőtársa 
[2001] elemzése ezt nem tudta egyértelműen igazolni.

Borbély [1990] és szerzőtársai pénzügyi oldalról közelítettek a jövedelmezőség vizsgálatához, 
bemutatták, hogy rövidtávon a jövedelmezőségnél fontosabb a likviditás, mivel a 
fizetőképtelenség még jövedelmező tevékenység mellett is csődhöz vezethet. Vizsgálataik 
alapján az mondható el, hogy a jövedelmezően működő vállalatok eladósodottsági szintje 
általában alacsonyabb és nagyobb likvid készlettel rendelkeznek (készpénz, piacképes 
értékpapír), mint a nem jövedelmezően gazdálkodók. 

Borbély hangsúlyozza, hogy a jövedelmezőség szoros kapcsolatban áll a nyereséggel, ami 
nem meglepő, hiszen ezeknek a mutatóknak a számlálójában mindig valamilyen eredmény 
kategória szerepel. 

Berényiné és Reke [2000] 24 mezőgazdasági részvénytársaságot elemeztek, melyek 
gazdálkodását összességében a visszaesés jellemezte (csökkent az árbevétel és nőttek a 
költségek). Az üzemi szintű jövedelmezőség megfelelőnek bizonyult, de a magas 
eladósodottság és az alacsony forgótőkeszint miatt sok volt a fizetett kamat és magasak a 
pénzügyi veszteségek. 

Ezzel éppen ellentétes következtetésre jutott Ács Barnabás [2004], akinek elemzése szintén 
pénzügyi mutatószámokra irányult. Vizsgálatai során a mezőgazdasággal kapcsolatos 
megállapítása, hogy az a legkevésbé eladósodottak közé tartozik. 

Oros Iván [2002] a birtokszerkezet alakulását abból az aspektusból elemzi, hogy a 
mezőgazdasági termelés hatékonyságát a rendelkezésre álló eszközök mennyisége és 
minősége, e tényezők összhangja határozza meg. A hazai agrárgazdaság várható útjának 
felmérése céljából bemutatja az uniós országok tendenciáit. Megállapításai a következők:

- az EU-országokban a mezőgazdasági keresők aránya jobban csökkent, mint a többi 
országban

- a földterület koncentrációja tovább tart, az adottságokat optimálisan kihasználó – növekvő 
méretű - gazdaságok egyre nagyobb szerephez jutnak.

Borszéki Éva [2003] elemzése is inkább makroökonómiai, cikkében arra a következtetésre jut, 
hogy a mezőgazdasági ág jövedelemhelyzetének romlásában több tényező is szerepet játszott. 
Ebben a megközelítésben a piaci okok, a „birtokpolitikai okokra is visszavezethető 
hatékonyságromlás mellett, pénzügyi okok is közrejátszanak” (3. o.) a mezőgazdaság 
pozíciójának alakulásában. A pénzügyi okok közé sorolja:

- a mezőgazdaság támogatásának csökkenését;

- az agrárolló nyílását;
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- a mezőgazdaság finanszírozásának problémáit. 

Az általa alkalmazott jövedelmezőségi mutatók az árbevétel-arányos üzemi eredmény (üzemi 
eredmény/árbevétel) és a tőkejövedelmezőség (a saját és az összes tőkére vetítve). Borszéki 
[2003] szerint a hatékonyság romlásán kívül elsősorban az agrárolló nyílásának tulajdonítható 
az „önfinanszírozó képesség” csökkenése. 

Az agrárolló hatását a jövedelem alakulásában Szabó és szerzőtársai [1989] is vizsgálták, 
akik bemutatták, hogy a jövedelmezőség vizsgálata történhet makro- és mikroökonómiai 
szempontból egyaránt. 

Az agrárolló szerepének vizsgálata több szerzőnél is megjelenik. Alvincz és szerzőtársai 
[2001] az országos szintű jövedelem időbeli alakulásának fő tényezőit próbálták feltárni. 
Vizsgálataik eredményeiként az értékindexet (a jövedelem változását) két tényezőre bontották 
fel, „éspedig árollóra és komplex hatékonyság-változásra”. (24. o.) Ezt az összefüggést a 
bevételi és ráfordítási oldalra felírva, a következő egyenletet kapták:
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ahol szerzők bővebben nem meghatározott magyarázata szerint „az első hányados a pénzügyi 
hatékonyság változását, a második a naturális hatékonyság változását, a harmadik pedig az 
árollót kifejező index”. 

Az agrárolló jövedelemre gyakorolt hatását Vincze Mária [1993] is megpróbálta modellezni. 
Ennek során egyszerűsítő feltételek mellett (egytermékes kapcsolat, állandó a bérköltség és a 
támogatások elvonások egyenlege) levezetett eredményei:
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ahol:

NOi a mezőgazdasági vállalat bruttó nyereségének indexe

TOi a mezőgazdasági termelés értékindexe

HIi az inputfelhasználás transzformációs indexe

o
eHI az input értékének hatékonyságát méri a bázis időszakban

IOi az agrárolló 
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„Ezek a tényezők azonban nem függetlenek egymástól, könnyen levezethető az alábbi 
azonosság:” (159. o.)

KI
IO

HI
TO i

i
ii ⋅= (4.3)

ahol:

KIi az ipari inputköltség értékindexe.

Ebből Vincze levonja azt a következtetést, hogy a mezőgazdasági termelés értékének 
változását az agrárolló és az input költségek alakulása – mint külső tényezők - és az ipari 
input transzformációs indexének változása - mint belső, hatékonysági tényező - befolyásolja 
leginkább. 

Az eddigiek alapján levezeti még az eredményváltozás képletét:
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IOHIe
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ii (4.4)

Ezeket olyan modellnek tekinti, amelyek véleménye szerint lehetővé teszik az egyes tényezők 
hatásának vizsgálatát a jövedelmezőségre. Vincze a továbbiakban vizsgálja, hogy milyen 
feltétel szükséges ahhoz, hogy nyíló agrárolló mellett is növekedjék a jövedelem. A 
szakirodalomból ismert két ekvivalens feltételt említ:

1. az inputfelhasználás hatékonyságának növekedése meghaladja az agrárollóét;

2. a termelési érték növekedése nagyobb fokú, mint a felhasznált inputok költsége. 

Fekete Ferenc, Szénay László és Tomka József [1984] könyve a jövedelmi viszonyok 
vizsgálatába bevezette a vertikális szemléletet.

Kovács Gábor és Udovecz Gábor [2003] arra a megállapításra jutottak, hogy a GOFR 
(gabona-olajos-fehérje-rost növények) szektorban javult a jövedelmezőség. A KAP 
támogatásokkal nem érintett ágak jövedelemtermelő képessége viszont egyéb tényezőktől 
függ. Ilyenek egyrészt a külső tényezők (támogatások), másrészt a versenyképesség. 

Szintén gyakran vizsgált összefüggés a koncentráció és a jövedelmezőség kapcsolata, amivel 
kapcsolatban általánosan elfogadott, hogy a nagyobb koncentráció nagyobb 
jövedelmezőséggel jár együtt. Aiginger és Leo [1991] azonban Ausztria esetében szignifikáns 
negatív kapcsolatot mutatott ki. 
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Porter [1993] vizsgálta a piaci részesedés és a jövedelmezőség viszonyát, melynek kapcsán 
rámutatott, hogy nem mindig a legnagyobb piaci részesedésű vállalat automatikusan a 
legjövedelmezőbb is, mivel ez elsősorban a körülményektől függ. Ha nagy sorozatnagyság 
szükséges a gazdaságos gyártáshoz, akkor igaz, hogy a legnagyobb piaci részesedéssel 
rendelkező vállalat jövedelmezőbb is, ám ha specializációra van szükség, akkor nem. 

Dorgai és szerzőtársai [1998] is a koncentráció és a jövedelmezőség összefüggéseit 
vizsgálták. Megállapították, hogy a korszerűbben termelőket erőteljes koncentrálódás 
jellemzi. Az Unióban a koncentráció és a megszűnések egyszerre vannak jelen, és ez utóbbi a 
további koncentráció irányába hat. 

Gazdag [2000] számításai alapján a koncentráció még mindig jelentősen elmarad az Egyesült 
Államokban tapasztalható mértéktől, hiszen míg Nyugat-Európában a termelők 20 százaléka 
termeli az összes árumennyiség 80 százalékát, addig az USA-ban 3 százalék az 50 százalékát. 

A koncentráció és integráció kérdéskörét vizsgálja Szentirmay [2003], s szintén megállapítja, 
hogy a hazai baromfiipar üzemi szerkezete még közel sem olyan koncentrált, mint az Európai 
Unióban. Véleménye szerint a koncentrációt meghatározza az ágazatban elérhető nyereség. 
Az integrációval kapcsolatban is az a véleménye, hogy az „integrációs láncok egyik összetartó 
ereje a finanszírozási rendszer” (31. o.). Magyarországon a vizsgált ágazat tőkeellátottsága és 
„jövedelemhelyzete korlátok közé szorítja az ilyen jellegű együttműködések fejlődését” (33. 
o.).

Petz és Zacher [2000] megállapításai szerint a mezőgazdasági szereplők általában 
rosszabbnak ítélik meg a kilátásaikat, mint a gazdasági élet más résztvevői, elsődleges céljuk 
jellemzően a „túlélés”. A profit növelését a mezőgazdaságban általában költségcsökkentéssel 
próbálják meg elérni. A pénzügyi helyzetüket vizsgálva elmondható, hogy rosszabb pénzügyi 
és likviditási helyzet jellemző rájuk, mindezek következtében a jövedelmezőségi mutatóik is 
elmaradnak a nemzetgazdasági átlagtól.

Vági [1996] szerint a jövedelemszerzés attól függ, hogy a mekkora többlettel térül meg a 
termék önköltsége, és hogyan változik az értékesítés volumene. Vági volt az, aki [1990] 
igazolta, hogy a mezőgazdasági vállalatok bruttó jövedelme 1982 óta csökken, aminek 
véleménye szerint legfőbb oka a támogatások és elvonások negatív egyenlege, valamint az 
infláció. Ezek miatt az amúgy is kisebb bruttó jövedelem reálértéke még alacsonyabb lesz. A 
szerző szerint ezek mellett eltörpül az agrárolló nyílásának a hatása. 

A mezőgazdasági jövedelmek vizsgálatakor több szerző is foglalkozott az állami 
szerepvállalás hatásaival. Az USA mezőgazdaságának jövedelmezőségét vizsgálva Mészáros 
és Spitálszky [2001] megállapították, hogy meglehetősen magas és kiegyenlített volt az 
árbevétel-arányos jövedelmezőség. A jövedelmezőség szinten tartását az USA csak a 
„kormányzati támogatások lényeges növelésével tudta biztosítani” (5. o.) a szerzők által 
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vizsgált években. Ebből adódó következtetésük, hogy a kormányzati támogatás növekedése 
nélkül a vizsgált két évben (1998-1999) a mezőgazdaságban képződött jövedelem 
számottevően csökkent.

A mezőgazdaság helyzetének vizsgálatára egy ökonometriai modellt próbált felírni Strén 
[2004]. A modellben az eredményváltozót a bruttó hozzáadott érték töltötte be, aminek 
alakulásának vizsgálatához 27 magyarázó változót vont be a modellbe. A modell magyarázó 
ereje így sem volt magas (60%), és a sajnos benne maradtak olyan tényezők is, amelyek nem 
tekinthetők szignifikánsnak. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER

3.1. A vizsgálat adatbázisainak bemutatása

Kutatásaim során a kétféle megközelítéshez két adatbázist használtam fel. A mezőgazdaság 
helyzetét befolyásoló tényezők vizsgálatához makrogazdasági adatokat tartalmazó adatbázist 
készítettem.

3.1.1. A makrogazdasági adatbázis

Vizsgálataimnak ehhez a részéhez a Központi Statisztikai Hivatal által a Statisztikai 
Évkönyvekben és a Mezőgazdasági Statisztikai Évkönyvben rendszeresen publikált adatokból 
építkeztem. 
A jövedelemadatok forrásai lehetnek:

- az APEH rendszeréből származó adatok (adóbevallások adatai)

- Mezőgazdasági Számlarendszer adatai (MSZR)

- tesztüzemi rendszer adatai (FADN)

- ágazatonkénti költség- és jövedelemszámítások.

Ezen adatforrások közül kiemelt szerepe van a Mezőgazdasági Számlarendszer és a 
tesztüzemi rendszer adatainak, hiszen ezek azok, amelyek az Európai Unió követelményeinek 
is megfelelnek. 

Az APEH adatai és a mezőgazdasági számlarendszerből származó adatok a mezőgazdaságban 
realizált jövedelem tömegének, nagyságának meghatározására használhatók. A további két 
jövedelem-kimutatási forrás közül a tesztüzemi rendszer (FADN) a mezőgazdasági 
vállalkozások reprezentatív felmérésen alapszik, az ágazatonkénti költség- és 
jövedelemszámítási adatbázis pedig a mezőgazdasági termékek gazdasági pozíciójáról ad 
képet. Ugyanakkor sem az APEH, sem a tesztüzemi rendszer jövedelem számbavétele sem 
teljes. Az adóhivatal rendszere csak a kettős könyvvitelt vezető gazdasági szervezeteket 
tartalmazza, a tesztüzemi rendszerben pedig nem szerepelnek a nem adózó mezőgazdasági 
kisüzemek mezőgazdaságon kívüli tevékenységei és annak jövedelem vonatkozásai. 

Ezen adatforrások nem adnak azonos eredményeket a jövedelmek alakulására, nagyságára 
vonatkozóan. A mellékletben látható a jövedelemszámítás lényege, illetve levezetése az 
APEH és az MSZR szerint. A kétféle számítási mód eltérő eredményt ad, melynek különböző 
okai vannak.
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A kétféle számítási mód legfontosabb néhány eltérése:

1. Az APEH rendszerében a termelési érték halmozódik, mivel az értékesítés nettó 
árbevételéből indul ki. A számlarendszer ezt a problémát kiküszöböli.

2. Az értékcsökkenés is eltérő módon szerepel a két adatforrásban. A Mezőgazdasági 
Számlarendszerben újrabeszerzési érték alapján számolják el az amortizációt, az APEH 
esetében a beszerzéskori érték az értékcsökkenés alapja.

3. A pénzügyi műveletek esetében is találunk eltéréseket. Az MSZR-ben csak a támogatások 
és adók jelennek meg, az egyéb pénzügyi műveletek és azok esetleges eredményei nem. 
Vagyis a számlarendszerből nem tudhatjuk meg pontosan a mezőgazdasági vállalkozások 
esetleges pénzügyi műveletek eredményét.

4. Az APEH számításai pénzforgalmi szemléletűek, míg az MSZR eredményszemléletű.

5. Az APEH rendszere az árbevételből indulnak ki, az MSZR naturáliákra alapozva végzi 
azok értékelését.

A számlarendszerből származó adatok a leginkább alkalmasak makrogazdasági összefüggések 
feltárására.

A vizsgálat időtávja az 1990 és 2005 közötti adatokra terjedt ki. A korábbi évek adatait nem 
vettem figyelembe, bár a vizsgálatok következtetéseinek megbízhatósága szempontjából jobb 
eredményeket kaptam volna, ha hosszabb időszak adatait veszem figyelembe. Ezt mégsem 
tettem, aminek két oka volt:

1) Az egyik ok, hogy az adatok összehasonlíthatósága megkérdőjelezhető. A rendszerváltás 
előtti számbavétel jelentősen különbözik a mai gyakorlattól, innen kezdve azonos tartalmúak 
az idősorok adatai.

2) Ezzel összefüggő a másik ok is, az összehasonlítások során a KSH is gyakran olyan 
adatokat publikál, melyeknél a viszonyítás alapja 19904. 

Az adatbázisba olyan adatokat gyűjtöttem, melyek az ágazat makrogazdasági helyzetét 
befolyásolhatják. Ezek a következők:

• a mezőgazdaság bruttó kibocsátása, 
• mezőgazdasági GDP, 
• mezőgazdasági ráfordítások,
• mezőgazdasági termelési és értékesítési indexek, (volumen- és értékindex),
• nemzetgazdasági GDP,
• beruházások alakulása (volumen- és értékindexek),

  
4 Gyakran szerepel még az 1991 és az 1995-ös év adata is az összehasonlításokban, ám ez utóbbi esetben annyira 
rövid lett volna a vizsgálati időtáv, hogy az eredményeket nem általánosíthattam volna. 
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• a ráfordítások árindexe (1990=100%),
• termelői árindex (1990=100%),
• az árarányok (alakulásának vizsgálatára az agrárollót vettem figyelembe),
• nettó hozzáadott érték,
• termelési tényezők jövedelme.

3.1.2. A vállalati adatfelvétel

A másik adatbázisom egy 300 elemű vállalati minta. A Budapesti Corvinus Egyetemen 
(korábban BKÁE) a Vállalatgazdaságtan tanszék által vezetett „Versenyben a világgal” 
kutatási program kérdőíves felmérésére harmadik alkalommal került sor 2004. tavaszán. A 
2004-es felmérés adatainak kiértékelésében részt vettem, így a vállalati adatbázist erre 
alapozva állítottam össze. 

A legutóbbi felmérésre 2004 márciusa és júniusa között került sor, melyben 301 vállalat 4-4 
felsővezetője vett részt. Az előző felmérésekhez hasonlóan a válaszadó vállalatok egy-egy 
felsővezetője, pénzügyi, kereskedelmi és termelési területen dolgozó vezetője töltött ki egy-
egy terjedelmes (összességében több száz oldalas) kérdőívet, mely a vállalati működés, s a 
gazdasági környezet számos területét fogja át. A vezérigazgatói kérdőív a vállalat helyzetével, 
stratégiájával, szervezeti felépítésével és az erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos kérdéseket 
tartalmazott. A pénzügyi vezetők részére összeállított kérdőív a költséggazdálkodásra, banki 
kapcsolatokra, kontrolling tevékenységre, vevői és szállítói kapcsolatokra vonatkozott. A 
kereskedelmi kérdőívben szerepeltek a piaci kapcsolatokat, az exporttevékenységet, az 
értékesítési csatornákat és fogyasztó-kiszolgálást érintő kérdések. A negyedik kérdőívet a 
termelési/ szolgáltatási vezető töltötte ki, mely a kutatás-fejlesztést, a logisztikai rendszert, a 
technológiai és információ menedzsment színvonalát jellemző kérdéseket tartalmazott. A 
kérdőívben szereplő több száz kérdés közül az általam is vizsgáltak a függelékben 
megtalálhatók.

3.1.2.1. A vállalati minta reprezentativitásának vizsgálata

A mintában szereplő cégek kiválasztásánál a kiinduló szempont az volt, hogy önálló jogi 
személyiséggel rendelkező, 50 fő feletti vállalkozások lekérdezése történjen meg5, mivel 
ezekre a szervezetekre jellemző, hogy szervezetileg elkülönült egységként megjelennek 
bennük azok a területek, amelyekre a kérdések jelentős része vonatkozott. Az 1300 vállalatból 
álló célminta összeállításánál a létszám szerinti méret és a területi reprezentativitás játszott 
szerepet, vagyis az adott vállalati körön belül rétegzett minta kialakítására történt kísérlet. A 

  
5 A minta reprezentativitásának jellemzéséhez felhasználtam Lesi [2005] adatait, ám a táblázatok alapvetően 
saját számításaim alapján készültek.
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rétegzett mintavétel előnye, hogy azonos minta-elemszám mellett pontosabb következtetések
adhatók, mint ha csak egyszerű véletlen mintavétel történt volna. Másik fontos előnye, hogy 
megállapítások fogalmazhatók meg az egyes csoportokra, rétegekre vonatkozóan. A felvétel 
arányosan rétegzett mintavétel volt, melynek során adott réteg sokaságbeli és mintabeli 
aránya – közelítőleg - megegyezett. 

A felmérés végére összeállt minta reprezentativitása természetesen torzult némileg, hiszen –
mint minden önkéntes vállalati felmérés esetén – a válaszadási hajlandóság függvényében 
alakult az adatbázisba kerülő vállalatok köre. Végül 301 vállalattól sikerült információt 
gyűjteni, és egy közel 3600 változót tartalmazó adatbázis állt össze. A válaszadási ráta tehát 23 
százalékos volt. A 301 vállalat közül 301 töltötte ki a kérdőív felső vezetői, 300 a marketing, 295 
a termelési és 298 a pénzügyi részét.

A méret szerinti megoszlás vizsgálatával kapcsolatban fontos, hogy a kutatás eredeti szándék 
szerint a közepes és a nagyvállalatokat célozta meg, ennek ellenére a mintába került 15 db 50 
főnél kevesebbet foglalkoztató vállalat is. 6A 2. táblázatban található kategóriáknak 
megfelelően a minta vállalatainak többsége (57,2 százaléka) a középvállalati kategóriába 
sorolható létszám alapján és 37,7 százalékuk tekinthető nagyvállalatnak. 

2. tábla - Az alapsokaság és minta megoszlása a vállalat mérete szerint

Méret szerinti 
kategóriák

MINTA SOKASÁG

A mintában 
szereplő 

vállalatok

Jogi személyiségű 
gazdasági 
társaságok

Jogi személyiségű 
gazdasági 

társaságok 10 fő 
felett

Jogi személyiségű 
gazdasági 

társaságok 50 fő 
felett

száma % száma % száma % száma %
Alkalmazott 
nélküli 
és mikrovállalat 
(0-9 fő)

149496 85,1

Kisvállalat 
(10-49 fő) 15 5,1 20958 11,9 20958 79,8

Középvállalat 
(50-249 fő) 170 57,2 4346 2,5 4346 16,6 4346 82,1

Nagyvállalat 
(250 fő-) 112 37,7 949 0,5 949 3,6 949 17,9

Összesen 297 100,0 175749 100,0 26253 100,0 5295 100,0

Forrás: Lesi [2005]; saját számítások

  
6 A létszám meghatározásakor az átlagos állományi létszámot kellett megadni, melynek kiszámítását a KSH 
módszertani útmutatója alapján kértük. 
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Az általam vizsgált vállalati minta a KSH által közölt létszám-kategóriánkénti megoszláshoz 
viszonyítva nagyobb arányban tartalmaz nagyvállalatokat illetve kisebb arányban szerepelnek 
benne közepes méretű vállalkozások. Vagyis a minta felülreprezentált a nagyvállalatok és 
alulreprezentált a közepes és kisvállalatok esetében. Ebből következően a minta inkább a 
nagyvállalati kört jellemzi, a következtetések levonásakor ezt is szem előtt fogom tartani.

Az ECOSTAT saját vállalati adatbázisából 217000 kettős könyvvitelt vezető vállalat létszám 
alapú méretkategóriánkénti adatait tette közzé 2003-ra, ami alapján néhány összehasonlítás 
megtehető a nettó árbevételre vonatkozóan (ECOSTAT, [2004]). Az ECOSTAT által 
közzétett adatokat a sokaságnak tekintve az egy főre jutó árbevétel csoportonkénti 
összehasonlítását tartalmazza a 3. tábla. 

3. tábla - Az egy főre jutó árbevétel összehasonlítása

Létszám 
szerinti 
méretkategória 

MINTA SOKASÁG

Szervezetek 
száma (db)

Egy főre jutó árbevétel 
(millió Ft/fő)

Szervezetek 
száma (db)

Egy főre jutó árbevétel 
(millió Ft/fő)

10-49 10 18,4 22447 19,1

50-249 163 17,4 4588 18,0

250- 163 25,1 884 23,1

Összesen 261 20,1 27919 20,6

Forrás: Lesi [2005]; saját számítások

Ennek alapján az adatbázisban szereplő kis- és középvállalatok valamivel alacsonyabb, a 
nagyvállalatok pedig magasabb egy főre eső árbevételt realizáltak 2003-ban mint a 
sokaságnak tekintett vállalatok. Összességében a minta (csoportonként és a teljes mintára is) 
jól közelíti a sokasági értékeket, melyet az egymintás t-teszt is alátámaszt. 

4. tábla - Az egy főre jutó árbevétel tesztelésének eredményei

Létszám szerinti 
méretkategória 

Mintaátlag Sokasági átlag t-próbafüggvény 
értéke

p-érték (%)

10-49 18,4 19,1 -0,127 90,2

50-249 17,4 18,0 -0,176 86,1

250- 25,1 23,1 0,733 46,6

Összesen 20,1 20,6 -0,252 80,1

Forrás: Saját számítások
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A 4. táblázatban szereplő p-értékekből leolvasható, hogy minden szokásos szignifikancia-
szinten elfogadható az a kiinduló hipotézis, hogy a minta átlaga jól közelíti a sokasági átlag
értékét.

Vizsgálataim szempontjából fontos volt a minta ágazatok szerinti reprezentativitásának 
vizsgálata. A vállalatok által megjelölt, fő tevékenységre vonatkozó TEÁOR kódok alapján 
kétféle ágazati besorolást alakítottunk ki. Az első csoportosítás a nemzetgazdasági ágak 
szintjén 8 kategóriát tartalmaz (5. tábla), a második pedig – tekintettel a feldolgozóipari 
vállalatok nagy részarányára – a feldolgozóiparon belül további csoportok kialakításával 11 
csoportra bontja a vállalatokat.7

A vizsgált vállalatok legtöbbje (52,8%) a feldolgozóiparban működik, 14,1 százalék a 
szolgáltatási, 10,2 százalék a kereskedelmi vállalatok aránya. A mezőgazdasági vállalatok 
aránya a mintában 9,2%, ami közel van az 50 főnél nagyobb vállalatok sokaságbeli 
arányához. 

5. tábla - A sokaság és a minta megoszlása fő tevékenység szerint

Tevékenység MINTA Sokaság 50 fő feletti vállalkozások

száma Aránya (%) száma Aránya (%)

Mezőgazdaság 26 9,2 564 9,6

Kitermelő ipar 2 0,7 24 0,4

Feldolgozóipar 150 52,8 2567 43,7

Energiaszolgáltatás 9 3,2 150 2,6

Építőipar 17 6,0 422 7,1

Kereskedelem 29 10,2 829 14,1

Szolgáltatás 40 14,1 1150 19,6

Közösségi 
szolgáltatás

11 3,8 171 2,9

Összesen 284 100,0 5877 100,0

Forrás: Lesi [2005]; saját számítások

A minta és a sokaság eloszlásának összehasonlítására a 2χ -teszt automatikusan nem 
végezhető el, mert a kitermelőipar esetében nem teljesül a legalább 5 elemszámos feltétel. A 
szükséges összevonásokat és számításokat elvégezve a próbafüggvény értéke 5,142 =empχ . A 
szabadságfok értéke 6, így az ehhez tartozó p-érték: 2,5%. Vagyis igen alacsony 

  
7 A besorolásokat részletesebben lásd: Wimmer- Csesznák [2005].
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szignifikancia-szint mellett, (legfeljebb 2,5%-ig) de elfogadható az a feltételezés, hogy a 
minta eloszlása a sokasági eloszlást követi. Ez számunkra azt jelenti, hogy a minta ágazati 
besorolás szempontjából reprezentatívnak tekinthető.

Összességében a minta nagysága jó alapot jelent a különböző vállalatcsoportok 
elkülönítéséhez, összehasonlító elemzések készítéséhez. 

3.1.2.2. A vállalati adatbázis bemutatása

A jövedelmezőséget befolyásoló tényezők vizsgálatakor alapvetően a pénzügyi kérdőívben 
szereplő változókat elemeztem, ezek a kérdések is a mellékletben találhatók. A kérdőívnek ez 
a része mérleg és eredmény-kimutatásból származó adatokat is tartalmaz, többek között 
szerepel benne (ezer Ft-ban):

- Nettó árbevétel 
- Nettó árbevételből export bevétel 

- Beszerzések értéke 
- Beszerzésekből az import értéke 

- Üzemi/üzleti eredmény 
- Pénzügyi eredmény 

- Rendkívüli eredmény 
- Adózott eredmény 

- Mérleg szerinti eredmény 
- Mérlegfőösszeg 
- Saját tőke 

- Hosszú lejáratú kötelezettségek 
- Rövid lejáratú kötelezettségek.

- Átlagos szállítóállomány 
- Befektetett eszközök 

- Forgóeszközök 
- Beruházások 

- Átlagos készletállomány 
- Átlagos vevőállomány 

- Személyi jellegű kifizetések 
- Marketing kiadások 

- Kutatás-fejlesztési kiadások 
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Ezeknek a segítségével pénzügyi mutatókat képeztem, melyek kiszámítási módját az 6. sz. 
táblázat tartalmazza.

6. tábla - A használt mutatók és kiszámítási módjuk
A mutató megnevezése Kiszámítási módja
Likviditási gyorsráta (Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú 

kötelezettségek
Likviditási mutató Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek
Forgóeszközök aránya Forgóeszközök/Mérlegfőösszeg
Tőke-ellátottsági mutató (Befektetett eszközök+Készletek)/Saját vagyon
Eladósodottság mértéke Kötelezettségek/Mérlegfőösszeg
Saját vagyon aránya Saját tőke/Mérlegfőösszeg
Bonitás (Tőkeáttétel) Kötelezettségek/Saját tőke
Árbevétel-arányos nyereség Adózott eredmény/Nettó árbevétel
Vagyonarányos nyereség Adózott eredmény/Saját tőke
Eszközarányos nyereség Adózott eredmény/Mérlegfőösszeg
Létszámarányos nyereség Adózott eredmény/Létszám

Forrás: Saját szerkesztés

Az adatbázis alapot szolgáltat időbeli összehasonlításokra is, hiszen a 2004-ben készült 
vizsgálat során a 2000-es és a 2002-es adatokra kérdeztek rá. Vagyis a fent említett 
mutatószámok két évben is rendelkezésemre álltak.
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3.2. A használt módszerek

3.2.1. A használt módszerek kiválasztásának szempontjai

A hipotéziseim ellenőrzésére különböző módszertani eszközöket alkalmaztam a feltevések 
jellegétől, szakmai természetétől függően. A vizsgálataim során alkalmazott módszerekkel 
szemben a következő elveket fogalmaztam meg:

1. A módszer alkalmas legyen a két- és többváltozós sztochasztikus kapcsolatok 
elemzésére.

2. Legyen lehetőség a tényezők időbeli változásának vizsgálatára.

3. Alkalmas legyen az induló változók körének szűkítésére.

4. Az eredmény legyen közgazdaságilag értelmezhető, illetve általánosítható.

5. Az eljárás alkalmas legyen csoportok képzésére, mind a változók, mind a 
megfigyelési egyedek vonatkozásában.

Mivel nem volt olyan módszer, mely valamennyi feltételnek egyszerre eleget tudott volna 
tenni, ezért több elemzési eszközt is használtam vizsgálataim során. A fenti követelmények 
teljesítéséhez a változók jellegének figyelembevételével az alábbi módszereket alkalmaztam:

• a mennyiségi ismérvek (az agrárolló és a mezőgazdasági kibocsátások alakulása) 
közötti kapcsolatok vizsgálatára a korreláció illetve a regressziószámítást,

• sztochasztikus idősorelemzési eljárásokat az időbeli változások bemutatására a 
makrogazdasági adataim elemzése során,

• a vállalati minta vizsgálatakor a változók számának csökkentésére faktoranalízist,

• klaszter-analízist a különböző jövedelmezőségű vállalati csoportok képzésére.
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3.2.2. A vizsgálataim során használt módszerek bemutatása

Dolgozatomnak ez a fejezete az irodalom-feldolgozás módszertani részének is tekinthető, 
hiszen a szakirodalomban általában alkalmazott közgazdasági módszertan ebben az esetben 
alkalmazható megoldásait mutatom be. Az irodalom-feldolgozás során azt a vezérelvet 
követtem, hogy a kutató munkám során megfogalmazott hipotézisek ellenőrzéséhez szükséges 
legmegfelelőbb módszereket kiválasszam. 

