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I. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI, A KITŰZÖTT CÉLOK 

Ami a tágabb előzményeket illeti, a Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara az elmúlt években helyet 

adott a magyar mezőgazdaság nemzetközi versenyképességét vizsgáló 

számos tanulmánynak. A kutatási program témájához kapcsolódóan a 

Gazdálkodás című agrárpolitikai és tudományos folyóiratban több 

(köztük a szerző által is írt) cikk jelent meg. A jelen disszertáció 

újszerűsége, hogy a mezőgazdaság nemzetközi versenyképességét 

bevonja az árfolyam- és kamatpolitika hatókörébe, az agrár-

vállalkozásoknak a kamatláb és a deviza reálárfolyam megváltozásához 

történő alkalmazkodását vizsgálva. 

 Ami a közvetlen előzményeket illeti, a szerző több tanulmánya 

foglalkozik a monetáris politika egy-egy részterületének euroövezeti és 

hazai sajátosságaival; ill. egy további tanulmány elemzi az utóbb 

csatlakozott EU-tagállamok monetáris stratégiáját. Más publikációk 

témája az agrárvállalkozások jövedelmezőségének vizsgálata. 

A TÉMA AKTUALITÁSA 

Magyarország az elkövetkező néhány év távlatában az európai 

monetáris integráció része kíván lenni. A Gazdasági és Monetáris Unió 

tagjai stabilitásorientált monetáris politika folytatása mellett kötelezték 

el magukat, prioritásként megjelölve az árstabilitást. Ez hazánk 

számára azt a kihívást keletkezteti, hogy a monetáris politikának 

(illetőleg a gazdaságpolitikának, tágabb értelemben) komplementaritás-

ra, megfelelőségre kell törekednie a választott célok és eszközök 

tekintetében.  

Ha az Euroövezet monetáris stratégiáját tekintjük referencia-

pontnak, akkor abból indulhatunk ki, hogy az Európai Központi Bank a 

deklarált középtávú inflációs célkitűzés elérésének operatív eszközéül a 

rövid lejáratú kamatszintet választotta úgy, hogy beavatkozása a reál- 

és monetáris jellegű információk széles körén alapul. Következésképp, 

nem tekint(het) el a gazdaság különböző szektorainak versenyképesség- 

és jövedelem-alakulásától, hanem ellenkezőleg, ezek indikátor-
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változóira (exporthányad, jövedelmezőség, stb.) tekintettel építi fel 

beavatkozásainak monetáris eszköztárát. 

A monetáris hatóság előbbi – a reál- és monetáris jellegű 

változók mindenkori értékére tekintettel kialakított – döntéseinek 

alapvető visszahatása van a gazdaságra, mégpedig a kamatszint, az 

eszközárak, a devizaárfolyam és a várakozások megváltozásán 

keresztül a reálgazdasági teljesítményre is. Az inflációs ráták alacsony 

és stabil értéke, amennyiben kiegészül a kamatok mérsékelt 

ingadozásával és a deviza reálárfolyam közel egyensúlyi szintjével, 

stabil és kiszámítható környezetet teremthet a magánszektor számára.  

A disszertáció témája a monetáris politika diszkrecionalitásá-

nak foka, vagyis hogy a mindenkori döntéseit mennyiben determinálja 

a várható – a gazdasági szereplők várakozásaira tekintettel kialakított – 

inflációs ráta, kamatláb-színvonal és devizaárfolyam. Ennek 

aktualitását a fentieken túlmenően az adja, hogy a hazánkban jelenleg 

alkalmazott (kvázi rugalmas) árfolyamrendszer látszólag nagyobb 

szabadságfokot enged, de ténylegesen a monetáris politikai 

döntéshozatalt egy lényegesen bizonytalanabb környezetbe helyezi. (A 

kvázi rugalmas árfolyamrendszer, mint átmeneti árfolyampolitikai 

megoldás lezárását az euró bevezetése jelentheti majd. Ezért 

címválasztásomban a rögzített árfolyamrendszer arra utal, hogy a hazai 

gazdaságpolitika által célként kijelölt monetáris uniós tagság feltételezi 

előbb az ERM-2 rendszerbeli kvázi fix árfolyamrendszert, majd pedig a 

forint visszavonhatatlan rögzítését az euróhoz.) 

