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ÖSSZEFOGLALÓ
Értekezésemben a magyar gazdaságban működő vállalatok teljesítményét befolyásoló hatások alakulását vizsgáltam 2001-2006. években. A nemzetközi szakirodalom tanulmányozása
során számos publikációt derítettem fel, amelyek szerteágazó módszertan és eszközrendszerrel kutatják ezt a témát. Kutatásom újszerűségét biztosítja mind a vizsgált vállalati kör, mind a
szektor, amelyben ezek a vállalatok működnek. A kis- és középvállalatok nemcsak az Európai
Unióban, hanem hazánkban is meglehetősen nagy gazdasági súlyt képviselnek.
A kutatásom középpontjában álló szolgáltató szektor előretörése mind az Egyesült Államok, mind a kiugró fejlődést mutató ázsiai országokban kiemelkedő figyelmet kap. A szektor
a bruttó hazai termékhez történő hozzájárulásának mértéke, valamint a foglalkoztatásban kivett aránya az elmúlt évtizedekben egy nemzetgazdaság fejlettségi mutatójává vált. A szolgáltatók teljesítményének számbavételére és értékelésére irányuló kutatások mindezek ellenére meglehetősen alacsony mértékben lelhetők fel a hazai tudományos publikációkban.
Vizsgálataimat a neves szakfolyóiratokban megjelent angolszász kutatások eredményeiből
kiindulva végeztem, azt kerestem, hogy a nemzetközi gyakorlatban széles körben hirdetett
tézisek mennyiben alkalmazhatók a magyar gazdaságban. Az elemzések során végzett lehatárolások megválasztásakor számos nehézséggel megküzdve mindvégig törekedtem a nemzetközi kutatások által bejárt utak követésére. A vállalatok teljesítményének megítéléséhez a
számvitel szolgáltatta adatok és az ismeretháttérből nyert eljárások információvá transzformálásával jutottam el.
Sikerült egy olyan modellt építenem, amelynek alapjául szolgáló változatát több kutató is
továbbfejlesztett és publikált az elmúlt évtizedekben. Az eredményül kapott magyar vállalati
adatokkal is működő regressziós modell megfelel a regresszióelemzéssel szemben fennálló
módszertani követelményeknek is. A regressziós egyenlet megbízhatóságát és validitását több
publikációmban is sikerült bizonyítanom.
Kutatásom kiteljesedése során arra is törekedtem, hogy a nemzetgazdasági és ágazati szinten aggregált adatokból kiindulva a vállalatoktól begyűjthető egyedi szintű információk felé
haladva feltételezéseimet megerősíthessem. Hipotéziseimet, majd azok bizonyítását követően
téziseimet is ennek megfelelő megközelítésben fogalmaztam meg.
Úgy gondolom sikerült elérnem kutatásom elsődleges célját, amely szerint a nemzetközi
gyakorlatban kidolgozott és alkalmazott modellből kiindulva feltérképeztem a piaci verseny
hatását a Magyarországon működő vállalatok teljesítményére.
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ABSTRACT
In this paper, I reviewed the development, from year 2001 to 2006, of the effects influencing the performance of businesses operating in the Hungarian economy. Studying the international special literature, I discovered a number of works focusing on this subject using a wide
range of methodologies and tools. The novelty of my study is reinforced by both the subject
group of businesses, and the sector, in which the same operate. Small and medium size enterprises account for a considerable economic weight in Hungary as well, just like in the European Union.
The advancement of the service sector being the focus of my study is devoted particular attention not only in the United States, but in the Asian countries showing outstanding development. The sector’s contribution to the gross domestic product, as well as the ratio it represents
in terms of employment have become the growth indicator of the national economy during the
past decades. Nevertheless, studies focusing on the valuation and assessment of the service providers’ performance are quite scarcely found among the domestic scientific publications.
In my research, I took the results of studies covering the English-speaking world and published in renowned special papers as a starting point, and I examined to what extent the theses
widely spread in the international practices could be applied in the Hungarian economy.
When choosing the limits in the course of the analyses, I always endeavoured to follow the
paths travelled by international research efforts, while struggling with a number of difficulties. I assessed the performance of the businesses through the conversion of accounting figures and procedures obtained from the knowledge base into information.
I managed to build such a model, the foundation whereof has been developed and published by several researchers during the past decades. The regression model obtained as a result, which works well with the Hungarian company data, also complies with the methodological requirements applicable to regression analysis. I managed to prove the reliability and
validity of the regression equation in several studies.
While extending my investigations, I also aimed at reinforcing my assumptions, by starting
from the data aggregated on a national economic and sectoral level, and progressing towards
the custom information obtained from individual companies. After my hypotheses and their
proof, I also worded my theses using an approach complying with the foregoing.
I believe that I managed to reach the primary objective of my research; I mapped the effect
of the market competition on the performance of companies operating in Hungary, starting
from the model developed and applied in the international practice.
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Modelling of Factors Influencing
Corporate Performance
on the Bases of Domestic Empirical Studies

It is a widely argued question whether competition and an intensified market concentration
have a favourable effect on the businesses’ profitability, productivity or efficiency. Many researchers found a positive relation between competition and the development of corporate
performance. Both theoretical and empirical studies support, however, that on markets characterised with moderate technological progress and innovation, there are many players operating, and competition tends to work efficiently, with the margin converging to zero. In such
cases, the price/marginal cost gap can be an effective indicator of the intensity of competition.
In my thesis, I will examine, which factors have an effect on the development of corporate
performance, based on a model built on the accounting figures of companies keeping doubleentry books from 2001 to 2006.
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1. BEVEZETÉS
Sokszor éreztem annak a hiányát munkám során, hogy nincsenek olyan, a könyvvizsgálók
(revizorok, igazságügyi könyvszakértők, gazdasági tanácsadók és szakértők) munkáját segítő,
célirányosan összeállított vállalati adatbázisok és elemzést támogató módszertan, amelynek
segítségével alaposabb képet nyerhetnénk a megbízó cég ágazati, tevékenységi sajátosságairól.
Egy ilyen adatbázissal és módszertannal egy könyvvizsgáló megfelelően tudna számolni a
szóba jöhető speciális kockázatokkal már a vizsgálati program kialakítása során is, illetve
felelősen el tudná dönteni, hogy rendelkezik-e azokkal a környezeti, ágazati, és tevékenységspecifikus szakmai háttérismeretekkel, amelyek a vállalat megítéléséhez és a várható kockázatok felméréséhez szükségesek. Hiszen már a könyvvizsgálati megbízás elfogadása előtt meg
kell kezdeni az iparág, a tevékenység általános felmérését, és annak megítélését, hogy vajon a
könyvvizsgáló képes-e a megfelelő szintű ismeretek megszerzésére az adott szervezettel kapcsolatban. Ha a kezdeti megismerés nem elég alapos, az később többletmunkát, erőforrásveszteséget eredményezhet, mivel a folyamatosan megszerzett ismeretek birtokában esetleg
szükségessé válhat a tervezett célok, eljárások teljes átértékelése. Súlyos tévedésekhez vezethet, ha a könyvvizsgálat végéig nem kerülnek feltárásra az üzleti tevékenység részletei, mivel
a bizonyítékok értékelése téves lehet, a jelentés pedig nem tükrözi a megbízható, valós képet.
Az adatbázis és módszertan használatával átláthatóbbá válhatna a könyvvizsgáló számára a
felelősségvállalás kockázata, megbízhatóbb kockázatbecslést készíthetne, valamint hasznát
látná a szakértői jellegű könyvvizsgálati munkák során is.
• Egy könyvvizsgálati megbízás elvállalása felelőséggel jár, amely felelősség alól nem
bújhat ki a könyvvizsgáló azzal, hogy nem tudhatta, milyen sajátosságokkal kell szembesülnie a vizsgálat során. Bár kétségtelenül a vezetés felelősségi körébe tartozik a törvények, jogszabályok betartása és a szabályszegések megelőzése, feltárása, a könyvvizsgálót viszont azért terheli felelősség, hogy a szervezetre vonatkozó előírások ismeretében ellenőrizze azok betartását, feltárja, és jelentse a tudomására jutott mulasztásokat, szabályszegéseket a tulajdonosok, vagy a felsőbb szintű ellenőrző szerv felé.
• A minőségellenőrzések eredményei arra figyelmeztetnek, hogy a könyvvizsgálók körében
még sok kívánni valót hagy maga után mind a kockázatbecslés tervezése, mind a könyvvizsgálói minőségbiztosítási standardok gyakorlati alkalmazása. A könyvvizsgálat természetéből adódóan mindig számolni kell annak kockázatával, hogy nem minden hibát sikerül feltárni. Ezt a tényezőt a kockázatbecslés során figyelembe kell venni. Minél összetettebb egy ügylet, minél kisebb a hozzáértés, annál magasabb az eredendő kockázata.
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• Az elmúlt években meglehetősen elszaporodtak az olyan jellegű szakértői munkák,
amelyek során felvásárlási vagy fúziós ajánlatokkal keresik meg ügyfeleinket. Nagy segítséget jelentene ebben az esetben is, ha rendelkezésre állna egy olyan adatbázis és
módszertan, amellyel rövid idő alatt összehasonlítható elemzést lehetne készíteni. Ezzel
nemcsak a külföldön (elsősorban Nyugat-Európában és Észak-Amerikában) gyakorlattá
vált értékelési elvek és módszerek1 alapján kerülnének beárazásra a kelendő magyar kisés középvállalatok, hanem a magyar sajátosságokat messzemenőkig figyelembevevő
tényleges információk alapján is.
A nagyvállalatok könyvvizsgálatát jellemzően a négy nemzetközi könyvvizsgálói cég valamelyike végzi, így a kisebb könyvvizsgáló cégek vagy a független könyvvizsgálók megbízásaikat általában kis- és középvállalkozásoktól kapják. Ezért kézenfekvő, hogy kutatómunkámban a figyelmemet a kis- és középvállalkozásokra irányítom. A kis- és középvállalkozások a világ minden részén – így hazánkban is – meghatározó súlyt képviselnek a gazdaságban. Különösen jelentős a szerepük a foglalkoztatásban és a bruttó hozzáadott érték előállításában. Az Európai Unió tagállamai 2000-ben kinyilatkoztatták, hogy a „kisvállalatok alkotják
az európai gazdaság gerincét.” A Kisvállalkozások Európai Chartája időközben az Európai
Bizottság vállalkozáspolitikájának sarokkövévé vált, ezenkívül segédeszközként szolgál a
tagállamok számára vállalkozáspolitikájuk végrehajtásában is.
A szolgáltató szektor a fejlett országokban mind a foglalkoztatottak száma, mind a bruttó
hozzáadott érték alapján mára a nemzetgazdaságok legnagyobb szektorává vált, éppen ezért
kutatásom a szolgáltató szektorban működő, kettős könyvvitelt vezető azon kis- és középvállalatokra irányul, amelyek a vizsgált időszak (2001-2006. üzleti évek) minden évében
értékelhető társasági adóbevallást nyújtottak be.2