3.2.2.1. A regressziószámítás 

A közgazdasági vizsgálatok során a mennyiségi ismérvek közötti (sztochasztikus) kapcsolatok 
elemzésének igen nagy jelentősége van. A regressziószámítás az ismérvek közötti függőségi 
viszonyok feltárásával foglalkozik, megkülönböztetjük a kétváltozós és a többváltozós 
eseteket. Az előbbiben azt feltételezzük, hogy egy magyarázóváltozó (a leggyakrabban X-szel 
jelölt) befolyásolja az eredményváltozó (jellemzően Y) alakulását. A többváltozós esetekben 
azt feltételezzük, hogy több magyarázóváltozó együtt határozza meg az eredményváltozót. 
Vizsgálatainkban sokasági összefüggéseket mintából kell meghatározni, amihez fontos 
megadni bizonyos feltételeket.

A regressziószámítás során feltételezzük, hogy Y változó sztochasztikus kapcsolatban áll a 
magyarázóváltozókkal, a gazdasági problémák esetében igen ritkán találunk funkcionális 
kapcsolatot. Ebből következően általánosan a következő alakot írhatjuk fel:

),,...,,...,( 21 εmj XXXXfY = , (3.1)

ahol ε a maradékváltozót, a véletlen tényezőt jelenti. Ez egy 1+m változós függvényt jelöl, 
hiszen m számú magyarázóváltozó és egy eredményváltozó szerep a modellben. Ennek az 
általános megközelítésnek a leggyakrabban alkalmazott formája, ha a magyarázóváltozók és 
az eredményváltozó között lineáris kapcsolatot tételezünk fel. A lineáris függvények gyakori 
használatának okai, hogy a gazdasági folyamatok valóban gyakran lineáris folyamatok, illetve 
a legtöbb nemlineáris kapcsolat transzformációk segítségével lineárissá tehető. 

A regressziószámítás feltételrendszere

A regressziószámítás feltételeit a következő egyszerűsített alakra, 

εββ +⋅+= XY 10 (3.2)

fogom bemutatni.
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1. Az Y változó megfelelő X -hez tartozó értéke, azaz az X -re vonatkozó feltételes értéke 
X lineáris függvénye. Másként fogalmazva a linearitás feltételezése azt jelenti, hogy Y
változó feltételes várható értéke a magyarázó változó(k) különböző értékeinek a 
függvényében lineárisan alakul. A függvényben szereplő regressziós paraméterek rögzített, 
ám ismeretlen értékek. 

2. Szintén feltételezés, hogy nem valószínűségi változók a modell magyarázó változói, hanem 
csak bizonyos értékeket vehetnek fel. 

3. A maradékváltozóval kapcsolatos feltételezés, hogy annak várható értéke 0. Ez a feltétel azt 
fogalmazza meg, hogy a maradéktagban nem fedezhető fel semmilyen tendencia.

4. A homoszkedaszticitási feltétel azt fogalmazza meg, hogy a maradékváltozó varianciája 
legyen állandó.

( ) 2σε =XVar (3.3)

Más megfogalmazásban ez azt követeli, hogy a maradékváltozó állandó mértékben 
ingadozzon a regressziós egyenes körül. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor 
heteroszkedasztikus modellről beszélünk. 

5. A maradékváltozó különböző X -hez tartozó értékei legyenek korrelálatlanok. Ez a 
követelmény azt fogalmazza meg, hogy a maradékváltozók egymással ne legyenek 
kapcsolatban. Ennek a feltételnek akkor van igazán jelentősége, ha időbeli folyamatokra 
készítünk regressziós modellt. Amikor egy változó saját korábbi értékeivel kapcsolatban áll, 
azt autokorrelációnak nevezzük. Ez a feltétel tehát azt mondja ki, hogy a maradékváltozók 
nem autokorreláltak.

6. A maradékváltozóval kapcsolatos feltételezés az is, hogy feltételes eloszlásai normálisak. 

Az elméleti feltételek meghatározása után vizsgáljuk meg, hogyan határozhatjuk meg a 
függvény paramétereit. Továbbra is linearitást feltételezve a végtelen sok lineáris függvény 
közül a cél annak meghatározása, amelyik legjobban leírja a változó(k) közötti kapcsolatot. 
Vagyis kétváltozós esetben azt szeretnénk, hogy a (3.2) függvényben az ε minél kisebb 
legyen. Formalizáltan felírva azt a függvényt keressük, amelyre

( )[ ] min)( 2 →− XfYE . (3.4)

Ennek a függvénynek a meghatározása a gyakorlatban a legkisebb négyzetek segítségével 
történik, ami onnan kapta nevét, hogy a paraméterek meghatározásához feltételezzük, hogy a 

∑ ∑ ∑ →−=⋅−−= min)ˆ()( 22
10

2 YYXY ββε . (3.5)



38

A minimálási feladatot elvégezve végeredményként két normálegyenletet kapunk, melyek 
segítségével meghatározható az ismeretlen sokasági paraméterek ( 10 , ββ ) mintából becsült 
értékei: 10 ,bb . 

A regressziószámítás eredményeinek ellenőrzése

A paraméterek meghatározása után különböző hipotézisek vizsgálatát is elvégezhetjük, 
melyek közül a legfontosabb a globális illetve a parciális próba. A globális próba végrehajtása 
során azt teszteljük, hogy van-e a magyarázó változók között olyan, amely szignifikánsan 
befolyásolja az eredményváltozó alakulását. 

Ehhez a hipotéziseink:

0......: 210 ====== mjH ββββ (3.6)

0:1 ≠∃ jH β mj ,...,1= (3.7)

A hipotézisünket F-próbával ellenőrizhetjük.

A parciális próba során azt vizsgáljuk, hogy adott magyarázóváltozó ténylegesen 
befolyásolja-e az eredményváltozó alakulását. Ekkor a hipotéziseink:

0:0 =jH β (3.8)

0:1 ≠jH β (3.9)

A feltevéseinket 1−− mn szabadságfokú t-próbával tesztelhetjük.

Az autokorreláció tesztelése

A regressziós modellezés egyik fontos feltétele, hogy a maradékváltozó nem tartalmaz 
autokorrelációt. Az autokorreláció egy változó saját maga időben vagy térben eltérő értékeivel 
vett kapcsolatát jelenti. Leggyakoribb előfordulása az idősorok esetében figyelhető meg, 
amikor egy változó saját korábbi értékeivel vett összefüggését érti. Jelen esetben azt 
figyelhetjük, hogy a maradéktag pozitív kapcsolatban van a saját korábbi értékeivel.

Az autokorreláció eredetére vonatkozóan a szakirodalomban több lehetőséget is felsorolnak. 
Itt most néhányat említek, Kőrösi és szerzőtársai [1990] alapján.

1. A meg nem magyarázott rész dinamikus struktúráját hibásan határoztuk meg. Ebben az 
esetben megoldás lehet, ha a reziduális változót egy megfelelő ARMA reprezentációval írjuk 
le. (Részletesebben lásd később.) Ebben az esetben a megmagyarázott nem változik.
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2. A maradékok közötti autokorreláció lehetséges oka, ha kimaradt egy olyan változó, mely a 
függő változó alakulását jelentősen befolyásolja. Ekkor azt feltételezzük, hogy a magyarázott 
rész meghatározásában van a hiba.

3. A függvényforma helytelen megválasztása is lehet az autokorreláció oka, nem biztos, hogy 
teljesül a változók közötti lineáris összefüggés. Ebben az esetben is a modell megmagyarázott 
részével van kapcsolatban a maradék autokorreláltsága. 

4. Ugyancsak a szisztematikus részhez kapcsolható a hiba, ha annak oka, hogy nem 
megfelelően választjuk meg azokat a változókat, amelyekkel az elméleti indikátorokat a 
vizsgálataink során azonosíthatjuk. Ezt a szakirodalom az adattranszformációból eredő 
autokorrelációnak nevezi. 

5. Kőrösiék az eddigieken felül megemlítik a szisztematikus rész dinamikus specifikációjában 
elkövetett hibát is. Ez azt jelenti, hogy az eredményváltozó is lehet autokorrelált, tehát saját 
korábbi értékeitől függő, ami szintén a maradékok autokorrelációjában fog jelentkezni. Ebben 
az esetben is jó megoldás lehet ha a maradék tagot autoregresszív (AR) folyamatként 
határozzuk meg. Összességében tehát a „szisztematikus rész dinamikája bizonyos esetekben 
teljesen korrekt módon becsülhető a nem szisztematikus rész dinamikájának megfelelő 
megválasztásával”. (Kőrösi et al. [1990] 123. o.)

Durbin –Watson teszt

Az autokorreláció tesztelésére, nehézségei ellenére, a leginkább elterjedt próba a Durbin-
Watson, mely az elsőrendű autokorreláció tesztelésére alkalmas. A próba főként idősorok 
esetén használható, hiszen feltételezi, hogy a megfigyelések és a maradékok sorrendje kötött. 

A maradékváltozó elsőrendű autokorrelációjának tesztelésére tekintsük a következő formát, 
amit elsőrendű autoregresszív egyenletnek nevezünk:

ttt ηερε +⋅= −1 (3.10)

Ebben az egyenletben azt fejezzük ki, hogy a rezidum adott időpontbeli értéke saját 
késleltetett értéke és egy véletlen változó segítségével írható le. A véletlen változóról, mint azt 
korábban részletesen bemutattam, feltételezzük, hogy

- várható értéke 0,

- homoszkedasztikus, vagyis szórása állandó

- autokorrelálatlan,

- normális eloszlású. 

A modell alapján ha a ρ értéke nulla, akkor a maradéktag is ugyanezekkel a tulajdonságokkal 
rendelkezik és nincs autokorreláció. Ha azonban a ρ nem egyenlő nullával, akkor a modell 
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maradék tagja autokorrelált. Az eddigiekből következően a Durbin-Watson teszt 
nullhipotézise, hogy ρ nulla, aminek elfogadás azt jelenti, hogy nincs a modellben 
autokorreláció. Az ezzel szemben felállítható alternatív hipotézisek lehetnek:

0:1 ≠ρH vagy 0:1 >ρH vagy 0:1 <ρH (3.11)

A próbafüggvénnyel nem közvetlenül a ρ -t, hanem annak egy transzformáltját tesztelhetjük, 
melyhez először meghatározzuk a maradékokból a Durbin- Watson statisztikát. Kimutatható, 
hogy ez a statisztika a 2=d pontra szimmetrikus, és a [0,4] intervallumban vehet fel 
értékeket. Az eloszlás általánosságban nem határozható meg, mert függ X aktuális értékétől, 
de közelítő értékei táblázatos formában megadhatók. 

Box- Ljung teszt

Szintén az autokorreláció tesztelésére alkalmas módszer a Box - Ljung teszt. A módszer egyik 
előnye, hogy nem csak elsőrendű, hanem magasabb rendű autokorreláció tesztelésére is 
alkalmas. A másik előnye a Durbin –Watson teszttel összehasonlítva, hogy nincs bizonytalan 
területe, vagyis mindenképpen tudunk dönteni az autokorreláció jelenlétéről. A harmadik 
előnye, hogy a legtöbb statisztikai programcsomag kiszámítja a próba p-értékét, vagyis nem 
szükséges táblázatbeli érték kikeresése, hanem ez alapján közvetlenül dönthetünk a 
hipotéziseinkről.

A próba nullhipotézise, hogy nincs autokorreláció a modellben, vagyis valamennyi 
autokorrelációs együttható értéke 0. Az ezzel szemben felállított alternatív hipotézisben azt 
fogalmazzuk meg, hogy legalább egy olyan autokorrelációs együtthatót találunk, melynek 
nem nulla az értéke. 

0...: 210 ==== pH ρρρ (3.12)

0:1 ≠mH ρ pm ≤≤1 (3.13)

Kis minták esetén a próbafüggvény:

( )∑
= −

+⋅
p

i

i

in
r

nn
1

2

2 , (3.14)

ami p szabadságfokú 2χ eloszlást követ. A próba jobboldalon jelzi a nullhipotézis 
elutasítását. 
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Az autokorreláció következménye

Az autokorreláció jelenléte súlyos következményekkel járhat, a legkisebb négyzetek 
módszerével adott paraméterbecslések illetve a tesztek nem biztos, hogy megbízhatók. 
Autokorrelált modellben a standard hibák lesznek rosszak, amiből helytelen következtetéseket
vonhatunk le. Az elemzések során nem létező kapcsolatokról gondolhatjuk, hogy azok 
szignifikánsak, illetve rejtve maradhatnak változók közötti szoros együttmozgások. Az 
autokorreláció problémája jellemzően idősoros adaton vizsgálatakor jelenhet meg. Megoldás 
lehet az, ha olyan magyarázó változót vonunk be a modellbe, amely „átveszi az 
autokorrelációt” (Hunyadi –Vita [2002]) és nem hagyja azt a véletlen elemben érvényesülni. 
Adattranszformáció segítségével is megpróbálhatjuk kiszűrni a hibát, hogy a maradékváltozó 
megfeleljen az eredeti feltételezéseknek. Ebben az esetben az feltételezzük, hogy a 
maradéktagra igaz a következő elsőrendű autokorrelációs egyenlet:

1−⋅= tt ερε (3.15)

Ha felírjuk az általános regressziós egyenlet 1−t . időszakbeli alakját, és ezt megszorozzuk 
ρ -val, vagyis az autokorreláltság mértékével, akkor a következő alakot kapjuk:

11101 −−− ⋅+⋅⋅+⋅=⋅ ttt xy ερβρβρρ (3.16)

Ezek után kivonva a t . és 1−t . időszakokat egymásból nagyon fontos eredményhez jutunk:

11101 )()1( −−− ⋅−+⋅−+⋅−=⋅− tttttt xxyy ερερββρρ (3.17)

Ez az alak már alkalmas a paraméterek becslésére és maradékváltozója már nem autokorrelált.

Mindezek alapján két lehetőségünk van.

1) Ha ismerjük az autokorreláció mértékét jelző ρ -t, akkor elkészíthető a transzformáció, 
mely után elvégezhető a becslés illetve a hipotézisvizsgálat. 

2) Ha nem ismerjük a ρ -t, akkor iterációs eljárásokkal dolgozhatunk, melyek során az eredeti 
feltételekkel becsült regresszió maradéktagjainak segítségével a ρ -t is becsülhetjük. Azt 
behelyettesítve újabb becslés készíthető, melynek rezidumaiból ismét becsülhető az 
autokorreláció mértéke. Az eljárás addig folytatódik, míg valamilyen leállási kritérium nem 
teljesül. 

Ezt az eljárást Cochrane –Orcutt (CO) módszernek nevezik, melynek több továbbfejlesztése is 
ismert. 

Az eljárás a következő összefüggést használja a ρ becslésére:

∑
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ρ (3.18)
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Ennek segítségével konzisztensen becsülhetjük az autokorreláció mértékét, ám „kismintában 
erősen torzított lehet” (Kőrösi et al. [1990]). 

A módszer hátránya, hogy az első megfigyelést elveszítjük az idősorban, ami nem okoz nagy 
problémát, ha hosszú idősor áll rendelkezésünkre. Kevés megfigyelés esetén azonban igen 
fontos lehet, hogy ne „rövidüljön” tovább a megfigyelt adatok sora. 

Ennek a problémának a kiküszöbölésére használhatjuk a Prais –Winsten (PW) módszert, 
melynek alkalmazására a magyar szakirodalomban nem találtam példát. Tekintsük a 
következő egyenletet az autokorrelált maradék tagra:

ttt ηερε +⋅= −1 (3.19)

( )[ ] ( )[ ]2
1

2
1

2
1

2 2)( ttttttt EEE ηηερερηερε +⋅⋅+⋅=+⋅= −−− (3.20)

Miután az tη már nem autokorrelált:

( )[ ] ( )22
1

2
1 ttt EE ηερε =⋅− −− (3.21)

( ) ( ) ( )22
1

21 tt EE ηερ =− − (3.22)

Ennek következtében módosítottuk a hibatényező varianciáját az 21 ρ− taggal. Ezután 

súlyozhatjuk az első megfigyelést 
21

1
ρ−

-tel, tehát a transzformált adataink első tagja is 

kiszámítható lesz. (Keele [2002])

A kétféle módszer általában hasonló eredményre vezet, ám mint említettem különösen rövid 
idősorok esetén nő meg a Prais –Winsten módszer alkalmazásának jelentősége. (Beck, 
[2001])

3.2.2.2. Idősorok vizsgálata

Az idősorok elemzésére különféle módszereket illetve modelleket dolgoztak ki. A modellek 
szemléletüket tekintve két nagy csoportra bonthatók, ezek alapján megkülönböztetünk

- determinisztikus és

- sztochasztikus idősorelemzést. 

A determinisztikus idősorelemzés azt feltételezi, hogy az idősorok egy előre meghatározott 
pályán mozognak, szétválaszthatók az idősor komponensei, a véletlen tényezőnek nincs 
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jelentősége, az nem befolyásolja nagy mértékben az idősor alakulását.8. Ezzel szemben a 
sztochasztikus modellek azt feltételezik, hogy az idősorban „tehetetlenség érvényesül”, és a 
véletlen is szerves része a folyamatoknak. 

A determinisztikus és sztochasztikus modellek „között” léteznek még az úgynevezett simító, 
vagy kiegyenlítő eljárások. Ez a módszer nem feltételezi, hogy a trendet, az előre 
meghatározott pályát az idősor adataiból mindig meghatározhatjuk. Ezek a módszerek az 
idősor kisimításával, a véletlen ingadozások kiszűrésével jutnak el az előrejelzésekhez. Az 
eljárás során nem foglalkoznak részletesen a véletlen tényezővel, annak tulajdonságaival. 

A sztochasztikus idősormodellek 

A sztochasztikus idősorelemzés lényege a determinisztikussal ellentétes. Ennek során az 
idősort valószínűségi változók sorozatának tekintik, nem feltételezik a hosszú távon jelenlévő 
tendenciát, hatásokat. Azt sem feltételezik, hogy az idősor komponenseik szétválaszthatók, 
illetve a véletlen tényezőnek fontos szerepe van az idősor aktuális értékének alakulásában. 
Mivel a sztochasztikus idősormodellezés önmagában is hatalmas terület, dolgozatomban 
annak csak az egyik legegyszerűbb és leginkább elterjedt módjával, az ARMA 
(AutoRegresszív MozgóÁtlagolású) modellekkel foglalkozom, melyeket Box- Jenkins 
modellezésnek is szokták nevezni. 

A sztochasztikus idősorelemzés során az idősor egyes elemeit valószínűségi változónak 
tekintik, melyek jelölése:

TtT YYYYY ,...,....,,,... 10− (3.23)

Az idősoros modellezés során a tényleges megfigyeléseket úgy tekintjük, mint egy minta, s 
ebből következtetünk az elméleti idősor tulajdonságaira. A megfigyelt idősor jelölése:

nt yyyy ,...,...,, 21 (3.24)

Az idősoros elemzésekkel kapcsolatban az egyik legjelentősebb probléma, hogy minden 
valószínűségi változóra egy realizált megfigyelés áll rendelkezésünkre, ami nagyon 
megnehezíti az elemzést. Ahhoz, hogy a megfigyelt idősor adataiból következtetni tudjunk az 
elméleti idősorra, egyes időpontokhoz tartozó változókra korlátozó feltételeket kell 
bevezetnünk. 

1. A leggyakoribb feltételezés, hogy az idősor stacionárius, ami azt jelenti, hogy az egyes 
változók várható értéke, varianciája és az autokovariancia állandó. Ez a gyenge, vagy 

  
8 Dolgozatomban ezzel nem kívánok részletesen foglalkozni, hiszen az alapstatisztikai kurzusok tartalmazzák a 
témakör oktatását.
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kovariancia-stacionaritás. A legtöbb gazdasági folyamatról nem tehető fel, hogy stacionárius, 
ám különböző módszerekkel azzá tehetők, és ezután már alkalmazhatók ezek a módszerek.

2. Szintén gyakori feltételezés, hogy az idősor aktuális értékei meghatározhatók saját korábbi 
értékeik, valamint véletlen hatások függvényeként. Tapasztalatok szerint a rövid távú 
ingadozások jól leírhatók akkor, ha a függvényt lineáris alakban fejezzük ki. 

Az ARMA modellek

Autoregresszív modellnek nevezzük azokat, amelyeknél az eredményváltozó saját korábbi 
értékeinek lineáris függvényeként adódik, és még egy maradéktagot tartalmaz. A késleltetések 
értékét p -vel jelöljük, így egy p -ed rendű AR folyamat képlete:

tptpttt YYYYpAR εθθθ +⋅++⋅+⋅= −−− ...:)( 2211 (3.25)

A maradék tényezőről azok a feltételezéseink, amelyek a regressziós modell esetében, vagyis: 

( ) 0=Ε tε ( ) 2σε =tVar ( ) 0, =−kttCov εε ,....2,1=k (3.26)

A legegyszerűbb AR folyamat az AR(1), mely:

ttt YYAR εθ +⋅= −11:)1( (3.27)

Mozgóátlagolású (MA) folyamat az, melyben az eredményváltozó csak a folyó és késleltetett 
fehér zaj változók lineáris függvénye. 

A késleltetések értékét q -val jelöljük, így egy q -ad rendű MA folyamat képlete:

qtqtttYqMA −− ⋅−−⋅−= εφεφε ...:)( 11 (3.28)

A legegyszerűbb MA folyamat a MA(1), mely:

11:)1( −⋅−= tttYMA εφε (3.29)

Az AR és MA modellek együtteséből adódnak az ARMA folyamatok, melyek két 
rendparamétert ( qp, ) tartalmaznak.

qtqttptpttt YYYYqpARMA −−−−− ⋅−−⋅−+⋅++⋅+⋅= εφεφεθθθ ......:),( 112211 (3.30)

Ezt a modellt p - és q -adrendű autoregresszív, mozgóátlagolású modellnek nevezzük, 
melynek általánosan elfogadott rövidítése: ),( qpARMA . 

Mint korábban meghatároztam, az ARMA folyamatok modellezése során fontos 
feltételezésünk, hogy a vizsgált idősor stacionárius. Ennek az alapja az, hogy a gazdasági 
folyamatok jelentős része általában leírható ezekkel a modellekkel, bár lehet, hogy csak 
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bizonyos transzformációk után. Az idősorelemzés három olyan eljárást használ, melyek 
segítségével egy idősor stacionáriussá tehető.

1) Logaritmálás, Box- Cox transzformáció

Az eljárás általánosan használható, lényege, hogy az idősor elemeit logaritmizáljuk, vagy 
általánosan Box- Cox transzformációt hajtunk végre. A B-C transzformáció a logaritmizálás 
egy általánosításának tekinthető, hiszen szélső esetként azt adja meg:

λ

λ
t

t
yy =~ ha 10 ≤< λ (3.31)

tt yy log~ = ha 0=λ (3.32)

2) Trendkiszűrés

Előfordulhat, hogy az idősor tartalmaz egy hosszú távú trendet, melyet a determinisztikus 
idősorelemzési módszerek segítségével meghatározhatunk. A trend kiszűrésével kapott 
maradéktag már elképzelhető, hogy stacionárius lesz. Ebben az esetben leggyakrabban a 
lineáris trendet használják. 

3) Differencia képzése

Az idősorokat úgy is stacionáriussá tehetjük, hogy képezzük az egyes adataik differenciáit, a 
differenciák sorozata már stacionárius lehet. Ebben az esetben már nem ARMA, hanem 
ARIMA modellünk lesz. Egy tY folyamatot d -ed rendben integráltnak nevezünk, ha az 

)()(
t

dd
t YY ∆= (3.33)

folyamat stacionárius, de a kisebb rendben, tehát a )1( −d
tY még nem. 

A d -ed rendben integrált autoregresszív mozgóátlagolású folyamatok általánosan használt 
jele:

),,( qdpARIMA

ARMA folyamat modellezése esetén az egyik feladatunk az, hogy eldöntsük a megfigyelt 
idősor milyen rendű folyamatból származhat. Ezt a szakirodalom modellidentifikációnak 
nevez, melynek során a megfigyelt idősor empirikus jellemzőit összehasonlítjuk a gyakoribb 
folyamatok elméleti jellemzőivel. Ezek az empirikus jellemzők a szórás, az autokovariancia 
illetve a parciális autokovariancia függvények. Az idősort alkotó valószínűségi változók is 
jellemezhetők a várható értékükkel és a varianciájukkal, ám ezen túl a különböző időponthoz 
tartozó változók közötti kapcsolatokat jellemző:

- autokovarianciákkal, parciális autokovarianciákkal;

- autokorrelációkkal, parciális autokorrelációkkal. 
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Egy idősor két egymástól k időpontnyi távolságra lévő korrelációt tkρ -val, a k -ad rendű 
parciális autokorrelációt tkη -val szokták jelölni.

( )
( ) ( )ktt

ktt
tk YVarYVar

YYCov

−

−=ρ (3.34)

A parciális korreláció a közös hatásoktól megtisztított maradékok közötti lineáris korreláció; a 
parciális autokorreláció egy idősor egymástól k időpontnyi távolságra lévő elemeinek 
maradéktagjai közötti korrelációt fejezi ki. 

( )
( ) ( )

ktyty

yy
tk eVareVar

eeCov
ktt

−

−=η (3.35)

Ha az autokorrelációt és a parciális autokorrelációt a késleltetés )(k függvényeként írjuk fel, 
akkor autokorreláció függvényről (ACF) és parciális autokorreláció függvényről (PACF) 
beszélünk. 

Ezek a függvények segítenek annak meghatározásában, hogy az adott idősor milyen ARMA 
folyamatból származhat.

3.2.2.3. Klaszteranalízis

A statisztikában a csoportképzésnek fontos szerepe van. A csoportosítással kapcsolatban 
megfogalmazott követelmény, hogy az

1) teljes legyen, ami azt jelenti, hogy valamennyi egyedet be tudjunk sorolni,
2) átfedésmentes legyen, vagyis minden egyed csak egy csoportba tartozzon,

3) a kialakult csoportok homogének legyenek, azaz a hasonló egyedek tartozzanak egy 
csoportba. 

Ezek a követelmények könnyen teljesülnek, ha egyszerre kevés (esetleg csak egy) szempontot 
veszünk figyelembe a csoportképzés során. Ha azonban több rendezési szempontunk van, 
akkor esetleg csak nagyon kis elemszámú csoportokkal biztosítható a homogenitás. Ha nem 
tudjuk előzetesen meghatározni a homogén csoportokat, akkor megfelelő módszerek 
segítségével kell megkeresnünk azokat a csoportosulásokat, melyek a vizsgálat tulajdonságok 
többsége szempontjából hasonlítanak egymásra. Ezt az eljárást klaszteranalízisnek nevezzük, 
a kialakult csoportokat pedig klasztereknek. 

A klaszteranalízis célja általában, hogy a megfigyelt egységeket a megfigyelt változók 
figyelembevételével csoportosítsa. Ugyanakkor a klaszteranalízis arra is alkalmas eszköz, 
hogy a megfigyelt változókat csoportosítsuk a megfigyelési egységek alapján. Az analízis 
végrehajtása előtt célszerű a változókat standardizálni, különben a nagyobb szóródású 
változók nagyobb súlyt kapnak a távolságmértékek meghatározása során. Fontos, hogy a 
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klaszterezést nem csak mennyiségi, hanem minőségi ismérvek esetén is elvégezhetjük. Abban 
az esetben, ha a változó kimenetelei kategóriák, akkor ezek diszkrét számértékekkel, vagy 
dummy változók segítségével szerepeltethetők a modellben. 

A klaszterek kialakítása hierarchikus vagy nem hierarchikus, úgynevezett iteratív 
technikákkal történhet. A kétféle módszer közötti alapvető különbség, hogy a nem 
hierarchikus módszerek előre magadott klaszterszám figyelembevételével végzik el az 
egyedek csoportokba sorolását. A hierarchikus módszereket is két csoportba sorolhatjuk, ezek 
alapján megkülönböztetünk agglomeratív és divizív technikákat. Az agglomeratív eljárás 
lényege, hogy kiindulásként minden egyedet külön klaszternek tekint, majd a leginkább 
hasonló klaszterek egyesítésével végül valamennyi egyed egy közös klaszterben szerepel. A 
divizív technika ezzel ellentétesen dolgozik, az eljárás elején egy közös klaszterbe tartozik 
valamennyi megfigyelt egyed. Ez után az egymást követő lépésekben addig hasítjuk ketté a 
klasztereket, míg mindegyik külön klasztert nem alkot. A klaszterezés során először 
eldönthetjük, hogy melyik eljárás segítségével szeretnénk az egyedeket csoportba sorolni.

1) Ha van valamilyen előzetes elképzelésünk a csoportok számára vonatkozóan, akkor a nem 
hierarchikus eljárás célravezető lehet, hiszen ekkor a megadott klaszterszám alapján alakulnak 
ki a csoportok. 

2) Ha nincs ilyen előzetes elképzelésünk, akkor valamelyik hierarchikus eljárással 
képezhetünk csoportokat, illetve nyomon követhetjük a csoportok kialakulását.

Klaszterformálás agglomeratív technika segítségével

Ha ezt az eljárást választjuk, akkor több döntést is meg kell hoznunk, 

- egyrészt az egyesítési eljárásra,

- másrészt a távolságmértékre vonatkozóan.

A lehetséges klaszteregyesítési eljárások:

1) Egyszerű láncmódszer (a legközelebbi szomszéd elve): két klaszter távolságát a 
legközelebb lévő elemeik távolságával határozza meg.

2) Teljes láncmódszer (legtávolabbi szomszéd elve): két klaszter távolságát a legtávolabbi 
elemeik távolságával azonosítjuk.

3) Átlagos láncmódszer: két klaszter távolságát elemeik páronkénti távolságával határozzuk 
meg.