A disszertáció vezérfonala a deviza reálárfolyam, amelynek – a 

későbbiekben bemutatottak szerint – egyensúlyi értéke ugyan 

elméletileg kívánatos cél, a gyakorlatban azonban nem, vagy csak 

közelítőleg határozható meg. Jelentősége abban van, hogy a jelenlegi 

(az euroövezeti tagság szempontjából átmeneti) időszak mért 

reálárfolyamának eltérése az egyensúlyi szinttől hosszú távú 

reálgazdasági hatásokkal jár. A lehetséges reálgazdasági hatások közül 

a disszertáció a nettó exportőri pozícióban lévő agrárszektor 

vállalkozásainak jövedelmezőségére és adósságszerkezetére gyakorolt 

hatásokat helyezi középpontba. 
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A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI 

A disszertáció kitüntetett célja a monetáris- és árfolyampolitikai 

beavatkozások hatókörének (lehetséges reálgazdasági hatásainak) 

vizsgálata. A jegybanki beavatkozás által kiváltott, szándékolt vagy 

esetleges transzmissziós hatások – azaz a magánszektor alkalmazkodási 

folyamata a pénzpiaci kamatszint, az eszközárak, a devizaárfolyam, 

illetőleg a várakozások megváltozásához – komplexitásukból eredően 

vizsgálhatók általánosságban, a gazdaság egészére nézve, vagy 

specifikusan, például egy ágazatra vonatkoztatva. A disszertáció célja a 

makrogazdasági hatások elemzése, tekintettel az euroövezeti és a 

magyar sajátosságokra; majd ezt követően az ágazati specifikáció 

alkalmazása az agrárágazatra.   

A gazdaság külpiacokra nyitott ágazatainak (így a nettó 

exportőri pozícióban lévő agrárágazatnak) a teljesítménye függ a reál-

árfolyam trendjétől, azaz a relatív fogyasztói árindex- (vagy fajlagos 

munkaköltség-) alapon deflált nominális árfolyam mindenkori 

értékétől, és legalább ennyire kitett az árfolyam-ingadozás mértékének. 

A kamatszínvonal elsősorban a vállalkozások forrásköltségén keresztül 

befolyásolja a jövedelmezőséget. Az agrárágazat kijelölése a 

disszertációban azzal a céllal történt, hogy az exportra is termelő, ill. az 

importversenynek kitett agrárvállalkozások jövedelmezőségére ható 

tényezők közül a deviza reálárfolyam és a kamatszint hatásának 

intenzitása kifejezhető legyen. 

II. ANYAG ÉS MÓDSZER 

A kutatás során alkalmazott módszertan két tudományterület 

összekapcsolására épül: a disszertáció egyrészről a monetáris politika 

elméleti modelljeit alapul véve a transzmissziós folyamatokat és 

hatásmechanizmusokat elemzi, másrészről a számviteli elemzés 

eszköztárát felhasználva az agrárvállalkozások jövedelmi folyamatait 

értékeli. A disszertáció alkalmazott kutatásnak tekinthető, amely a 

monetáris- és árfolyampolitika elméleti összefüggésrendszerén belül 

vizsgálja az agrárvállalkozások alkalmazkodási képességét a deviza 

reálárfolyam és a kamatszint megváltozásához.  
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[Árfolyamelméleti modellek]  

A disszertációban közölt szakirodalmi áttekintés az 

árfolyamrendszereket a megjelölt téma szerinti megközelítésben 

vizsgálja, hogy ti. azok milyen diszkrecionális jogkört engednek a 

monetáris- és árfolyam-politikai beavatkozásoknak. Megjegyezve, 

hogy az árfolyam-politikai beavatkozások elméleti modellezése igen 

széleskörű szakirodalmat jelent, relevánsnak tekintettem azokat a 

modelleket, amelyek már az 1970-es éveket jelentő Bretton Woods-i 

aranydeviza rendszer lezárását követően íródtak egészen napjainkig. 

[Árfolyam- és monetáris politika kölcsönhatása]  

Az árfolyam- és monetáris politikai beavatkozások cél- és 

eszközrendszerében – rögzített és rugalmas árfolyamrendszerektől 

függően eltérő mértékben – átfedések vannak, ezért a közöttük lévő 

kölcsönhatások elemzése kifejezi a két gazdaságpolitikai részterület 

szintézisét. Ez a hatás, hogy ti. a monetáris politika nem autonóm a 

pénzkínálat befolyásolásában, felerősödik a nyitott nemzetgazdaságok, 

így Magyarország esetében. Az árfolyamalapú stabilizációs politikák 

szükségességét és korlátait vetíti ki az egyensúlyi árfolyam paradig-

mája csakúgy, mint az árfolyamrendszerek spekulációs kitettsége. 

[A transzmissziós mechanizmus elmélete és megfigyelt folyamatai, 

hatásvizsgálat és statisztikai idősor-elemzés módszerével]  

A monetáris politikai beavatkozások lehetséges hatásainak 

vizsgálata során a disszertációban elkülönül az általános 

makrogazdasági modell, ill. a strukturális eltérések vizsgálata az 

Euroövezet és hazánk közötti összehasonlításban. Idősor-elemzéssel 

három meghatározó monetáris indikátor (kamatszint, mért inflációs ráta 

és devizaárfolyam) trendjét vizsgáltam az Euroövezetben és 

Magyarországon. Célom az adatsorokat alakító lényeges fundamentális 

tényezők, és a közöttük meglévő összefüggések elemzése volt. 