1

A tulajdonosi értékmaximalizálásra épülő eljárások kizárólagos alkalmazásával a magyar kis- és középvállalatok alulárazódnak.
2
Elemzéseimet azon szolgáltató szektorba tartozó vállalatokkal kezdtem meg, amelyeknek a 2001-2006. üzleti
években volt bevallott értékesítés nettó árbevétele és legalább 1 alkalmazottja, valamint a 2004. évi adatok alapján a kis- és középvállalati kategóriába tartoztak. A kapott 47 242 vállalat az összes (vizsgált időszakban bevallást adó 72 379 szolgáltató szektorba tartozó vállalat) által alkalmazott létszám 92,26%-át foglalkoztatta, az
értékesítés nettó árbevételének 91,49%-át a bruttó hozzáadott értéknek pedig a 91,04%-át állította elő 2004-ben.
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1.1. A kutatási probléma megfogalmazása, a kutatás célkitűzése
Kutatásom során arra törekedtem, hogy feltárjam azokat a jellemzőket, amelyek meghatározzák a szolgáltató szektor tevékenységét, és azokat a sajátosságokat, amelyek a szektorban
működő kis- és középvállalatok teljesítményét motiválják. A teljesítmény körülhatárolását
követően próbálom meghatározni a vállalati teljesítményt befolyásoló hatások alakulását a
számviteli információs rendszer adataira épített modell alapján.
Kutatási célom kettős. Egyrészt a piaci verseny Magyarországon működő vállalatok
teljesítményére gyakorolt hatásának feltérképezése a nemzetközi szakirodalomban fellelhető modellek alapján. Másrészt a nemzetközi gyakorlatban kidolgozott és alkalmazott módszerekből kiindulva – a magyar sajátosságok figyelembe vételével – a gyakorlati
munkában is hasznosítható modellel és módszertannal hozzájárulni a vizsgált vállalati
kör teljesítménymérés és értékelés hatékonyságának javításához.

1.2. A kutatás során felállított hipotézisek
Feltevéseim megfogalmazása során az általam szolgáltató szektorként összefogott ágazatok
kis- és középvállalatainak gazdasági súlyából, valamint a megfigyelt vállalati kör sajátosságaiból – mely szerint meglehetősen nagy hányadban alacsony átlagos statisztikai állományi
létszámmal és alacsony árbevétellel működnek3 – indultam ki. A disszertációm témájának
felderítése során végzett elemzések rámutattak arra, hogy a vizsgált időszakban a szektorba
tartozó számos vállalat közül kevés tudta jövedelmezően bővíteni piaci részesedését.
Disszertációm ismerethátterének feltárása során rengeteg, a vállalati teljesítményt befolyásoló tényező elemzését tárgyaló, elsősorban angolszász publikációval találkoztam. Ezek közül
azokat építettem be dolgozatomba, amelyekben a bemutatásra került modellek a hazai vállalatok adataival is értékelhető eredményeket mutattak. Hipotéziseim megfogalmazása során
így a szakirodalomban empirikus adatokkal tesztelt modellekből kapott következtetésekből
indultam ki.
Ennek megfelelően a feldolgozott irodalom alapján kibővített elméleti ismereteim, az elmúlt tíz éves gyakorlati tapasztalatom és a kutatásom során összegyűjtött adatok alapján megfogalmazott kutatási kérdéseim és felállított hipotéziseim a következők:

3

Az elemzésbe bevont 47 242 kis- és középvállalat 80%-a a bevallások alapján 10 főnél kevesebb alkalmazottat
foglalkoztatott és a 39,50%-nak az értékesítés nettó árbevétele nem haladta meg a 25 millió forintot 2004. évben.
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Kimutatható-e a hazai vállalatok esetében a piaci szerkezet és a vállalati teljesítmények
közötti kapcsolat és vajon a koncentráltabb iparágakban működő vállalatok átlagos profit
rátája magasabb-e, mint a kevésbé koncentrált iparágakban működőké a vizsgált időszakban? Továbbá a szakágazatokban mérhető koncentráció fokozódása és a vállalatok
jövedelmezősége között pozitív irányú kapcsolat mutatkozik-e a vizsgált időszakban?
1. hipotézis
A Magyarországon működő vállalatok közötti méret-gazdaságosságon alapuló jövedelmezőségi különbségeken túl a koncentráció fokozódása az érintett szakágazatok
jövedelmezőségének javulását eredményezi a vizsgált időszakban.
Igazolható-e kapcsolat – hasonlóan a nemzetközi szakirodalom empirikus eredményeihez – a szakágazatok koncentrációja, az ár-költség rés és a jövedelmezőség alakulása között a magyar vállalatok esetében is a vizsgált időszakban? Hogyan alakul a magyar adatokkal az a nemzetközi szakirodalomban széles körben vitatott állítás, miszerint
a nagyobb termelékenység vezet alacsonyabb költséghez, amely aztán nagyobb piaci részesedést eredményez vagy éppen fordítva.
2. hipotézis
A magyar szolgáltató szektorban működő kis- és középvállalatok közötti termelékenység-különbségek pozitív - ágazaton belüli - kapcsolatot mutatnak a piaci részesedés
változása és a jövedelmezőség között.
Megkülönböztetett figyelmet szántam a mikro- és kisvállalati kör azon tényezőinek,
amelyekre a piac ezen szereplői is hatást képesek gyakorolni. Kimutatható-e, hogy a
mikro- és kisvállalatok teljesítményére nagyobb hatással vannak a munkaerőt képviselő
faktorok, mint az egyéb piaci tényezők? Igazolható-e hogy az alkalmazottak képzése
fokozza a mikro- és kisvállalatok teljesítményét?
3. hipotézis
A szolgáltató szektorban működő magyar mikro- és kisvállalatok teljesítményének
alakulását az alkalmazotti létszám alakulása és annak képzése nagyobb mértékben
befolyásolja, mint a középvállalatokét.
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1.3. A kutatás területe, módszertana
Kutatómunkámat átfogó szakirodalmi elemzésre, az egyes kutatók megközelítésének rendszerezett bemutatására és széleskörű empirikus vizsgálatra alapoztam, amelynek során mind
kvalitatív, mind kvantitatív módszereket alkalmaztam. A kvalitatív módszereken belül a
mélyinterjú módszerének alkalmazása során a kutatásommal kapcsolatos vélemények megismerésén túl azok kialakulásának és működésének okait is igyekeztem feltárni. A rendelkezésemre álló vállalati adatbázis elemzése mellett kérdőíves vizsgálatot is végeztem, amelynek
összeállításakor különösen ügyeltem a standardizáltság követelményének érvényesülésére.