4) Centroid módszer: két klaszter távolságát az átlagos elemeik távolsága adja.
5) Ward-módszer: két klaszter távolságán az egyesítésükkel kialakuló klaszteren belüli 
variancia mértékét érti.
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Távolságmértékek

Olyan távolságmértékek használhatók, melyeket nem befolyásolja az egyedek sorrendje, 
illetve a mérési skála mértékegysége. A következő metrikák a legelterjedtebbek:

- Minkowski távolság, mely folytonos változók esetén használható, két pont ),( ci közötti 
távolság mérésére 1≥r paraméter függvényében:
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A távolság 1=r esetén az ún. city-blokk távolságot, 2=r esetén az euklideszi távolságot 
adja.

- Bray –Curtis koeffficiens szintén folytonos változókra használható:
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- lineáris korreláció: diszkrét kimenetelű mérési eredményeknél alkalmazhatjuk

- Jaccard koefficiens: dummy változók távolságának mérésére szolgál, az A és B pontok 
között: 

011011

11),(
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= (3.38)

A távolságmértékek alapján meghatározhatjuk két csoport távolságát, és azt mondjuk, hogy 
azok hasonlóak, ha távolságuk kicsi.

Divizív módszerek

A divizív módszer lényege, hogy kiindulásként minden egyedet egy közös klaszterbe 
tartozónak tételezünk fel, s ezt a közös klasztert az első lépésben két részre bontjuk. Ezután a 
szétbontást finomítva mozgatjuk az egyes egyedeket a klaszterek között, attól függően, hogy 
az adott egyed mihez van közelebb: saját csoportjához, vagy a másikhoz. Ha végeztünk az 
átmozgatásokkal, vagyis minden egyed a hozzá közelebb lévő csoportban van, akkor tovább 
bontjuk a klasztereket. Az eljárás addig folytatódik, amíg minden egyed különálló klasztert 
alkot. 

Az átlagos távolság alapján bontó eljárás elején kiszámítjuk minden egységnek az összes 
többitől vett távolságát. A legnagyobb távolságra lévő elemet választjuk le a többitől, majd az 
összes többi egyed esetén megvizsgáljuk, hogy a leválasztott egyedhez, vagy saját 
klaszteréhez hasonlít-e jobban. Ha egy adott egyed távolsága a leválasztott egyedtől kisebb, 
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mint a saját klasztertől vett távolsága, akkor átsoroljuk a leválasztott egyedhez. Az eljárás a 
stabilizálódásig folytatódik. Majd újra folytatódik a bontás.

K-középpontú klaszterezés

Ez az eljárás feltételezi, hogy van valamilyen előzetes elképzelésünk a klaszterek számára 
vonatkozóan. Ha nincsen, akkor valamilyen hierarchikus eljárással érdemes kezdeni, s így 
bontjuk részekre a megfigyelt egyedeinket. 

A K-közép módszer főbb lépései:

1) A változók standardizálása után rögzítjük a klaszterszámot, meghatározzuk az induló 
klasztereket, majd a centroidokat.
2) Megvizsgáljuk valamennyi klaszter valamennyi elemét, hogy a saját klaszter-
középpontjához áll-e legközelebb. Ha nem akkor átsoroljuk abba a klaszterbe, melyhez a 
legközelebb áll.

3) Az átmozgatás után újraszámoljuk a centroidokat. Az eljárást addig folytatjuk, amíg 
minden elem a saját centroidjához van a legközelebb. 

A klaszterek homogenitásának jellemzéséhez a klaszteren belüli szórások adnak támpontot, 
globálisan a Wilks-lamda ad ehhez segítséget, melynek nagyobb értékei nagyobb 
homogenitásra utalnak.

3.2.2.4. Faktoranalízis

A faktoranalízis a többváltozós vizsgálatok során a változók közötti korrelációs kapcsolatokat 
modellezi. Az analízis során olyan közös tényező, illetve „közös tényezők megkeresése a cél, 
amelyek a vizsgált” (Szűcs [2002] 447.o.) változókra hatást gyakorolnak. A faktoranalízisben 
a megfigyelt változókat nem választjuk szét függő, illetve független változókra. A vizsgálat 
célja tehát az, hogy olyan faktorokat találjunk, melyek az eredeti változókat helyettesíthetik. 
A megfigyelt változókat

jX pj ,...2,1= (3.39.)

–vel jelöljük, melyekre

ni ...2,1= megfigyeléssel rendelkezünk.

A faktor „közvetlenül nem mérhető, látens tulajdonság változója, melynek hatása azonban 
mérhető változókban (indikátorokban) jelentkezik” (Hajdu [2003] 362. o.). Ezek a 
szempontok, háttértulajdonságok természetes mértékegységgel nem rendelkeznek, de a 
megfigyelési egységeket rendezik, osztályozzák. A faktor értelmét a megfigyelt változók egy 
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tartalmilag összefüggő csoportja adja. A háttérváltozó, a faktor játssza az ok szerepét, 
melynek tükröződése az indikátor mért, megfigyelt értéke. 

A faktoranalízis során egyszerre több mutatószámot szeretnénk néhány faktor segítségével 
jellemezni. Általában van valamilyen előzetes elképzelés arra vonatkozóan, hogy mely 
változók vannak egymással kapcsolatban, amelyek majd közös faktorban fognak megjelenni. 
Ennek ellenére a faktor struktúra kialakulását az eljárásra bízzuk Ezzel ellentétes példát is 
találunk az irodalomban. Ács Barnabás és Rappai Gábor [2005] saját megfogalmazásukban: 
„kézi vezérléssel egy-egy faktorba sűrítettük mind az öt jövedelmezőségi, mind pedig a négy 
likviditási jellemző információtartalmát”. Szintén „direkt” módszerrel, egyesével alakította ki 
faktorait Ács Barnabás (2004), annak érdekében, hogy az általa vizsgált években a faktorok 
szerkezete azonos legyen, vagyis az egyes faktorok minden évben ugyanazokat a 
mutatószámokat tartalmazzák. 

A faktorok közül az első néhány számú faktor valamennyi megfigyelt változó 
„magyarázatához hozzájárul, ezért rájuk, mint közös faktorokra hivatkozunk. A közös 
faktorok száma m kisebb, mint p , ezek révén az eredeti változók csak részben, maradékkal 
reprodukálhatók. Az egyes indikátorokból meg nem magyarázott részt egy-egy további, 
kizárólag ez illető indikátorhoz kötődő egyedi” faktor képviseli. Az egyedi faktorokat ju
képviseli. 

Az jx megfigyelt változó esetében a modell szerkezete az alábbi:

jjjmjmjjj ucufffx +=+⋅++⋅+⋅= λλλ ...2211 pj ,...2,1= , (3.40.)

ahol 

jx a standardizált megfigyelt változó,

kf a faktor (nulla átlaggal, egységnyi szórással),

ju az jx változóhoz tartozó egyedi faktor

jkλ a k . közös faktornak az jx változóra vonatkozó faktorsúlya

A faktoranalízis egyik eredménye a faktorsúlyokat tartalmazó mátrix, melyben az elemek 
korrelációs együtthatók, azt mutatják, hogy az adott faktor milyen szerepet játszik az egyes 
indikátor változók alakulásában. Magas faktorsúly arra utal, hogy az adott megfigyelési 
változó alakulásában a faktor meghatározó szerepet játszik. Zéróhoz közeli faktorsúly a látens 
tulajdonság elhanyagolható szerepét jelzi az illető változóra vonatkozóan. A szakirodalomban 
leggyakrabban megtalálható javaslat szerint a faktor és az adott változó között igen erős 
kapcsolatról beszélünk, ha a faktorsúly abszolút értéke 0,98, vagy annál nagyobb. Erős a 
kapcsolat 0,86 és 0,98 között, közepes ha 0,7 és 0,86 közötti. Nem tekintjük szignifikánsnak a 
kapcsolatot, ha a faktorsúly nagysága 0,7 alatti. (Szűcs [2002] 468. o.) 
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A faktorok az eredeti változókból képzett lineáris kombinációk, (regressziós egyenletek) 
melyek (általában) páronként korrelálatlan rendszert alkotnak, és az eredeti változók 
varianciáját nagymértékben reprodukálják. Az elemzés során a kommunalitás azt jellemzi, 
hogy a használt faktorok az egyes eredeti változók varianciájának hány százalékát 
magyarázzák. Adott indikátor kommunalitása a faktorsúlymátrix megfelelő sorában lévő 
faktorsúlyok négyzetösszegeként adódik. 

A faktoranalízissel kapcsolatos követelmény, hogy egyszerű struktúrát adjon. Egyszerű 
struktúra alatt azt értjük, mikor egy változó alapvetően csak egy faktorhoz tartozik nagy 
súllyal, és egy faktor viszonylag kevés változót tölt fel nagy súllyal. Perfekt, tökéletes 
egyszerű struktúráról akkor beszélünk, ha adott megfigyelési változó csak egy faktorhoz 
tartozik nem zéró súllyal. Az egyszerű struktúra definíciója nem egyértelmű, többféle ésszerű 
kritérium is megfogalmazható az egyszerű struktúrát mutató mátrixszal szemben. 

A faktoranalízis következő lépéseként megvizsgálhatjuk, hogy ortogonális (derékszögű) vagy 
ferdeszögű forgatással értelmezhetőbb lesz-e a faktorsúlyok struktúrája. Az ortogonális 
forgatás során a páronként korrelálatlan faktorok korrelálatlanok is maradnak.

Ezek közé tartozik a VARIMAX rotálás, mely a négyzetes loading értékek varianciáját 
faktoronként rendre maximálja, ez a leggyakrabban használt eljárás. Szintén az ortogonális 
forgatáshoz tartozik a COVARIMIN. A két kritérium egymás komplementereként csak 
egymás rovására változhat, tehát e két célfüggvény ugyanarra az eredményre vezet. A 
varimax eljárás úgy igyekszik egyszerűsíteni a struktúrát, hogy valamely mérési változó egy, 
és csak egy faktorban szerepeljen nagy értékű súllyal, miközben a többi faktorban a súly 
zéróközeli. Ez a faktorok könnyebb értelmezhetőségét szolgálja. A módszer következménye, 
hogy a súlymátrix egy oszlopán belül tovább növeli a már egyébként is nagy értékeket, és 
csökkenti a kicsinyeket. A varimax rotálás nem támogatja az általános faktor kirajzolódását, 
akkor sem, ha az létezik.

Egy harmadik nevezetes kritérium a QUARTIMAX kritérium. Az eljárás célja, hogy 
valamennyi mérési változó viszonylag nagy súllyal szerepeljen egy közös általános faktorban, 
és magas súllyal egy további specifikus faktorban, a maradék faktorokban pedig zéróhoz 
közeli súly legyen. A módszer alkalmazása akkor indokolt, mikor egy általános faktor is 
vélelmezhető a mérési változók alakulása mögött. 

A nem ortogonális forgatások közé tartozik a direct quartimin, a promax illetve az 
orthoblique. Ezekben az esetben a kapott, rotált faktorok egymással kapcsolatban lévők, 
páronként korreláltak lesznek.
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4. EREDMÉNYEK

4.1. A mezőgazdasági vállalkozások jövedelmezőségi helyzetének 

vizsgálata

Makroökonómiai összefüggések

Dolgozatom alapvető célja, hogy a vállalkozások jövedelmezőségi problémáit vizsgáljam, ám 
ehhez elengedhetetlen, hogy bizonyos makrofolyamatok tendenciáit megvizsgáljuk. 

Az irodalomfeldolgozás során bemutatott szakirodalom szerint a mezőgazdaságban a 
jövedelmezőség illetve a jövedelemtermelő képesség a rendszerváltozás utáni években 
folyamatosan csökkent. A kimutatott csökkenés mértéke attól függően, hogy milyen adatbázis 
és milyen mutatószámok használatával történt, igen különböző. A gazdasági elemzők a 
csökkenés okaiként is igen sok tényezőt felsoroltak. Ezeknek a tényezőknek a hatására a 
mezőgazdaságnak a nemzetgazdaságon belüli aránya is csökkent. A következő fejezetben két 
olyan okot mutatok be részletesebben, amelyek a mezőgazdaság nemzetgazdaságon belüli 
arányára hatnak. A mezőgazdaság helyzetének vizsgálatához a bruttó hozzáadott érték illetve 
a bruttó kibocsátás adatait vizsgáltam. 

4.1.1. Az agrárolló szerepének vizsgálata

Az egyes vállalkozások számára vannak olyan kötöttségek, gazdasági feltételek, amelyeken 
vagy rövidtávon nem, vagy egyáltalán nem tudnak változtatni. Ezek közé tartoznak a 
gazdasági környezet bizonyos adottságai. A mezőgazdaság esetében folyamatosan vizsgált az 
agrárolló kérdése, annak alakulásával és hatásával a szakirodalomban szinte valamennyi 
szerző kiemelten foglalkozik. Az agrárolló a mezőgazdasági output árváltozásának, illetve 
ennek előállításához felhasznált iparcikkek árváltozásának hányadosa. Az index értéke azt 
fejezi ki, hogy mennyivel több (illetve kevesebb) „volumenű mezőgazdasági termék eladása 
szükséges annyi bevétel eléréséhez, amely” (Korpás Attiláné [1996]) a bázis évi szinttel 
azonos volumenű ipari termékek megvásárlását lehetővé teszi. 
Az inputok árnövekedése rendszerint minden országban meghaladja a mezőgazdasági 
termékek árnövekedését, ezáltal az olló szárainak elhelyezkedése szinte előre meghatározott. 
A nyugati szakirodalomban ezért az agrárollóra költség-ár szorító effektus (cost-price squeeze 
effect) néven szokás utalni. (Jansik Csaba [2000]) A nyíló agrárolló a mezőgazdasági termelő 
gyengülő, a záródó agrárolló pedig erősödő pozícióikat jelzi. 
Az utóbbi években az EUROSTAT elvárásainak megfelelően a korábbi gyakorlattól eltérően 
az agrárolló számításakor a mezőgazdasági termelőiár-indexet osztják a mezőgazdasági 
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ráfordítások árindexével. (KSH [2003], Villányi J. [2006]) Az így számított hányados esetén a 
mezőgazdaság számára hátrányos tendenciát – vagyis az olló nyílását - az index értékének 
csökkenése jelzi. 

4.1.1.1. Az agrárolló szerepének elméleti megközelítése

I. A modell bemutatása

Az agrárolló jövedelmezőségre gyakorolt hatásának kimutatásához Vincze Mária [1993] 
modelljéhez hasonlóan az alábbi egyszerűsítő feltételeket vezettem be:

1. Egytermékes kapcsolat esetét vizsgáltam, ahol egy input termékből egyféle output állítható 
elő, ismert termelési függvény segítségével.

2. A vállalati eredmény számszerűsítésekor állandónak tekintettem a bérköltségeket és a 
támogatások elvonások egyenlegét, vagyis azt feltételeztem, hogy ezek a vizsgált időszakban 
nem változtak. Ebben az esetben a mezőgazdaság eredménye a bevételek és a felhasznált ipari 
inputok értékének különbségére egyszerűsödik. 

A bevezetett jelöléseket tartalmazza a 7. táblázat.

Az elemzés alapját a következő összefüggés adja (levezetését lásd Vincze [1993.] 167. o.)
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Ebben az összefüggésben szereplő mennyiségek valós gazdasági tartalommal is bírnak, 

melyek a következők:
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az input értékének hatékonyságát méri, 

ezzel szemben én a hatékonyságot csak természetes mértékegységben mért mennyiségek esetén használom. Az 

említett hányadost éppen ezért nevezem ráfordítás-arányos árbevételnek. 
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7. tábla - A bevezetett jelölések

Megnevezés Bázisidőszak Tárgyidőszak Változás
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Forrás: Saját jelölések

II. Az agrárolló és a jövedelmezőség kapcsolata

Vizsgálataim középpontjában nem a bevétel, illetve nyereség áll, hanem a két tényező 
egymáshoz való viszonya. Ezért, a már bevezetett jelölésekkel vizsgáltam a jövedelmezőség 
változását:
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Felhasználva az eddigi eredményeket:
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Az egyenletet átrendezve megállapítható, hogy milyen feltétel teljesülése szükséges a 
jövedelmezőség növekedéséhez. A hányados értéke akkor lesz 1-nél nagyobb, ha 
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Ez pedig csak abban az esetben teljesülhet, ha 
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Vagyis a jövedelmezőség növekedése csak abban az esetben biztosítható, ha a hatékonyság 
növekedése meghaladja az agrárolló inverzének nagyságát. Ebben a megközelítésben 
mindegy, hogy az agrárolló nyílik vagy záródik, (azaz 1-nél kisebb, vagy nagyobb) az a 
fontos, hogy a hatékonyság változása ennél nagyobb legyen. Tehát záródó agrárolló mellett 
akkor is nő a jövedelmezőség, ha a hatékonyság ettől kisebb mértékben csökken. 

4.1.1.2. Az agrárolló és a mezőgazdasági GDP összefüggései a gyakorlatban

A modell eredményeit a gyakorlatba is megpróbáltam átültetni, amihez az agrárolló és a 
mezőgazdasági tevékenységből származó GDP (mezőgazdasági bruttó hozzáadott érték –
BHÉ) alakulását vizsgáltam 1991-től 2005-ig. A mezőgazdasági termékek árindexét és a 
ráfordítási ár indexét (1990-es bázison) látjuk az 1. ábrán. Látható, hogy nyílik az agrárolló, 
vagyis az iparcikkek árai nagyobb mértékben nőttek, mint a termelés árindexe.

Az ábrán az 1990-es év adatait vettem 100%-nak, vagyis ahhoz az évhez képest láthatjuk a 
változásokat. 
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1. ábra
A mezőgazdasági termelés és a ráfordítás árindexe (1990=100%)

A mezőgazdasági termelés és a ráfordítási ár indexe
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Forrás: Mezőgazdasági Statisztikai Évkönyvek Magyar Statisztikai Évkönyvek

I. A használt jellemzők és a közöttük lévő korrelációs kapcsolat

Az agrárolló és a mezőgazdasági BHÉ kapcsolatát a korreláció- és regressziószámítás 
segítségével vizsgáltam. A regressziószámítással a gyakorlatban is feltártam a változók 
közötti kapcsolatokat. A gyakorlati vizsgálatok során először a változók közötti korrelációs 
kapcsolatokat vizsgáltam. A következő mutatókat elemeztem:

• mezőgazdasági BHÉ

• nemzetgazdasági GDP

• mezőgazdasági bruttó kibocsátás,

• mezőgazdasági termelői árindex

• mezőgazdasági ráfordítások

• a ráfordítások árindexe (1990=100%)

• a bruttó hozzáadott érték aránya a bruttó kibocsátásban a mezőgazdaság esetében

• agrárolló (1990=100%)

• agrárolló 1 év késleltetéssel,

• agrárolló 2 év késleltetéssel.

Vizsgálataim során feltételeztem, hogy az agrárollónak a hatása nem csak egy adott évben 
jelentkezik, hanem esetleg az azt következő évben is, ezt az 1 év késleltetés reprezentálja. 
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Elméletileg az sem kizárt, hogy esetleg több éven keresztül is hat az agrárolló, ezért az 
elemzésbe bevontam a két éves késleltetést is, ám mint ezt később megmutatom ez már nem 
volt szignifikáns. A kétváltozós kapcsolatokat bemutató korrelációs mátrix10 a vizsgált 
változók esetében igen szoros kapcsolatokat mutat, ám ezek értelmezésekor nem szabad 
elfelejteni, hogy ezek a változók kölcsönösen hatnak egymásra. Talán meglepő, hogy az 
agrárolló negatív kapcsolatban van a mezőgazdaság bruttó kibocsátásával11, illetve a BHÉ-kel 
is. Ez azt jelzi, hogy a növekvő agrárolló (az új számítási módszer szerint ez kedvező 
tendencia a mezőgazdaság számára ) hatására csökken a GDP és a bruttó kibocsátás. Az 
agrárolló legszorosabb kapcsolatban a nemzetgazdasági GDP (-0,91)és a ráfordítások (0,96) 
alakulásával van. 

A korrelációs mátrix adataiból az is megállapítható, hogy az aktuális évi agrárolló, illetve az 
egy évvel késleltetett és a bruttó termelés-arányos BHÉ között szignifikáns a kapcsolat. Ezzel 
szemben a két éves késleltetés már nem mutatott szignifikáns kapcsolatot az említett 
mutatóval.

II. Az ipari és a mezőgazdasági árak változásának hatása 

Mivel az agrárolló a mezőgazdasági termékek árváltozásának és a felhasznált ipari termékek 
árváltozásának hányadosából képzett mutatószám, ezért először ezeknek az árindexeknek a 
hatását vizsgáltam a BHÉ és a ráfordítások alakulására. 

A termelői árindex alakulásának hatásával kapcsolatban megállapítható, hogy a termelői árak 
növekedésével a mezőgazdasági BHÉ és a ráfordítások értéke is növekedett a vizsgált 
időszakban. 

A mezőgazdasági BHÉ a termelői árak egységnyi növekedésével 927,214 millió Ft-tal 
emelkedik. A két változó kapcsolatát leíró regressziófüggvény:

xy 214,927924,58398ˆ += , (4.6)

ahol . x : Termelői árak változása 1990=100%

y : Mezőgazdasági BHÉ (millió Ft) 

A függvény illeszkedését jellemző determinációs együttható ( 2R ) értéke 85%, ami igen jónak 
tekinthető.

  
10 A kétváltozós korrelációs együtthatókat tartalmazó mátrix a mellékletek között található.
11 Itt szeretnék visszautalni arra, hogy Vincze [1993] bemutatta, hogy nyíló agrárolló mellett is növekedhet a 
termelési érték, ha a ráfordítások nagyobb ütemben nőnek, mint a „nyereség”. Vagyis a kapcsolat iránya előre 
egyáltalán nem meghatározott.



59

A termelői árak változása a ráfordítások értékével is kapcsolatba hozható, meglepő módon 
a determinációs együttható értéke magasabb (95,3%). Ez arra utal, hogy a termelői árak 
növekedése erősebb kapcsolatban van a felhasználások alakulásával, mint a kibocsátással. A 
függvény meredeksége ebben az esetben is pozitív, és nagyobb, mint a kibocsátásoké: 

xy 062,229315233ˆ +−= (4.7)

ahol . x : Termelői árak változása 1990=100%

y : Mezőgazdasági ráfordítások értéke (millió Ft) 

A paraméterek automatikusan nem értelmezhetők, hiszen nem helyes az a feltételezés, hogy a 
ráfordítások értéke a termelői árak növekedése miatt következett be, sokkal inkább 
együttmozgásról beszélhetünk.

Hasonló módon vizsgáltam a ráfordítások árindexének hatását is, mely a BHÉ-re is: 

xy 432,5523,100003ˆ += %1,812 =R (4.8)

ahol . x : Ráfordítások árindexe 1990=100%

y : Mezőgazdasági BHÉ értéke (millió Ft) 

és a ráfordítások alakulására is hatással van:

xy 192,1409003,70414ˆ += %6,982 =R (4.9)

ahol . x : Ráfordítások árindexe 1990=100%

y : Ráfordítások értéke (millió Ft) 

Ugyanúgy, mint a termelői árak változásánál, most is megfigyelhetjük, hogy a ráfordítások 
esetén nagyobb a determinációs együttható és a függvény meredeksége. Ez azt jelzi, hogy a 
ráfordítások alakulása szorosabb kapcsolatba hozható az árak változásával, mint a BHÉ. 

A négy függvénnyel kapcsolatban együttesen megállapítható, hogy:

1) A ráfordítások esetében nagyobb a determinációs együttható értéke, mint a BHÉ
magyarázatánál, ami azt jelenti, hogy a ráfordítások értéke sokkal inkább együtt mozog az 
árindexekkel, mint a BHÉ, vagyis az árak változása a ráfordításokra közvetlenebbül hat. 

2) Mind a négy függvény meredeksége pozitív, vagyis az árváltozásokkal együtt mozog a 
BHÉ és a ráfordítások is. A ráfordítások meredeksége nagyobb, mint a BHÉ alakulását leíró 
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regressziófüggvény meredeksége. Ez arra utal, hogy egységnyi árváltozás esetén a 
ráfordítások nagyobb mértékben növekednek, mint a GDP.

3) Mivel időbeli ismérvek esetében számítottam regressziót, ezért elvégeztem a Durbin-
Watson statisztika értékelését, mely csak egy esetben jelezte azt, hogy nincs pozitív 
autokorreláció a modellben (a ráfordítások árindexének és a ráfordítások értékének alakulása 
közötti regressziófüggvénynél). A másik három esetben nem hozható döntés az 
autokorrelációval kapcsolatban. 

Ezek miatt autoregresszív folyamatként újrabecsültem a regressziós paramétereket.12 A négy 
függvény eredményeinek összehasonlítását tartalmazza a következő tábla (8. sz.). 

A ráfordítások értékének alakulását az iparcikkek árának alakulásával leíró függvényben a 
konstans is szignifikáns, értéke: 73936,919. 

8. tábla - Az árváltozások hatását jelző regressziófüggvények eredményei
Megnevezés Ráfordítások BHÉ

értéke

Termelői árindex

%6,982 =R %6,942 =R

289,0=ρ 437,0=ρ

928,2258=b 883,1110=b

Iparcikkek árindexe

%6,972 =R %4,842 =R

202,0=ρ 787,0=ρ

017,1401=b 168,746=b

Forrás: Saját számítások

Az adatokból az alábbi következtetéseket vonhatjuk le:

1) A determinációs együttható értéke a ráfordítások esetében nagyobb, mint a BHÉ-nél, ami 
azt jelenti, hogy a ráfordítások szorosabb kapcsolatban vannak az árak alakulásával. A BHÉ
értékét más tényezők is jelentősen befolyásolhatják.

2) A ρ az autokorreláció mértékét jelzi, arra utal, hogy az eredményváltozó milyen 
mértékben függ saját korábbi értékeitől. A táblázat adataiból leolvasható, hogy ennek értéke a 
BHÉ esetében nagyobb, ami arra utal, hogy a BHÉ sokkal inkább függ saját korábbi 
értékeitől, mint a ráfordítások. A mezőgazdasági ráfordítások értékének alakulása is függ az 
előző évi ráfordítástól, de kisebb mértékben. Ez azt jelenti, hogy a BHÉ alakulásában 

  
12 Az autoregresszív folyamatoknál a Prais –Winsten módszert használtam, mert mint az Anyag és módszer 
fejezetben leírtam, kevés számú megfigyelés esetén pontosabb eredményeket ad. 
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nagyobb a „tehetetlenség”; az egyéb tényezők mellett, sokkal inkább az előző évek adatai 
befolyásolják alakulását.

3) Ennek is lehet következménye, hogy a függvények meredeksége kisebb, vagyis a BHÉ
egységnyi árváltozásra kisebb mértékben reagál, mint a ráfordítások. 

III. Az agrárolló hatása a mezőgazdasági kibocsátásokra

Ezek után azt is vizsgáltam, hogyan hat az agrárolló a mezőgazdasági bruttó kibocsátására, a 
BHÉ-re és a mezőgazdaság ráfordításainak alakulására. A három makrogazdasági jellemző 
közül a leginkább a bruttó kibocsátás magyarázható az agrárolló alakulásával ( %0,622 =R ), a 
BHÉ ettől kisebb mértékben (61,8%) és a ráfordítások legkevésbé, hiszen az 2R ekkor csak 
59,8%. Mivel a BHÉ a bruttó kibocsátás és a ráfordítások különbözeteként is meghatározható, 
ez azt jelenti, hogy az agrárolló inkább a „bevételi” oldalon hat a BHÉ alakulására és kevésbé 
a ráfordításokon keresztül. Ez a megállapítás azért meglepő, mivel az agrárollónak elméletileg 
a ráfordítások növekedésében kellene inkább jelentkeznie. Előzetes várakozásaimmal 
ellentétben az agrárolló alakulása nagyobb mértékben hat a bruttó kibocsátás, mint a 
mezőgazdaság ráfordításainak alakulására; aminek egyik oka a halmozódás.

Mivel a Durbin–Watson statisztika szerint autokorreláció figyelhető meg a maradékokban, 
ezért autoregresszív folyamatként becsültem az összefüggéseket. A statisztika értéke 
mindhárom esetben 0,5 körüli érték.

Az agrárolló hatását a mezőgazdasági mutatók alakulására a 9. sz. tábla tartalmazza. 

A táblázat adataiból következik, hogy a ráfordítások alakulását magyarázza legkisebb 
mértékben az agrárolló. Ha ezt szembeállítjuk az előzőekben tett megállapításokkal, vagyis, 
hogy a ráfordítások nagyobb mértékben reagálnak az árindexek alakulására, akkor 
mindenképpen meglepő az eredmény. Felvetődhet az a kérdés, hogy az agrárolló hatása 
közvetlenül nem is értékelhető, hanem csak abban az esetben, ha külön vizsgáljuk a termelői 
és a ráfordítási árindexek hatásait. 



62

9. tábla - Az agrárolló hatása a mezőgazdasági mutatók alakulására
Megnevezés Bruttó kibocsátás Ráfordítások Mezőgazdasági BHÉ

2R (%) 33,6 22,9 51,0

ρ 0,863 0,879 0,804

b 12312,819 7239,595 5,21

Forrás: Saját számítások

Ezért tovább vizsgáltam a BHÉ alakulását az agrárolló változásának függvényében. Ehhez 
lineáris függvényt illesztettem a változókra, amelyben az agrárolló volt a független változó. 
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a késleltetések nem befolyásolták szignifikánsan a BHÉ
alakulását, ezért (egyelőre) nem szerepelnek a modellben. 

A modell eredményei:

Az agrárolló alakulása a mezőgazdasági GDP varianciáját 61,8%-ban magyarázza, a kapott 
függvény a következő:

xy 983,16961,1610ˆ −= (4.10)

ahol . x : Agrárolló alakulása 1990=100%

y : Mezőgazdasági BHÉ (milliárd Ft) 

A konstans tagnak nincsen közgazdasági értelme, a függvény meredekségének azonban igen. 
Ezek szerint, ha az agrárolló 1 egységnyivel növekszik, - ami jelen esetben 1 százalékpontos 
emelkedést jelent, ami az új számítási metódus szerint a mezőgazdaság számára az árarányok 
kedvező változását jelenti - akkor a mezőgazdasági BHÉ 16,983 milliárd Ft-tal fog csökkenni. 

Egy hasonló modell a teljes nemzetgazdasági GDP-re azt mutatja, hogy a függvény 
magyarázó ereje jobb, mint csak a mezőgazdasági adatokra, hiszen a determinációs együttható 
értéke 81,8%. 