A monetáris politikai beavatkozások reálgazdasági hatásait a 

deviza reálárfolyam felértékelődésének környezetében értékeltem. 

Ebben az összefüggésben a reálárfolyam szintje és volatilitása a 

vizsgált két tényező, amely befolyásolhatja a hazai gazdálkodó 

szervezetek jövedelemtermelő képességét. 
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[Agrárvállalkozások pénzügyi mutatószám-elemzése]  

Az agrárvállalkozások pénzügyi mutatószám-elemzése 

összekapcsolja a kamatszint és a devizaárfolyam alakulását az 

agrárágazatban működő vállalkozások pénzügyi teljesítményével. 

Az elemzéshez szolgáló adatok egy része a DATAX ágazati 

pénzügyi mutatószámrendszer adatbázisból származik.  

Az elemzés során elsőként a mezőgazdasági ágazat 

vállalkozásainak átlagos mérleg- és eredményszerkezetét hasonlítottam 

össze az egyes főbb nemzetgazdasági ágazatok vállalkozásainak 

hasonló adataival. (Ágazati összehasonlító elemzés) 

Az elemzés második fázisában az agárvállalkozásokat aszerint 

bontottam szét, hogy exportra is termelnek, vagy csak belföldre 

értékesítenek. A két csoport pénzügyi mutatóinak átlagai kerültek 

összevetésre, annak érdekében, hogy megállapítható legyen: 

kimutatható-e különbség a vállalkozások pénzügyi mutatói között. 

(Exportőr, ill. kizárólag belföldre értékesítő agrárvállalkozások 

összehasonlító elemzése)  

Az elemzés harmadik szakaszában az agrárágazat termelő és 

nagykereskedő vállalkozásainak pénzügyi mutatószámait – a kamat- és 

reálárfolyam hatások kitüntetett szerepe szerint – vizsgáltam a 2001-

2004 közötti időszakra. (Ágazati idősor-elemzés) 

Az elemzés során felhasznált adatok további része egy, az 

agrárvállalkozások körében végzett kérdőíves felmérés eredményeiből 

származik. A kérdőív célja szerint empirikus adatfelvétel volt; 

amelyben részben néhány kiemelt eszköz- és forrásjövedelmezőségi 

mutató számításához szükséges pénzügyi adatra kérdeztem rá, részben 

pedig a vállalkozások kamat- és reálárfolyam hatásoknak való 

kitettségét vizsgáltam. A válaszadó pénzügyi vezetők közül néhányan – 

mélyinterjúk keretében – további értékes információkat adtak, 

megerősítve az agrárszektor piaci és jövedelmi szempontok szerint 

egyaránt különleges helyzetét. 
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III. EREDMÉNYEK 

1. Az árfolyam-elméleti modellek relevanciája a monetáris 

politikai beavatkozások hatásosságára  

1.a. Mundell modelljének egyik lényeges megállapítása, hogy a 

monetáris politikai beavatkozások jövedelmi és reálgazdasági hatásai a 

rugalmas árfolyamrendszerekben – a rögzített árfolyamrendszerekkel 

ellentétben – erősebbek (időben tartósabbak).  

1.b. A fenti megállapítással összhangban, az irányított lebegtetéses 

árfolyamrezsim lehetőséget teremt aktív monetáris politikára, anélkül, 

hogy a monetáris hatóságnak le kellene mondania a devizapiaci 

intervenciók eszközéről. Mussa ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, 

hogy a rögzített árfolyamok melletti elkötelezettség feladása 

megzavarhatja a pénzügyi piaci szereplők várakozásait. 

Következésképp, az árfolyam ingadozásainak nemkívánatos 

reálgazdasági hatásai csökkentik e járulékos eszköz hasznát.  

1.c. Krugman az előbbi, a várakozások instabilitását kimondó 

állítást finomítja; modelljéből az következik, hogy a sávosan rögzített 

árfolyamrendszerekben a jegybanki intervenció deklarálása valamelyest 

kiszámíthatóvá teszi az árfolyampályát. 

1.d. A monetáris hatóság döntései a várakozásokon keresztül a 

magánszektor alkalmazkodási folyamatát váltják ki. Kouri modelljében 

a monetáris (kamat-) politikai beavatkozás változást idéz elő az 

eszközök relatív áraiban és a vagyon reálértékében, majd ennek 

hatására módosul a beruházási és a fogyasztási kereslet.   

1.e. A jegybanki kamatdöntések befolyásolják a deviza nominális 

árfolyamát. Frenkel – Levich következtetései alapján számottevő 

összefüggés van kamat- és árfolyam-alakulás között. 