Szakirodalom-feldolgozás, összehasonlító vizsgálat és rendszerezés
A szakirodalom-feldolgozás keretében elsőként a szolgáltató szektor jelentőségét és gazdasági súlyának növekedését elősegítő jellemzőket igyekeztem felderíteni és rendszerezni, azzal
a szándékkal, hogy megragadjam azokat a jellemzőket, amelyek segítségével egységes, általánosan elfogadott definíció alkotható a szolgáltató szektor egyértelmű lehatárolásához.
A definíciós nehézségekből következően a szolgáltatások osztályozása még ma is kiforratlan
és a nemzetközi szakirodalomban sem egységes, mivel az osztályozásnak nincs stabil alapja,
kidolgozott kritérium rendszere. A világos definíció és egységes osztályozás elősegíthetné a
statisztikai elemzések, összehasonlítások, közgazdasági összefüggések megalapozottságát.
Kutatómunkám másik fontos kérdésköre a verseny és a verseny hatásának megítéléséhez
nélkülözhetetlen teljesítmény megragadásának, mérésének és értékelésének elméleti és pragmatikus módszertani lehetőségeire irányul. Az ágazati és a vállalati teljesítményt befolyásoló
tényezők magyarázatával foglalkozó szakirodalom áttekintése során nyomon követhető, hogy
az elmúlt évtizedekben hogyan vált egyre hangsúlyosabbá ez a kutatási terület és az is, hogy
hogyan változott a megközelítés és az alkalmazott módszertan a vizsgált területek gazdasági
súlyának függvényében.
Számos törekvés található szakmai körökben arra, hogy a verseny, a piaci koncentráció fokozódása milyen hatással van a vállalatok teljesítményére (jövedelmezőségére, termelékenységére, illetve hatékonyságára).
• BAIN [1951], FUCHS [1961], STIGLER [1964], DEMSETZ [1973], MANCKE [1974],
COWLING ÉS WATERSON [1976], PELTZMAN [1977], LUSTGARTEN [1979], GISSER [1984]
pozitív kapcsolatot találtak a piaci koncentráció és a jövedelmezőség, illetve a hatékonyság változása között.
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Adatgyűjtés az empirikus vizsgálat megalapozásához
Az empirikus kutatáshoz az adatgyűjtés számos elméleti és gyakorlati problémát vetett fel,
amelyre megoldást kellett találnom.
• A szolgáltatások térhódításának gazdasági hatásai viszonylag egyszerűen megfigyelhetők a szektorban foglalkoztatottak számának növekedésében vagy az egyes gazdasági
szektorok kibocsátásának arányeltolódásában, de a „szolgáltatások” körülhatárolása a
társadalmi-gazdasági kapcsolatok változása és a technikai fejlődés előrehaladtával egyre
bonyolultabbá válik.
• További nehézséget okoz a szektor gazdasági kutatása során, hogy sem nemzetközi,
sem nemzeti szinten nincs az ágazatra vonatkozó egységesen elfogadott osztályozási
rendszer. A szektor maga számos elméleti megközelítés ellenére, empirikus adatokkal is
tesztelhetően a statisztikai tevékenységek besorolása alapján közelíthető meg leginkább.
• A szolgáltató szektorba tartozó ágazatok lehatárolását követően további nem elhanyagolható nehézséget okoz a szektorba tartozó szereplők megragadása. A gazdasági szereplők – azon belül a vállalkozások, vállalatok – számtalan megközelítésével találkozhatunk mind a nemzetközi, mind a hazai publikációkban.
• A kutatás során felépített modell tesztelésére szolgáló populáció kiválasztását követően
további problémát okoz a dolgozatom témájául választott kis- és középvállalatok leválogatása.
o Az egyes nemzetek méret szerinti kategorizálása egyrészt meglehetősen nagy különbségeket eredményez a megfigyelési egységek méretei között, másrészt a volt
szocialista országokban a vállalati méretek jóval kisebbek, a kisebbek aránya viszont
jóval nagyobb, mint a fejlettebb „demokráciákban” működőké.
o A vállalatok „méret” szerinti lehatárolása az egyes érdekhordozók szempontjából
még hazánkban sem egyértelmű. Az Európai Unió kis- és középvállalatokra vonatkozó egységes elhatárolását alkalmazva meglehetősen markáns és a szolgáltató
szektort hűen reprezentáló sokaságot kapunk a magyar gazdaságra vonatkozóan.
Disszertációm megírása előtt már nekikezdtem egy – a saját ügyfélkörnél szélesebb körű –
adatbázis összegyűjtésének. A cégadatok megszerzése során több akadályba ütköztem, mivel
Magyarországon a rendszerváltás óta már nehéz hozzájutni kutatási célra ingyenesen hozzáférhető és rendelkezésre bocsátható adatbázishoz.
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• Ilyen lehetőség volt számomra az INFO DATAX adatbázis 1998-2001. időszakra vonatkozó

társasági

adóbevallásokból

számított

ágazati

pénzügyi

mutatószám-

rendszerének megszerzése. A kutatás előrehaladása során úgy döntöttem, hogy a saját
magam által begyűjtött vállalati adatokat a KSH-tól származó adatokkal egészítem ki.
• A kutatómunkában mérföldkőnek tekintem a saját adatbázis tudatos kiépítését. Erre
akkor nyílt lehetőségem, amikor az „Amit a mérleg mutat” c. kiadvány első kötetét megjelentettük. E kötet olyan szolgáltatásokat nyújt a gazdasági szakembereknek, amelynek
biztosításáért cserében „megéri” feltöltenie a táblázatot a saját éves adataival. (Több mint
100, az éves beszámolóból számítható mutatót tartalmaz és a mellékelt CD-n Excelben
készült sémák alapján egy vállalat mérlegének, eredménykimutatásának és a kiegészítő
melléklet kiemelt adatainak megadásával a mutatók automatikusan kiszámíthatók. A feltöltést követően a táblázatokból a közzétételnek és a letétbehelyezésnek megfelelő formában kinyomtatható a beszámoló és a számított mutatók felhasználhatók a kiegészítő melléklet összeállításához. A követő években a beszámoló oszlopainak átnevezésével és aktuális adatainak feltöltésével a beszámoló egyszerűbben összeállíthatóvá vált.)
• Az „Amit a mérleg mutat” II. kötete már további szempontok figyelembevételével készült. A kiadványhoz már nem CD melléklet, hanem a kiadó honlapjáról
(www.saldo.hu) letölthető internetes háttérrel támogatott szoftver készült. A fejlesztéssel az éves beszámoló adatainak beírását követően már nem csak a kiválasztott mutatók
váltak kiszámíthatóvá, hanem azok letárolásával lehetővé vált az ágazati adatok összegyűjtése és azok összehasonlíthatósága. A második kötetben a hagyományos számviteli mutatószámokon túl a megtérülési „Return on” mutatószámok és az értékteremtés
mutatóinak tartalma és alkalmazási lehetőségei is bemutatásra kerültek. (Du Pontformulák, ROI-mutató, Balanced ScoreCard) A kiadvánnyal hangsúlyosabbá kívántam
tenni és felhívni a figyelmet a számviteli információs rendszer adatbázisára épülő elemzés lehetőségeire és kiterjesztésének értelmére, különös tekintettel az összehasonlító
arányszámelemzésre és az iparágon belüli összehasonlításra.

Alkalmazott elemzési eljárások az empirikus vizsgálat során
A saját ügyfélkör, a Műsorelosztók és műsorszolgáltatók ágazati elemzését4, valamint a
KSH-tól kapott összevont adatok vizsgálatát még a Microsoft Office Excel 2003 programmal
4

Egyes műsorszolgáltató és műsorelosztó társaságok gazdálkodásának elemzése az éves beszámolók alapján
Könyvtárban el nem helyezett kutatási jelentés – letölthető www.akti.hu/tanulmany/index_agazat.html

17

1. BEVEZETÉS

végeztem. A számítások és a táblázatok készítése során hamar beleütköztem az Excelben alkalmazható változók szűk korlátjaiba.
A vállalati adatbázisban szereplő rekordok számossága következtében a Microsoft Office
Access 2003 programot használtam az adatok helyességének ellenőrzésére és az ágazati öszszesítések elkészítésére. Az egyes vállalati adatok között tíz százalékot meghaladóan lelhetők
fel hiányos vagy hibás adatok. Így az adattisztítás során végig ellenőriztem a számviteli törvény5 előírásai alapján a mérleg és az eredménykimutatás sorai közötti összefüggések érvényesülését. Az összefüggések alapján pótolhatatlan hiányzó, vagy javíthatatlan hibás adatokat
tartalmazó rekordokat elhagytam.
A tisztított adatbázisban az SPSS 15.0 for Windows programcsomag felhasználásával leíró
statisztikai számításokat, ágazati és szakágazati összehasonlító elemzéseket, összehasonlító
arányelemzéseket és a szakirodalomban alkalmazott matematikai módszereknek megfelelően
regresszió- és varianciaelemzést (ANOVA) végeztem.
A 2001-2006 időszak minden egyes évében 95 214 kettős könyvvitelt vezető vállalat
nyújtott be értékelhető társasági adóbevallást, ez a vállalati kör a 2006. évi összes kettős
könyvvitelt vezető vállalat 30,08%-át alkotja és az összes kettős könyvvitelt vezető vállalatnál
alkalmazásban állók 69,74%-át foglalkoztatta. A 95 214 vállalat 2006. évi könyveiben szerepel az összes kettős könyvvitelt vezető bevallást benyújtó vállalat értékesítés nettó árbevételének 81,64%-a, (az export értékesítés nettó árbevételének 90,67%!), az adózás előtti eredményének 84,30%-a. Ebből a szolgáltató szektorba tartozó vállalatok összesített adatait az 1. sz.
melléklet tartalmazza.
A vállalatok adataiból számítható egy főre jutó bruttó termelési érték átlagának, alsó, középső és felső kvartilisének vállalati kategóriánként alakulását bemutató 1. sz. ábrából is jól
látható, hogy a mikro- és a kisvállalatok mutatói között közel háromszoros, a mikro- és a középvállalatok átlagai között közel ötszörös különbség is mutatkozik. A munkatermelékenységi
mutatók alakulását a 2. és a 3. sz. mellékletben helyeztem el.