A legjobban illeszkedő lineáris függvény a következő:

xy 73,87593,72301ˆ −= (4.11)

ahol . x : Agrárolló alakulása 1990=100%

y : Nemzetgazdasági GDP (milliárd Ft) 

Az előző modellhez hasonlóan a késleltetések ebben az esetben sem szignifikáns paraméterek; 
vagyis ebben a modellben a GDP alakulását csak az aktuális időszaki agrárolló befolyásolja, 
aminek a meredeksége jelen esetben is negatív. 
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Mivel a nemzetgazdasági GDP és a mezőgazdasági BHÉ nagyságrendileg különbözik, ezért 
annak vizsgálatára, hogy az egyes hatásokat össze tudjam hasonlítani, a hatványkitevős 
regresszió eredményeit is elemeztem. Ennek segítségével azt vizsgálhatjuk, hogy a független 
változó (ami jelen esetben az agrárolló) egységnyi relatív változására az eredményváltozó 
(GDP nagysága) milyen relatív változása jut.13

A hatványkitevős függvény 1b paraméterét rugalmasságként értelmezzük, ezek szerint, ha az 
agrárolló 1%-kal emelkedik, akkor a mezőgazdasági tevékenységből származó BHÉ 2,874%-
kal fog csökkenni. Jelen esetben a 0b paraméternek is van értelme, mely szerint, ha az 
agrárolló 1, vagyis ha a termelői és a ráfordítási árindex változása megegyezik az 1990. 
évivel, akkor a mezőgazdasági BHÉ értéke várhatóan 139,2 milliárd Ft. 

A nemzetgazdasági GDP esetében ez a rugalmasság sokkal nagyobb, a mezőgazdasági 
értéknek több mint kétszerese. Ha az agrárolló 1%-kal növekszik, akkor a nemzetgazdasági 
GDP várhatóan 5,786%-kal fog csökkenni, a függvényhez tartozó konstans tag azt jelzi, hogy 
változatlan árarányok mellett a nemzetgazdasági GDP értéke 1092,427 milliárd Ft lenne.

A két rugalmasság összehasonlítása alátámasztja azt, hogy az agrárolló hatással van a GDP 
értékére, azonban a mezőgazdaság esetében sokkal kevésbé, mint a teljes nemzetgazdaságban. 
Ha az agrárolló értéke nő (vagyis a mezőgazdaság szempontjából kedvezően alakulnak az 
árarányok,) akkor a GDP értéke csökken. Másképpen fogalmazva az agrárolló csökkenése 
(ami gyakrabban előforduló jelenség, vagyis az árarányok kedvezőtlen alakulása) növeli a 
GDP értékét, a mezőgazdaság esetén kisebb mértékben, mint a teljes nemzetgazdaságban. 
Ebben az esetben már megjelenik az agrárollónak a mezőgazdasági BHÉ szempontjából 
negatív hatása. Mivel a mezőgazdasági BHÉ-t kisebb mértékben növeli az agrárolló, mint a 
nemzetgazdaságit, ebből következően a mezőgazdaság nemzetgazdaságon belüli arányát 
csökkenti.

IV. A GDP aránya a bruttó kibocsátáshoz viszonyítva

Megvizsgáltam azt is, hogy a mezőgazdasági bruttó kibocsátás-arányos BHÉ közvetlenül 
kapcsolatba hozható-e az agrárolló alakulásával. Ez a mutató százalékban jelzi, hogy a 
mezőgazdaság bruttó kibocsátásának mekkora hányada a BHÉ, így ennek a mutatónak a 
segítségével jellemezhető az adott gazdasági ág jövedelmezőségi helyzete. A BHÉ aránya a 
mezőgazdasági bruttó kibocsátáshoz viszonyítva 1994-ben és 1995-ben volt a legmagasabb, 
49%. Ehhez hozzájárult, hogy a mezőgazdasági BHÉ a vizsgált perióduson belül a 
legnagyobb mértékben 1994-ről 1995-re növekedett, 32%-kal. Az 1990-es években 40% 

  
13 A hatványfüggvény kevésbé illeszkedik a megfigyelt adatokra, ám még így is jó a magyarázó ereje. A teljes 

nemzetgazdasági GDP esetében 65,4%, a mezőgazdasági GDP-nél 50,5%. 
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fölötti volt ennek a mutatónak az értéke, ami a 2000-es években 40% alá csökkent. Ez annak a 
következménye, hogy ezekben az években a ráfordítások nagyobb mértékben növekedtek, 
mint a BHÉ. 

Az illesztett kétváltozós lineáris függvénnyel kapcsolatban nagyon fontos, hogy a 
késleltetések ebben az esetben sem szignifikánsak, vagyis az az előzetes elképzelés, hogy az 
agrárollónak több évre vonatkozóan lenne hatása egyelőre nem igazolható. 14

A kapott függvény szerint a BHÉ arányát a bruttó kibocsátáson belül kis mértékben 
magyarázhatjuk az agrárolló alakulásával. A lineáris függvénnyel ennek a mutatónak a 
varianciája 44,9%-ban az aktuális időszaki agrárolló alakulásával magyarázható. Az illesztett 
függvény 1b paramétere szerint, ha az agrárolló 1 százalékponttal nő, akkor a 
mezőgazdaságban a BHÉ aránya a bruttó kibocsátásból 0,56 százalékponttal fog növekedni.

A függvény:

xy 56,0195,1ˆ += (4.12)

ahol . x : Agrárolló alakulása 1990=100%

y : BHÉ aránya a bruttó kibocsátásból (%) 

Vagyis ha elfogadjuk, hogy ez az arány jellemzi a mezőgazdaság egészének 
jövedelemtermelő képességét, akkor az látszik, hogy a javuló árarányok pozitív hatással van 
ennek alakulására. A hatványfüggvény15 szerint az agrárolló 1%-os növekedésére a bruttó 
kibocsátás arányos GDP 0,863%-kal fog növekedni. Vagyis az agrárolló növekedésénél azért 
kisebb ütemben nő a jövedelmezőséget jelző mérőszám. 

863,0039,1ˆ xy ⋅= (4.13)

ahol . x : Agrárolló alakulása 1990=100%

y : BHÉ aránya a bruttó kibocsátásból (%) 

  
14 A későbbiekben, amikor mint autoregresszív folyamatot írom fel a változásokat, akkor már lesz jelentősége az 
előző évi adatoknak is. 
15 Ennek valamelyest rosszabb az illeszkedése; a determinációs együttható 38,4%.
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A regressziófüggvény feltételeinek teljesülése

Ezek a megállapítások, úgy tűnik, hogy alátámasztják az agrárolló (vagyis a romló árarányok) 
negatív hatását az ágazat helyzetére, hiszen azt jelzik, hogy amennyiben a mezőgazdaság 
szempontjából kedvezően alakulnának az árarányok, (növekvő agrárolló), akkor a 
jövedelmezőség is növekedne. Ám az előzőekben illesztett függvényekkel, illetve a 
regressziószámítás alkalmazhatóságának feltételeivel kapcsolatban felmerül néhány probléma. 

Az egyik fontos kérdés, hogy a maradékváltozó normális eloszlású-e. Ha a reziduumok 
normalitása nem áll fenn, akkor a paraméterekre vonatkozó tesztek félrevezetők lehetnek. A 
kis mintára is használható eszközök közül a grafikus tesztek igen elterjedtek. Általános 
statisztikai értelemben ezek nem tekinthető teszteknek, hiszen csupán a grafikus ábra 
alakjából kell eldöntenünk, hogy az megfelel-e az elmélet által feltételezett alakzatnak. Ezeket 
a szakirodalomban Q-Q (quantile-quantile) vagy PP (Probability Plot) tesztnek nevezik. Az 
ábra azt szemlélteti, hogy az empirikus és az elméleti eloszlásfüggvény „elég közel” vannak-e 
egymáshoz. Vagyis az eltérések mértéke csupán akkora, hogy azt a mintavételi ingadozás 
okozhatja. A vizsgálatok során a nullhipotézisben azt feltételezzük, hogy a vizsgált változó 
(jelen esetben a reziduumok) a feltételezett eloszlást (normális) követi. Ha a nullhipotézis 
igaz, akkor a transzformált megfigyelések és az eredeti megfigyelések által meghatározott 
pontok egy 45 fokos egyenes körül szóródnak véletlenszerűen. 

A következő (2. sz.) ábra vízszintes tengelyén a reziduumok értékét (kumulált relatív 
gyakoriságát), függőleges tengelyén a hozzájuk tartozó, normális eloszlás feltételezésével 
meghatározott értékeket láthatjuk. 

Az ábra alapján megállapítható, hogy a maradéktagok normális eloszlása feltételezhető, 
hiszen a 45 fokos egyenestől vett eltérések nem tekinthetők „nagynak”. Egy másik probléma 
azonban szembetűnő; a reziduumokban tendencia figyelhető meg, hiszen nem véletlenszerűen 
kirajzolódó ponthalmazt látunk a 45 fokos egyenes körül kirajzolódni. Ez átvezet egy másik 
problémához, vagyis a maradéktagok autokorrelálatlanságának vizsgálatához. 
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2. ábra
A maradéktag normál P-P ábrája
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Forrás: SPSS, saját számítások

Az elsőrendű autokorreláció tesztelésére a Durbin–Watson teszt a legelterjedtebb, melynek 
egyik rossz tulajdonsága a semleges zóna, amikor nem tudunk döntést hozni. A másik, hogy 
erős autokorreláció esetén a próba ereje igen alacsony lehet. 

A bruttó termelési érték-arányos BHÉ és az agrárolló kapcsolatát leíró függvényben a DW-
statisztika értéke 0,73.16 Ez az érték az egy magyarázóval, 15 mintaelem mellett kikereshető 
táblázatbeli értékek alatt van, ami pozitív autokorrelációt jelez. 

A lehetséges megoldások autokorreláció esetén

Ez mindenképpen azt jelenti, hogy a modellt újra kell gondolni. A lehetséges megoldások 
közül kettőt fogok bemutatni.

I. Az egyik lehetséges megoldás, mint az előbbiekben felsoroltam, ha a maradék változóra 
valamilyen ARMA függvényt próbálunk felírni, ami átvezet az idősorok vizsgálatához. Az 
eddigiekben az agrárolló és a mezőgazdasági BHÉ kapcsolatát vizsgálva attól eltekintettem, 

  
16 Az eredményeket tartalmazó táblázat a mellékletben található. (4. sz. tábla)
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hogy ezek az adatok idősorból származó megfigyelések. Ha ezt is figyelembe vesszük, akkor 
az idősorelemzés eszköztárából is találunk alkalmas módszereket az adataink (illetve jelen 
esetben a maradékok) vizsgálatára. 

Az ARMA modell kiválasztásához az adott változó autokorreláció (ACF) és parciális 
autokorreláció (PACF) függvényei adnak támpontot. 

Az ACF leginkább egy csillapodó szinusz görbére hasonlít, ami AR folyamatra utalhat. (3. sz. 
ábra)

3. ábra

A maradéktag autokorrelációs függvénye

Forrás: SPSS, saját számítások

A parciális autokorreláció függvény azonban nem segít a folyamat rendjének 

meghatározásában, sem nem exponenciálisan csökkenő, sem csillapodó szinusz görbére nem 

hasonlít. (Lásd a mellékletben.) 

Fontosnak tartom, hogy a Box–Ljung statisztika szerint is fennáll az elsőrendű autokorreláció, 
hiszen ennek p-értéke 0,7%, ami azt jelenti, hogy csupán eddig a szignifikancia-szintig 
fogadható el autokorrelálatlanság feltevése.17 Vagyis a Durbin–Watson statisztika és a Box–
Ljung próba is azt jelzi, hogy a maradékok autokorreláltak. Ez tulajdonképpen nem meglepő, 
hiszen a modellnek igen alacsony a magyarázó ereje. 

  
17 A részletes eredménytábla a mellékletben található. (5. sz. tábla)
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Ezek után megpróbáltam ARMA folyamatot illeszteni a maradéktagok idősorára, hogy 
alátámaszthassam a próbák következtetését. A megfelelő modell kiválasztásához az Akaike-
féle információs kritérium értékét vizsgáltam, mely egy minimálandó kritérium. 

22
e

p

s
SSE

pAIC ′+′= , ahol (4.14)

∑=′
2

)ˆ(
σ

iyVarp (4.15)

Az AIC-értéke )2,2(ARMA folyamat esetén volt a legalacsonyabb (77,550), ám ekkor a 4 
paraméterből csak kettő volt szignifikáns, a két mozgóátlagolású nem. Ha kivesszük a
modellből a nem szignifikáns paramétereket, akkor )0,2(ARMA folyamatot kapunk, melynél 
az információs kritérium értéke 83,734 volt. Ezt még lehetett csökkenteni, ha )0,1(ARMA
folyamatként próbáltam a maradékok alakulását felírni. Ekkor az AIC értéke 81,687; ami 
ugyan valamivel magasabb, mint a minimális AIC, ám ekkor az AR paraméter 
szignifikánsnak bizonyul. ( %8,0=p ) Ez azt jelenti, hogy nem tudjuk elfogadni azt a 
nullhipotézist, hogy az autoregresszív paraméter értéke nullával egyenlő lenne. Ebből 
következően a regressziófüggvény maradéktagját )0,1(ARMA folyamatként sikerült 
meghatározni. Bár a szakirodalomban nincs egyértelmű utalás arra, hogy hány elemű 
idősorból célszerű ARMA modellt képezni, a 15 elem rövidnek tekinthető. Éppen emiatt 
mutatok be egy másik lehetséges megoldást.

II. A másik lehetőség, ha valamely teszt szerint autokorrelált a regressziófüggvény 
maradéktagja, hogy a már megismert Cochrane–Orcutt vagy Prais–Winsten módszerek 
segítségével, iteratív eljárással becsüljük meg a függvény paramétereit. 

Mindkét módszer szerint elvégeztem a vizsgálatokat, az eredmények összehasonlítását 
tartalmazza a következő (10. sz.) táblázat. 
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10. tábla - A Cochran –Orcutt és a Prais–Winsten módszer eredményeinek 
összehasonlítása

Megnevezés Cochrane -Orcutt Prais –Winsten

Kiinduló DW-statisztika 0,743 0,743

Végső autokorrelációs együttható ( ρ ) 0,573 0,570

Korrigált determinációs együttható ( )2
adjR 0,955 0,966

Végső DW-statisztika 1,796 1,798

A regressziós paraméter 0,584 0,584

A paraméter szignifikanciája 0,000 0,000

Forrás: Saját számítások 

A táblázat adatai alapján a következő megállapítások tehetők:

1) A Prais–Winsten és a Cochrane–Orcutt módszer eredményei szinte teljesen megegyeznek. 

a) A korrigált determinációs együttható a PW-módszer szerint magas, (96,6%), ami azt jelzi, 
hogy a függvénynek igen jó az illeszkedése. A CO módszerrel készített függvény esetén is 
magas ez az érték, 95,5%.

b) A Durbin–Watson statisztika értéke alacsonyabb a Cochrane–Orcutt módszerrel készített 
függvény esetén, ami azt jelenti, hogy a PW eljárás esetén nagyobb valószínűséggel 
autokorrelálatlanok a maradéktagok. (A különbség minimális!) ) A kiinduló Durbin–Watson 
statisztika értéke egybeesik.

c) A paraméter szignifikanciája mindkét módszer szerint igen jónak mondható.

2) A PW regressziófüggvényben kisebb jelentősége van az autoregresszív folyamatnak, mint 
a CO-ban, és nagyobb a regressziós paraméter meredeksége; az eltérés igen kis mértékű. 
Hosszabb idősorból érdemes lenne újrabecsülni a paramétereket, hiszen ez azt jelentheti, hogy 
a PW módszer szerint nagyobb jelentősége van a modellben a regressziós paraméternek. 
Ebben a függvényben kisebb a változó „tehetetlensége”; a termelési érték-arányos GDP 
kevésbé – bár igen nagy mértékben – függ saját korábbi értékeitől. A CO módszer szerinti 
modellben magasabb az autokorreláció, vagyis kissé nagyobb mértékben a tehetetlenség hat a 
termelési érték-arányos BHÉ alakulására.

4) A végső függvény a Prais–Winsten módszer szerint a következő:

( )11 ˆ584,0ˆˆˆ −− ⋅−⋅+=⋅− tttt xxyy ρρ (4.16)

Amiből ρ értékét behelyettesítve:

)57,0(584,0ˆ57,0ˆ 11 −− ⋅−⋅+=⋅− tttt xxyy (4.17)
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Ezek szerint a bruttó kibocsátás-arányos BHÉ értéke jelentős mértékben függ saját korábbi 
értékeitől, ( 57,0=ρ ) illetve kapcsolatban van az agrárolló alakulásával. Ugyanakkor 
megjelenik a modellben az egy évvel azelőtti agrárolló is, amely viszont csökkenti az aktuális 
időszaki termelési érték-arányos BHÉ nagyságát.

A modell magyarázó ereje további magyarázó változók bevonásával növelhető. 18

A függvénnyel kapcsolatos igen fontos megjegyzés, hogy az agrárolló aktuális időszaki 
értékének pozitív kapcsolata van a mezőgazdaság jövedelmezőségével. 

Az ismertetett függvényekben nem szerepel a konstans tag; ha azt is bevonjuk a vizsgálatba, 
akkor igen alacsony meredekség mellett az agrárolló nem szignifikáns paraméterré változik!

A konstans tag melletti eredményeket mutatom be (a 11. sz. táblában), a Cochrane–Orcutt és a 
Prais–Winsten módszer szerint.

A kiinduló függvények mindkét módszernél azt jelezték, hogy az agrárolló meghatározó 
paraméter, ám mint a táblázatból is látszik, a végső függvényekben nem lett szignifikáns!

  
18 A beruházások alakulásának vizsgálata is fontos, ha az ágazat jövedelemtermelő képességét szeretnénk 

meghatározni. Ha háromváltozós regressziós modellt építünk, melynek eredményváltozója a termelési érték-

arányos BHÉ, magyarázóváltozói pedig:

- az agrárolló alakulása (1990= 100%) és

- a mezőgazdasági beruházások volumenindexei (1990=100%), akkor a modellben az agrárolló nem szignifikáns 

paraméterként jelenik meg. Ha azonban az előzőek miatt a Prais -Winsten módszer segítségével becsüljük a 

paramétereket, akkor az agrárollónak kellene a modellben maradnia és a beruházások volumenindexének nem. 
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11. tábla - A Cochrane–Orcutt és a Prais–Winsten módszer eredményeinek 
összehasonlítása

Megnevezés Cochrane –Orcutt Prais –Winsten

Kiinduló DW-statisztika 0,730 0,730

Végső autokorrelációs együttható ( ρ ) 0,827 0,818

Korrigált determinációs együttható ( )2
adjR -0,169 -0,137

Végső DW-statisztika 1,774 1,851

A regressziós paraméter 0,087 0,125

A paraméter szignifikanciája 0,733 0,589

A konstans tag 33,601 32,452

A konstans szignifikanciája 0,069 0,064

Forrás: Saját számítások

A kétféle módszert most igen nehéz összehasonlítani, hiszen két nem szignifikáns függvény a 
végeredményünk, ám néhány megjegyzés mégis tehető: 

a) A végső Durbin–Watson statisztika értéke ezeknek a függvényeknek az esetében is 
magasabb a PW eljárás esetén, ami arra utal, hogy nagyobb valószínűséggel 
autokorrelálatlanok a maradéktagok. 

b) A paraméter szignifikancia-szintjét vizsgálva megállapítható, hogy egyik módszer esetében 
sem szignifikáns az agrárolló. 

Mindezek alapján az agrárolló és a jövedelmezőség között közvetlen negatív kapcsolat nem 
mutatható ki, aminek több oka is lehet. 

1) Az egyik lehetséges ok, hogy az agrárolló és a jövedelmezőség valamilyen közös 
magyarázó változó hatására mozog együtt, ezért lehet az agrárolló meredeksége 
pozitív, ám ez semmiképp nem jelentheti azt, hogy az agrárolló nyílása a 
jövedelmezőség javulását eredményezné!

2) Az árarányok megváltozása következtében a ráfordítások esetében egy helyettesítési 
hatás alakul ki, vagyis a drágább termékeket olcsóbbakkal próbálják kiváltani.

Összességében megállapítható, hogy az agrárolló a jövedelmezőséggel nincs közvetlen 
negatív kapcsolatban, a termelői és a ráfordítási árak változásának hatását mindenképp külön 
érdemes kezelni. 
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4.1.2. A naturális termelési mutatók változása

A mezőgazdasági kibocsátás és BHÉ alakulását az árarányok változásán kívül egyéb tényezők 
(piaci-, jogi környezet, naturális hatékonysági mutatók) is jelentősen befolyásolják. Ez utóbbi 
vizsgálatához a növénytermesztési ágazat adatai közül a búza és a kukorica termésátlagát (az 
egy hektárra jutó kg-ban mért termésmennyiséget) és a 100 hektárra jutó sertés illetve 
szarvasmarha állomány nagyságának alakulását vettem figyelembe. 

Mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés naturális mutatói jelentősen változtak 
1990-hez képest. A növénytermesztésre inkább az ingadozás volt a jellemző, az 
állattenyésztésben ezzel szemben szinte folyamatos csökkenés figyelhető meg. A 4. ábrán a 
növénytermesztés adatai közül a búza és a kukorica termésátlagának 1990-hez viszonyított 
értékeit és a GDP bázisviszonyszámait látjuk.

4. ábra

A búza és kukorica termésátlaga, valamint a GDP alakulása (1990=100%)
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Forrás: www.ksh.hu; saját szerkesztés

Az ábrán is látható, hogy mindkét növény esetében ingadozott a termésátlag, ám míg a 
kukorica termésátlaga három év kivételével az 1990-es évi felett volt, addig a búza az utolsó 
évben érte csak el ismét a bázisidőszaki értéket, a többi évben az alatt maradt. Az is 
megfigyelhető, hogy a GDP alakulásával nagyobb hasonlóságot mutat a kukorica 
termésátlagának változása.
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Hasonlóképp megvizsgáltam az állattenyésztési adatok alakulását is. Az ábrából is 
megállapítható, (5. sz.), hogy mindkét változó jelentősen csökkent a vizsgált időszakban. Az
egyetlen kivétel, hogy a sertésállomány 1990-ről 1991-re még minimális mértékben 
növekedett, 1,84%-kal. Az is megfigyelhető, hogy a szarvasmarha-állomány nagyobb 
mértékben csökkent, mint a sertésállomány. 

5. ábra

A sertés- és szarvasmarha-állomány, valamint a GDP alakulása (1990=100%)

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

300,00%

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

Szarvasmarha-állomány 100 hektárra Sertésállomány 100 hektárra GDP

Forrás: www.ksh.hu; saját szerkesztés

Ezek után egy regressziós modellt készítettem, melyben a BHÉ szerepelt, mint 
eredményváltozó; a naturális mutatók voltak a magyarázóváltozók. Az ábrákból is leolvasható 
tendenciák miatt nem meglepő, hogy a búza termésátlaga és a sertésállomány nagysága nem 
bizonyult szignifikánsnak. A másik két változóval a determinációs együttható értéke 80,9%, 
vagyis a BHÉ alakulása jól közelíthető a kukorica termésátlagának és a szarvasmarha-
állomány alakulásával; és a tesztek szerint a maradéktagok nem autokorreláltak. A legjobban 
illeszkedő lineáris függvény:

21 7,318903,412,693198ˆ xxy −⋅+= (4.18)

ahol . 1x : Kukorica termésátlaga (kg/ha)

2x : Szarvasmarha-állomány (db/100ha)

y : Mezőgazdasági BHÉ (folyó áron, millió Ft)
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A kukorica termésátlagának pozitív a meredeksége, vagyis a termésátlag növekedésével a 
BHÉ értéke is növekszik. Egységnyi termésátlag növekedés 41 millió Ft-tal növeli a 
mezőgazdasági GDP értékét. A szarvasmarha-állomány alakulásának negatív meredeksége 
viszont arra utal, hogy a vizsgált periódusban az állattenyésztés eredményei sokkal nagyobb 
mértékben romlottak, mint a növénytermesztésé. 

Az 1990-es években a termelés mennyiségét tekintve az állattenyésztés esetében sokkal 
nagyobb volt a visszaesés, mint a növénytermesztés esetében, s az adatok alapján úgy tűnik, 
ez az ágazat hamarabb magára is találhat, hiszen 2001-re az előző évhez képest jelentős 
növekedés tapasztalható19. 

A változóhoz tartozó negatív meredekség tehát azt jelzi, hogy az ágazat helyzetéből adódóan 
nem volt kedvező az állatállomány növelése, mivel a termelés és az értékesítés is jelentősen 
visszaesett. 

Összességében megállapítható, hogy a mezőgazdaság makroökonómiai mutatóinak 
alakulására hatással vannak a naturális mutatók, illetve az árarányok alakulása. Az árarányok 
változását kifejező agrárolló hatásai azonban közvetlenül igen nehezen számszerűsíthetők. A 
ráfordítások illetve a termelői árak alakulását kifejező indexek vizsgálatának van kiemelt 
jelentősége. 

A vizsgálatok során figyelembe kell venni, hogy ezek az összefüggéseket autoregresszív 
folyamatként kell kezelni, vagyis a változók értéke jelentő mértékben függ saját korábbi 
értékeitől is.  

  
19 A mezőgazdasági termelés és értékesítés alakulásának részletesebb vizsgálata megtalálható Csesznák [2004]. 
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4.2. A vállalati jövedelmezőség elemzése

4.2.1. A vállalati jövedelmezőség vizsgálata faktoranalízis segítségével

A vállalatok jövedelmezőségének vizsgálatát a kérdőíves felmérés eredményei alapján 
végeztem el. Először faktor-analízis segítségével vizsgáltam a változókat, aminek kettős célja 
volt:

1) A vállalati gazdálkodás szempontjából valamennyi mutató fontos, hiszen mindegyik a 
gazdálkodás valamely területét jellemzi. A jövedelmezőséget jellemző mutatószámok is 
különböző szempontokból jellemzik a vállalatok gazdálkodását, más a tartalmuk. Ezzel együtt 
feltételeztem, hogy a jövedelmezőségi mutatók információtartalma egy mesterséges változóba 
összesűríthető, mely általánosan jellemezheti a vállalkozás jövedelmezőségi helyzetét. 

2) Másrészt fontos volt számomra, hogy a későbbi vizsgálatok során figyelembe vehető 
tényezőket meghatározzam. 

4.2.1.1. A vizsgálatba bevont változók

A vizsgálatok során standardizált (vagyis nulla várható értékű és egységnyi szórású) 
változókat használtam, mert az eredeti változók eltérő mértékegysége, illetve nagyságrendje 
befolyásolja a faktorsúlyok nagyságát, így a faktorstruktúra kialakulását, ami standardizált 
változókkal kiküszöbölhető. A faktorok is standardizáltak, vagyis nulla várható értékűek 
egységnyi varianciával. Így a kiszámított faktorok az egyes megfigyelt egyedekre könnyebben 
értelmezhetők. Pozitív érték az átlagosnál nagyobb eredeti változókat jelent, míg a negatív azt 
jelzi, hogy az adott megfigyelési egység átlag alatti értékekkel rendelkezi.

A vizsgálataim során mérleg- és eredmény-kimutatásból számítható pénzügyi mutatókat 
elemeztem, melyek kiszámítási módját a 6. sz. táblázat tartalmazza.

Az elemzésben nem csak a szigorúan értelmezett jövedelmezőségi mutatószámokat 
számítottam ki.20 A vizsgálatba vont 11 mérleg- illetve eredmény-kimutatásból számítható 
mutató közül a jövedelmezőségi helyzetet

• az eszközarányos nyereség,
• a létszámarányos nyereség,

  
20 Ennek egyik oka, hogy egyes elemezők szerint a gazdálkodás eredményeinek vizsgálatára használhatók a 

likviditási mutatószámok is. Nemessályi Zs.- Nemessályi Á. [2003] szerint előtérbe kerülnek többek között a 

tőkeellátottság, a likviditási ráták (59. o.) Kristóf [2005] is hasonló mutatókat használt csődelőrejelzési 

modelljeinek elkészítésekor. 
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• a vagyonarányos nyereség és
• az árbevétel-arányos nyereség jellemzi. 

A vizsgálatok megkezdése előtt feltételeztem azt, hogy a négy jövedelmezőségi mutatószám 
majd szétválik a többitől, és ezt empirikusan szerettem volna bizonyítani. Feltételeztem 
továbbá, hogy a használt mutatók információtartalma egyetlen változóval is kifejezhető. A 
vizsgálatok során a forgatás nélküli eredmények nem adtak egyszerű struktúrát, ezért rotáltam 
a faktorokat. 21

A többféle pénzügyi mutatószám esetében egyértelműen kialakult egy olyan faktor, mely a 
jövedelmezőség alakulását jellemzi.

4.2.1.2. A faktoranalízis eredményei a teljes minta vállalataira

A faktoranalízis egyik eredménye a kommunalitásokat bemutató táblázat, mely azt jelzi, hogy 
a faktorok az adott mutató varianciájának mekkora részét magyarázzák. A kommunalitásokat 
tartalmazó táblázat a mellékletben található. A kialakult faktorok az első három mutatót 
(likviditási ráta és gyorsráta, forgóeszközök aránya) reprodukálják a legjobban; a legkevésbé 
a létszámarányos nyereséget, de még annak a mértéke (67,5%) is elfogadható. Miután a 
kommunalitások segítségével megállapítható, hogy valamennyi változó varianciáját elegendő 
mértékben meghatározzák a faktorok, elemezhető, hogy mindezt hány faktorral tehetjük meg. 
A 12. számú táblázatban láthatjuk, hogy az egyes faktorok a teljes variancia hány %-át 
magyarázzák meg.

12. tábla - A megmagyarázott variancia

Faktor 1. 2. 3. 4.
Forgatás előtt
Sajátérték 3,772 2,917 1,549 1,128
Variancia 34,293 26,515 14,078 10,259
Kumulált variancia 34,293 60,807 74,886 85,145
Forgatás után
Sajátérték 2,937 2,843 2,231 1,355
Variancia 26,696 25,849 20,280 12,320
Kumulált variancia 26,696 52,544 72,824 85,145

Forrás: Saját számítások

  
21 A vizsgálatokat varimax és quartimax rotálással is elvégeztem, az eredmények között lényeges eltérés nem 

volt, vagyis nem rajzolódott ki egy általános faktor. A nem ortogonális forgatási eljárások közül az oblimint is 

lefuttattam, ebben az esetben sem kaptam szignifikánsan eltérő eredményt. Ezek miatt a leginkább elterjedt 

varimax forgatás eredményeit mutatom be.
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Ezek után annak meghatározása következik, hogy az egyes faktorokat mely változók töltik fel 
tartalommal. A 13. sz. táblázat tartalmazza a forgatás utáni komponens mátrixra vonatkozó
adatokat, melyből megállapítható, hogy az egyes változók mely faktorokkal vannak szoros 
kapcsolatban. A táblázat adataiból leszűrhetjük, hogy az első faktor – mely a teljes variancia 
26,7%-át adja - a vállalatok tőkével kapcsolatos jellemzőire utal leginkább. A saját vagyon 
aránya változóval is igen erős kapcsolatban van, ez a faktor, ám azzal ellentétes a kapcsolat 
iránya. 
Vizsgálódásaim középpontjában a második faktor áll, mely a vállalatok jövedelmezőségét 
jellemzi. A faktorral legszorosabb kapcsolatban az eszközarányos nyereség, majd az 
árbevétel-arányos nyereség van.
A harmadik faktor a vállalat likviditását jellemzi, a negyedik faktor pedig csak a 
forgóeszközök arányával van szoros kapcsolatban.
Érdekesség, hogy az eladósodottság mértéke változó megjelent (bár kis súllyal) a harmadik és 
negyedik faktorban is. Ez azt jelenti, hogy a likviditás alakulása az eladósodottság mértékével 
is kapcsolatban van, nem csak a likviditási mutatószámokkal.