2. Árfolyampolitika és monetáris politika kölcsönhatása 

(nyitott nemzetgazdaságot feltételezve) 
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A devizaárfolyam mindenek előtt egy monetáris 

indikátorváltozó. Mindenkori értékének eltérése a monetáris hatóság és 

a pénzügyi piaci szereplők által egyensúlyinak vélt árfolyamértéktől a 

monetáris hatóság jövőbeni beavatkozásainak alapjául szolgálhat. A 

devizaárfolyam kívánatosnak tartott, un. egyensúlyi értékének 

meghatározásakor több megközelítés is adódik (fundamentális 

egyensúlyi árfolyam, vásárlóerő-paritás vagy kamatparitás szerinti 

egyensúlyi devizaárfolyam, stb.), amelyek egyike sem adhat 

önmagában adekvát választ az egyensúlyi árfolyam problematikájára.  

Az egyensúlyi árfolyamcél eltévesztésének valószínűsége, 

pontosabban a célmeghatározás ellentmondásossága elvileg 

indokolhatná a piac értékítélete szerinti, azaz a lebegő 

devizaárfolyamok alkalmazását, azonban ezt stabilizációs okok és a 

devizaárfolyam lebegtetésétől való félelem kizárják. A gazdaságilag 

felzárkózó országok számára a rögzített árfolyamrendszerek vagy a 

közbülső megoldások (pl. az ERM-2 rendszere) biztosíthatják az 

inflációs cél teljesülését. 

3. A transzmissziós hatások általános makrogazdasági modellje 

A monetáris politikai beavatkozások által kiváltott 

alkalmazkodási folyamat a gazdaságban jellemző módon a pénzpiaci 

kamatszint, a pénzügyi eszközök árai, a devizaárfolyam, illetőleg a 

várakozások megváltozásán keresztül jut érvényre.  

A disszertációban vizsgált modell szerint a monetáris 

transzmisszió első fázisában a jegybanki alapkamat megváltozása 

hatással van a pénzpiaci kamatszintre (azaz például a bankbetétek és a 

jelzáloghitelek kamatára), az eszközök áraira, valamint a 

devizaárfolyamra. Ezzel egyidejűleg a jegybanki bejelentés 

befolyásolja a pénzügyi piacok szereplőinek a gazdaság jövőbeni 

alakulásával kapcsolatos várakozásait, illetőleg a gazdaságpolitikai 

kurzus hitelességére vonatkozó álláspontját. A második fázis azt 

szemlélteti, hogy az előbbi változások hatást gyakorolnak a privát 

szektor kiadási, megtakarítási és beruházási döntéseire. Az aggregált 

kereslet megváltozása, a belföldi aggregált kínálathoz viszonyított 

értéke szerint, szerepet játszik a belföldi inflációs nyomás 
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kialakulásában. Végül, bár gyakran jelentős késedelem mellett, a 

harmadik fázisban a devizaárfolyam megváltozása közvetlenül 

befolyásolja az importált javak és szolgáltatások belföldi árait, továbbá 

közvetett módon hatással van a belföldi helyettesítő termékek áraira, 

végső soron pedig az infláció alakulására. 

4. A monetáris transzmisszió strukturális vetületei az 

Euroövezetben és Magyarországon 

Az, hogy egy ország gazdasága mennyire érzékenyen reagál a 

monetáris politika beavatkozásaira, különböző strukturális tényezők 

(mint például a háztartások eladósodottsága, az ingatlanpiac helyzete, a 

fogyasztói szokások vagy a bérek rugalmassága) relatív eltéréseiből 

adódik. Az említett strukturális tényezők egyedi súlya és aggregált 

hatása csakúgy, mint a monetáris politika hatásossága nehezen 

feltérképezhető. Az árfolyam-, kamat- és inflációs változók közötti 

sztochasztikus kapcsolat jellemzi nemcsak az Euróövezetben mért, 

hanem a hazai adatsorok alakulását is. 

Az Európai Központi Bank deklarált célja a középtávú inflációs 

ráta stabilitása. Az Eurostat adatai alapján az 1999 elejétől napjainkig 

tartó időszak egészében a harmonizált fogyasztói árindex a célként 

megjelölt 2% környezetében maradt. A képet árnyalja, hogy az 

Euroövezet eltérő strukturális adottságokkal és növekedési potenciállal 

jellemezhető tagországokból, régiókból áll, amelyek inflációs ütemében 

szükségszerűen mérhető különbségek vannak. Az Euroövezet 

országainak pénzügyi struktúrájában meglévő különbségek 

befolyásolják a monetáris kamatpolitikai döntések hatásosságát. 