5

2000. C. törvény a számvitelről.
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1. sz. ábra
Egy főre jutó bruttó hozzáadott érték átlagának és kvartiliseinek
alakulása vállalati kategóriák szerint
Mivel a továbbszűkített mintában maradt vállalati adatokból számítható mutatók eloszlása
sem tekinthető normális eloszlásúnak és a szakkönyvekben, valamint a gyakorlatban alkalmazott transzformációkkal sem sikerült az eloszlást még szimmetrikussá sem tenni, ezért kénytelen voltam a levont következtetéseket a szóráselemzés és a t-próbák mellett nemparaméteres
tesztekkel is alátámasztani. [SZÉKELYI, M. – BARNA, I. 2005 p. 202.]
Az egyes matematikai módszerek eltérő eredményeinek valósabb értékelése céljából az alkalmazott változók mindegyikének képeztem egy „eltérés” mutatóját. Az „eltérés” mutatók
képzése során az egyes évekre vonatkozóan a mutatók számtani átlagát és szórását vállalati
kategória, szakágazat és megye szerinti csoportosításban számítottam ki, majd az átlagok és a
szórások alapján a vállalatokat átlag alatti, átlagos és átlag feletti csoportba osztottam, majd az
így kapott eltérés mutatók bevonásával faktoranalízist végeztem.
A számítások során alkalmazott mutatók listáját és számításának képletét, valamint a faktoranalízis eredményét a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az eljárások alkalmazhatóságát
KETSKEMÉTY, L. – IZSÓ, L. [2005] módszertani útmutatói alapján ellenőriztem.
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Kérdőíven alapuló információgyűjtés
A kérdőív technika alkalmazását azért tartottam szükségesnek, mivel az ágazati adatok és
a nemzetközi szakirodalom tanulmányozása során egyre inkább világossá vált, hogy a pénzügyi mutatók önmagukban nem szolgálnak megfelelő és elégséges információkkal, ezért a
mutatók számításához szükséges adatok bekérése mellett a kérdőívet egyéb nem pénzügyi
jellegű információkkal is kiegészítettem.
• Az általam összeállított kérdőív kiküldését megelőzte huszonkét vállalat vezetőjével készített mélyinterjú, amelynek célja a kérdőív megszerkesztésének segítése, illetve a minél teljesebb, kérdőívvel meg nem szerezhető információk begyűjtése volt. A mélyinterjú módszerének alkalmazása során a kutatásommal kapcsolatos vélemények megismerésén túl azok kialakulásának és működésének okait is igyekeztem feltárni.
• Az adatgyűjtés keretében – a vizsgált adatbázisba tartozó – olyan kettős könyvvitelt vezető nem EVA-s6 vállalatok adatait és vezetőik véleményét igyekeztem begyűjteni,
amelyeknek legalább 1 alkalmazottja van, ágazati besorolása szerint (TEÁOR) 50-től
a 93-ig (kivéve a Pénzügyi közvetítést: 65 – 67) tartozik, az értékesítés nettó árbevétele
nem haladja meg a 2,5 milliárd forintot, valamint 2001 előtt alapították és azóta
folyamatosan működik. (Az ágazatok felsorolása az 5. sz. és a 7. sz. mellékletekben is
megtalálható.)
• A válaszadási hajlandóság fokozása érdekében a kérdőívet elérhetővé tettem honlapomon
(www.webtan.hu/koromerik), továbbá mind a kísérőlevélben, mind a weben feltüntettem,
hogy a kérdőív kitöltői hogyan tekinthetik meg az összesített eredményeket. (A kitöltésre
került kérdőív kivonatát az 1. sz. függelék tartalmazza.)
• A beérkezett kérdőívek száma 202, amelynek 69,31%-a az interneten keresztül került
kitöltésre. A feldolgozás során meg kellett azonban állapítani, hogy míg a kérdőív első
részét 177 vállalat töltötte ki, addig a végére jelentősen csökkent a válaszadási kedv. A
hiányos és értékelhetetlen válaszok kiszűrését követően a számításokat 158 db teljes
körűen kitöltött kérdőív válaszai alapján végeztem.

6

EVA – Egyszerűsített Vállalkozói Adó, a 2002. évi XLIII. törvény 2. § szerinti feltételek teljesülése esetén az
egyszerűsített adómegállapítást a 25 millió forintos árbevételt meg nem haladó adóalanyok választhatják. Az
ebbe a körbe tartozó kettős könyvvitelt vezetők adatai nem érhetők el a rendelkezésemre álló adatbázisban.
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1.4. Az értekezés felépítése
Értekezés tervezetem második fejezetében az elmúlt évtizedek számos publikációjának és
tudományos konferenciáinak központi témájául szolgáló nem-termelő szektor jelentőségét és
gazdasági súlyának növekedését elősegítő jellemzőket foglaltam össze. A fejezet első alfejezetében a vizsgált vállalati kört mutatom be. A második alfejezetben a szolgáltató szektor szerepének fokozódása és jellemzői mellett a szolgáltatások definiálásának sokszínűségét, a harmadikban a szolgáltató szektorban működő kis- és középvállalatok sajátosságai szerepelnek.
A szolgáltató szektorban működők vizsgálatát szűkítve a kettős könyvvitelt vezetőkre
csökkenti ugyan a piaci szereplők számát, de a szektor gazdasági súlyának megítélését csak
minimális mértékben befolyásolja. Dolgozatomban a „vállalat” kifejezést használom a megfigyelt sokaságra vonatkozóan, amelynek magyar sajátosságait a nemzetközi szakirodalomból
kiindulva mutatom be. A vállalatot COASE [1937] azon nézetével azonosulva közelítem meg,
mely szerint egy külön álló üzleti egységnek mind mikro, mind makroszinten kisebb ráfordítással kell teljesítenie azt a piaci tranzakciót, amelyet helyettesít. [COASE, R. H. 1937 p. 392.]
A vállalatok méret szerinti elhatárolásához az Európai Unió kis- és középvállalatokra vonatkozó előírását veszem alapul. Az elhatárolás az állományi létszám, az éves értékesítés nettó
árbevétel és a mérlegfőösszeg alapján történik. Ezt a kategorizálást a hazai szabályozás7 is átvette azzal a kiegészítéssel, hogy az értékmutatók mellé (árbevétel, mérlegfőösszeg) egy függetlenségi kritériumot (állam vagy az önkormányzat 25%-ot meg nem haladó részesedése) rendelt.
A dolgozatomban épített modell tesztelését a 2001-2006. évi adatok alapján végeztem. Az
időszak megválasztásánál is az összehasonlíthatóságra törekedtem, így a számviteli törvény8
újrakodifikálását követő első évi beszámolók adatai biztosították a kiindulópontot. Értekezésem
megírásának idején a 2006. évi adatok váltak utolsóként hozzáférhetővé. Az időszak megválasztásának különös jelentőségét adja, hogy a 2004. évi uniós csatlakozást megelőző és az azt
követő két teljes üzleti év hatásai is megjeleníthetővé váltak.
Fontosnak tartom kiemelni azon elméleteket, amelyek a piaci szereplők tökéletes informáltságának és racionalitásának feltételezéseit kezdték kétségbe vonni. Meggyőződésem,
hogy a magyar kis- és középvállalatok vezetői közel sem rendelkeznek az összes megvalósítható alternatíva megvalósításához szükséges információval a „profit maximalizálás” szempontjából, ennek ellenére a magyar gazdaság kisvállalati vezetői is a minél nagyobb eredmény

7

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben meghatározottak szerint, érvényes 2005. január 1-jétől.
8
2000. C. törvény a számvitelről, hatályos 2001. január 1-jétől.
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elérésére törekednek.9 A megkérdezett vállalatvezetők több, mint harmada (38,6%) jelölte
meg vállalkozása céljának a minél nagyobb adózott eredmény elérését és ennél a válaszlehetőségnél számítható a legnagyobb átlag és a legkisebb relatív szórás is.
A harmadik fejezetben a teljesítmény számbavételi lehetőségeinek nemzetközi megközelítéseit vettem számba. Ezen belül az első alfejezetben a teljesítménymérés és értékelés megragadásának, mérésének és értékelésének elméleti áttekintése szerepel. A második alfejezetben a teljesítménymérés és értékelés gyakorlati megfontolásai, a harmadikban a koncentráció,
a verseny mérhetőségére és a teljesítményre gyakorolt hatása kerül tárgyalásra. Ebben az alfejezetben kerülnek ismertetésre azon modellek eredményei is, amelyeket a koncentráció, a
verseny és a teljesítmény közötti kapcsolatok aspektusainak vizsgálatára használtam és továbbépítettem.
A nemzetgazdaságok és szereplőik teljesítményét csak olyan megközelítésben tudjuk értékelni, ahogyan azt a rendelkezésre álló statisztikák bemutatják. Az adatok összegyűjtése és
feldolgozása meglehetősen költséges, miközben az adatok pontossága és ezen keresztül megbízhatósága az aggregálással és az időbeli összehasonlítással nagymértékben csökken. Az
állami érdekhordozói igények intézményesített statisztikai adatbázisai fontos szerepet töltenek
be a tömegtájékoztatásban és a makrostatisztikai adatokkal mért gazdasági eredmények szinte
mindennapi mércéjévé váltak a kormányzati gazdaságpolitikának.
A teljesítmény mikroszintű mérésének rendszerében – a makroszintű méréshez képest különösen – nagymértékű fejlődés mutatható ki az elmúlt fél évszázadban. A vállalati szintű
teljesítménymérési rendszerek történelmileg úgy fejlődtek, mint a megfigyelés és a szervezeti
ellenőrzés fenntartásának eszközei, amelyek a szervezet átfogó céljainak eléréséhez szükséges
követendő stratégiát hivatottak biztosítani.
Ha a teljesítmény megítélését leszűkítjük és olyan jelenségek megközelítésére alkalmazzuk, mint a koncentráció és a verseny alakulásának és hatásának vizsgálata, akkor további
hazai sajátosságokkal találjuk szembe magunkat.
Ezen ismeretháttér alapján általam felépített modell alkalmas lehet mind az operatív, mind
a stratégiai célok kijelölésére, megvalósításának kontrolálására és utólagos értékelésére. Véleményem szerint a „teljesítmény” megragadása során a képességek, a lehetőségek, a szervezeti, a tevékenység, a területi és az idő dimenzióiban a kiindulópont és a célpont közötti különbséget fejezzük ki. Amennyiben a hat dimenzióból egyet rögzítünk, például a területi di-