13. tábla - Forgatott komponens mátrix

Változók

Faktorok
1 2 3 4

Tőke 
jellemzése

Jövedelme-
zőség Likviditás

Forgóeszközök 
aránya

Likviditási gyorsráta -0,102 0,078 0,956 0,014

Likviditási ráta -0,153 0,056 0,965 0,034

Forgóeszközök aránya 0,076 0,109 0,075 0,949
Tőke-ellátottsági mutató 0,912 -0,027 -0,055 -0,205

Eladósodottság mértéke 0,666 -0,034 -0,476 0,463

Saját vagyon aránya -0,758 0,082 0,357 -0,410

Bonitás 0,921 0,031 -0,045 0,132
Árbevétel-arányos nyereség -0,110 0,868 0,143 -0,024

Vagyonarányos nyereség 0,420 0,722 0,017 -0,001

Létszámarányos nyereség -0,059 0,817 0,023 0,065

Eszközarányos nyereség -0,079 0,934 0,003 0,085

Forrás: Saját számítások



78

A 2002-es adatokra elvégzett vizsgálatok eredménye szinte teljesen megegyezik az 
előzőekkel. Ugyanazoknak a változóknak a legalacsonyabb a kommunalitása, fontosnak 
tartom, hogy a vagyon-arányos nyereségé 42,4%-ra csökkent. Az előző vizsgálathoz 
hasonlóan 4 faktor sajátértéke volt nagyobb, mint 1; az első és a második faktor sajátértéke 
növekedett, a másik kettőé csökkent. A négy faktor a teljes variancia 82,89%-át 
meghatározza. A négy faktorban ugyanazok a változók szerepelnek, mint az előzőekben, bár a 
kapcsolatok erőssége minimális mértékben változott. 22

Mivel a teljes mintát tekintve a két évben szinte teljesen azonosak az eredmények, ezért a 
következő megállapításokat tehetjük:

1. A 11 pénzügyi mutatószám információtartalma 4 faktorba sűríthető, melyek közül a 
második a jövedelmezőség faktora. Az előzetes feltételezéseknek megfelelően a 
jövedelmezőség vizsgálatára használt mutatószámok elkülönültek a többi mutatótól.

2. A faktorok látens, háttérváltozókat testesítenek meg. Ha elfogadjuk azt, hogy a 
második faktor a jövedelmezőséget jellemzi, akkor elmondható, hogy a 
jövedelmezőség leginkább az eszközarányos nyereségben tükröződik. Ezeknek a 
mutatóknak a tartalma, mint már említettem nem azonos, ám a vizsgálatok 
eredményeként megállapítható, hogy a jövedelmezőség általános jellemzésére 
leginkább ez a mutató használható. A legkevésbé a vagyon-arányos nyereség alkalmas
a jövedelmezőségi helyzet általános megítélésére.

3. A forgóeszközök aránya változó önálló faktorba került, vagyis ez a változó a teljes 
vállalati mintára sem a likviditással, sem a jövedelmezőséggel, sem a tőkét jellemző 
faktorral nem hozható kapcsolatba. 

4.2.1.3. A jövedelmezőség mutatószámai a mezőgazdasági vállalkozások esetében

Ugyanezeket a vizsgálatokat elvégeztem a mezőgazdasági tevékenységet végző 
vállalkozásokra is. Elemeztem, hogy ebben az esetben változik-e a faktorok struktúrája, vagy 
hasonlóak a változók közötti kapcsolatok. A már említett 11 pénzügyi mutatószámot 
vizsgáltam, mindkét évre. 

A 2000-es év adatait vizsgálva megállapítható, hogy a kommunalitás az eladósodottság 
mértéke és a tőke-áttétel esetében a legmagasabb (97,3% és 96,3%), a legalacsonyabb a
forgóeszközök aránya és a létszám-arányos nyereség (62,2% és 62,6%) változók esetében. Az 
adatokat tartalmazó táblázat a mellékletben található.

A teljes mintától eltérően nem négy, hanem három olyan faktor alakult ki, melyek sajátértéke 
nagyobb, mint 1. (A negyedik faktornak a sajátértéke 0,927.) A három faktor együtt a 11 
változó teljes varianciájának 84,659%-át megmagyarázza. Az első faktor sajátértéke igen 

  
22 A vizsgálatok eredményeit tartalmazó táblázatok a mellékletben szerepelnek. 
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magas, a variancia 34,23%-át ez a faktor határozza meg; a mezőgazdasági vállalakozások 
esetén ez a jövedelmezőséget jellemző háttérváltozó. 

14. tábla - A megmagyarázott variancia a mezőgazdasági vállalkozások esetében

Faktor 1. 2. 3.
Sajátérték 4,813 2,837 1,662
Variancia 43,756 25,795 15,109
Kumulált variancia 43,756 69,550 84,659
Forgatás után
sajátérték 3,765 2,830 2,717
Variancia 34,231 25,725 24,703
Kumulált variancia 34,231 59,956 84,659

Forrás: Saját számítások

A faktorok struktúrája is különbözőképpen alakult, mivel négy helyett három faktorba 
sűríthető az információ. Az első faktor jellemzi a vállalkozások jövedelmezőségét, ebbe került 
az előzetesen várt 4 jövedelmezőségi mutató. 
Eltérés a teljes minta eredményeihez képest, hogy a tőke-ellátottsági mutató is a 
jövedelmezőségi faktorban szerepel, aminek a súlya nem túl jelentős, a kapcsolat iránya 
negativ. Ez arra utal, hogy a mezőgazdasági vállalkozásoknál a tőke-ellátottság alakulása 
erősebb kapcsolatba hozható a jövedelmezőséggel, mint a többi vállalat esetében. Ez a változó 
a teljes minta esetében a tőkét jellemző faktorban volt; ami a teljes mintára az első faktor, a 
mezőgazdasági vállalkozások esetében a második. Ez a faktorok fontosságának 
különbözőségére utal; a teljes minta esetében a tőkét jellemző faktornak volt a legnagyobb 
sajátértéke, a mezőgazdasági vállalkozásoknál a jövedelmezőségi faktornak. 
Szintén eltérés a teljes minta eredményeihez képest, hogy ezzel a (tőkét jellemző) faktorral 
van kapcsolatban a forgóeszközök aránya változó, mely a teljes minta adatait vizsgálva külön 
szerepelt. A likviditás faktora hasonlóan alakult ki a mezőgazdaság esetében is, mint a teljes 
mintában.
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15. tábla - A mezőgazdasági vállalkozások esetében

Megnevezés Faktorok
Jövedelmezőség Tőke Likviditás

Likviditási gyorsráta -0,027 0,001 0,946
Likviditási ráta -0,088 -0,083 0,966
Forgóeszközök aránya 0,112 0,749 0,220
Tőke-ellátottsági mutató -0,638 0,373 -0,471
Eladósodottság mértéke -0,091 0,766 -0,615
Saját vagyon aránya 0,231 -0,896 0,099
Bonitás -0,369 0,794 -0,443

Árbevétel-arányos nyereség 0,870 -0,236 -0,142

Vagyonarányos nyereség 0,940 -0,105 0,110

Létszámarányos nyereség 0,780 0,126 -0,046
Eszközarányos nyereség 0,944 -0,138 -0,036

Forrás: Saját számítások

A 2002-es év adataira is az előzőekhez hasonló eredményeket kaptam, az eredmények a 
mellékletben találhatók. A kommunalitások kicsit változtak, ám a faktorok struktúrája teljesen 
megegyezik. 
Ezek alapján a mezőgazdasági vállalkozások esetében a következő megállapítások tehetők:

1. A pénzügyi mutatószámok információtartalma 3 faktorba sűríthető, melyek közül az 
első jellemzi a jövedelmezőséget. A jövedelmezőség jellemzésére használt 
mutatószámok különváltak a többitől.

2. A négy általánosan használt mutatón kívül a jövedelmezőség faktorába került a tőke-
ellátottsági mutató is, bár nem jelentős a súlya. Ez arra utal, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozások jövedelmezőségével negatív kapcsolatba hozható a tőke-ellátottság. 

3. A mezőgazdasági vállalkozások esetében a jövedelmezőség leginkább a vagyon-
arányos és az eszköz-arányos jövedelmezőségben tükröződik. A mezőgazdasági 
vállalkozásokra is igaz az előzőekben megfogalmazott megállapítás, hogy a 
jövedelmezőség általános jellemzésére az eszköz-arányos nyereség alkalmas. A teljes 
mintához képest azonban a vagyon-arányos jövedelmezőség fontosabb, vagyis 
nagyobb jelentősége van a vállalkozásban meglévő vagyonra jutó eredménynek. Ez a 
speciális termelési tényezőnek (a földnek) a különleges jellemzőire utalhat. 

4. A jövedelmezőség faktorán belül a legkisebb jelentősége a létszám-arányos 
jövedelemnek van. Ez nem is meglepő, a szakirodalomban sem jellemző, hogy ezt a 
mutatószámot használnák. A mezőgazdaságban alkalmazottaknál nagy jelentősége van 
az idényjellegű foglalkoztatásnak, éppen emiatt a munkaráfordítást is jellemzően éves 
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munkaerő-egységben mérik. A jövedelmezőség vizsgálatakor is általában ez a 
viszonyítás alapja.

5. A teljes minta eredményeihez képest nem alkot külön faktort a forgóeszközök aránya 
mutató; az a tőkét jellemző faktorral van szoros kapcsolatban.

A faktoranalízis eredményeinek összefoglalása
1. A 11 pénzügyi mutatószám információtartalmának jelentős része faktorokba sűríthető. 

Minden modell esetében több mint 80% a megmagyarázott szórásnégyzet, ami azt 
jelenti, hogy a mutatókból nyerhető információk jelentős része a háttérváltozókkal 
megmagyarázható. 

2. Minden esetben megjelent egy a jövedelmezőséget jellemző faktor, mely előzetes 
várakozásainknak megfelelően tartalmazta a 4 jövedelmezőségi mutatót.

3. A jövedelmezőség jellemzésére általánosan leginkább az eszköz-arányos és az 
árbevétel-arányos nyereség használható. Ez arra utal, hogy ha különböző ágazatban 
tevékenykedő vállalatok jövedelmezőségét szeretnénk összehasonlítani, akkor arra 
leginkább ez a két mutató alkalmas. 

4. A mezőgazdasági vállalkozások jövedelmezőségét vizsgálva a vagyon-arányos 
nyereség vizsgálatának nagyobb jelentősége van, mint a teljes vállalati mintában; a
létszám-arányos nyereség vizsgálatának kisebb a jelentősége. 

5. Minden vizsgálat esetében kialakult a likviditást jellemző faktor, mely a likviditási 
ráta és gyorsráta változókkal van szoros kapcsolatban.

6. Valamennyi esetben megjelent a tőkét jellemző faktor, melynek tartalma azonban 
eltérő a mezőgazdasági vállalkozások esetében.

4.2.2. A vállalati minta jellemzése a jövedelmezőségre ható változók

szempontjából

4.2.2.1. A kutatás során kialakított vállalati kategóriák

A kutatás során felmerült az igény, hogy fogalmazzunk meg, válasszunk ki olyan vállalati 
jellemzőket, melyek alapján tovább vizsgálhatók a különböző vállalatcsoportok sajátosságai, s 
melyeket minden kutató egységes, a közösen elfogadott értelmezés szerint használ. Így az 
elemzések során egységes fogalomrendszerrel dolgozhatnak a kutatók (mit tekintünk 
kisvállalatnak, melyek a többségi állami tulajdonú vagy éppen az exportorientáltnak tekintett 
vállalkozások a kutatásban stb.).



82

A vállalatok csoportba sorolása 10 szempont alapján történt 23: vállalatméret, a tulajdonosok 
típusa, a vállalat fő tevékenysége (ágazat), a tevékenység diverzifikáltsága, az 
exportorientáltság, az EU-csatlakozással kapcsolatos várakozások, a piaci/környezeti 
változásokhoz való viszony, a vállalati teljesítmény, a piaci célok és a piac jellemzői (piaci 
koncentráció). 

Az újonnan kialakított 10 új „központi” változót a 16. táblázat foglalja össze. Az előzetes
munka során az előbbieken kívül számos további változót (kiegészítő, segédváltozót) is 
kialakítottunk. A kialakított kategóriák egy része (1-5. és 10.) bizonyos értelemben 
egyértelmű, „objektív”, tényszerű jellemzőkre épül, mint például a vállalatméret vagy a 
tevékenységi kör. Itt az esetek többségében a kategóriahatárok meghúzása jelentette a fő 
kérdést, melynél a szokásos értelmezésekre (pl. kis- és középvállalati kategóriák értelmezése) 
és a minta jellemzőire (pl. a kialakítható csoportok nagysága) is támaszkodtunk. Az egyes 
vállalatok besorolásánál a hiányzó illetve az egyértelműen hibás adatok jelentettek több 
esetben problémát.

A besorolások második része (6-9.) nyitottabb, kevésbé egyértelmű kategóriákra vonatkozik, 
mint például a vállalati teljesítmény vagy az EU-csatlakozáshoz való viszony. Ezeknél a 
szempontoknál gyakran – a kérdőív adta lehetőségeket (és korlátokat) figyelembe véve – az 
elvi lehetőségek száma is igen nagy: egy vagy több kérdés alapján, különböző módszerekkel 
eltérő kategóriák alakíthatók ki. 

  
23 Az egyes kategóriák kialakításának részleteit lásd: Wimmer- Csesznák [2005]. Itt most csak azokat a részeket 
emeltem ki, melyek a későbbi vizsgálataim szempontjából fontosak.
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16. tábla - A kutatásban a közös elemzésekhez kialakított új változók listája

A változó neve A változó 
kódja

A változó értékei

1. Vállalatméret B1_méret 1 – Kisvállalat, 
2 – Középvállalat 
3 – Nagyvállalat 

2. Tulajdonosok típusa B2_tul 1 – Többségi állami tulajdon
2 – Többségi belföldi (nem állami) tulajdon
3 – Többségi külföldi tulajdon

3. Fő tevékenység B3_ágazat 1 – Mezőgazdaság
2 – Kitermelő ipar és energiaszolgáltatás
3 – Élelmiszeripar
4 – Könnyűipar
5 – Vegyipar
6 – Gépipar
7 – Egyéb feldolgozóipar
8 – Építőipar
9 – Kereskedelem
10 – Szolgáltatás és közösségi szolgáltatás

4. Tevékenység 
diverzifikáltsága

B4_div 1 – Egy üzletágban tevékenykedő vállalat 
2 – Diverzifikált vállalat 
3 – Erősen diverzifikált vállalat 

5. Exportorientáció B5_exp 1 – Nincs exporttevékenység
2 – Nincs jelentős exporttevékenység
3 – Alacsony exporttevékenység
4 – Közepes exporttevékenység
5 – Jelentős exporttevékenység
6 – Domináns exporttevékenység

6. Az EU-csatlakozással 
kapcsolatos várakozások

B6_euvár 1 – Optimisták 
2 – Semlegesek 
3 – Nehézségekre számítók

7. Változásokhoz való viszony B7_reak 1 – A változásokat nehezen követők
2 – A változásokra késve reagálók
3 – A változásokra felkészülők
4 – A változásokat befolyásolók

8. Vállalati teljesítmény B8_telj 1 – Lemaradók
2 – Átlagosan teljesítők
3 – Vezetők

9. Piaci célok B9_célok 1 – Cél a piaci pozíciók megtartása 
2 – Cél a mérsékelt növekedés 
3 – Cél az agresszív növekedés 

10. Piaci koncentráció B10_piac 1 – Koncentrált piac
2 – Mérsékelten koncentrált piac
3 – Megosztott piac 

Forrás: Wimmer –Csesznák [2005] 
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4.2.2.2. A jövedelmezőség alakulását befolyásoló változók a teljes mintában

I. A vállalatméret vizsgálata

A vállalatok méret szerinti besorolása a felsővezetők által megadott létszám, eszközérték és 
árbevétel adatok alapján történt, az általánosan elfogadott (KSH, EU) kategóriahatárok 
figyelembevételével (lásd 17. táblázat). 24

17. tábla - A vállalatméret jellemzői – kategória-határok
Kategóriák: Létszám szerinti 

méret
Eszközérték szerinti 

méret
Árbevétel szerinti 

méret
kisvállalat 0- 49 fő < 500 millió Ft < 700 millió Ft
középvállalat 50 – 249 fő ≥ 500 millió Ft

< 2,7 milliárd Ft
≥ 700 millió Ft
< 4 milliárd Ft/év 

nagyvállalat 250 főtől ≥ 2,7 milliárd Ft ≥ 4 milliárd Ft/év 
Forrás: Wimmer–Csesznák [2005]

A létszám, az eszközérték és az árbevétel szerinti besorolások alapján 117 olyan vállalat van, 
mely mindhárom jellemző alapján azonos kategóriába tartozik (11 kisvállalat, 48 közepes, 58 
nagyvállalat). A létszám és az eszközérték alapján 153, a létszám és az árbevétel alapján 151, 
az árbevétel és az eszközérték alapján 205 vállalat esik azonos kategóriába. (A korreláció az 
eszközérték és az árbevétel közötti besorolásoknál a legmagasabb, 0,80, míg a létszám és az 
eszközérték szerinti besorolásoknál 0,63, a létszám és az árbevétel esetében 0,57.) 

Tekintettel az árbevétel és az eszközérték magas korrelációjára – a létszám és az árbevétel 
alapján alakítottuk ki a közös központi kategóriákat. Eszerint tehát 151 vállalat besorolása 
volt „egyértelmű”, azokban az esetekben, ahol a létszám és az árbevétel alapján más-más 
kategória adódott, figyelembe vettük az eszközérték szerinti besorolást. Hiányzó adatok 
esetén a pénzügyi kérdőívben megadott előző évi adatok alapján soroltuk be a vállalatot.25

A vizsgált vállalatok méret szerinti besorolásának eredményeit a 18. táblázat foglalja össze. 

  
24 A besorolás a mintavétel időpontjában érvényes értékhatárok alapján történt, ami 2005. január 1-től 
megváltozott.
25 A kialakított kategóriák tehát „enyhébb” feltételekre épülnek, mint a „hivatalos” minősítés, mely szerint pl. a 
kisvállalati kategória esetében mindhárom kritérium szerint a megadott határokon belül kell lennie a cégnek, s 
további feltétel a függetlenség. Esetünkben legalább két szempont (elsődlegesen az árbevétel és létszám) 
teljesítése volt a feltétel. 
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18. tábla - A vizsgált vállalatok méret szerinti besorolása

Vállalatok száma %
Kisvállalat 73 24,3

Középvállalat 126 41,9
Nagyvállalat 102 33,9

301 100,0
Forrás: Wimmer-Csesznák [2005]

A jövedelmezőség és a méret kapcsolata
Mint az irodalom-feldolgozás során kifejtettem több szerző is foglalkozott a vállalat 
méretének és jövedelmezőségének kapcsolatával. A változók között pozitív összefüggést 
mutatnak ki általában, vagyis a nagyobb méretű gazdálkodó egységek jellemzően nagyobb 
jövedelmezőséggel dolgoznak. Nekem ilyen jellegű kapcsolatot csak néhány változó esetében 
sikerült kimutatnom.26 Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy a jövedelmezőség faktora 2000-
ben szignifikáns különbségeket jelzett a csoportok között (p-érték 0,3%).
Mivel két év adatai is rendelkezésemre álltak, ezért összehasonlításokat is végeztem, melyek 
során azt vizsgáltam, hogyan változott az egyes mutatók értéke az egyes méret szerinti 
kategóriákban. A kapott eredmények a 19. sz. táblázatban láthatók.

19. tábla - A vizsgált vállalatok méret szerinti besorolása
Vállalatméret Árbevétel-arányos nyereség Változás 

2000=100%

Párosított T-

próba p-értéke2000 2002

Kis 0,0727 0,0128 17,6 3,9%

Közepes 0,0295 0,0291 98,6 94,3%

Nagy 0,0206 0,0312 151,5 6,3%

Együtt 0,0372 0,0258 69,4

Forrás: Saját számítások

A táblázatban szereplő adatok alapján levonható az a következtetés, hogy az adott 
jövedelmezőségi mutató értéke szerint a vállalatok sorrendje „megfordult”. Az árbevétel-
arányos nyereség 2000-ben a kisvállalatok esetében volt a legnagyobb, és a mai 
nagyvállalatoknál a legalacsonyabb. A változásokat tekintve megállapítható, hogy csak a 
nagyvállalatok esetében növekedett az árbevétel-arányos nyereség értéke, ami a két év alatt 
másfélszeresére emelkedett. A közepes méretű vállalatok jövedelmezősége bár csökkent, az 

  
26 Szignifikánsan különbözött az eszközarányos nyereség értéke, melynek p-értéke 3,2%. Vagyis a szokásos 5%-
os szignifikancia-szinten nem fogadható el az az állítás, hogy a vállalati csoportokban azonos lenne a mutató 
értéke. 
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átlagos változáshoz viszonyítva, mégis pozitívumként értékelhető, hogy nem volt olyan nagy 
mértékű a visszaesés. A kisvállalatok jövedelmezőségi viszonyait tekintve drasztikus 
csökkenés figyelhető meg. Ezek alapján felmerülhet a kérdés, hogy a méret jelentősége nem 
abban jelentkezik, hogy a vállalat jövedelmezősége a többi csoporthoz mérten mekkora. Igen 
nagy jelentősége van annak, hogy milyen jövőbeni lehetőségei vannak egy vállalatnak. Ezek 
alapján a vállalati méret a jövedelmezőségi változásokat, azok lehetőségét határozza meg. 
Összességében csak a kisvállalatok esetében mutat a párosított t-próba szignifikáns 
különbséget, ami azt jelenti, hogy a kisvállalatok esetében egyértelműen bebizonyosodott, 
hogy az árbevétel-arányos jövedelmezőségük a két év alatt szignifikáns mértékben csökkent. 
A nagyvállalatok esetén bár 5%-os szignifikancia szint mellett elfogadható az a feltételezés, 
hogy a két év átlaga egyforma, a p-érték elég alacsony, vagyis ha az α értékét kicsit 
megemeljük, 6,5%-os szinten már azt állíthatjuk, hogy a növekedés szignifikánsnak 
tekinthető. 
A másik három jövedelmezőségi mutatóra is elvégeztem a vizsgálatokat, melynek eredményei 
részletesen a mellékletben találhatók.
A kisvállalatok esetén a jövedelmezőség csökkenése a vagyon-arányos és az eszköz-arányos 
nyereség esetében is szignifikánsnak bizonyult. A létszámarányos jövedelmezőség is 
jelentősen csökkent, ám a két év adatai közötti különbség nem lett statisztikailag igazolható a 
magas szórások miatt. 
A közepes vállalatokat vizsgálva egyik jövedelmezőségi mutatójuk változása sem bizonyult 
olyan jelentős mértékűnek, hogy azt tesztekkel is alátámaszthassam. A nagyvállalatoknál igen 
nagymértékben, kétszeresére nőtt a létszámarányos nyereség, aminek p-értéke 2,1%, vagyis 
ez igen jelentős mértékű növekedés. A másik két mutató is növekedett egyik évről a másikra, 
ám ezek a változások nem voltak szignifikánsak. 
A méret vizsgálatát tekintve a következő megállapítások tehetők:

1) Az egyes vállalati csoportok közötti különbségek általában nem voltak 
szignifikánsak, ami alól kivétel az eszközarányos nyereség és a 
jövedelmezőség faktora 2000-ben.

2) Az egyes csoportokban bekövetkezett változások viszont több esetben is olyan 
mértékben maghatározóak, hogy az statisztikai tesztekkel is igazolható. 

3) A kisvállalatoknál mind a négy jövedelmezőségi mutató értéke csökkent, 
amiből három szignifikánsnak tekinthető. 

4) A nagyvállalatok esetében a jövedelmezőségi mutatók értéke növekedett, 
amiből a létszámarányos és az árbevétel-arányos jövedelmezőség 
szignifikánsnak tekinthető. 

5) Vizsgáltam a jövedelmezőség faktorának alakulását is, aminek változása a 
kisvállalatok esetében szignifikáns lett. Ennek p-értéke 1,9%, vagyis a 
szokásos 5%-on elfogadható az az állítás, hogy a kisvállalatok 
jövedelmezősége együttesen csökkent. A nagyvállalatokra a p-érték valamivel 
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magasabb, 7,6%. Ez azt jelenti, hogy a szokásostól magasabb szignifikancia-
szinten fogadhatjuk el azt a feltételezést, hogy a jövedelmezőség a 
nagyvállalatok esetében növekedett. A közepes méretű vállalatoknál a 
jövedelmezőség faktorának változása nem volt szignifikáns. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy egy vállalat méretet nem is annyira a jövedelmezőségét, 
mint a jövedelmezőség lehetőségét határozza meg. Egy nagyvállalatnak arra van nagyobb 
esélye, hogy a jövedelmezősége javulni, növekedni fog. A kisvállalatoknál a vizsgált években 
a jövedelmezőség szignifikánsan csökkent. A közepes méretű vállalkozások lehetőségei nem 
ennyire előre meghatározottak; változásokat pozitív illetve negatív irányban egyaránt 
megfigyelhetünk.

II. Az EU-csatlakozással kapcsolatos várakozások 

Az EU-csatlakozással kapcsolatos várakozások megítélése esetén a kategóriák kialakítása 
klaszterelemzéssel történt, a vezérigazgatói kérdőív V26-os kérdése alapján. (A kérdés a 
mellékletben megtalálható.)

A válaszadókat az EU csatlakozással kapcsolatos várakozásaik alapján három csoportba 
soroltuk (a hiányzó adatok miatt 37 vállalat nem volt besorolható): 

1. Optimisták (137 vállalat): ebbe a csoportba tartoznak azok, akik lehetőségeket látnak, 
alapvetően optimisták, piacbővülést, több lehetőséget remélnek, ugyanakkor erősebb 
versenytársakra is számítanak. Az átlaghoz képest inkább számítanak változásra az EU-
csatlakozás miatt. 

2. Semlegesek (61 vállalat): nem számítanak jelentősebb piaci változásokra az EU-
csatlakozás miatt, semlegesen viszonyulnak a csatlakozáshoz, nem túl optimisták, de nem 
is aggódnak.

3. Nehézségekre számítók (66 vállalat): Erősebb versenyre számítanak, kockázatokat 
észlelnek, bizonytalanságot éreznek az EU-csatlakozás miatt. 
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20. tábla - A vállalatok jellemzése az EU-csatlakozással kapcsolatos várakozásaik 
alapján

Klaszterek Optimisták Semlegesek
Nehézségekre 

számítók Összesen
Vállalatok száma 137 61 66 264
A klaszterekbe besorolt vállalatok %-ában 51,9% 23,1% 25,0% 100,0%
A teljes minta %-ában 45,5% 20,3% 21,9% 87,7%

Forrás: Wimmer-Csesznák [2005]

A jövedelmezőségi mutatók alakulásával kapcsolatban egyértelmű megállapításokat nem 
tehetünk. 2000-re ugyan megfigyelhető, hogy az optimisták esetében a legmagasabb a 
jövedelmezőség és a nehézségekre számítóknál a legalacsonyabb, ám ez a vagyonarányos 
eredmény esetében nem volt így, tehát általánosítani csak óvatosan lehet. (21. sz. tábla)

21. tábla - A vállalatok jövedelmezőségi mutatói az EU-csatlakozással kapcsolatos 
várakozásaik alapján

Csoportok Árbevétel-arányos Vagyonarányos Létszámarányos Eszközarányos

jövedelem

Optimista 0,058 0,189 1001,2 0,076

Semleges 0,036 0,168 825,7 0,073

Nehézségekre 
számít

0,025 0,261 684,5 0,037

Forrás: Saját számítások

A jövedelmezőségi mutatók változását vizsgálva az optimista csoportba tartozókra 
vonatkozóan viszont szignifikáns különbségek figyelhetők meg. (A részletes eredménytáblák 
a mellékletben találhatók. A vagyonarányos (p-érték 7,4%) és az eszköz-arányos 
jövedelmezőség (1,4%) 2000-ről 2002-re jelentősen változott. A változás iránya azonban 
meglepő, hiszen ebben a csoportban a jövedelmezőség szignifikánsan csökkent27 a vizsgált 
időszakban. Szintén csökkent az árbevétel-arányos jövedelmezőség, (47%-kal) illetve a 
jövedelmezőség faktorának értéke, ám ezek nem bizonyultak szignifikánsnak. Vagyis az 
optimista csoportba azok a vállalkozások kerültek, akiknek 2000-ben az átlagosnál magasabb 
jövedelmezőségi mutatóik voltak, amelyek azonban 2002-re jelentős mértékben csökkentek. 
Az Unióhoz való csatlakozástól valószínűleg lehetőségeik javulását várták, vagyis azt, hogy 
javíthatnak jövedelmezőségi pozíciójukon.

  
27 A vagyonarányos jövedelmezőség 80, az eszközarányos jövedelmezőségi mutató értéke 40%-kal esett vissza. 
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A semlegesek csoportjában sem a változások, sem a csoportonkénti értékek különbsége nem 
volt szignifikáns, ezen vállalatok jövedelmezőségi mutatói alig változtak a két év alatt.

A nehézségekre számítóknál szintén csökkentek a jövedelmezőségi mutatók, a 
létszámarányos eredmény átlagos értéke negatív is lett. Ezzel együtt a változások nem voltak 
statisztikailag igazolhatók.

Összefoglalóan az EU-csatlakozással kapcsolatos várakozásokat tekintve általánosan érvényes 
megállapítást csak az optimistákra adhatunk; vagyis azok a vállalatok, melyek az átlagnál 
magasabb jövedelmezősége csökkent, jellemzően optimistán tekintettek az Unióhoz való 
csatlakozásunk elé. 

III. Változásokhoz való viszonyulás 

A változásokhoz való viszonyulást, reagáló-képességet a vezérigazgatói kérdőív 4. kérdésére 
adott válaszok alapján létrehozott kategóriák szerint értékeltük, melyben a felső vezetők 
értékelték saját vállalatukat. 
A felsorolt kérdésekre igennel válaszolók arányát a 22. táblázat foglalja össze, a kialakított
kategóriákat, s a minta megoszlását a melléklet tartalmazza.