A Magyar Nemzeti Bank által az elmúlt években követett 

inflációs célkitűzés stratégiája prioritásként kezelte a fogyasztói árindex 

csökkenését; oly módon, hogy tolerálta a tendenciájában felértékelődő 

forint/euro árfolyamot.  Ez a stratégia a monetáris- és árfolyampolitika 

– nyitott nemzetgazdaságokra jellemző – szoros kölcsönhatásában 

komoly reálgazdasági hatásokat eredményezett. 
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1. ábra: A forint fogyasztói árindex alapú reáleffektív árfolyam-indexének 

változása 2000-2004 között; Forrás: MNB havi, szezonálisan kiigazított adatok 

alapján saját szerkesztés 
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2. ábra: A forint fajlagos munkaköltség alapú reáleffektív 

árfolyam-indexének változása 2000-2004 között; Forrás: MNB 

negyedéves, szezonálisan kiigazított adatok alapján saját szerkesztés 
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5. A monetáris (kamat-) politikai beavatkozások és a 

reálárfolyam-felértékelődési trend reálgazdasági hatásai (a 

vállalkozások alkalmazkodási folyamata) 

Az inflációs célkitűzést prioritásként kezelő, és egyúttal a forint 

reálárfolyamának felértékelődését megengedő monetáris politika a 

hazai gazdálkodó szervezetek jövedelemtermelő képességét az alábbi 

tényezőkön keresztül befolyásolja:  

- A forint nominális felértékelődése csökkenti mind az export 

árbevétel forint ellenértékét, mind az import forintban számított 

bekerülési értékét. 

- Az exportőröknél jelentkező bevétel-elmaradás, illetőleg az 

importőröknél jelentkező kiadáscsökkenés – nem egyensúlyban lévő 

külkereskedelmi egyenleg mellett – módosítja az üzleti szféra 

nomináljövedelmét. 

- Az exportőröknek oly módon kell kalkulálniuk, hogy az 

árfolyamváltozás módosítja a belföldi értékesítés határáldozat-költségét 

(részben mert változik az exportértékesítés forint ellenértéke, részben 

pedig mert változik az importversenynek kitett termékek piacán a 

belföldi értékesítés árbevétele). 

- Az importtermékek árainak a forint nominál-felértékelődése 

következtében bekövetkezett csökkenése az importversenynek kitett 

termékek piacán a belföldi termelők értékesítési áraikat kell, hogy 

csökkentsék. Az árcsökkentés lehetősége azonban korlátozott: 

árpolitikájuk függvényében a vállalkozások legalább egy minimális 

nyereséghányaddal kalkulálnak. 

- Az export csökkenő jövedelmezősége és egyúttal a növekvő 

importverseny miatt a belföldi termelők ráfordításaik (rövidtávon 

elsősorban a bérjellegű ráfordításaik) csökkentésére törekednek, 

amelynek további hatása lehet a foglalkoztatottsági színvonalra. A 

foglalkoztatási hatást a minimálbérek változásával együtt indokolt 

vizsgálni. 
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- A forint felértékelődése kétségkívül nem azonos mértékben 

érinti a hazai exportőröket. Minél alacsonyabb az export közvetlen és 

közvetett importtartalma, azaz az exportba minél kisebb értékben épül 

be importált termék (alapanyag, üzemanyag, stb.), annál jelentősebb a 

felértékelődés exportjövedelmezőséget rontó hatása. A mezőgazdasági 

és az élelmiszeripari exportra az alacsony importtartalom jellemző. 

- A transznacionális vállalkozások árfolyam-kitettségüket 

transzferáraikkal (belső elszámoló árakkal) mérsékelni tudják. Ezzel a 

lehetőséggel nem tudnak élni a hazai tulajdonban lévő exportőrök. A 

külföldi érdekeltségű exportőr vállalkozások beszállítói körébe tartozó 

hazai cégek, amennyiben euróban számolnak el, szintén kitettek az 

árfolyamváltozásnak. 

- Végül, a hazai pénz felértékelődése önmagában indokolttá 

teheti a devizában történő hitelfelvételt (mert a devizában denominált 

adósság forint ellenértéke csökken); és ezt indokolja a forint hiteleken 

meglévő kamatfelár is. További érv lehet a devizahitelek felvétele 

mellett az exportőröknél adott természetes fedezettség – másképpen, az 

export árbevétel és a hiteltörlesztés devizanem szerinti egyezősége. A 

természetes devizakockázat-fedezettség azonban a gyakorlatban szinte 

sohasem tökéletes amiatt, hogy az exportszerződésekben megállapított 

árbevétel összegét és a fizetési esedékességét nem lehet a devizahitelek 

törlesztési terhéhez igazítani. 