9

A „profitmaximalizálás” elméletét megkérdőjelező tanulmányok gyakran hivatkoztak – többek között –
MODIGLIANI és MILLER [1958] azon tételére, mely szerint a kamat mértéke nem meghatározó tényezője a befektetési döntéseknek. [MODIGLIANI, F – MILLER, M. H. 1958 p. 268.]
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menzió alatt Magyarországot értjük, akkor a maradék öt dimenzió által határolt térben vizsgálhatjuk a teljesítmény alakulását.
A negyedik fejezetben mutattam be az alkalmazott modell magyar vállalati adatokkal
végzett vizsgálatainak eredményeit, valamint megfogalmazott téziseimet. Ebben a fejezetben
kerül kifejtésre az ismeretháttérként feldolgozott és tárgyalt szakirodalom – empirikus adatokkal tesztelt – modelljeinek magyar KKV szektor szereplőire adaptált azon változatai,
amelyek vizsgálataim során értékelhető eredményt mutattak. Miközben a koncentráció, a verseny és a teljesítmény közötti kapcsolat vizsgálatára fókuszálok, elkerülhetetlenné válik a
munkavállalók kiemelt szerepének bemutatása a szolgáltató szektorban működő kisvállalati
körben.
A munkavállalók – a szolgáltatási folyamat meghatározó erőforrásai – jelentősége kettős
szempontból jelenik meg dolgozatomban. Az egyik azoknak a nem munkaviszonyban dolgozóknak az érintettsége, akik nagyrészt az adózási terhek csökkentése miatt működtetnek kettős könyvvitelt vezető vállalatot Magyarországon. Ezeket a többségében „önfoglalkoztató”
vállalatokat kizárom az elemzésből, mivel alkalmazott hiányában a legszélesebb körben használt termelékenységi mutatók (mint például az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték) az ő
esetükben nem értelmezhetők.
Az „önfoglalkoztatók” közül azok, amelyek főként egy másik vállalat „bedolgozójaként”
működnek kötöttnek tartják az alkalmazotti státuszt, ugyanakkor csak korlátozottan vállalják
fel a felelősséget és azokat a kockázatokat, amelyek a vállalkozási léttel járnak, miközben
azért kiszakítanak egy kis részesedést abból a piacból, amelyen működnek.
A másik a munkaviszonyban dolgozók, akik kötött munkarendjük során főnökeik utasításait követve „legjobb tudásuk” szerint végzett munkájukért cserébe rögzített munkabérre és
viszonylagos biztonságra számíthatnak. A munkavállaló, mint termelési tényező „kezelése”
azonban a legbonyolultabb feladatok egyike. Az egyének személyiségük, képzettségük és
mindezek időbeli változása, valamint más egyénekhez történő viszonyulása következtében a
vizsgált vállalatok működésében a „leggyengébb láncszemként” jelennek meg.
A szolgáltató szektor szereplőivel kapcsolatos kutatásom lényeges aspektusa, hogy a magyar kis- és középvállalatok vajon mennyiben tartják versenytényezőnek az emberi erőforrást,
mennyiben elégedettek a rendelkezésre álló munkaerővel és mennyiben hajlandóak áldozni
saját maguk és dolgozóik fejlesztésére.
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KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAINAK SZEREPLŐI ÉS SZEREPÜK A
MAGYAR GAZDASÁGBAN

Ebben a fejezetben meghatározom, hogy mit értek kis- és középvállalatok alatt, milyen
jellemzők és adottságok alapján közelítem meg a szolgáltató szektort és milyen megfontolások alapján kerülnek lehatárolásra a dolgozatom témájául választott szektor szereplői. A magyar vállalatok demográfiájának bemutatásával célom az, hogy az értekezésemben tett megállapításaim a hazai sajátosságok figyelembevételével kerülhessenek értelmezésre. A szolgáltatások kategorizálásainak elméleti és gyakorlati felderítését követően bemutatom és indoklom az általam alkalmazott lehatárolás. Igyekszem továbbá a szakirodalmi áttekintéssel is
megalapozni, hogyan lehet a vizsgált szektor szereplőinek teljesítményértékelését megközelíteni, feltárva és bemutatva a szolgáltatások sajátosságait, fejlődési lépéseit, valamint a magyar
szolgáltatók gazdasági súlyát.

2.1. A magyar nemzetgazdaság főszereplői: a vállalkozások
A rendszerváltás küszöbén, 1989 végén a statisztika 359 997 vállalkozást regisztrált. A
vállalkozások túlnyomó része egyéni (nagy hányadában mellékfoglalkozású egyéni) vállalkozás volt. A közép- és nagyvállalatok számaránya néhány év alatt tovább csökkent, azonban az
igazi változást a gazdasági társaságok számának igen gyors növekedése, a gazdálkodási formák szerinti megoszlás módosulása és az egyes kategóriákba tartozók foglalkoztatottsághoz
és bruttó hazai termékhez való hozzájárulásának erőteljes eltolódása jelentette.
A regisztrált vállalkozások száma (beleértve a társas és az egyéni vállalkozásokat is) a
magyar gazdaságban 1994 végére meghaladta az egymilliót. „A rendszerváltást követő első években a piacgazdaságra való átállást komoly visszaesés mellett haladt előre és a korábbi virtuális teljes foglalkoztatás összeomlásával, hatalmas munkahelyvesztéssel járt.”
[ROMÁN, Z. 2002 p. 31.] A foglalkoztatottak száma 1990 és 1996 között több, mint másfél
millióval, 5 201 ezerről 3 605 ezerre csökkent. A korábbi állami vállalatoknál megszűnt
munkahelyeknek csak kisebb részét pótolták a létrejött kis- és középvállalkozások. A
bruttó hazai termék több évi csökkenés után 1994-től kezdett növekedni. (Az 1990 évi GDP
értékét csak 1999-ben sikerült meghaladni 2,7%-kal.) A foglalkoztatottak számának megoszlása ilyen körülmények között alakult át gyökeresen.
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A vállalkozások számának adatsorait tekintve az ezredfordulót követően már csak kismértékű (2,78 -1,84% közötti) növekedés mutatkozik. A 2006. év végi adatok alapján a regisztrált
vállalkozások10 száma 1 183 886, ebből 513 750 a társas vállalkozás. Ezt az állapotot a társas
vállalkozások számának 3,78%-os éves átlagos növekedése és az egyéni vállalkozások11 számának 2,47%-os éves átlagos csökkenése együttesen eredményezte.
A hatályos számviteli törvény12 szerint a vállalkozó „minden olyan gazdálkodó, amely a
saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték
fejében termelő vagy szolgáltatótevékenységet végez.” A törvény hatálya azonban nem terjed
ki az egyéni vállalkozóra, a polgári jogi társaságra, az építőközösségre, továbbá a külföldi
székhelyű vállalkozás magyarországi kereskedelmi képviseletére, továbbá arra a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra13, amely az üzleti évben (az adóévben) nyilvántartásait az
egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény14 előírásai szerint vezeti.
A szervezeti keret, illetve a „szellem” megragadása mellett egy másik lényeges szempont a
vállalkozások méreti lehatárolása. A mikro-, kis-, közép- és a nagyvállalati kategorizálás
többféle megközelítésével találkozunk olykor még a gazdasági élet azonos területén is. (Például a hitelintézetek nem mindegyike használja a négy kategóriát és a küszöbértékeket is eltérően definiálják.)
A mikro-, kis- és középvállalkozások fogalmának az Európai Bizottság által elfogadott
meghatározásának (2003/361/EK) hivatalos magyar fordítása szerint15 a „vállalkozás (az angol verzióban az „enterprise” kifejezés szerepel16) – jogi formájára való tekintet nélkül –
olyan jogalany, amely gazdálkodó tevékenységet folytat. Ez magában foglalja mindenekelőtt
az iparos munkát és más tevékenységeket folytató önfoglalkoztató személyeket és családi
vállalkozásokat, valamint a rendszeres gazdálkodó tevékenységet folytató társaságokat és
társulásokat.”
A kisvállalkozások meghatározása a könyvvizsgálat szempontjából sem elhanyagolható.
Ebben a megközelítésben a kisvállalkozás kifejezés nem csak a vállalkozás méreteire utal,
hanem annak jellemző minőségi ismérveire is. Erre vonatkozóan konkrét kritériumokat sem a
10