22. tábla - A felsővezetők véleménye vállalataik reagáló-képességéről

A vállalat a környezeti változásokat… Igen válaszok aránya:
késve ismerte fel 3,0%
felismerte, nem talált rá választ 11,7%
felismerte, utólag reagált 38,5%
előre jelezte, idejében felkészült 38,8%
előre jelezte, tudatosan befolyásolta 12,0%

Forrás: Wimmer–Csesznák [2005]

A mintában azokat a vállalatokat, melyek a változásokat késve ismerték fel, illetve a 
változásokat felismerték, de azokra késve reagáltak összevontan kezeltük, mint a változásokat 
nehezen követők. Az egyéb választ megjelölőket külön-külön csoportba soroltuk. 
A vállalat reagáló-képességét és a jövedelmezőség alakulását vizsgálva megállapítható, hogy 
nem azoknak volt a legmagasabb jövedelmezőségük, amelyek a változásokat befolyásolták. A 
változásokra késve reagálóknak volt a legmagasabb jövedelmezősége 2000-ben az árbevétel-
arányos és a létszámarányos eredményt tekintve. A felkészülőknek pedig a vagyonarányos 
eredménye volt jóval magasabb, mint a többi csoportban. A jövedelmezőség faktora is ebben 
a csoportban volt a legtöbb. A reagáló-képesség szerint képzett csoportok jövedelmezőségi 
mutatói között szignifikáns különbség nem mutatható ki. 
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Ha a mutatók változását vizsgáljuk, akkor viszont igen. A változásokat nehezen követőknek 
valamennyi jövedelmezőségi mutatószámuk és faktor értéke is jelentősen csökkent a vizsgálat 
időszakban, bár a különbség nem tekinthető szignifikánsnak.

23. tábla - A változásokat nehezen követők jövedelmezőségi mutatói
Jövedelmezőségi mutatók 2000 2002 Párosított t-próba 

p-értéke (%)
Árbevétel-arányos nyereség (%) 4,66 0,031 28,6
Vagyonarányos nyereség (%) 13,48 5,91 27,3
Létszámarányos nyereség (eFt/fő) 699,3211 442,4636 49,7
Eszközarányos nyereség (%) 5,51 3,33 66,7
Jövedelmezőség faktora 0,0344 0,0099 57,3

Forrás: SPSS, saját számítás 

Azoknál a vállalatoknál, amelyek a változásokra késve reagáltak, szintén hasonló tendencia 
figyelhető meg, a vagyon-arányos eredmény kivételével, mely mintegy háromszorosára nőtt. 
A növekedés mértéke igen nagy, ám az érték nulla közeli, 2000-ben 0,04, ami 0,13-ra nőtt. 
Ezeknek a vállalatoknak a létszáma is, az eszközértékei és az árbevétele is növekedett, amiből 
viszont a nyereség aránya csökkent; ennek következtében csökkentek a jövedelmezőségi 
mutatói. A vagyonuk mértéke viszont kis mértékben növekedett, ezért növekedhetett a 
vagyon-arányos jövedelem értéke. A jövedelmezőségi mutatók közül az eszköz-arányos 
jövedelmezőség csökkenése szignifikánsnak is bizonyult, 1,4%-os p-értékkel. 

24. tábla - A változásokra késve reagálók jövedelmezőségi mutatói

Jövedelmezőségi mutatók 2000 2002 Párosított t-próba 
p-értéke (%)

Árbevétel-arányos nyereség (%) 4,56 2,35 13,7
Vagyonarányos nyereség (%) 4,00 13,14 73,1
Eszközarányos nyereség (%) 8,19 3,73 1,4
Jövedelmezőség faktora 0,0772 -0,0814 25,4

Forrás: SPSS, saját számítás 

A változásokra felkészülő vállalkozások jövedelmezőségi mutatói kis mértékben változtak, 
növekedtek vagy csökkentek. Az egyetlen nagyobb mértékű változás a létszám-arányos 
eredmény növekedése, ám ez sem szignifikáns.
Szignifikánsan növekedett viszont (p-érték 6%) a változásokat befolyásolók esetében a 
létszám-arányos jövedelmezőségi mutató. Ennek a mutatónak az értéke több mint kétszeresére 
emelkedett a 2 év alatt. Ebben a csoportban a jövedelmezőség növekedett, ami a faktor 
értékének jelentős emelkedésében is megmutatkozott. (Az eredményeket tartalmazó táblák a 
mellékletben találhatók.)
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Összefoglalóan megállapíthatjuk tehát, hogy a vállalat reagáló-képessége, a környezeti 
kihívásokra adott reakciói hatással vannak a jövedelmezőségére. Azok a vállalatok, melyek 
késve ismerik fel a változásokat, vagy azokra nehezen reagálnak a jövedelmezőségük 
csökkenésével kell, hogy szembesüljenek. Azok a gazdálkodók tudták a vizsgált időszakban a 
jövedelmezőségüket növelni, amelyek a változásokat maguk generálták, vagyis elébe mentek 
a piaci változásoknak.

IV. Vállalati teljesítmény 

A vállalati teljesítmény szerinti csoportképzés a felső vezetők által adott értékelés alapján 
történt. A kérdésre adott válaszok alapján készített klaszterelemzés során három jól 
elkülöníthető, különböző teljesítménnyel jellemezhető csoport jött létre. A vizsgált kérdés a 
V17. volt. 
A válaszadók az árbevétel-arányos nyereségüket, a tőkejövedelmezőségüket, a piaci 
részesedésüket, a technológiai és a menedzsment színvonalát, a termék illetve szolgáltatás 
minőségét jellemezték.
A vállalatok az iparági átlaghoz viszonyított teljesítményük saját értékelése alapján három 
csoportba sorolhatók.

1. Lemaradók: Átlagosnál valamivel jobbnak tartott termékminőség, átlag körüli 
menedzsment, átlagosnál rosszabb technológia színvonal és kisebb piaci részesedés, 
gyenge pénzügyi teljesítmény.

2. Átlagosan teljesítők: Az átlagot meghaladó termékminőség, menedzsment és 
technológiai színvonal, ezt azonban a válaszadók szerint nem értékeli kellőképpen a piac: 
az átlagtól némileg elmaradó piaci részesedés, valamivel az átlag feletti jövedelmezőség.

3. Vezetők: Valamennyi teljesítményjellemzőben az iparági átlagot meghaladó teljesítmény.

A mellékletben található táblázat a minta megoszlását és a teljesítményklaszterek jellemzőit 
foglalja össze a besorolás alapját adó változók szerint.
A klaszterekbe került válaszadók egy másik (a V16) kérdésben felsorolt 
teljesítményjellemzők tekintetében is szignifikánsan különböznek. A variancia-analízis a 
vizsgált 42 szempont közül 35-ben szignifikáns különbséget jelzett az egyes csoportok értékei 
között. Ezek alapján a vezető vállalatok csoportja mind a pénzügyi, mind a piaci és a 
működési jellemzők tekintetében átlag feletti teljesítményt nyújt. A lemaradó vállalatok 
fokozott pénzügyi problémák és működési nehézségek jellemzik.
A saját értékelés szerinti vállalati teljesítmény és a jövedelmezőség kapcsolatát vizsgálva a 
lemaradók csoportjában mutatható ki szignifikáns változás. 



92

Ismételten az a megállapítás tehető, hogy az egyes csoportok jövedelmezőségi mutatói nem 
különböznek egymástól olyan mértékben, hogy az statisztikailag is igazolható lenne. Érdekes 
megfigyelni, hogy a 2000-es év adataira kiszámított mutatók hogyan alakulnak az egyes 
csoportokban. (25. sz. tábla)

25. tábla - A jövedelmezőségi mutatók az egyes csoportokban
Vállalati 

csoportok

Árbevétel-

arányos (%)

Vagyonarányos

(%)

Létszámarányos

(eFt/fő)

Eszközarányos

(%)

jövedelem

Lemaradók 6,6 17,1 1029,8 7,5

Átlagosak 3,5 11,1 980,8 5,5

Vezetők 3,0 22,7 521,9 5,7

Forrás: Saját számítások

A táblázat adatai szerint a lemaradók csoportjában volt a legmagasabb az árbevétel-arányos, a 
létszám-arányos és az eszközarányos jövedelmezőségi mutató értéke. A vezetők pedig a 
legalacsonyabb értékeket mutatták az árbevétel-arányos és a létszámarányos nyereséget 
tekintve. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy bár ezek az eltérések igen nagy mértékűnek 
tűnnek, a tesztek szerint elfogadható a várható értékek azonosságának feltételezése.
A változásokat vizsgálva viszont szignifikáns eltéréseket tapasztalunk. 
A lemaradók csoportjában valamennyi jövedelmezőségi mutató jelentősen csökkent 2002-re. 
Ezek közül három változó csökkenése szignifikánsnak is tekinthető28:

• az árbevétel-arányos nyereség (1,3%),

• a vagyon-arányos nyereség (4,3%)

• az eszközarányos nyereség (3,4%).

26. tábla - A lemaradók csoportjába tartozók jövedelmezőségi mutatói

Jövedelmezőségi mutatók 2000 2002 Párosított t-próba 
p-értéke (%)

Árbevétel-arányos nyereség (%) 6,50 01,75 1,3
Vagyonarányos nyereség (%) 17,08 0,09 4,3
Létszámarányos nyereség (eFt/fő) 1029,7750 426,7138 15,0
Eszközarányos nyereség (%) 7,72 02,98 3,4
Jövedelmezőség faktora 0,1759 -0,0081 20,5

Forrás: SPSS, saját számítások

  
28 Zárójelben a p-értékek szerepelnek.
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Ezek alapján megállapítható, hogy a vállalati teljesítmény értékelése szoros kapcsolatban áll a 
jövedelmezőségi mutatók változásával. 
Az átlagosan teljesítők esetében szignifikáns változás nem volt megfigyelhető, illetve 
tendenciát sem tudtam kimutatni. Volt olyan jövedelmezőségi mutató, melynek értéke javult 
(vagyonarányos jövedelmezőség), volt olyan, amely romlott (árbevétel-arányos-, létszám-
arányos nyereség), és olyan is, amely nem változott. (Az eredménytáblák a mellékletben 
találhatók.)
A vezetők esetében - a vagyon-arányos jövedelmezőség kivételével- a jövedelmezőségi 
mutatók javultak, a változások közül a létszám-arányos nyereség növekedése 5,4%-os p-érték 
mellett szignifikánsnak is tekinthető. 

27. tábla - A vezetők csoportjába tartozók jövedelmezőségi mutatóinak változása
Jövedelmezőségi mutatók 2000 2002 Párosított t-próba 

p-értéke (%)
Árbevétel-arányos nyereség (%) 1,99 3,58 72,6
Vagyonarányos nyereség (%) 22,65 18,59 80,3
Létszámarányos nyereség (eFt/fő) 521,8973 974,1410 5,4
Eszközarányos nyereség (%) 5,70 04,85 74,5
Jövedelmezőség faktora -0,0789 0,1762 7,9

Forrás: SPSS, saját számítások

Tehát a vezetők csoportjára is igaz, hogy a jövedelmezőségi mutatók változása 
összefüggésben van a teljesítmény megítélésével. 
Összességében tehát elmondható, hogy a vezetőknek a vállalat teljesítményének megítélésére 
vonatkozó véleménye nem a vállalat jövedelmezőségével, hanem annak változásával van 
összefüggésben. 

V. Piaci koncentráció 

A piaci koncentráció, piacszerkezet jellemzéséhez a K8 (Hány vállalat realizálja a piac teljes 
forgalmának 75%-át?) kérdésre adott válaszokat használtuk. A hiányzó és az értelmetlen 
válaszok (0 vállalat, 3 válaszadó esetében) miatt 233 vállalat volt besorolható. A kategóriák 
értelmezését és a minta megoszlását a 28. táblázat foglalja össze.
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28. tábla - A vizsgált vállalati kör jellemzése a piaci koncentráció szerint

Kategória

A piac teljes 
forgalmának 75%-át 
realizáló vállalatok 

száma 
Vállalatok 

száma

Teljes 
mintában 

% Besorolt %
Koncentrált piac 1-4 vállalat 99 32,89 42,49
Mérsékelten 
koncentrált piac

5-10 vállalat 84 27,91 36,05

Megosztott piac > 10 vállalat 50 16,61 21,46
Összesen 233 77,41 100,00
hiányzó 68 22,59

Teljes minta 301 100
Forrás: Wimmer-Csesznák [2005]

A válaszok alapján a vállalatok legnagyobb része olyan piacon tevékenykedik, ahol a piaci 
forgalom 75%-át legfeljebb 4 vállalat realizálja. 
A koncentrált piacon tevékenykedő vállalatok jövedelmezősége a vizsgált időszakban 
növekedett, valamennyi jövedelmezőségi mutató és a jövedelmezőség faktora alapján 
egyaránt. Ezek közül a változások közül kettő szignifikánsnak is tekinthető. A létszámarányos 
nyereség p-értéke 7,4; a jövedelmezőség faktoráé 3,9%. 

29. tábla - A koncentrált piacon tevékenykedők jövedelmezőségi mutatóinak alakulása

Jövedelmezőségi mutató 2000 2002 Párosított t-próba 
p-értéke (%)

Árbevétel-arányos nyereség (%) 2,26 2,74 84,9
Létszámarányos nyereség (eFt/fő) 725,6479 1395,4438 7,4
Eszközarányos nyereség (%) 4,70 4,02 97,1
Jövedelmezőség faktora -0,1279 0,1471 3,9

Forrás: SPSS, saját számítások 

A másik két csoportban a jövedelmezőség valamennyi mutatószám alapján csökkent. Ezek 
alapján elmondható, hogy a koncentrált piacon tevékenykedő vállalatok növelték 
jövedelmezőségüket 2000-ről 2002-re. (Az eredményeket tartalmazó táblák a mellékletben 
találhatók.)
A kutatók a koncentráció és a jövedelmezőség kapcsolatát vizsgálva általában pozitív irányú 
összefüggést találtak, kivéve Ausztriát, ahol negatívat. (Aiginger és Leo [1991])
Ezen vállalati minta alapján egyik állítás sem igazolható egyértelműen. Elmondható, hogy a 
koncentrált piacon tevékenykedő vállalatok növelték egyedül a jövedelmezőségüket, vagyis 
úgy tűnik, hogy a kapcsolat pozitív. A tényleges együttmozgást alátámasztaná, ha a mérsékelt 
piacon kisebb, míg a teljesen megosztott piacon nagyobb jövedelmezőségcsökkenést 
találnánk.
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Ám ezzel szemben a többi csoportot vizsgálva azt tapasztaltam, hogy a jövedelmezőség 
csökkent, ám nem a megosztott piacon tevékenykedőknél volt a legnagyobb mértékű. A 
mérsékelten koncentrált piacon jelenlévő vállalatoknak csökkent a legnagyobb mértékben a 
jövedelmezősége, a jövedelmezőség faktorának értéke 0,21 egységgel csökkent. A megosztott 
piacon (vagyis ahol több mint 10 vállalat realizálja a forgalom 75%-át) nem volt ennyire 
jelentős mértékű a változás, a faktor is csak 0,08 egységnyit csökkent. Ez viszont a negatív 
irányú kapcsolat meglétét látszik alátámasztani.
A piaci koncentrációval való kapcsolat „iránya” ebből következően nem egyértelműen 
meghatározható. A koncentrált piacon jelen lévő vállalatoknak volt esélyük a jövedelmezőség 
növelésére, vagyis a jelentős koncentráció pozitív hatással van ezekre a mutatókra. 
A mérsékelt illetve a teljesen megosztott piacon tevékenykedők esetében nem tudunk ilyen 
általános érvényű megállapításokat tenni. Ezek alapján a koncentráció és a jövedelmezőség 
kapcsolatának vizsgálata további elemzést, kutatásokat követel.

VI. A vizsgált vállalati kör összefoglaló jellemzése a kiválasztott szempontok szerint

Az előző pontokban bemutattam a minta jellemzésére kialakított kategóriák közül azokat, 
amelyek a jövedelmezőséggel szignifikáns kapcsolatba hozhatók. 

A vizsgálataim alapján kiderült, hogy a változók nem a jövedelmezőségi mutatók aktuális 
nagyságával, hanem azok változásával vannak kapcsolatban. 

A méret változó és a jövedelmezőség változása között pozitív kapcsolatot sikerült 
kimutatnom, a vizsgált periódusban csak a nagyvállalatok jövedelmezősége nőtt, a kis- és 
közepes méretű vállalatoké csökkent; a kisvállalatoké esett vissza leginkább. 

Szintén a jövedelmezőség változásával volt kimutatható kapcsolatban az Unióhoz 
csatlakozásunkkal kapcsolatos várakozásoknak. A várakozások és a jövedelmezőség változása 
között negatív kapcsolat figyelhető meg, vagyis azok a vállalatok a leginkább optimisták, 
amelyek jövedelmezősége a vizsgált évek alatt szignifikánsan csökkent.

A jövedelmezőség és a változásokhoz való viszonyulás között viszont pozitív kapcsolat 
mutatható ki; azok a vállalatok tudták növelni a jövedelmezőségi mutatóikat, amelyek a 
változásokat generálják. A késve reagálók esetében csökkentek a jövedelmezőséget jelző 
mutatószámok. 

A vállalati teljesítmény is a jövedelmezőséggel azonos irányban változik, azok a vállalatok 
kerültek a vezetők közé, amelyek növelni tudták a jövedelmezőségüket. A lemaradók 
jövedelmezősége visszaesett a vizsgált időszakban.

A piaci koncentráció és a jövedelmezőség kapcsolata nem egyértelmű. A koncentrált piacon 
tevékenykedők jövedelmezősége csökkent; ám nem a megosztott piacon jelenlévőké csökkent
a leginkább, hanem a mérsékelten koncentrált piacok esetében.
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4.2.2.3. A jövedelmezőség alakulását befolyásoló változók vizsgálata a mezőgazdasági 

vállalkozásoknál 

Az előzőekben bemutattam, hogy bizonyos változók milyen hatással vannak a vállalati 
jövedelmezőség változására. Ebben a részben azt mutatom be, hogy mindez hogyan alakul a 
mezőgazdasági vállalkozásokban, illetve melyek a fontosabb eltérések. A mintában 26 
mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozás szerepel, amelyek legnagyobb része 
(42,3%-a) a közepes méretűekhez tartozik. A kis- és nagyvállalatok számában nincs jelentős 
különbség, 8 kicsi és 7 nagy méretű vállalkozást találunk a mintában. 

30. tábla - A teljes minta és a mezőgazdasági vállalkozások mintájának megoszlása a 
várakozások szerint

Megnevezés Teljes minta Mezőgazdasági 
vállalkozások

Megoszlása (%)
Optimisták 51,9 62,5
Semlegesek 23,1 12,5
Nehézségre számítók 25,0 25,0
Összesen 100,0 100,0

Forrás: Saját számítások

Az Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos várakozások tekintetében a mezőgazdasági 
vállalkozások megoszlása különbözik a teljes minta megoszlásától. (30. tábla)

A táblázat adataiból leolvasható, hogy a mezőgazdasági vállalakozások közül nehézségekre 
számítók aránya teljesen megegyezik a teljes mintára jellemzővel. A nagy különbség az 
optimisták tekintetében figyelhető meg, a mezőgazdasági vállalkozások sokkal nagyobb 
arányban tekintettek pozitív várakozással az Uniós csatlakozás elé. Ha ezt szembeállítjuk 
azzal a korábbi megfigyeléssel, hogy az optimisták csoportjába azok kerültek, akik jelentős 
jövedelmezőségcsökkenést tapasztaltak az utóbbi években, akkor várakozásaink szerint a 
mezőgazdasági vállalkozások esetén is csökkent a jövedelmezőség. 

A változásokhoz való viszonnyal kapcsolatban is hasonló megállapítás tehető, hiszen a 
mezőgazdasági vállalkozások esetén jóval kisebb a változásokat befolyásolók, illetve az arra 
felkészülők aránya, mint a teljes mintában. 
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31. tábla - A teljes minta és a mezőgazdasági vállalkozások mintájának megoszlása a 
reagálóképesség szerint

Kategória elnevezése A teljes mintában besorolt A mezőgazdasági 
vállalkozások megoszlása (%)

A változásokat nehezen követők 13,8 28,0
A változásokra késve reagálók 36,9 40,0
A változásokra felkészülők 37,2 24,0
A változásokat befolyásolók 12,1 8,0

Összesen 100,0 100,0
Forrás: Saját számítások 

Korábbi megállapításaimból ismert, hogy a vállalat reagáló-képessége, a környezeti 
kihívásokra adott reakciója hatással van a jövedelmezőség változására. Azok a vállalatok, 
melyek késve ismerik fel a változásokat, vagy azokra nehezen reagálnak –a mezőgazdasági 
vállalkozások ebbe a csoportba tartoznak- a jövedelmezőségük csökkenésével kell, hogy 
számoljanak. A vizsgált két évben azok a gazdálkodók tudták a jövedelmezőségüket növelni, 
amelyek a változásokat maguk generálták, vagyis elébe mentek a piaci változásoknak, ami az 
agrárvállalkozókra kevéssé volt jellemző.

A vállalati teljesítmény szerinti megoszlások vizsgálata előtt fontosnak tartom megjegyezni, 
hogy a mezőgazdasági vállalkozások közül hármat nem sikerült besorolni, ami ilyen minta-
elemszám mellett már 11,5%-ot jelent. 

32. tábla - A teljes minta és a mezőgazdasági vállalkozások mintájának megoszlása a 
teljesítmény szerint

Kategória elnevezése
A teljes mintában 

besorolt 
A 

mezőgazdasági 
vállalkozások megoszlása (%)

Lemaradók 30,7 26,0
Átlagosan teljesítők 35,4 43,5
Vezetők 33,9 30,4

Összesen 100,0 100,0
Forrás: Saját számítások 

Ezek alapján az a megállapítás tehető, hogy a vállalkozások jelentős része az átlagosan 
teljesítők közé sorolta magát, a teljes mintához viszonyítva kevesebben mondták vállalatukat 
lemaradónak, illetve vezetőnek. A jövedelmezőség teljes mintában való változásának 
vizsgálatakor megfigyelhető volt, hogy csak a vezető vállalkozások tudták növelni a 
jövedelmezőségüket, amire ezek szerint a mezőgazdasági vállalkozásoknak kevés esélyük 
volt.
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A koncentrációval kapcsolatban nem mutatom be a minta és az agrárgazdasági vállalkozások 
közötti különbségeket, hiszen ekkor 10 vállalkozás nem volt besorolható, ami igen nagy 
mértékben torzítaná a megállapításokat. 29

A mezőgazdasági vállalkozásokra tett megállapítások alapján várható, hogy a 
jövedelmezőségük csökkent a vizsgált időszakban, amit a 33. táblázat adatai be is igazoltak. 

A táblázat adatai alapján a mezőgazdasági vállalkozások jövedelmezőségi mutatói egy mutató 

kivételével csökkentek. A létszámarányos jövedelem növekedett, ami pozitív változásként 

értékelhető, ám ennek egyetlen oka, hogy a vállalatok átlagos létszáma 11,2%-kal csökkent a 

két év alatt. 

33. tábla - A jövedelmezőségi mutatók változásának összehasonlítása

Jövedelem-mutató Mezőgazdasági vállalkozások Teljes minta

Árbevétel-arányos
(%)

2000 5,97 4,1

2002 4,02 2,9

Változás (%) 67,3 70,7

Vagyonarányos (%)

2000 12,3 10,5

2002 11,1 11,5

Változás (%) 90,2 109,5

Létszám-arányos
(eFt/fő)

2000 965,2 819,3

2002 1219,5 731,8

Változás (%) 126,3 89,3

Eszközarányos (%)

2000 8,95 6,2

2002 6,1 4,6

Változás (%) 68,2 74,2
Forrás: Saját számítások

Összefoglalóan megállapítható, hogy a mezőgazdasági vállalkozások csoportjában nagyobb 
arányban fordulnak elő a kisvállalatok, akik optimisták az EU-csatlakozást illetően, mint a 
teljes mintában. Ennek egyik oka lehet, hogy a csatlakozással megváltozott támogatási 
rendszer miatt optimistábbak a mezőgazdasági vállalkozások. Az agrárgazdaságban 
tevékenykedők a változásokat jellemzően késve ismerik fel, saját jellemzésük szerint is 
inkább csak átlagos a teljesítményük. Mindezek a tényezők az előbbi megfigyelések alapján 

  
29 Ugyanakkor megjegyzem, hogy a 16 besorolható vállalat közül csak három tevékenykedik koncentrált piacon, 
ahol legfeljebb 4 vállalat realizálja a teljes forgalom 75%-át. 
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negatív kapcsolatban vannak a jövedelmezőség alakulásával. A jövedelmezőség csökkenését 
– egy mutató kivételével - meg is figyelhettük a mintában szereplő vállalkozások esetében. A 
csökkenések mértéke nem bizonyult szignifikánsnak egyik változóra sem. Ezzel együtt 
megállapítható, hogy a mezőgazdasági vállalkozásokra is igazak a korábban tett 
megállapítások, vagyis az, hogy

• a vállalat mérete,

• az EU-csatlakozással kapcsolatos várakozások,

• a változásokhoz való viszonyulás,

• a vállalati teljesítmény megítélése 

jelentősen befolyásolják a vállalatok jövedelmezőségi helyzetét. 

4.2.2.4. A jövedelmezőség alakulását befolyásoló változók szerinti csoportok a 

mintában

Az előzőekben vizsgált változók (vagyis a méret, a várakozások, a változásokhoz való 
viszony, a teljesítmény és a piaci koncentráció) alapján a vállalataink klaszteranalízis 
segítségével csoportokba sorolhatók, melynek során figyelembe vettem, hogy az ismérvek 
nem folytonos változok. A vállalatok közül 193 volt besorolható, 4 csoportba. A klaszterek 
számának meghatározása az Akaike-féle információs kritérium szerint történt. A legnagyobb 
elemszámú a 2. klaszter lett, ide tartozik a besorolható vállalatok 29%-a. A klaszterek szerinti 
megoszlásokat tartalmazza a 34. sz. tábla. 

34. tábla - A vállalkozások klaszterenkénti megoszlása

Klaszter
Vállalatok 

száma
A vállalatok 

megoszlása %
1 47 24,4%
2 56 29,0%
3 55 28,5%
4 35 18,1%
Együtt 193 100,0%

Forrás: Saját számítások

Az egyes klaszterek jellemzésére felhasználhatjuk a képzésük során használt változókat. A 
vállalatméret szerinti megoszlásokat elemezve megállapítható, hogy az első klaszterbe került 
a kisvállalatok jelentős része és a nagyvállalatoknak mintegy negyede; ebben a csoportban 
nincs közepes méretű vállalat. A közepes méretű vállalkozások nagyobb része a második 
klaszterben szerepel, ebbe a csoportba ezen kívül csak egy nagyvállalat került. A közepes 
vállalatok negyede a harmadik csoportban van, amelyben a legtöbb vállalat nagy méretű. A 
negyedik klaszter nagyvállalatokat és 2 kisvállalatot tartalmaz. 
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35. tábla - A különböző méretű vállalkozások klaszterenkénti megoszlása

Klaszter Kisvállalat Középvállalat Nagyvállalat
száma megoszlása % száma megoszlása % száma megoszlása %

1 24 66,7% 0 0,0% 23 27,7%
2 0 0,0% 55 74,3% 1 1,2%
3 10 27,8% 19 25,7% 26 31,3%
4 2 5,6% 0 0,0% 33 39,8%
Együtt 36 100,0% 74 100,0% 83 100,0%

Forrás: Saját számítás

Az EU-csatlakozással kapcsolatos várakozások tekintetében nem egységes a kép. A 
besorolható 193 vállalat igen nagy része (100) inkább optimista volt a csatlakozást 
megelőzően. Ezeknek a vállalatoknak a jelentős része a 2. klaszterbe tartozik; megközelítőleg 
negyedük az első és a harmadik csoportba sorolható. A semlegesek közül 4 vállalat került a 
második csoportba, a többi vállalakozás azonos arányban a másik három klaszterbe sorolható. 
A nehézségekre számítók közül egy sem került a 4. csoportba. 

36. tábla - A klaszterenkénti megoszlások a különböző várakozású vállalatoknál

Klaszter Lehetőséget lát, optimista
Semleges, nem vár 

változást
Inkább nehézségekre 

számít

száma megoszlása % száma megoszlása % száma megoszlása %
1 21 21,0% 14 28,6% 12 27,3%
2 36 36,0% 4 8,2% 16 36,4%
3 25 25,0% 14 28,6% 16 36,4%
4 18 18,0% 17 34,7% 0 0,0%
Együtt 100 100,0% 49 100,0% 44 100,0%

Forrás: Saját számítások

A változással kapcsolatos viszonnyal kapcsolatban fontos, hogy a változásokat nehezen 
követők jelentős része a harmadik csoportban van, illetve ilyen típusú vállalat nem szerepel a 
negyedik klaszterben. A negyedik csoportban a változásokat befolyásolók 60%-a és a 
változásokra felkészülők közül 20 vállalat szerepel. Az első klaszterben jellemzően a 
változásokra késve reagálók, kisebb részben az arra felkészülő kerültek.
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37. tábla - A klaszterenkénti megoszlások a különböző reagólóképességű vállalatoknál

Klaszter
A változásokat 

nehezen követők
A változásokra 
késve reagálók

A változásokra 
felkészülők

A változásokat 
befolyásolók

száma
megoszlás

% száma
megoszlás

% száma
megoszlás

% száma
megoszlás 

%
1 3 10,7% 23 33,3% 16 22,5% 5 20,0%
2 6 21,4% 20 29,0% 25 35,2% 5 20,0%
3 19 67,9% 26 37,7% 10 14,1% 0 0,0%
4 0 0,0% 0 0,0% 20 28,2% 15 60,0%
Együtt 28 100,0% 69 100,0% 71 100,0% 25 100,0%

Forrás: Saját számítások

A teljesítmény szerinti megoszlásokat vizsgálva fontos megállapítás, hogy a lemaradók 
nagyobb része (83,1%-a) a harmadik csoportban szerepel. Az első klaszter az átlagosan 
teljesítőké, míg a negyedik a vezető vállalatoké. A második csoportban a vezetők és az 
átlagosan teljesítők is szerepelnek. (38. sz. tábla)

38. tábla - A klaszterenkénti megoszlások a különböző teljesítményű vállalkozásoknál

Klaszter Lemaradók Átlagosan teljesítők Vezetők
száma megoszlása % száma megoszlása % száma megoszlása %

1 1 1,7% 41 60,3% 5 7,6%
2 6 10,2% 27 39,7% 23 34,8%
3 49 83,1% 0 0,0% 6 9,1%
4 3 5,1% 0 0,0% 32 48,5%
Együtt 59 100,0% 68 100,0% 66 100,0%

Forrás: Saját számítások

A koncentráció tekintetében nem különböznek jelentősen a csoportok, a megoszlások 
megközelítőleg azonosak. Jellemző azonban, hogy a negyedik csoportba került vállalatok 
leginkább koncentrált piacon tevékenykednek. A többi csoportra általánosítható megállapítás 
nem tehető. 