A forint reálfelértékelődési trendjével egyidejűleg az árfolyam 

erősödő volatilitása a következő hatásokkal jár: 

- A cégek tervezési képessége romlik; annak következtében, 

hogy termelési és értékesítési, valamint finanszírozási döntéseiket 

időszakonként kell meghozniuk, miközben a devizaárfolyam időben 

folyamatosan változik. Bizonytalan az árfolyam-ingadozás mértéke 

csakúgy, mint időtartama (megj.: az euró várható bevezetésével a 

devizaárfolyam-kockázat jelentős része megszűnik). Nem ismert az 

euro bevezetésének várható időpontja, mint ahogy az áttérés 

időpontjában megállapítandó konverziós ráta sem.  

- Az árfolyamkockázat erősödése csökkenti mind az exportőr 

vállalkozások számát, mind pedig a külföldre is értékesítő 

vállalkozások exporthányadát. Aggregált hatásként csökken az export 

volumene. 
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- A devizaárfolyam ingadozása és az export volumene közötti 

kapcsolat azonban nem lineáris: azért, mert az árfolyamkockázatot a 

kisvállalkozások kevésbé tudják lefedezni (és éppen emiatt a 

kisvállalkozások csak alacsony árfolyamkockázat esetén képesek és 

hajlandók exportálni, többségük volatilis árfolyam környezetében távol 

marad az exportpiacoktól). 

6. Az agrárszektor versenyképessége a forint 

reálfelértékelődésének környezetében 

1. Ágazati összehasonlító elemzés 

Kiindulópontként kezelve azt a megállapítást, hogy a monetáris 

politikai beavatkozások hatásmechanizmusa a strukturális tényezők 

eredőjeként egyedi sajátosságokkal bír, disszertációmban a 

magánszektor sajátos, a kamat- és devizaárfolyam megváltozása által 

kiváltott alkalmazkodási folyamatát ágazati szinten vizsgáltam. Az 

agrárágazat kiemelését finanszírozási helyzete és nettó exportőri 

pozíciója indokolta.  

Nemzetgazdasági összehasonlításban jellemző eltérés az 

agrárágazat magas tárgyi eszköz-állományából adódott, amelyet 

nagyobb arányban finanszíroznak tartós idegen források. Az 

eredményszerkezetet tekintve megállapítható volt, hogy az agrárágazat 

már az üzemi eredmény szintjén veszteséges (közel nullszaldós). 

Hozzátehetjük, a kapott kamat-, területalapú, stb. támogatások miatt az 

egyéb bevételek aránya ebben az ágazatban volt a legmagasabb. A 

pénzügyi műveletek vesztesége jelentős részben a hosszú lejáratú 

idegen források kamatköltségéből következett. 

2. Exportőr, ill. kizárólag belföldre értékesítő agrárvállalkozások 

összehasonlító elemzése 

A forint reál-effektív árfolyamának közelmúltbeli felértékelődése 

az exportőr, ill. kizárólag belföldre értékesítő agrárvállalkozásokat 

illetően eltérő ár- és piaci alkalmazkodási folyamatot váltott ki.  
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Ha feltételezhetnénk, az érintett agrárvállalkozások az export- 

és/vagy belföldi értékesítésre vonatkozó döntéseiket kizárólag az 

elérhető (határ-) árbevétel aránya szerint hozzák, akkor a belföldi- és az 

exportár különbségével, illetve a forint-euro árfolyam várható értékével 

kalkulálnának. A forint nominál-felértékelődése csökkentette az 

exportértékesítés forint ellenértékét, és egyúttal az importversenynek 

kitett termékek piacán (feltehetően az előbbinél kisebb mértékben és 

késleltetetten) csökkentette a belföldi értékesítési árakat. Az 

exportpiacokon elérhető árbevétel relatív csökkenése önmagában 

visszavetette (kedvezőtlenebbé tette) az exportot.  

Az agrárvállalkozások jelentős hányadánál az exportpiacokon 

való jelenlétet nem kizárólag az ár, hanem piacmegtartási szempontok 

is indokolhatják. A gabona vagy a borok esetében például a belföldi 

piac felvevőképessége nem elégséges, illetve a vevők egy része nem 

képes határidőn belül fizetni. Ezzel szemben – a megfelelő minőségi 

előírások teljesítése esetén – külföldre nagyobb kiszállításokat lehet 

teljesíteni úgy, hogy közben a vevőállományba lekötött tőke 

alacsonyabb.  

3. Ágazati idősor-elemzés 

 Az agrárvállalkozások pénzügyi mutatószámainak idősoros 

vizsgálatából az ágazat átlagában a gazdálkodás jövedelmezőségére 

vonatkozóan egyértelmű negatív tendenciákra tudtam következtetni. 

Ebben szerepe volt a reálárfolyam által előidézett versenyképesség-

romlásnak is. Az ágazat kvartiliseinek nagy különbsége ugyanakkor jól 

mutatja az ágazaton belül a vállalkozások között a jövedelmezőségben 

(és versenyképességben) fellelhető különbségeket.  