Regisztrált gazdasági szervezet a megfigyelés időpontjában az adminisztratív nyilvántartások szerint jogilag
létező egység, azaz adószámmal rendelkező gazdasági szervezet, beleértve az adott időpontban csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt állókat is.
11
Az egyéni vállalkozások között szerepelnek az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálya alá tartozókon
kívül a gazdasági tevékenységet folytató, külön adószámmal rendelkező vállalkozók (pl. szellemi szabadfoglalkozásúak) is.
12
2000. évi C. törvény a számvitelről.
13
Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a közkereseti társaság és a betéti társaság.
14
2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról.
15
Forrás: http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide_hu.pdf.
16
Forrás: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/l_124/l_12420030520en00360041.pdf.
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magyar sem a Nemzetközi Könyvvizsgálati Állásfoglalások nem tartalmaznak. A vállalkozás
méretére jellemző mennyiségi mutatók lehetnek a mérlegfőösszeg, az árbevétel vagy az alkalmazottak száma. A Nemzetközi Könyvvizsgálati Állásfoglalások szerint a kisvállalkozásokra jellemző a kevés (sokszor egy személy) számú tulajdonlás, illetve vezetés, kis számú
bevételi forrás, nem túl részletes könyvvezetés, korlátozott belső ellenőrzés.17
Az Európai Unió egységes elhatárolást vezetett be a kis- és középvállalkozásokra (KKV)
vonatkozóan. Az Európai Bizottság indoklása szerint: „a belső határok nélküli egységes piacon alapvető, hogy a KKV-k érdekében hozott intézkedések egy közös meghatározáson alapuljanak, a következetességük és hatékonyságuk javítása, valamint a verseny torzulásainak
korlátozása érdekében.” Az elhatárolás az állományi létszám, az éves értékesítés nettó árbevétel és a mérlegfőösszeg alapján történik.18

2. sz. ábra
Mikro-, kis- és középvállalatok meghatározása
Az ábrával igyekeztem szemléltetni, hogy a besorolás alapján a kisvállalkozások közé tartoznak a mikrovállalkozások is, illetve a középvállalkozások kategória mind a mikro-, mind a
kisvállalkozásokat magába foglalja. Értekezésemben a vállalati kategóriákat külön-külön határoztam meg, így a kisvállalatok közé nem soroltam be a mikrokat és a középvállalatok közé
is csak a kisvállalkozási paramétereket meghaladók kerültek.

17

1005. témaszámú állásfoglalás a kisvállalkozások könyvvizsgálatának speciális szempontjai.
Szükséges megjegyezni, hogy miközben az állományi létszám küszöbértékeit kötelező tiszteletben tartani, a
KKV választhat, hogy vagy a forgalom, vagy a mérlegfőösszeg határértékének felel meg. Nem kell mindkettőnek megfelelnie, és azok egyikét meghaladhatja anélkül, hogy státuszát elveszítené.

18
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Ezt a kategorizálást a hazai szabályozás19 is átvette azzal a kiegészítéssel, hogy az értékmutatók mellé (árbevétel, mérlegfőösszeg) egy függetlenségi kritériumot (állam vagy az önkormányzat 25%-ot meg nem haladó részesedése) rendelt.
A KSH által összegyűjtött azon vállalatok, amelyek a társasági adóbevallásukat hiánytalanul töltötték ki20 2001-2006. évi mérleg, eredménykimutatás és létszámadatait a 1. sz. táblázat
tartalmazza.
1. sz. táblázat
A vizsgált vállalatok és a foglalkoztatottaik száma
Megnevezés

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Vállalatok (db)

303 170

295 561

302 649

300 031

326 157

316 498

Kettős

176 707

195 926

221 764

299 209

326 157

316 498

Egyszeres

126 463

99 635

80 885

822

Létszám (fő)

2 159 688

2 163 858

2 168 388

Kettős

1 990 487

2 023 649

169 201

140 209

Egyszeres

-

-

2 128 894

2 190 822

2 217 388

2 057 451

2 127 908

2 190 822

2 217 388

110 937

986

-

-

Az 1. sz. táblázattal szemléltetem az egyszeres könyvvitelt vezetők (Egyszeres) jelentőségét a magyar gazdaságban. Miközben még 2003. évben is az ebbe a körbe tartozók alkották a
vállalatok 23,73%-át, a vállalatok által alkalmazottak mindössze 5,12%-át foglalkoztatták. Az
egyszeres könyvvitelt vezetők mérlegfőösszegének, értékesítés nettó árbevételének és az adózás előtti eredményének aránya még csekélyebb, a kettős könyvvitelt vezetők (Kettős) könyveiben kimutatott értékek két százalékát sem érte el a vonatkozó üzleti évben.
Az elemzés alapjául szolgáló adatbázisban szereplő vállalatok a működő társas vállalkozások 95,37%-át alkották a 2003. évi adatok alapján. A vizsgált időszakban a kettős könyvvitelt
vezetők aránya 58,29%-ról 99,73%-ra emelkedett. Ennek az összetétel változásnak a legfőbb
magyarázata lehet az újrakodifikált számviteli törvény21 2001. január 1-jével hatályos új előírásai, amelyek alapján:
• az új alapítású jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok már nem választhatták az
egyszeres könyvvitellel alátámasztott egyszerűsített beszámolót, valamint
• az egyszeres könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok legfeljebb a
2003. december 31-ig tartó üzleti évről készíthettek egyszerűsített beszámolót, az egyszeres
könyvvitelről a kettős könyvvitelre legkésőbb 2004. január 1-jével át kellett térniük.
19

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben meghatározottak szerint érvényes 2005. január 1-jétől.
20
A KSH adatbázisában nem szerepelnek a pénzügyi és az off-shore vállalkozások adatai.
21
2000. évi C. törvény a számvitelről.
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Figyelemmel a számviteli törvény előírásainak változására, valamint arra, hogy az egyszeres könyvvitelt22 vezető vállalatok csekély súllyal szerepelnek a vizsgált adatbázisban a továbbiakban csak a kettős könyvvitelt vezető vállalatok adataival dolgozom.
2.2. A szolgáltató szektor fokozódó szerepe a gazdaságban
Az 1960-as évektől fokozódó figyelem irányult a szolgáltató szektor23 súlyának és teljesítményének alakulására és napjainkban – amikor a szolgáltató szektor húzó ágazatává válik a
gazdaságnak – méltán kerül a kutatók érdeklődésének homlokterébe.
2. sz. táblázat
A szolgáltató szektor aránya a GDP és foglalkoztatottak százalékában 2004. évben
Ország

GDP százalékában

Foglalkoztatottak százalékában

Luxemburg

79,30

77,01

Dánia

73,25

74,84

USA

72,50

77,58

Hollandia

72,00

77,00

Görögország

70,79

64,25

Németország

70,60

70,99

Svédország

69,62

75,66

Magyarország

60,00

61,92

India

44,94

25,7324

Románia

44,60

36,79

Forrás: IMD World Competitiveness Yearbook 2004.

A fejlett országokban a szektor GDP-ből való közvetlen részesedése és az alkalmazottak aránya is egyre magasabb. A 2. táblázatban szereplő 10 ország közül 2004-ben csak Indiában és
Romániában nincs túlsúlyban a szolgáltatási szektor GDP hozzájárulása a gazdaság egészén
belül, de itt is rohamos növekedés figyelhető meg.
„A világban zajló tendenciákat figyelve nem lehet nem észrevenni a szolgáltató szektor előretörését.” A termelő vállalatoknál közvetetten megjelenő szolgáltatások szerepe is dinamikusan nő. „Ezért a szolgáltató vállalatok működése, az itt alkalmazott módszerek, eszközök, ösz-

22

Az egyszeres könyvvitelt vezetők beszámolójának formája és annak információtartalma, valamint a beszámolót alátámasztó könyvvezetés technikája is eltér a kettős könyvvitelt vezetőkétől.
23
E szektor változó megnevezéssel jelenik meg a szakirodalomban. Szokványos elnevezések: nem-termelő
szektor, tercier szektor, harmadik szektor, szolgáltatások, infrastruktúra. A dolgozatban konzekvensen a szolgáltató szektor elnevezéssel illetem vizsgálatom célterületét.
24
2003. évi adat!
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szességében a szolgáltató szektor fejlettsége nagymértékben befolyásolja az egyes nemzetgazdaságok erőforrás felhasználásának szintjét és hatékonyságát.” [DEMETER, K. 2006 p. 5.]
A társadalmi modernizáció egyik legfontosabb eleme az anyagi javakat előállító ágazatok
részarányának csökkenése a foglalkoztatás szerkezetében, és a szolgáltató szektor részaránynövekedése. E változásnak több oka van. Az első ok a szükségletek szerkezetváltozása.
Egyes anyagi javak fogyasztásának biológiai korlátai vannak például élelmiszerek, a tartós és
nem tartós fogyasztási cikkekből egészében a fogyasztási képesség kevésbé korlátozott, de
egyes termékekből egy idő után telítettségi állapot áll be. „Természetesen egyes szolgáltatások igénybevételének is vannak ésszerű korlátai, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a szükségletek anyagi javakkal való kielégítése után a kereslet a szolgáltatások iránt megnövekszik. A
szolgáltatások részarány-növekedése tehát egyrészt a növekedés, a gazdagodás velejárója.”
A szolgáltatások növekedése „a társadalmi munkamegosztás elmélyülésének eredménye.” Az anyagi termelő ágazatokból és a háztartásokból kiválnak olyan tevékenységek,
amelyeket korábban azokon belül végeztek el. „A termelő vállalatokból külön speciális tevékenységként kiválik a termékek szállítása, forgalmazása, a gazdasági és üzleti tanácsadás, a
reklám és marketing stb.25 A háztartások számos, addig otthon végzett tevékenységüket fizetett szolgáltatások igénybevételével helyettesítik, pl. gyermekfelügyelet, takarítás, idős emberek, betegek ápolása.” [PERCZEL, GY. 2003 p. 363.] Mihelyt ezek a tevékenységek kiválnak a
családi munkamegosztásból, a társadalmi munkamegosztás elemeiként részévé válnak a piacon nyújtott nemzeti terméknek, az aktív keresők számát gyarapítva.