102

39. tábla - A klaszterenkénti megoszlások a különböző piacokon tevékenykedő vállalati 
csoportokban

Klaszter Koncentrált piac Mérsékelten koncentrált piac Megosztott piac
száma megoszlás % száma megoszlás % száma megoszlása %

1 17 21,8% 20 27,8% 10 23,3%
2 23 29,5% 19 26,4% 14 32,6%
3 18 23,1% 24 33,3% 13 30,2%
4 20 25,6% 9 12,5% 6 14,0%
Együtt 78 100,0% 72 100,0% 43 100,0%

Forrás: Saját számítások

Az egyes klaszterek elnevezése előtt megvizsgálható, hogy a csoport kialakulásában mely 
változó(k) szerepe volt fontos. Az egyes klaszterek esetében a változók fontosságát mutató 
ábrák a mellékletben találhatók. Az első csoport kialakulásában jelentős szerepe volt a 
vállalati teljesítménynek, ide tartoznak azok a vállalkozások, melyek saját magukat átlagosan 
teljesítőnek tartották. Ezen kívül a vállalat méretének is hatása volt a csoportba sorolásra, 
jellemzően kisméretű vállalkozások kerültek ide. 
A második klaszter kialakulásakor a méretnek volt a legnagyobb jelentősége, a közepes 
méretű vállalkozások kerültek ebbe a csoportba, akiknek a teljesítménye átlagosnak, vagy 
attól jobbnak tekinthető. Ezen kívül fontos, hogy az EU-csatlakozással kapcsolatban nem 
semlegesek; optimisták, vagy nehézségekre számítanak. 

A teljesítmény és a változásokhoz való viszony játszott jelentős szerepet a harmadik klaszter 
kialakítása során. Ebbe a csoportba azok a vállalatok tartoznak, melyek önmagukat 
jellemzően lemaradónak tartották, akik a változásokra is késve reagálnak. 

A negyedik csoport kialakulásakor szinte valamennyi változónak fontos szerepe volt. A 
leginkább a vállalati teljesítmény befolyásolta a csoport kialakulását, a vezető vállalatok 
kerültek ebbe a csoportba. A változásokat jellemzően ezek a vállalatok generálják, amelyek 
jellemzően nagy méretűek. Az EU-csatlakozással kapcsolatban jellemzően semlegesek, vagy 
optimisták, akik koncentrált piacon tevékenykednek. 

Az előzőek alapján az egyes klaszterek jellemzését illetve megnevezését tartalmazza a 40. sz. 
tábla.
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40. tábla - Az egyes klaszterek jellemzői
Klaszter 1. 2. 3. 4.

Méret Kisvállalat

(nagyvállalat)

Közepes Közepes- nagy Nagyvállalat

EU-csatlakozás Semleges 

(nehézségek)

Nem semleges Nehézségek

(semleges)

Semleges

(Optimista)

Változások Késve reagál

(felkészül)

Késve -felkészül Késve reagál 

(nehezen követ)

Befolyásolók 

(felkészülők)

Teljesítmény Átlagos Átlagos

(vezető)

Lemaradó Vezető

Koncentráció Mérsékelten 

koncentrált

Megosztott piac Mérsékelten 

koncentrált 

Koncentrált piac

Megnevezés Kétséges Stagnáló Leszakadó Prosperáló

Forrás: Saját elemzések

Az első csoportot kétségesnek neveztem el, mert bár önmaguk teljesítményét átlagosnak 
tartják, a változásokra csak késve reagálnak. Jellemzően kisvállalatok kerültek ebbe a 
csoportba, melyek az EU-val kapcsolatban inkább semlegesek, vagy nehézségeket várnak. A 
vállalakozás jövőjét az döntheti el, hogy a rugalmasságukat tudják-e a későbbiekben javítani.

Az előző csoporttól valamivel jobb helyzetben vannak a második klaszterbe tartózó 
vállalatok, melyek közepes méretűek, akik az átlagostól valamivel jobb teljesítménnyel
rendelkeznek. Ezek a vállalatok jellemzően megosztott piacon tevékenykednek; akiket 
stagnálónak neveztem, szinte minden szempontból közepesnek tekinthetők. 

A legrosszabb helyzetben a harmadik klaszter vállalatai vannak, amelyek jellemzően olyan 
közepes illetve nagyvállalatok, amelyek a változásokat nehezen követik, azokra késve 
reagálnak, saját értékelésük szerint is a rossz a teljesítményük. Az Unióhoz csatlakozással 
kapcsolatban is jellemzően nehézségeket látnak. Ebbe a csoportba a leszakadó vállalatok 
kerültek. 

A prosperáló, jó teljesítményű vállalatok alkotják a negyedik klasztert, melyek olyan 
nagyvállalatok, amelyek a piaci változásokat generálják, koncentrált piacon tevékenykednek, 
illetve saját értékelésük szerint is a vezetők közé sorolhatók. 
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A vállalatok csoportosítása után megvizsgáltam, hogy az egyes csoportokban hogyan alakult a 
jövedelmezőségi mutatók nagysága a vizsgált két évben. Ehhez az egyes változók 
különbségét képeztem, mivel ez jobban mutatja a változások irányát, mint a hányadosok.30

A 41. sz. tábla a négy jövedelmezőségi mutató különbségeit tartalmazza klaszterenként. A 

táblázat adatai alátámasztják a klaszteranalízis eredményeit, vagyis azt, hogy a vizsgált 

változók alapján olyan csoportok képezhetők, melyek jövedelmezősége különbözőképpen 

alakult.

41. tábla - Az egyes csoportok átlagos jövedelmezőségi mutatóinak értéke

Jövedelmezőségi mutató Kétséges Stagnáló Leszakadó Prosperáló

Árbevétel-arányos (%) -5,3 -0,1 -19,5 4,7

Vagyonarányos (%) -14,4 -10,0 -24,2 31,3

Létszámarányos (eFt/fő) -753,19 190,52 -28,98 1098,09

Eszközarányos (%) -2,2 -1,1 -3,7 4,3

Forrás: Saját számítások 

A legnagyobb mértékben a leszakadók csoportjában csökkentek a jövedelmezőségi mutatók, a 
létszám-arányos nyereség kivételével. A kétségesek is igen jelentős 
jövedelmezőségcsökkenést szenvedtek el a vizsgált időszakban. A stagnálók jövedelmezősége 
minimális mértékben csökkent, a létszám-arányos eredmény növekedett is. 

A jövedelmezőségi mutatók is alátámasztották, hogy a legjobb eredményei a prosperáló 
vállalatoknak vannak. Ebben a csoportban valamennyi jövedelmezőségi mutató értéke 
növekedett, a létszám-arányos nyereség igen jelentős mértékben (1098,09 ezer Ft/fővel). 

Általánosan tehát levonható a következtetés, hogy az elemzésben szereplő változók:

- a vállalat mérete,

- az Unióval kapcsolatos várakozások,

- a vállalat változásokhoz való viszonya,

- a teljesítmény,

- a piaci koncentráció mértéke

igen jelentős hatással voltak a vizsgált periódusban a jövedelmezőség alakulására. 

  
30 Ha a jövedelmezőségi mutató mindkét évben negatív volt, akkor a hányadosuk pozitív változást mutatna. A 
két mutató különbsége viszont azt fogja jelezni, hogy javult vagy romlott a vizsgált vállalakozás 
jövedelmezősége.
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Új kutatási eredmények
Vizsgálataim során a következő új vagy újszerű eredményekre jutottam:

1. Elvégeztem a jövedelmezőségi vizsgálatokra vonatkozó hazai és a nemzetközi 
szakirodalom monografikus feldolgozását. Összehasonlítottam az általában használt 
mutatószámokat, ezek alapján szintetizáltam és rendszereztem azokat, amelyek segítségével a 
vállalatok jövedelmezősége tudományosan vizsgálható. Bemutattam, hogy a mezőgazdasági 
kibocsátás, illetve BHÉ idősoros adatainak jelentős része autoregresszív folyamatként 
kezelendő. A magyar agrárközgazdasági szakirodalomban elsőként mutattam be a Prais-
Winsten módszer alkalmazását, mely rövid idősorok esetén a főbb tendenciák leírására illetve 
az összefüggések feltárására alkalmazható.

2. Bemutattam az agrárolló elmúlt 15 évben bekövetkezett változását; ezzel kapcsolatban 
megvizsgáltam az agrárolló hatását a mezőgazdasági kibocsátásokra. Bizonyítottam, hogy az 
agrárolló változásának negatív hatása a bruttó termelésre jutó hozzáadott érték alakulására 
közvetlenül nem mutatható ki. Ezen túlmenően bizonyítottam, hogy az agrárollót kifejező 
árarány-változás mellett a fő hatásmechanizmusok feltárásához a mezőgazdasági termelői 
árindex és az input ipari árindex változásának vizsgálatára különösen nagy hangsúlyt kell 
helyezni. 

3. Kérdőíves felmérés adatai alapján korszerű matematikai-statisztikai módszerekkel 
igazoltam azt a feltételezést, hogy a mezőgazdasági vállalkozások esetén a jövedelmezőség 
elemzésében nagyobb jelentősége van a vagyon-arányos jövedelmezőség vizsgálatának, mint 
a nem mezőgazdaságiaknál. A faktoranalízis eredménye szerint a vizsgált változók 
információtartalmának jelentős része faktorokba sűríthető. Minden esetben megjelent egy a 
jövedelmezőséget jellemző faktor, mely előzetes várakozásainknak megfelelően tartalmazta a 
4 jövedelmezőségi mutatót. A jövedelmezőség jellemzésére általánosan leginkább az eszköz-
arányos és az árbevétel-arányos nyereség használható. A mezőgazdasági vállalkozások 
jövedelmezőségét vizsgálva a vagyon-arányos nyereség vizsgálatának nagyobb jelentősége 
van, mint a teljes vállalati mintában, ugyanakkor a létszám-arányos nyereség vizsgálatának 
kisebb a jelentősége. 

4. Statisztikai próbákkal illetve klaszteranalízis segítségével bizonyítottam, hogy a vizsgált 
időszakban a vállalatok egyes csoportjaiban a jövedelmezőség alakulását legalább 95%-os 
megbízhatósággal befolyásolta:

- a vállalat mérete,

- változásokhoz való viszonya,

- teljesítményének alakulása,

- az Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos várakozások,

- a piaci koncentráció, ezért ezen tényezők hatását a vállalati vezetőknek a stratégiai döntések 
meghozatala során figyelembe kell venni.
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

Kutatásom során a jövedelmezőség alakulásával kapcsolatos különböző hipotéziseket 
fogalmaztam meg, melyeket korszerű módszerekkel próbáltam ellenőrizni. A vizsgálatok két 
nagy csoportot öleltek fel; egy makro- és egy mikroökonómiai megközelítést. 

A makroökonómiai elemzések során az agrárgazdaság jövedelmezőségének idősoros 
változásait figyeltem meg, külön hangsúlyt helyezve az agrárgazdaság helyzetét alapvetően 
befolyásoló agrárolló vizsgálatára. Ennek során a korreláció- és regressziószámítás 
eredményeinek segítségével megállapítottam, hogy az agrárolló nyílása önmagában nem 
befolyásolja a mezőgazdasági kibocsátások időbeni változását. Elsősorban azért, mert a 
kétféle árindex hatása az aggregált mutatóban eliminálódik. Ezt a korrelációs mátrix adatai is 
alátámasztják. Az agrárolló esetében a késleltetés már nem bizonyult szignifikánsnak, az 
árindexek azonban szignifikáns kapcsolatban állnak a mezőgazdasági és a nemzetgazdasági 
kibocsátás adataival. Ezért fontos, hogy külön vizsgáljuk a mezőgazdasági és az ipari 
árindexek alakulását, illetve az árarányok alakulásának hosszabb távú hatásait is akkor tudjuk 
kimutatni, ha külön vizsgáljuk az agrárolló árindexeit.

Az idősoros adatok elemzése szempontjából fontos következtetés, hogy a vizsgált gazdasági 
adatok jelentős része autoregresszív folyamatként írható fel. Ennek kapcsán bemutattam, hogy 
a ráfordítások kisebb mértékben függenek saját korábbi értékeiktől, mint a GDP illetve a 
mezőgazdaság esetén a BHÉ. Ez azt jelenti, hogy a GDP (és a BHÉ) igen nagy tehetetlenségű 
folyamat, egyik évről a másikra nem változik jelentős mértékben. A ráfordítások 
tehetetlensége sokkal kisebb, vagyis rugalmasabban reagált az árak változására. Ebből az 
következik, hogy előrejelzések készítésekor az idősor korábbi adatait is figyelembe kell venni, 
különösen a GDP és a mezőgazdaság esetében a BHÉ vizsgálatakor.

Az eredményeim egyértelműen bizonyítják, hogy a regresssziószámítások során figyelembe 
kell venni az autokorreláció vizsgálatára használható tesztek eredményeit, hiszen mint 
bemutattam, ezek nélkül következtetéseink félrevezetők lehetnek. 

Hasonló okok miatt fontos a sztochasztikus idősorelemzés eszköztárának alkalmazása is. A 
determinisztikus idősorelemzés feltételezése a hosszú távú tendencia meglétéről nagyon 
gyakran nem teljesül a gyakorlatban (vagyis különösen az elmúlt 15 év fejlődéstörténetében a 
mezőgazdasági termelést hektikus, inkább kiszámíthatatlan változások jellemezték.) A
mezőgazdasági vállalkozások reakcióinak előrejelzése, illetve a kibocsátási adatok becslése 
külön módszertani problémát és feladatot jelent. 
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A mikroökonómiai vizsgálataim során megállapítottam, hogy a mezőgazdasági vállalkozások 
esetében nem ugyanazok a mutatószámok a fontosak a jövedelmezőség vizsgálatakor, mint a 
nem mezőgazdaságiak esetében. A különböző gazdasági ágakban (tehát más forrás-
szerkezettel) tevékenykedő vállalkozások jövedelmezőségének összehasonlítására leginkább 
az eszköz-arányos és az árbevétel-arányos nyereség használható. A szakirodalomban is ezek a 
leginkább elterjedt mutatószámok. A mezőgazdasági vállalkozások esetében a vagyon-
arányos nyereség vizsgálatának van kiemelt jelentősége. 

A vállalati adatbázison végzett statisztikai tesztek bizonyítják, hogy a jövedelmezőség 
alakulása kapcsolatban van a vállalat méretével. A kisvállalatok jövedelmezősége 
szignifikánsan csökkent, a nagyvállalatoké növekedett. Fontosnak tartom megjegyezni, 
elemzéseim szerint a vállalati méret nem a jövedelmezőség nagyságát, hanem inkább a 
jövedelmezőségi változásokat, azok lehetőségét, döntési mozgásterét határozza meg. 

A jövedelmezőség alakulására hatással volt a vállalatok Unióhoz való csatlakozással 
kapcsolatos várakozása. Az optimista csoportba tartozó vállalkozások jövedelmezősége 
csökkent a vizsgált periódusban, ennek oka nagyrészt a vetítési alapok, vagyis a vagyon és az 
eszközérték növekedése. Ebbe a csoportba olyan vállalkozások kerültek, melyek a vizsgált két 
évben jelentősen növelték az eszközeik, vagyonuk értékét, ám a nyereségük nem nőtt ilyen 
mértékben. 

A vállalatok fontos jellemzője a változásokhoz való viszony, a reagálóképesség. Igazolható, 
hogy csak azok a vállalatok voltak képesek a jövedelmezőségüket növelni, amelyek a 
változásoknak elébe mentek, esetleg azokat maguk generálták. A változásokra késve reagálók 
pedig igen nehéz helyzetbe kerülhetnek.

A vállalatok a kérdőívben feltett kérdések alapján értékelték saját teljesítményüket is. 
Megállapítható, hogy azokban a vállalkozásokban, ahol reálisan értékelték teljesítményüket, 
illetve „teljesítőképességüket”, általában kedvező irányban mozdult el a jövedelmezőség 
változása is. Ezek a vállalatok tehát reálisabb döntéseket hoztak a termelési tényezők közötti 
ésszerű arányok kialakításakor. 

A vállalati adatbázis eredményei alapján a piaci koncentráció és a jövedelmezőség 
viszonyának vizsgálata kiemelt fontosságú lehet. A kapcsolat iránya nem egyértelmű, ami 
mindenképpen további vizsgálatokat igényel.
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ÖSSZEFOGLALÁS

A közgazdasági elemzések sorában a jövedelemtermelési lehetőségek vizsgálata kiemelt 
jelentőségű, hiszen a gazdasági szervezetek alapvető célja a profitmaximalizálás. Ma már 
elsősorban az EU-csatlakozás következtében megjelentek olyan társadalmi-szociális 
problémák, - mint pl. a vidékfejlesztés – amelyek a profitmaximalizálás vizsgálatán túl egyéb 
elemzési megközelítéseket is igényelnek. 

A jövedelmezőség vizsgálata makrogazdasági szempontból is kiemelt, mivel az adott 
ágazatban tevékenykedő vállalkozások teljesítménye hatással van az ágazat nemzetgazdasági 
helyzetére. Különösen fontos azon összefüggések vizsgálata, amelyek a gazdálkodók számára 
adottságként jelentkeznek, azokat nem befolyásolhatják, ám a jövedelmezőségükre hatással 
vannak. 

A kutatás elején kitűzött célok megvalósítása, illetve a hipotéziseim ellenőrzése érdekében a 
következő feladatokat végeztem el:

• Áttanulmányoztam a hazai és nemzetközi irodalmat elsősorban a fogalomhasználatra,
illetve a mutatószámok tartalmára fókuszálva. Fontos feladatnak tekintettem a 
jövedelmezőséggel kapcsolatos összefüggések feltárását, a befolyásoló tényezők 
rendszerezését. 

• Feltártam az egyes mutatók kiszámításának módját, tartalmát, ezek alapján 
kiválasztottam azokat, amelyek a vizsgálataim szempontjából meghatározó 
jelentőségűek.

• Összeállítottam azokat az adatbázisokat, amelyek segítségével kutatási céljaim 
elérhetők, illetve a feladatok megoldhatók. Mivel kettős célom volt, így két adatbázist 
használtam az elemzések során: 31: 

o Makrogazdasági adatbázis (1990 és 2005 között);

o Egy 300 elemű vállalati minta adathalmaza (2000-re és 2002-re vonatkozó 
adatok). 

• Kiválasztottam azokat a statisztikai módszereket, amelyek segítségével az adatok 
megfelelően elemezhetők. 

  
31 Az adatbázisok részletes bemutatása az Anyag és módszer fejezetben található. 
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• A gyakorlati vizsgálatok és számítások elvégzése után különböző összefüggéseket 
mutattam ki és következtetéseket vontam le az agrárgazdaság jövedelemhelyzetére, 
illetve a vállalati jövedelmeket befolyásoló tényezők hatására vonatkozóan. 

Az ágazat helyzetének felmérésekor elemeztem a mezőgazdasági jövedelmet, illetve a 
jövedelemtermelő képességet befolyásoló tényezőket. A szakirodalom szerint a 
mezőgazdaságban a jövedelmezőség illetve a jövedelemtermelő képesség a rendszerváltozás 
utáni években folyamatosan csökkent. A kimutatott csökkenés mértéke attól függően, hogy 
milyen adatbázis és milyen mutatószámok használatával történt, igen különböző. A gazdasági 
elemzők a csökkenés okaiként is igen sok tényezőt felsoroltak. Ilyen tényező többek között az 
agrárolló, mellyel kapcsolatban megállapítottam, hogy 1990-hez képest a mezőgazdaság 
szempontjából kedvezőtlenül alakult. Megállapítottam, hogy az agrárolló közvetlen negatív 
hatása a mezőgazdasági kibocsátásokra nem mutatható ki, ezért nagy jelentőséget 
tulajdonítottam a ráfordítások árainak, illetve a termelői árindex alakulásának vizsgálatára is. 

A mezőgazdasági kibocsátással illetve a GDP-vel kapcsolatos fontos megállapítás, hogy azok 
értéke jelentős mértékben függ saját korábbi értékeitől, ami arra utal, hogy ezek 
autoregresszív folyamatként írhatók le. A makrogazdasági idősorok elemzésekor igen nagy 
jelentősége van a sztochasztikus idősor-elemzési módszereknek is. 

A vállalati jövedelmezőség mutatószámainak vizsgálatával kapcsolatban megállapítható, hogy 
a változók információtartalmának jelentős része faktorokba sűríthető. Minden modell 
esetében több mint 80% a megmagyarázott szórásnégyzet, ami azt jelenti, hogy a mutatókból 
nyerhető információk jelentős része a háttérváltozókkal megmagyarázható. Minden esetben 
megjelent egy, a jövedelmezőséget kifejező faktor, mely előzetes várakozásainknak 
megfelelően tartalmazta a 4 jövedelmezőségi mutatót. A jövedelmezőség jellemzésére 
általánosan leginkább az eszköz-arányos és az árbevétel-arányos nyereség használható. Ez 
arra utal, hogy ha különböző ágazatban tevékenykedő vállalatok jövedelmezőségét szeretnénk 
összehasonlítani, akkor arra leginkább ez a két mutató alkalmas. A mezőgazdasági 
vállalkozások jövedelmezőségét vizsgálva a vagyon-arányos nyereség vizsgálatának nagyobb 
jelentősége van, mint a teljes vállalati mintában, ugyanakkor a létszám-arányos nyereség 
vizsgálatának kisebb a jelentősége. Minden vizsgálat esetében kialakult a likviditást jellemző 
faktor, mely a likviditási ráta és gyorsráta változókkal van szoros kapcsolatban. Valamennyi 
esetben megjelent a tőkét jellemző faktor, melynek tartalma azonban eltérő a mezőgazdasági 
vállalkozások esetében.

Vizsgálataim szerint a vállalatok jövedelmezőségének alakulását a vizsgált időszakban 
jelentősen befolyásolta 

- a vállalat mérete 
- várakozásaik,
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- reagálóképességük,
- teljesítményük, 

- a piaci koncentráció mértéke. 

A változók közül a reagálóképesség és a vállalati teljesítmény alakulását a vállalati 
menedzsment színvonala határozza meg. 

Több szerző is foglalkozott a vállalat méretének és jövedelmezőségének kapcsolatával, a
változók között pozitív összefüggést mutatnak ki általában, vagyis a nagyobb méretű 
gazdálkodó egységek jellemzően nagyobb jövedelmezőséggel dolgoznak. Nekem ilyen 
jellegű kapcsolatot alapvetően nem sikerült kimutatnom, ugyanakkor a mutatók változása 
több esetben szignifikánsnak mutatkozott. A változásokat tekintve megállapítható, hogy csak 
a nagyvállalatok esetében növekedett az árbevétel-arányos nyereség értéke, két év alatt 
másfélszeresére. A kisvállalatok jövedelmezőségi viszonyait tekintve drasztikus csökkenés 
figyelhető meg. Ezek alapján felmerülhet, hogy a méret jelentősége nem abban jelentkezik, 
hogy a vállalat jövedelmezősége a többi csoporthoz mérten mekkora, a méret a változás 
lehetőségére van hatással. 

A csatlakozással kapcsolatos várakozások szerint a vállalatok három csoportba sorolhatók, 
optimisták, semlegesek, pesszimisták. A jövedelmezőségi mutatók változását vizsgálva az 
optimista csoportba tartozókra vonatkozóan szignifikáns különbségek figyelhetők meg. A 
vagyonarányos és az eszköz-arányos jövedelmezőség 2000-ről 2002-re jelentősen csökkent. 
Vagyis az optimista csoportba azok a vállalkozások kerültek, akiknek 2000-ben az átlagosnál 
magasabb jövedelmezőségi mutatóik voltak, amelyek azonban 2002-re jelentős mértékben 
csökkentek. Az Unióhoz való csatlakozástól valószínűleg lehetőségeik javulását várták, 
vagyis azt, hogy javíthatnak jövedelmezőségi pozíciójukon.

A nehézségekre számítóknál szintén csökkentek a jövedelmezőségi mutatók, a 
létszámarányos eredmény átlagos értéke negatív is lett. Ezzel együtt a változások nem voltak 
statisztikailag igazolhatók. 

A változásokhoz való viszonyulás, reagáló-képesség szerint 4 csoportba sorolhatók a 
vállalkozások. A változásokat nehezen követőknek, és azoknak a vállalatoknak, amelyek a 
változásokra késve reagálnak a jövedelmezőség jellemzően csökkent a vizsgálat időszakban.
A változásokra felkészülő vállalkozások jövedelmezőségi mutatói kis mértékben változtak, 
növekedtek vagy csökkentek. 

Szignifikánsan növekedett viszont a változásokat befolyásolók esetében a létszám-arányos 
jövedelmezőségi mutató. Ennek a mutatónak az értéke több mint kétszeresére emelkedett a 2 
év alatt. Ebben a csoportban a jövedelmezőség növekedett, ami a faktor értékének jelentős 
emelkedésében is megmutatkozott. 
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Összefoglalóan megállapíthatjuk tehát, hogy a vállalat reagáló-képessége, a környezeti 
kihívásokra adott reakciói hatással vannak a jövedelmezőségére. Azok a vállalatok, melyek 
késve ismerik fel a változásokat, vagy azokra nehezen reagálnak, a jövedelmezőségük 
csökkenésével kell, hogy szembesüljenek. Azok a gazdálkodók tudták a vizsgált időszakban a 
jövedelmezőségüket növelni, amelyek a változásokat maguk generálták, vagyis elébe mentek 
a piaci változásoknak.

A vállalati teljesítmény szerinti csoportképzés a felső vezetők által adott értékelés alapján 
történt, klaszterelemzés segítségével. A válaszadók az árbevétel-arányos nyereségüket, a 
tőkejövedelmezőségüket, a piaci részesedésüket, a technológiai és a menedzsment 
színvonalát, a termék illetve szolgáltatás minőségét jellemezték. A vállalatok az iparági 
átlaghoz viszonyított teljesítményük saját értékelése alapján három csoportba sorolhatók.
(Lemaradók, átlagosan teljesítők, vezetők)

A saját értékelés szerinti vállalati teljesítmény és a jövedelmezőség kapcsolatát vizsgálva a 
lemaradók csoportjában mutatható ki szignifikáns változás; valamennyi jövedelmezőségi 
mutató jelentősen csökkent 2002-re. Ezek közül három változó – az árbevétel-arányos a 
vagyon- és eszközarányos jövedelmezőség - csökkenése szignifikánsnak is tekinthető:

A „vezetők” kategória esetében - a vagyon-arányos jövedelmezőség kivételével- a 
jövedelmezőségi mutatók javultak, a változások közül a létszám-arányos nyereség 
növekedése szignifikánsnak is tekinthető. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a vezetőknek a vállalat teljesítményének megítélésére 
vonatkozó véleménye nem a vállalat jövedelmezőségével, hanem annak változásával van 
összefüggésben.

A piaci koncentrációt vizsgálva a válaszok alapján a vállalatok legnagyobb része olyan piacon 
tevékenykedik, ahol a piaci forgalom 75%-át legfeljebb 4 vállalat realizálja. A koncentrált 
piacon tevékenykedő vállalatok jövedelmezősége valamennyi jövedelmezőségi mutató 
alapján a vizsgált időszakban növekedett. A másik két csoportban a jövedelmezőség 
valamennyi mutatószám alapján csökkent. Ezek alapján elmondható, hogy a koncentrált 
piacon tevékenykedő vállalatok növelték jövedelmezőségüket 2000-ről 2002-re. 

A kutatók a koncentráció és a jövedelmezőség kapcsolatát vizsgálva általában pozitív irányú 
összefüggést találtak, kivéve Ausztriát. (Aiginger és Leo [1991])

Bár tendencia figyelhető meg a piaci koncentráció és a jövedelmezőség együttmozgására, de 
az általam vizsgált vállalati minta alapján egyik állítás sem igazolható egyértelműen. 
Elmondható, hogy a koncentrált piacon tevékenykedő vállalatok növelték egyedül a 
jövedelmezőségüket, vagyis érezhető a vállalkozások piacbefolyásoló szerepe és lehetősége, 
illetve bizonyos értelemben a monopolhelyzet megjelenése. 
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Ugyanakkor a többi csoportot vizsgálva azt tapasztaltam, hogy a jövedelmezőség csökkent, 
ám nem a megosztott piacon tevékenykedőknél volt a legnagyobb mértékű. A mérsékelten 
koncentrált piacon jelenlévő vállalatoknak csökkent a legnagyobb mértékben a 
jövedelmezősége. A megosztott piacon (vagyis ahol több mint 10 vállalat realizálja a 
forgalom 75%-át) nem volt ennyire jelentős mértékű a változás. A piaci koncentráció és a 
jövedelmezőségi helyzet kapcsolatának „iránya” ebből következően nem egyértelmű. A 
koncentrált piacon jelen lévő vállalatoknak volt esélyük a jövedelmezőség növelésére, vagyis 
a jelentős koncentráció pozitív hatással van ezekre a mutatókra. 

A mérsékelt illetve a teljesen megosztott piacon tevékenykedők esetében nem tudunk ilyen 
általános érvényű megállapításokat tenni. Ezek alapján a koncentráció és a jövedelmezőség 
kapcsolatának vizsgálata további elemzést, kutatásokat követel.

Az előzőekben vizsgált változók (méret, a várakozások, a változásokhoz való viszony, a 
teljesítmény és a piaci koncentráció) alapján a vállalataink klaszteranalízis segítségével 
csoportokba sorolhatók. 

Az egyes klaszterek jellemzésére felhasználhatjuk a képzésük során használt változókat. A 
vállalatok négy csoportba voltak besorolhatók, melyeket kétségesnek, stagnálónak, 
leszakadónak és prosperálónak neveztem el. 

A vállalatok csoportosítása után megvizsgáltam, hogy az egyes csoportokban hogyan alakult a 
jövedelmezőségi mutatók nagysága a vizsgált két évben. Ehhez az egyes változók 
különbségét képeztem, mivel ez jobban mutatja a változások irányát, mint a hányadosok.

A jövedelmezőségi mutatók is alátámasztották, hogy a legjobb eredményei a prosperáló 
vállalatoknak vannak. Ebben a csoportban valamennyi jövedelmezőségi mutató értéke 
növekedett, a létszám-arányos nyereség igen jelentős mértékben (1098,09 ezer Ft/fővel). 

Általánosan tehát megállapítható, hogy ezek a változók jelentős hatással voltak a vizsgált 
periódusban a jövedelmezőség alakulására. 
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SUMMARY

Profit maximisation being the primary objective of all economic entities, the examination of 
income sources is of particular importance amongst economic analyses. Basically as a 
consequence of the country’s accession to the EU, some social problems – e.g. that of rural 
development - have emerged recently which require that analysis approaches other than profit 
maximisation be applied, as well.

Profitability analysis is of special significance from a macroeconomic point of view, too, as 
the performance of the entities in any industry affects that sector’s position in the country’s 
economy. Particular attention is to be paid to the factors which appear to economic actors as 
given, which they can not influence, and which, however, have an effect on their profits.