- A termelékenységi (a különböző eredménykategóriák egy főre eső 

értékeit kifejező) mutatók értékei kiegyensúlyozottnak mondhatók a 

vizsgált, 2001-2004 közötti időszakban. 

- Összességében az ágazat likviditása a gazdálkodás szempontjából a 

vizsgált időszak alatt megfelelő szinten alakult. A likviditási ráta és a 

gyorsráta közti különbség azonban a készletek forgóeszközökön belüli 

nagy arányát tükrözi, ami nem elhanyagolható az ágazatban. 
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- Az összes eszköz forgási időtartama az ágazati sajátosságok 

következtében a mezőgazdasági termelő ágazatban meglehetősen 

magas, a kereskedelemben ennél alacsonyabb. A vevőállomány/ 

szállítóállomány aránya az ágazat kedvezőtlen, nettó hitelezői 

pozícióját mutatja. 

- A tőkeellátottságban a csökkenő tendencia azzal együtt rajzolódik 

ki, hogy a mezőgazdaságban a fejlesztési célú, visszafizetési 

kötelezettség nélkül kapott támogatások, juttatások a saját tőke, ezen 

belül a tőketartalékok között kerülnek kimutatásra. A fejlesztési célú 

támogatásokat a gyakorlatban – bankhitellel – előfinanszírozni kell. 

- A termelő agrárvállalkozások esetében 2003-2004-ben, a 

kereskedelmi vállalkozásoknál 2004-ben az adósságszolgálati mutatók 

egyértelmű romlása követhető nyomon. 

- A tevékenység haszonkulcsa az a mutató, amely jelzi, hogyan 

fordult át a 2001-2002-ben még enyhén pozitív üzemi szintű eredmény 

2003-2004-re veszteségbe. A működés eredményességét sajátos, az 

ágazat termelési és finanszírozási struktúrájával összefüggő tényezők 

határozták meg. 

- A saját tőke-arányos adózott eredménynek a mezőgazdasági 

vállalkozások esetében 2003-ban átlagosan 1%-os, 2004-ben átlagosan 

3,3%-os értéke a saját tőke rendkívül alacsony megtérülésére utal. 

- Az éveket egymás után vizsgálva kitűnik, hogy az agrárágazat 

hosszabbtávú gondokkal küzd, az agrárvállalkozások gazdálkodása 

nem kiegyensúlyozott. 

4. Kérdőíves empirikus adatfelvétel és mélyinterjúk eredménye 

A megkérdezett pénzügyi vezetők válaszai lehetővé tették, hogy 

elemezzem az érintett agrárvállalkozásoknál az exportértékesítés 

fedezeti hányadára, valamint a befektetett tőke hozamára ható 

tényezőket (így a kamat és a devizaárfolyam – a vizsgálat eredménye 

szerint másodlagos – hatását). 

A fedezeti hányad összetevőinek elemzése bármely vállalkozás 

esetében arra mutathat rá, hogy a vizsgált időszak alatt miért (milyen 

tényezők hatására) nőtt vagy éppen csökkent az értékesítés közvetlen 
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költségeinek levonása után a vállalkozás által elért nettó árbevétel. 

Következtetésem, hogy a fedezeti hányad – és általában véve a 

működés jövedelmezőségének – számottevő romlása a működési 

költségeknek a termelői árszintet meghaladó növekedése (és az ezt 

ellensúlyozó alkalmazkodási mechanizmusok hiánya) miatt állt elő. Ezt 

a hatást az árkiegészítések és a költségek ellentételezésére kapott 

támogatások közel sem tudták ellentételezni; sőt inkább, hozzájárultak 

a korszerűtlen termelési és értékesítési struktúrák konzerválásához. 

Az agrárvállalkozások működésének jövedelmezőségében 

megfigyelt tendencia kihatott a vállalkozások adósságszolgálati 

képességére is. A befektetett tőke hozamának értékeiből az a 

következtetés vonható le, hogy korrigált üzemi eredményükből az 

agrárvállalkozások átlagosan -4% – +4% közötti hozamot tudtak volna 

fizetni az ellenérték fejében befektetett források után. Nem kétséges, 

hogy az idegen források ára (kamatköltsége) ezt meghaladta, amiből 

viszont az következik, hogy az agrárvállalkozások kamatráfordításaikat 

is hitelből finanszírozták, legalábbis a vizsgált időszak egy részében. 

A kérdőíves megkérdezésre adott válaszokból és a 

mélyinterjúkból kiderült:  

- A pénzügyi vezetők a legnagyobb versenyhátrányt a hazai 

logisztikai kapacitások szűkösségében látják. Többlettermeléskor 

kilátástalan a termények, elsősorban a gabona gazdaságos elhelyezése, 

aminek végső soron veszteséges termelés a következménye. Ezen a 

területen az intervenció csak részbeni, átmeneti és tüneti kezelést jelent. 