2.2.1. A szolgáltatások kategorizálása
A szolgáltatások általános érvényű és minden körülmények között érvényesülő meghatározása mind nemzetközi, mind pedig hazai viszonylatban még napjainkban is várat magára. A fogalom, sőt a megnevezés is vitatott a szakemberek körében. A definíciós nehézségek leginkább
abból származnak, hogy szolgáltatási szektor sok és sokféle tevékenységet foglal magában,
amelyek többnyire önmagukban is definiálásra szorulnak. Különböző természetű tevékenységek
tartoznak egy-egy szolgáltatási alágazatba is, ami a tevékenység eredményét, a szakképzettségtartalmat, a kereslet és kínálat jellemzőit, a technikai hátteret stb. illeti. Az egyes szolgáltatástí-

25

Ezt támasztja alá többek között PALÓCZ ÉVA véleménye is, mely szerint a szolgáltató szektor növekedésének
egyik fontos tényezője a szolgáltatási tevékenységek kiszervezése (outsourcing). Néha a szolgáltatásokat nyújtó
– mint például a humán erőforrások, vagy információs technológia révén – ellenőrzést gyakorol az egész üzleti
tevékenység felett, ami végül is elvezet a teljes üzleti folyamat kiszervezéséhez (BPO: business process
outsourcing). [PALÓCZ, É. 2004 p. 10.]
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pusok fejlődésének dinamikája is időről időre más és más, mint ahogy eltér egyes szolgáltató
ágazatok mérete, tőkeintenzitása vagy éppen a gazdasági növekedési folyamatra gyakorolt hatása.
„A hazai publikációkban, gyakorlatban a szolgáltatások fogalma mellett – különböző tartalommal – néha szinonimaként használatos az infrastruktúra kategória.” Az infrastruktúra
ugyancsak az anyagi termelés (az ipar, építőipar, mezőgazdaság) környezetét hivatott átfogni, azon eszközök, tevékenységek és intézmények körét, amelyek nem részei az anyagi
termelésnek, de hozzájárulnak hatékonyságának, minőségének növeléséhez. Ezt a kört
azonban nem ágazatilag, hanem funkcionálisan értelmezik, így pl. a termelőszervezetek tevékenységének egy része az infrastruktúra körébe tartozik. Számos termelő szervezet maga
raktároz, szállít, maga termeli vizét, energiáját, régebben sok vállalat jóléti, szociális szolgáltatásokat is végzett. „E tevékenységek természetesen az adott termelés infrastruktúrájának részei, jóllehet nem sorolódnak a tercier ágazatokhoz.” [PERCZEL, GY. 2003 p. 366.]
„A tercier szektor alapvetően egy ágazati meghatározás, míg az infrastruktúra a gazdaságfejlesztés elméletében és gyakorlatában használt funkcionális fogalom.” Erre a szektorra
alapvetően a szolgáltatás26 jellemző. Szolgáltatásokat azonban nem csupán a szolgáltató ágazatokban „állítanak elő”. A szolgáltatási foglalkozások szinte az összes ágazatban megtalálhatók, és magukban foglalják a „nem-termelő” tevékenységeket, amelyek az adatfeldolgozástól a
javításig és karbantartásig, a tisztítástól és vendéglátástól az oktatásig és egészségügyi ellátásig
terjedhetnek.
A továbbiakban röviden áttekintem, mi tekintenek az egyes szakemberek mértékadónak és
kiemelésre méltónak a szolgáltató szektorral kapcsolatban.
A legrészletesebb, szakirodalomban gyakran idézett definíciót HILL [1977] adta, aki a
szolgáltatásokat úgy tekintette, mint valakinek vagy valaminek a körülményeiben – működési,
illetve létfeltételéiben – történő változást amelyet egy személy vagy gazdasági szervezet előzetes megállapodás alapján, fizetség ellenében végez. [HILL, T. P. 1977 p. 318.]
HILL álláspontja szerint a szolgáltatások és a termékek nem kezelhetők azonosan, a szolgáltatások nem tekinthetők úgy mintha immateriális javak lennének.
Más kutatók a kibocsátás oldaláról kategorizáltak, ők azt az álláspontot képviselik, miszerint vannak szolgáltatások, amelyek a termékekhez nagyon hasonlóan viselkednek, mások viszont meglehetősen eltérően. [SAMPSON, G. P. – SNAPE, R. H. 1985 p. 173.]

26

„Szolgáltatás minden olyan cselekvés vagy teljesítmény, amelyet az egyik fél felajánlhat a másiknak, és ami
lényegében nem tárgyiasult, és nem eredményez tulajdonjogot semmi fölött. Előállítása vagy kapcsolódik fizikai
termékhez, vagy nem.” [KOTLER, P. 1991 p 407]
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Az idő és a tér dimenziójában közelítve a szolgáltatásokat elkülöníthetők azok, amelyek
teljesítése során a szolgáltatónak és az igénybevevőnek egy helyen és egy időben jelen kell
lennie, azoktól amelyek esetében erre nincs szükség. Az utóbbi csoportba tartozó szolgáltatások megkülönböztethetők még aszerint is, hogy a szolgáltató és az igénybevevő térben, vagy
térben és időben is eltérő dimenzióban vannak-e egymástól. [MELVIN, J. R. 1990 p. 728.]
A szolgáltatások fogalmi meghatározását illetően GERSHUNY – MILES [1983] kiemeli, hogy
ezt a kategóriát elemzési szempontból négyféle módon használhatjuk: 1. Szolgáltató ágazatok
(service-industries) 2. Szolgáltatások (service-products) 3. Szolgáltatási foglalkozások (service-occupations) 4. Szolgáltatási funkciók (service-functions)
„A szolgáltató ágazatok jelentik mindazokat a cégeket és munkaadókat, amelyeknek egyrészt végső kibocsátása valamilyen megfoghatatlan vagy múlandó szükségleti cikk, másrészt a
hivatalos gazdaságban működő produktív szervezeteknek egy kis csoportját, amelynek végső
terméke nem anyagi áru.” [GERSHUNY, J. J. – MILES, J. D. 1983]
Mint látható, a definíciós nehézségekből következően a szolgáltatások osztályozása nem
kiforrott és nem is egységes a nemzetközi szakirodalomban, mert az osztályozásnak nincs
igazi, stabil alapja, kritériuma. Az osztályozás egységesítésének pedig fontos jelentősége van,
mert statisztikai elemzések, összehasonlítások, közgazdasági összefüggések csak világos definíció és egységes osztályozás alapján lehetségesek.
„A szolgáltatás olyan tevékenységek eredménye, amelyek lehetővé teszik valamely személy,
illetőleg tárgy vagy ismeret – esetleg folyamat – állapotának fenntartását (helyreállítását),
továbbítását, tárolását, továbbá kiegészítését, fejlesztését, átalakítását anélkül, hogy annak
alapvető jellege megváltozna. A szolgáltatás eredménye általában nem készletezhető, a tevékenység eredményeként anyagi-tárgyi testet öltő új termék nem jön létre, hanem közvetlenül elégíti ki a társadalom tagjainak személyes vagy a társadalom egészének közös igényeit,
továbbá a termelés szükségleteit.” [PAPP, I. 2003 p. 17.]
A szolgáltató és igénybe vevő kapcsolatának technológiája szerint a szolgáltatások három csoportba sorolhatók:
1) mind a szolgáltató, mind az igénybe vevő helyben marad, azaz nincs szükség fizikai értelemben semmilyen külföldi jelenlétre (főként kereskedelmi szolgáltatások);
2) a szolgáltató megy az igénybe vevőhöz, azaz export esetén valamilyen külföldi befektetésre van szükség;
3) az igénybe vevő megy a szolgáltató telephelyére (pl. turizmus, oktatás stb.). [STERN, R. M.
– HOEKMAN, B. M. 1987]
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Ezen alapul a „GATS nemzetközi szolgáltatáskereskedelmi osztályozása”27, amely az előző logika alapján négy csoportot definiál:
1) az egyik fél területéről egy másik területére „szállított” szolgáltatás;
2) az egyik fél területén bármely másik fogyasztói részére nyújtott szolgáltatás (pl. turizmus);
3) az egyik fél közvetítőjének jelenlétében egy másik területén nyújtott szolgáltatás (pl. pénzügyi);
4) az egyik fél hazai (nemzeti) képviselői által egy másik területén nyújtott szolgáltatás (pl. az
építés-szerelés).