In order to achieve the goals set for my study, and to test my hypotheses, the following tasks 
were completed:

A) The review of literature in order to picture the usage of the terms and indices common to 
the field. An important aim was to explore prior survey findings related to profitability.

B) One of the first steps in my work was to examine how the various indeces are calculated, 
thus determining the set of indicators which are of primary importance to my study.

C) The databases necessary to achieve my objectives and to complete the set tasks were 
compiled. Having a dual objective, two databases were used in the analyses:

I) the first contains macroeconomic data from between 1990 and 2005; and

II) the second shows data from a sample of 300 companies.

D) The statistical methods most suitable for my data analysis purposes were selected. 

E) Having completed the empiric analyses and the calculations, various relationships were 
shown and several conclusions were drawn regarding the income situation of the agricultural 
sector and the impact of factors influencing corporate incomes. 

When assessing the position of the industry, agricultural income and the factors affecting 
income-producing capacity were examined. According to literature, profitability and income-
producing capability both suffered a continuing decline in the years after the change of 
regime. The extent of this decline, however, highly depends on the databases and indeces used 
in a given study. The number of suggested potential causes for the setback is rather high, as 
well. One of these factors is for example terms of trade, which I determined to have worsened 
since 1990 as considered from an agricultural point of view. I found that a direct negative 
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effect of terms of trade on agricultural output can not be detected; special attention was given 
to the analysis of input prices and to changes in the producer price index. 

An important finding related to agricultural output and GDP was that their value is 
determined to a great extent by previous years’ values, which implies that these might be 
characterised as autoregressive processes. In the examination of macroeconomic time series, 
stochastic methods also play a significant role. 

Considering corporate profitability indeces, one might conclude that a significant portion of 
the information contained in the variables can be attributed to a certain set of factors. 
Explained variance is above 80 percent in each model, which means that the majority of 
information contained in the indeces can be explained by background variables. In each case, 
there was a profitability factor, which, in line with our expectations, contained the 4 
profitability indeces. Profitability in general is best characterised by return on assets and 
return on sales. Consequently, these two indicators are most suitable for comparing the 
profitability of companies from different sectors. What regards the profitability of agricultural 
businesses, return on equity plays a more important role in the analysis of their profitability 
than in that of the entire sample. The significance of profit per headcount, however, is lower 
than the sample average. Closely related to liquidity ratio and current ratio, a factor 
expressing liquidity was established in all analyses, as well. Similarly, a factor representing 
capital was also present in each case, yet its content was highly different for agricultural 
businesses.

My tests showed corporate profitability during the period examined to have been significantly 
affected by 

- corporate size 

- corporate expectations

- ability to react,

- corporate performance, 

- the extent of market concentration. 

Corporate performance and the ability to react is basically determined by managerial 
performance. 

The relationship between corporate size and profitability was looked into by several authors, 
typically yielding evidence for a positive relationship between the variables. My 
investigations did not find such a relationship, yet changes in the variables proved out to be 
significant in a number of cases. Considering the changes which took place, return on sales 
only increased amongst large corporations, by 50 percent in two years. With regards to small 
enterprises, a dramatic fall in profitability can be observed. Thus the significance of corporate 
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size might reside more in the capability to change rather than in corporate profitability as 
compared to other groups. 

Businesses can be subdivided into three groups according to their expectations related to EU 
accession: optimists, neutrals and pessimists. Examining the changes in profitability indeces, 
optimists’ return on equity and return on assets have both significantly dropped. The group of 
optimists included corporations the profitability ratios of which had been above the average in 
2000, yet their values fell significantly by 2002. Most probably, they hoped for better 
opportunities after the accession, that is for an improvement in their profitability.

Based on their attitude to change, their ability to react, 4 groups of companies may be 
established. Profitability indicators of businesses which have difficulties tracking the changes 
and those failing to react to them in a timely manner typically deteriorated significantly 
during the period examined. Changes in profitability, whether positive or negative, remained 
modest in the case of corporations which had prepared for the changes. 

Profit per headcount, however, improved significantly for those influencing the changes 
themselves. This value more than doubled in the two years in question. Hence we might 
conclude that businesses’ ability to react, their response to environmental challenges does 
indeed influence corporate profitability. Corporations which lag behind in identifying changes 
or fail to react appropriately must inevitably face a decline in profitability. Earnings in the 
period examined only improved for enterprises generating the changes themselves, thus acting 
in a proactive manner.

The distinction betweeen companies according to their performance was based on evaluations 
by top management, using cluster analysis. Respondents provided their views on their own 
return on sales, return on equity, market share, technological and managerial level and the 
quality of their products or services. By their self-evaluation of performance as compared to 
industry standards businesses might be classified into three groups (laggards, average 
performers, leaders).

Considering the relationship between the self-evaluation of corporate performance and 
profitability, a significant change is to be observed in the case of laggards: each one of their 
profitability ratios fell by 2002. The decrease was significant for three of them (return on 
sales, return on equity and return on assets). 

All profitability indices of leaders, except for return on equity, improved; the change in profit 
by headcount might even be considered significant. Thus a relationship exists between the 
self-evaluation of performance and profitability in the group of leaders, as well. Summing up, 
we found that managers’ views on their own corporate performance is related to changes in 
profitability rather than profitability itself.
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Looking at market concentration, responses showed that the majority of businesses operates 
in markets where 75 percent of total sales is realised by 4 companies. Whichever indicator 
one considered, the profitability of enterprises operating in concentrated markets improved in 
the period examined. Profitability in the remaining two groups was found to have declined 
(all indeces deteriorated). Earlier studies typically found a positive relationship between 
market concentration and profitability, except for Austria (Aiginger és Leo [1991]).

Even though there seems to be a tendency for covariation between market concentration and 
profitability, our analyses of the corporate sample did not confirm either kind of relationship. 
One might state, however, that only businesses operating in concentrated markets were able to 
increase their profitability, thus corporations’ opportunities to influence the market became 
sensible, as did the appearance of monopolistic behaviour to some extent. 

No such general findings could be concluded for the companies in moderately concentrated or 
dispersed markets. The relationship between market concentration and profitability, 
consequently, needs to be further explored in upcoming analyses and studies.

Applying cluster analysis based on the abovementioned variables (corporate size, 
expectations, attitude to changes and market concentration), the companies in the sample may 
be subdivided into several groups. The clusters might be characterised using the variables 
previously employed to distinguish between them. Four groups could be established 
altogether: doubtful, stagnant, laggard and prosperous. 

Having established the groups, I looked into the changes in profitability ratios in each cluster 
during the two years examined. Analyses were completed using the differences between the 
corresponding values, as they indicate the direction of change more obviously than ratios do.

Profitability indices also supported the idea that the best results tend to be achieved by 
prosperous companies. Each one of the profitability indicators examined demonstrated an 
improvement in this very group, profit by headcount having risen to a particularly significant 
extent. 

Therefore the general conclusion can be drawn that these variables did  indeed have a rather 
significant impact on profitability in the period examined. 
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M2. A FELDOLGOZOTT KÉRDÉSEK

A vezérigazgatói kérdőív kérdései

A1. A vállalat 2003. évi átlagos állományi létszáma (fő)

A2. A vállalat mérete eszközérték szerint (ezer Ft)

A3. A 2003. évi nettó árbevétel (ezer Ft)

A8. A vállalat fő tevékenységi köre (TEÁOR)

A17. Hogyan változott a vállalat belföldi piacának teljes forgalma az elmúlt 3-4 évben?

a) Átlagosan évi több mint 10%-os csökkenés

b) átlagosan évi kevesebb mint 10%-os csökkenés

c) stagnáló piac

d) átlagosan évi kevesebb mint 10%-os növekedés

e) átlagosan évi több mint 10%-os növekedés

V4. Jellemezze átfogóan, hogy vállalata milyen módon szállt szembe a környezeti 

változásokkal a 2000-2003 közötti időszakban. Melyik jellemzés írja le legjobban a vállalat 

magatartását?

Vállalatom a 2000-2003 közötti időszakban

a) mindig késve ismerte fel a fontosabb környezeti változásokat

b) felismerte a fontosabb környezeti változásokat, de nem volt képes megtalálni a 

megfelelő válaszokat a kihívásokra

c) felismerte a fontosabb környezeti változásokat és jellemzően reaktív, a környezeti 

kihívásokra utólagosan reagáló stratégiát követett,

d) rendszerint képes volt előre jelezni a fontosabb környezeti változásokat, azoknak 

elébe menő, a változásokra idejében felkészülő magatartást követett,

e) rendszerint képes volt előre jelezni a fontosabb környezeti változásokat, azokra 

idejében felkészült és megfelelő válaszokkal alkalmazkodott, sőt maga is törekedett a 

környezeti feltételek tudatos befolyásolására.
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V16. Milyen színvonalat ért el a vállalat tevékenységét jellemző alábbi területeken az elmúlt 
2-3 évben a legerősebb versenytárshoz viszonyítva? 

Teljesítményünk a legfőbb versenytárshoz képest:
1 – sokkal gyengébb
2 –
3 – lényegében azonos
4 –
5 – sokkal jobb

a) Költséghatékonyság
b) Piaci részesedés
c) Technológiai színvonal
d) Termékminőség
e) Termékválaszték szélessége
f) Versenyképes árak
g) Szállítás pontossága
h) Vevői igénykielégítés rugalmassága
i) Termelési rendszer rugalmassága
j) Logisztikai rendszer hatékonysága
k) Szállítási határidő rövidsége
l) Rugalmas reagálás a fogyasztói igények változására
m) Gyártási tevékenység színvonala
n) Stratégiai szövetségek a fő partnerekkel
o) Vállalati image
p) Elosztási csatornák szervezettsége
q) Hitelképesség
r) Kintlévőségek szintje
s) Fizetőképesség
t) Fogyasztói szolgáltatások színvonala
u) Lobbizás államigazgatási szerveknél
v) Államnak ill. költségvetési szerveknek történő értékesítés
w) Piaci változások előrejelzésének képessége
x) Exportpiacokon való megjelenés
y) Etikus magatartás
z) Környezeti (ökológiai) tudatosság
aa) Megfelelő minőségű alapanyagok bevezetése
bb) Megbízható alapanyag-ellátás
cc) Kapacitáskihasználás
dd) Alkalmazottak képzettsége
ee) Innovatív eladás-ösztönzési módszerek alkalmazása
ff) Színvonalas, jól felkészült vezetők
gg) Döntési/működési módszerek korszerűsége
hh) K+F ráfordítások szintje
ii) Új termékek piacra vitele
jj) Szervezeti struktúra hatékonysága
kk) Integrált vállalati információs rendszer
ll) Vezetői információs rendszer színvonala
mm) A gazdálkodási funkciók integrációja
nn) Minél közvetlenebb kapcsolat a fogyasztókkal
oo) Megfelelő szintű és választékú készletek
pp) Jövedelmezőség színvonala 
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V17. Az iparági átlaghoz viszonyítva értékelje vállalatának, illetve (több üzletág esetén) 
kiemelt üzletágának teljesítményét (belföldi összehasonlításban) a következők szerint:
1 – mélyen az iparági átlagszínvonal alatti
2 – az iparági átlagszínvonaltól némileg elmaradó
3 – az iparági átlagszínvonalhoz hasonló
4 – az iparági átlagszínvonalat némileg meghaladó
5 – az iparágban élenjáró színvonalat jelentő

a) Árbevétel-arányos nyereség

b) Tőkejövedelmezőség

c) Piaci részesedés (az árbevétel alapján)

d) Technológiai színvonal

e) Menedzsment

f) Termék/szolgáltatás minőség

g) Egyéb kiemelten kezelt siker-kritérium

V26. Várakozásai szerint hogyan hat az EU csatlakozás vállalata pénzügyi, piaci helyzetére. 

Értékelje a következő állításokat! (1- egyáltalán nem ért egyet, 5- teljesen egyetért)

a) Piaci lehetőségeink jelentősen bővülnek az EU csatlakozás következtében.

b) Vállalatunk erősebb versenytársakkal kerül szembe.

c) Csökkennek a külföldi piacokra való bejutás költségei.

d) Előtérbe kerül, bővül majd az exporttevékenységünk.

e) Vállalatunk piaci helyzete nem változik lényegesen.

f) Szélesebb, jobb minőségű beszállítói bázisra építhetünk a jövőben.

g) A fő versenytársak a most csatlakozó országok vállalatai lesznek.

h) A nem EU-tagországok vállalataival csökken majd a gazdasági kapcsolatunk intenzitása.

i) Jelentős EU-s támogatásokhoz juthat vállalatunk.

j) Az EU-támogatások kedvezőtlenül befolyásolják majd a vállalati szféra versenyképességét.

k) Nő a más vállalatokkal kötött együttműködések szerepe.

l) Olcsóbb, képzett munkaerőhöz juthatunk.

m) Jelentős erőfeszítéseket kell tennünk a képzett munkaerő megtartásáért.

n) Az újonnan belépő országok jelentős felvevőpiacot jelentenek számunkra.

o) Az eddigi EU-tagországok jelentős felvevőpiacot jelentenek számunkra.

p) Munkatársainkban nagy a bizonytalanság az EU-csatlakozás miatt.

q) Vállalatunk optimistán tekint az EU-csatlakozás várható hatásai elé.
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A pénzügyi kérdőív kérdései
P15. Kérjük adja meg a következő információkat vállalatára vonatkozóan! (ezer Ft)

2000 2002

Nettó árbevétel 

Ebből export

Beszerzések értéke

Ebből import

Üzleti/üzemi eredmény

Pénzügyi eredmény

Rendkívüli eredmény

Adózott eredmény

Mérleg szerinti eredmény

Mérlegfőösszeg

Saját tőke

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek

Átlagos szállítóállomány

Befektetett eszközök

Forgóeszközök

Beruházások

Átlagos készletállomány

Átlagos vevőállomány

Létszám (fő)

Személyi jellegű kifizetések

Marketing kiadások

Kutatás-fejlesztési kiadások
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M3. TÁBLÁK, ÁBRÁK

42. tábla - Jövedelemszámítás az APEH szerint:

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Egyéb bevételek

3. Aktivált saját teljesítmény értéke

A. Üzemi tevékenységek árbevétele

4. Anyagjellegű ráfordítások összesen

5. Személyi jellegű ráfordítások összesen

6. Értékcsökkenési leírás

7. Egyéb költség összesen

8. Egyéb ráfordítás összesen

B. Üzemi tevékenység költségei, ráfordításai összesen (4+5+6+7+8)

C. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (A-B)

9. Pénzügyi műveletek bevételei

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai

D. Pénzügyi műveletek eredménye (9-10)

E. Szokásos vállalkozási eredmény (C+D)

11. Rendkívüli bevételek

12. Rendkívüli ráfordítások

F. Rendkívüli eredmény (11-12)

G. Adózás előtti eredmény (E+F)

13. Adófizetési kötelezettség

H. Adózott eredmény (G-13)

14. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

15. Fizetett (jóváhagyott) osztalék

I. Mérleg szerinti eredmény (H+14-15)
Forrás: Alvincz et al. [2001] 19. o.
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43. tábla - Jövedelemszámítás az MSZR szerint:

Mezőgazdaság kibocsátása termelői áron

+terméktámogatások ( pl. import támogatás)

-termékadók

= Mezőgazdaság kibocsátása alapáron

-ráfordítások

=Bruttó hozzáadott érték

-amortizáció (újrabeszerzési értéken)

=Nettó hozzáadott érték (alapáron)

-egyéb termelési adók 

+ egyéb termelési támogatások (munkabér-, kamattámogatás)

=Termelési tényezők jövedelme

-munkavállalói jövedelem

=Működési eredmény (vegyes jövedelem)

-bérleti díjak és egyéb ingatlan után fizetett bérleti költségek

-kifizetett kamatok

+kapott kamatok

=Vállalkozói jövedelem
Forrás: Alvincz et al. [2001] 20. o.
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44. tábla - Korrelációs mátrix
Bruttó hazai 
termék (GDP) 
piaci 
beszerzési 
áron (folyó 
áron, Md Ft)

BHÉ
mezőgazdaság, 
vad- és 
erdőgazdálkodás, 
halászat (Md Ft)

Bruttó 
kibocsátás 
mg

Termelési 
érték 
arányos 
BHÉ

Termelői 
árindex

Ráfordítások 
árindexe

Agrárolló 
1990=100%

Agrárolló 
1 év 
késleltet

Agrárolló 
2 év 
késleltet

Mezőgazd 
ráfordítás

Bruttó hazai termék (GDP) 
piaci beszerzési áron (folyó áron, Md 
Ft) 1,00 0,92 0,93 -0,76 0,95 0,99 -0,91 -0,88 -0,79 0,91

0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 0,00%
BHÉ mezőgazdaság, vad-
és erdőgazdálkodás, halászat (Md Ft) 0,92 1,00 0,97 -0,77 0,95 0,96 -0,80 -0,67 -0,58 0,95

0,00% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 0,03% 0,83% 5,02% 0,00%
Bruttó kibocsátás mg 0,93 0,97 1,00 -0,89 0,97 0,97 -0,80 -0,70 -0,54 0,99

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,52% 6,75% 0,00%
Termelési érték arányos 
BHÉ százalék -0,76 -0,77 -0,89 1,00 -0,85 -0,84 0,67 0,61 0,34 -0,93

0,10% 0,08% 0,00% 0,01% 0,02% 0,63% 2,15% 28,25% 0,00%
Termelői árindex 0,95 0,95 0,97 -0,85 1,00 0,98 -0,76 -0,73 -0,58 0,96

0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,15% 0,43% 6,06% 0,00%
Ráfordítások árindexe 0,99 0,96 0,97 -0,84 0,98 1,00 -0,86 -0,81 -0,67 0,96

0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,01% 0,08% 2,46% 0,00%
Agrárolló (90=100%) -0,91 -0,80 -0,80 0,67 -0,76 -0,86 1,00 0,85 0,75 -0,79

0,00% 0,03% 0,03% 0,63% 0,15% 0,01% 0,01% 0,49% 0,04%
új agrárolló 1 év késleltetés -0,88 -0,67 -0,70 0,61 -0,73 -0,81 0,85 1,00 0,78 -0,70

0,00% 0,83% 0,52% 2,15% 0,43% 0,08% 0,01% 0,17% 0,52%
új agrárolló 2 év késleltetés -0,79 -0,58 -0,54 0,34 -0,58 -0,67 0,75 0,78 1,00 -0,52

0,21% 5,02% 6,75% 28,25% 6,06% 2,46% 0,49% 0,17% 8,53%
Mezőgazdaság ráfordításai 0,91 0,95 0,99 -0,93 0,96 0,96 -0,79 -0,70 -0,52 1,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,52% 8,53%
Forrás: SPSS, Saját számítások  
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45. tábla - A regressziószámítás eredménye (a termelési érték-arányos GDP az agrárolló 
függvényében)

Model R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Durbin-
Watson

1 0,67(a) 0,449 0,406 4,49467 0,73
Forrás: SPSS, saját számítás

46. tábla - A Box –Ljung statisztika eredményei

Lag Autocorrelation Std.Error Box-Ljung Statistic

Value df Sig.(b)
1 0,627 0,234 7,168 1 0,007
2 0,348 0,226 9,546 2 0,008
3 0,077 0,217 9,673 3 0,022
4 -0,188 0,208 10,495 4 0,033
5 -0,424 0,198 15,077 5 0,010
6 -0,528 0,188 22,984 6 0,001
7 -0,387 0,177 27,764 7 0,000
8 -0,245 0,166 29,947 8 0,000
9 -0,118 0,153 30,543 9 0,000
10 -0,001 0,140 30,543 10 0,001
11 0,101 0,125 31,196 11 0,001
12 0,156 0,108 33,257 12 0,001
13 0,077 0,089 34,015 13 0,001

Forrás: SPSS, saját számítás

47. tábla - A vizsgált mutatók kommunalitása

2000 2002
Likviditási gyorsráta 0,931 0,962
Likviditási ráta 0,959 0,954
Forgóeszközök aránya 0,924 0,928
Tőke-ellátottsági mutató 0,878 0,896
Eladósodottság mértéke 0,885 0,893
Saját vagyon aránya 0,878 0,867
Bonitás (Tőkeáttétel) 0,868 0,889
Árbevétel-arányos nyereség 0,786 0,740
Vagyonarányos nyereség 0,698 0,424
Létszámarányos nyereség 0,675 0,680
Eszközarányos nyereség 0,885 0,885

Forrás: Saját számítások
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48. tábla - A faktorok struktúrája 2002-ben

Faktorok
1 2 3 4

Likviditási gyorsráta -0,177 -0,067 0,962 0,015
Likviditási ráta -0,139 -0,097 0,960 0,056
Forgóeszközök aránya 0,063 0,137 0,091 0,947
Tőkeellátottsági mutató 0,899 -0,026 -0,021 -0,294
Eladósodottság mértéke 0,749 -0,036 -0,367 0,443
Saját vagyon aránya -0,846 0,058 0,274 -0,271
Bonitás 0,942 0,009 -0,031 0,028
Árbevétel-arányos nyereség -0,154 0,832 -0,144 0,051
Vagyonarányos nyereség 0,069 0,641 0,091 -0,012
Létszámarányos nyereség 0,039 0,803 -0,176 0,051
Eszközarányos nyereség -0,070 0,932 -0,002 0,104

Forrás: Saját számítások, SPSS

49. tábla - A változók kommunalitása a mezőgazdasági vállalkozások esetében

2000 2002
Likviditási gyorsráta 0,895 0,923
Likviditási ráta 0,947 0,939
Forgóeszközök aránya 0,622 0,676
Tőkeellátottsági mutató 0,769 0,486
Eladósodottság mértéke 0,973 0,983
Saját vagyon aránya 0,866 0,939
Bonitás 0,963 0,905
Árbevételarányos nyereség 0,833 0,886
Vagyonarányos nyereség 0,907 0,940
Létszámarányos nyereség 0,626 0,645
Eszközarányos nyereség 0,911 0,919

Forrás: Saját számítások
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50. tábla - A faktorok struktúrája 2002-ben a mezőgazdasági vállalkozásokban

Faktorok
1 2 3

Likviditási gyorsráta 0,142 -0,066 0,948
Likviditási ráta 0,050 -0,251 0,935
Forgóeszközök aránya 0,176 0,792 -0,132
Tőkeellátottsági mutató -0,609 0,315 0,128
Eladósodottság mértéke -0,107 0,827 -0,537
Saját vagyon aránya 0,198 -0,938 -0,144
Bonitás -0,093 0,903 -0,286
Árbevétel-arányos nyereség 0,923 -0,160 0,091
Vagyonarányos nyereség 0,940 0,101 0,213
Létszámarányos nyereség 0,777 0,204 0,005
Eszközarányos nyereség 0,940 -0,116 0,149

Forrás: SPSS, Saját számítások
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51. tábla - A faktoranalízis eredményei a teljes mintára
Faktor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Total
% of 

Variance
Cumulative 

% Total
% of 

Variance
Cumulative 

% Total
% of 

Variance
Cumulative 

%
1 3,605 32,776 32,776 3,605 32,776 32,776 3,063 27,842 27,842
2 2,803 25,482 58,258 2,803 25,482 58,258 2,656 24,144 51,986
3 1,597 14,514 72,772 1,597 14,514 72,772 2,127 19,335 71,321
4 1,113 10,120 82,892 1,113 10,120 82,892 1,273 11,571 82,892
5 ,838 7,615 90,507
6 ,378 3,432 93,939
7 ,251 2,278 96,217
8 ,161 1,461 97,678
9 ,118 1,069 98,747
10 ,094 ,857 99,603
11 ,044 ,397 100,000

52. tábla - A faktoranalízis eredményei a mezőgazdasági vállalkozásokra
Faktor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Total
% of 

Variance Cumulative % Total
% of 

Variance
Cumulative 

% Total
% of 

Variance
Cumulative 

%
1 4,446 40,414 40,414 4,446 40,414 40,414 3,706 33,691 33,691
2 3,126 28,418 68,833 3,126 28,418 68,833 3,263 29,661 63,352
3 1,670 15,184 84,017 1,670 15,184 84,017 2,273 20,665 84,017
4 ,829 7,541 91,557
5 ,517 4,704 96,262
6 ,271 2,461 98,723
7 ,076 ,694 99,417
8 ,034 ,312 99,730
9 ,018 ,164 99,894
10 ,008 ,073 99,967
11 ,004 ,033 100,000

Forrás: SPSS, saját számítás
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53. tábla - A párosított t-próba p-értékei a különböző méretű vállalkozásoknál

Kisvállalat Közepes vállalat Nagyvállalat
Árbevétel-arányos nyereség 0,039 0,943 0,630
Vagyonarányos nyereség 0,007 0,508 0,431
Létszámarányos nyereség 0,217 0,352 0,021
Eszközarányos nyereség 0,008 0,350 0,553
Jövedelmezőség faktora 0,019 0,133 0,076
Forrás: SPSS, saját számítás

54. tábla - Az optimisták jövedelmezőségi mutatói és a párosított t-próba p-értéke
2000 2002 Párosított t-próba 

p-értéke (%)
Árbevétel-arányos nyereség 0,0559 0,0240 11,3
Vagyonarányos nyereség 0,1851 0,0274 7,4
Létszámarányos nyereség 985,3182 1122,0329 67,4
Eszközarányos nyereség 0,0744 0,0365 1,4
Jövedelmezőség faktora 0,0408 -0,0599 36,0
Forrás: SPSS, saját számítás

55. tábla - A semlegesek jövedelmezőségi mutatói és a párosított t-próba p-értéke
2000 2002 Párosított t-próba 

p-értéke (%)
Árbevétel-arányos nyereség 0,02050 0,0495 62,9
Vagyonarányos nyereség 0,1680 0,2446 56,8
Létszámarányos nyereség 829,7743 810,1644 100,0
Eszközarányos nyereség 0,0727 0,0720 96,3
Jövedelmezőség faktora 0,0357 0,2685 52,8
Forrás: SPSS, saját számítás

56. tábla - A nehézségre számítók jövedelmezőségi mutatói és a párosított t-próba p-
értéke

2000 2002 Párosított t-próba 
p-értéke

Árbevétel-arányos nyereség 0,0268 0,0090 34,2
Vagyonarányos nyereség 0,2608 0,1634 21,2
Létszámarányos nyereség 6840,4482 -380,8505 36,0
Eszközarányos nyereség 0,0414 0,0263 57,5
Jövedelmezőség faktora -0,0753 -0,1423 58,3
Forrás: SPSS, saját számítás
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57. tábla - A vizsgált vállalatok jellemzése a változásokhoz való viszony alapján

Kategória elnevezése

V4 
kérdésre 

adott válasz
Vállalatok 

száma
besorolt 

%
teljes mintában 

%
A változásokat nehezen követők a) vagy b) 41 13,6 13,8
A változásokra késve reagálók c) 110 36,5 36,9
A változásokra felkészülők d) 111 36,9 37,2
A változásokat befolyásolók e) 36 12,0 12,1

Összesen 298 99,0 100,0
hiányzó 3 1,0

Teljes minta 301 100,0
Forrás: Wimmer- Csesznák [2005] 

58. tábla - A változásokra felkészülők jövedelmezőségi mutatói
2000 2002 Párosított t-próba 

p-értéke (%)
Árbevétel-arányos nyereség 0,0409 0,0300 31,7
Vagyonarányos nyereség 0,1761 0,1559 87,3
Létszámarányos nyereség 768,5204 1229,3364 16,8
Eszközarányos nyereség 0,0538 0,0444 72,0
Jövedelmezőség faktora 0,0265 0,0677 65,0
Forrás: SPSS, saját számítás

59. tábla - A változásokat befolyásolók jövedelmezőségének alakulása
2000 2002 Párosított t-próba 

p-értéke (%)
Árbevétel-arányos nyereség -0,0201 0,0383 19,5
Vagyonarányos nyereség 0,0182 -0,0806 57,0
Létszámarányos nyereség 729,3115 1716,1198 6,1
Eszközarányos nyereség 0,0160 0,0463 20,4
Jövedelmezőség faktora -0,4475 0,0139 12,5
Forrás: SPSS, saját számítás

60. tábla - Az átlagos teljesítményű vállalkozások jövedelmezőségének változása
2000 2002 Párosított t-próba 

p-értéke (%)
Árbevétel-arányos nyereség 0,0326 0,0259 73,0
Vagyonarányos nyereség -0,1117 0,1239 43,6
Létszámarányos nyereség 960,4211 751,7786 78,7
Eszközarányos nyereség 0,0523 0,0477 79,3
Jövedelmezőség faktora -0,0940 -0,1621 62,6
Forrás: SPSS, saját számítás
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61. tábla - A teljesítményklaszterek jellemzői

Klaszter Lemaradók
Átlagosan 
teljesítők Vezetők

Összes besorolt 
vállalat átlaga

Vállalatok száma 85 98 94 277
Megoszlás (besorolt %) 30,7% 35,4% 33,9% 100,0%

Teljes mintában 28,2% 32,6% 31,2% 92,0%

Átlagos értékelés:
Termékminőség 3,44 3,56 4,34 3,79
Menedzsment 3,12 3,44 3,95 3,51
Technológiai színvonal 2,87 3,22 4,21 3,45
Piaci részesedés 2,71 2,71 4,02 3,16
Árbevétel-arányos 
nyereség 1,85 3,13 3,79 2,96

Tőkejövedelmezőség 1,76 3,20 3,64 2,91
Teljesítményjellemzők 

átlaga 2,62 3,21 3,99 3,30
Forrás: Wimmer- Csesznák [2005] 

62. tábla - A mérsékelten koncentrált piacokon tevékenykedők jövedelmezőségi mutatói

2000 2002 Párosított t-próba 
p-értéke (%)

Árbevétel-arányos nyereség 0,0391 0,0189 16,1
Vagyonarányos nyereség 0,2499 0,1166 11,0
Létszámarányos nyereség 774,3680 354,2517 55,3
Eszközarányos nyereség 0,0683 0,0426 11,0
Jövedelmezőség faktora -0,0288 -0,1936 32,6
Forrás: SPSS, saját számítás

63. tábla - A megosztott piacon tevékenykedők jövedelmezőségének alakulása

2000 2002 Párosított t-próba 
p-értéke (%)

Árbevétel-arányos nyereség 0,0449 0,0327 68,2
Vagyonarányos nyereség 0,2113 0,1175 16,4
Létszámarányos nyereség 838,3972 269,0590 38,9
Eszközarányos nyereség 0,0638 0,0483 48,9
Jövedelmezőség faktora 0,0286 0,0570 85,7
Forrás: SPSS, saját számítás
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6. ábra
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Forrás: SPSS, saját számítások

7. ábra
Az első csoport kialakulásában a változók fontossága
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Forrás: SPSS, saját számítás 
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8. ábra
A változók fontossága a második csoportban
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Forrás: SPSS, saját számítás
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Forrás: SPSS, saját számítás 



143

10. ábra
A negyedik csoport kialakulásában a változók fontossága
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