Ezért lenne indokolt korszerű logisztikai rendszerek (elosztó 

központok, kikötők, raktárak, stb.) mielőbbi kiépítése és működtetése. 

- A megkérdezett vezetők a technológiai, technikai feltételek 

javítása mellett kiemelt fontosságot tulajdonítanak a szakképzési 

színvonal további emelésének, az agrárkutatás támogatásának és a 

gyakorlati szaktanácsadás kiterjesztésének. Az előbbieket 

összefoglalóan az agrár-innováció iránti igényként értékelhetjük. 

- Végül, konszenzus látszik a megkérdezett pénzügyi vezetők 

körében abban a kérdésben, hogy az agrártermelők piacra jutásának 

elősegítése, piaci alkupozíciójuk javítása a továbbiakban is a különböző 

integrációs szerveződések (így például a termeltető és értékesítő 

szövetkezetek) támogatásán keresztül érhető el. 
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ÚJ ÉS ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1. A monetáris politikai beavatkozásoknak a reálgazdaságra nézve 

olyan szándékolt és nem szándékolt hatásai vannak, amelyek a 

gazdaság komplex rendszerében nehezen feltérképezhetőek, és egyedi 

ország- és ágazati sajátosságokat mutatnak. A disszertáció újszerű 

módszertani megoldása a monetáris politikai beavatkozások 

reálgazdasági hatásainak szűkített empirikus vizsgálata; két 

tudományterület, a monetáris politika elméleti transzmissziós 

modelljének, illetőleg a számviteli elemzés eszköztárának 

összekapcsolásán keresztül.  

2. A monetáris (kamat- és árfolyam-) politikai beavatkozások 

diszkrecionalitását nyitott nemzetgazdaságok esetében alapvetően 

meghatározza a választott árfolyamrendszer. Magyarországon az 

inflációs célkitűzés deklarálása és egyidejűleg a kvázi rugalmas 

árfolyamrendszerben a forint (feltehetően nem egyensúlyi) reál-

felértékelődése a magánszektor vállalkozásainak sajátos 

alkalmazkodási folyamatát váltotta ki. 

3. A vállalkozásoknak a kamat- és árfolyamváltozáshoz történő 

alkalmazkodása a nettó exportőri pozícióban lévő és nettó külső 

forrásigényt támasztó agrárszektor esetében egyedi jellemzőkkel bír. 

Az agrárvállalkozások pénzügyi mutatószámainak idősoros vizsgálata 

alapján a jövedelmezőségi tendenciák az ágazat átlagában negatívak, az 

ágazaton belüli különbségek azonban élesek. 

4. Az agrárvállalkozások mért átlagos jövedelmezőségét, 

adósságszolgálati képességét, a befektetett tőke hozamát a vizsgált 

2001-2004 közötti időszakban a reálfelértékelődés és az idegen 

források kamatköltsége befolyásolta, oly módon, hogy felszínre hozta 

az ágazat strukturális problémáit. 
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KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

1. Végső következtetésként azt a megállapítást vontam le, hogy az 

agrárágazatban működő vállalkozások versenyképességét elsősorban az 

a tartós tendencia befolyásolja negatívan, amely a működési 

költségeknek a termelői árszintet meghaladó növekedése, illetőleg a 

termelő- és logisztikai fejlesztési célú beruházások finanszírozásába 

bevont idegen források törlesztési terhe következtében áll elő. 

2. Másodsorban a versenyképesség nem függetleníthető a deviza 

reálárfolyam- és kamatszint hatásoktól, különösen nem akkor, ha az 

idegen források számottevő aránya miatt a vállalkozások 

adósságszolgálati terhe jelentős, az eszközök megtérülése azonban 

alacsony vagy éppen negatív. 

3. Tekintettel arra, hogy monetáris politikai beavatkozások 

jellemzője, hogy nem közvetlenül befolyásolják a reálszféra 

teljesítőképességét (versenyképesség és jövedelmezőség 

szempontjából), hanem addicionálisan, az ár- és költségviszonyok 

megváltoztatásán keresztül, a vállalkozások számára optimális kamat- 

és árfolyamszintet a kiszámítható, stabil monetáris politikai környezet 

nyújthatja.  

4. Végezetül, a téma jellegéből következik, hogy szükséges a 

kutatás további irányainak kijelölése. Véleményem szerint a kutatás 

kiterjeszthető például a várakozások elemzésére (döntés- és 

játékelméleti modellek felhasználásával). Hasonlóképpen indokolt lehet 

más nemzetgazdasági ágazatok vállalkozásainak nyereségességére ható 

tényezőknek a vizsgálata a disszertációban bemutatott módszerekkel. 
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