3. sz. ábra
A szolgáltató szektorba tartozó ágazatok
A termelői szolgáltatások (Business Related Services, BRS) definíciója és csoportosítása
az EU statisztika tevékenységi besorolása (NACE) szerint28:
1) Üzleti szolgáltatások (NACE 70-74): 1. Tudás-intenzív üzleti szolgáltatások: professzionális szolgáltatások, mint IT-konzultáció, menedzsment-tanácsadás, K+F szolgáltatások,
reklám, és szakképzés; 2. Működést segítő (operacionális) szolgáltatások: mint például
ipari tisztítás, biztonsági szolgáltatás és titkársági szolgáltatások.
2) Elosztó kereskedelem (NACE 50-52) az áruk és szolgáltatások más ágazatokba és a végső
fogyasztókhoz való eljuttatását.
3) Hálózati szolgáltatások (NACE 40-41, 60-64): villamos energia-, gáz-, vízellátás, szállítás és kommunikációs szolgáltatások.
27
28

Bővebben: http://www.who.int/trade/glossary/story033/en/index.html.
Forrás: Commission (2003).
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4) Pénzügyi szolgáltatások (NACE 65-67): pénzügyi közvetítő szolgáltatások, bankok, biztosítók.
A Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások Jegyzéke alapján a szolgáltatás29 „olyan
tevékenység eredménye, amely a szükségleteket jellemzően a fogyasztóval kialakított közvetlen
kapcsolat keretében elégíti ki; általában nem ölt anyagi-tárgyi formát, hanem a gazdasági
egységek, objektumok, személyek állapotának hasznos megváltoztatásában, illetve megőrzésében nyilvánul meg.”
A TEÁOR’03 teljesen, szerkezetében és tartalmában is azonos a NACE Rev.1.1-gyel30, így
első két szintjében az ISIC Rev.3.1-gyel. A CPA és a PRODCOM termékeit a BTO, az új
Szolgáltatások Jegyzéke pedig a CPA szolgáltatási tételeit teljes mértékben tartalmazza.
A gazdaság szereplői az egységes ágazati osztályozási rendszer (TEÁOR’03) szerint kerülnek besorolásra az általuk kifejtett gazdasági tevékenységek jellemzői alapján. A besorolás
a „felülről lefelé” módszerével történik a megfelelő mérőszám (hozzáadott érték, bruttó kibocsátás, nettó árbevétel, létszám, munkabér) kiválasztását követően a legnagyobb részarányt
képviselő nemzetgazdasági ág, ezen belül a legnagyobb részarányú alág, ebből a legnagyobb
részarányt mutató ágazat, az ágazaton belül a legnagyobb részarányt képviselő alágazat,
majd a legnagyobb részarányt képviselő szakágazat szerint.31 A szolgáltatók lehatárolásának
statisztikai megközelítését támasztja alá a rendelkezésre álló adatbázisban szereplő vállalatok
TEÁOR’03 szerinti besorolása, amely így lehetővé teszi az adatok szakágazati elemzését és
más – különböző szinten aggregált – adatbázisokkal történő összevetést is.

2.2.2. A szolgáltató szektor sajátossága
A szolgáltatásoknál a hagyományos ágazatoktól eltérő termelékenységi tendencia figyelhető meg, ami főképp a minőség alakulását befolyásolja. A mezőgazdaságban és az iparban a modern technika alkalmazásával a termelékenység gyorsan növelhető anélkül, hogy ez a
termelés minőségének a rovására menne. A szolgáltatások terén a termelékenységnövelés
lehetőségei azonban korlátozottak, ill. azok gyorsan és jelentősen a minőség rovására mennek.
„Ha egy tanár kétszer annyi diákot tanít, egy orvos kétszer annyi beteget operál, egy autóbuszba kétszer annyi embert zsúfolnak be a járatok ritkításával, az egyértelmű minőségromlást jelent.” [PERCZEL, GY. 2003 p. 363.] Ezért a termelékenység a szolgáltatásiban
29

Bővebben: http://web.axelero.hu/racsaidr/SZJ03.pdf.
Bővebben: http://www.fifoost.org/database/nace/nace-en_2002AB.php
31
http://portal.ksh.hu/pls/portal/docs/PAGE/KSHPORTAL/SZOLGALTATASOK/OSZTALYOZASOK/HATA
LYOS_MAGYAR_OSZTALYOZASOK/TEAOR03.PDF
30
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lassabban nő, mint a primer és szekunder szektorokban, így ez a szektor a nemzetgazdaság
munkaerejének egyre nagyobb hányadát veszi igénybe.
A szolgáltatások feldolgozóiparénál alacsonyabb termelékenységét egyrészt a szolgáltatási
szektor kiemelkedő munkahely-teremtési képességével, másrészt alacsonyabb beruházás- és
eszközigényességével magyarázzák. „Márpedig a termelékenységemelkedés általában a korábbiaknál magasabb technológiai színvonalat megtestesítő eszközökbe irányuló beruházásokra vezethető vissza.” [SZALAVETZ, A. 2006 p. 216.]
A szolgáltatások jelentős szerepére a gazdaság fejlődésében már VICTOR FUCHS [1968] és
WILLIAM BAUMOL [1967] felfigyelt az 1960-as években. BAUMOL [1967] két különböző termelékenység növekedéssel jellemezhető szektorra vonatkozóan írta fel gazdasági növekedési
modelljét. [BAUMOL, W. J. 1967 p. 419.]
FUCHS az Egyesült Államok gazdaságára vonatkozóan tanulmányozta a szolgáltatások előretörését, melynek eredményeként három hipotézist is tesztelt a szolgáltató szektorban foglalkoztatottak relatív növekedéséhez kapcsolódóan.32 [FUCHS, V. R. 1968 p. 2.]
Az előzetes elképzeléseknek megfelelően bizonyítást nyert, hogy a szolgáltatások keresletének jövedelemrugalmassága nagyobb, mint 1. E szerint, ha az egy főre jutó reáljövedelem növekszik, akkor az egy fő által igénybe vett szolgáltatásmennyiség nagyobb mértékben
nő, mint a jövedelem. A szolgáltatások arányának növekedése a nemzeti jövedelemben a
foglalkoztatottság szférán belüli növekedésével is együtt jár.
A második tézis szerint a specializálódás és az automatizálás fokozódása gazdasági növekedéssel jár. A szolgáltatások egyre hatékonyabbá válnak azzal, hogy a vállalatoktól és a
háztartásokból szakemberekhez kerül kiszervezésre. Ez egyrészt azzal is jár, hogy akár a
szolgáltatások volumenének növekedése nélkül, a tevékenységek piacosításával a korábban
számba nem vett teljesítmények megjelennek a bruttó hazai termékben. Másrészt a specializálódás a szolgáltatások minőségének növekedését és vagy a határköltségek csökkenését
is eredményezheti.
FUCHS harmadik tézisében világított rá a szolgáltató szektor relatív jelentőségére a foglalkoztatottságban, amelyet a szektor lassabb munkatermelékenység növekedésével magyaráz a
mezőgazdasághoz és az iparhoz képest. A munka termelékenységének átlagnál alacsonyabb
emelkedése magasabb átlagköltséget eredményez. Ha szolgáltatások iránti kereslet viszonylag
érzéketlenebb az áremelésre (lásd első tézis), akkor gazdasági növekedés esetén a szolgáltató szektorban foglalkoztatottak aránya növekedni fog.
32

Fuchs [1968] a szolgáltató szektorba a nagy- és kiskereskedelmet, a pénzügyi és biztosítási, az ingatlanhasznosítási, a háztartási és intézményi, a szakértői, személyi, üzleti és kormányzati szolgáltatásokat sorolta.
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A témával foglalkozó kutatók egyik legfontosabb egybehangzó következtetése, hogy a
szolgáltató szektor termelékenységének nyomon követése – elsősorban a kibocsátás egyértelmű meghatározása és mérése miatt – meglehetősen nehézkes. [BAUMOL, W. J. 1967 p 416;
VAN ARK, B. et al. 1999 p 484]
Az 1970-es években még a szolgáltatások „iparosodásának” fokozódását jelezték előre,
mely szerint a szolgáltatások a szabványosítás és a „tömeggyártás” irányába fejlődnek tovább.
A „szabványosítás” során az ügyfél mindenhol és mindenkor ugyanahhoz a szolgáltatáshoz
jut hozzá. (Tipikus példa erre a McDonald’s hamburger.) A szabványosítás növeli a termelékenységet, ezzel csökkenthetők a költségek, amely lehetővé teszi az árak mérséklését. Az árak
versenytársakénál kedvezőbb alakulása versenyelőnyt jelent, emiatt pedig növelhető a kibocsátás. [LEVITT, T. 1972 p. 42.; 1976 p. 66.]
A szolgáltató szektor jelentőségének növekedésével az elméleti megközelítések kidolgozása is egyre finomodott. A klasszikus gazdasági logikát követő „szabványosítás” teória mellett
egyre többen az ügyfél-centrikusságot hangsúlyozták. [REICHHELD, F. F. – SASSER, W. E. JR.
1990 p. 105.; HESKETT, J. L. et al. 1994 p. 166.; SASSER, W. E. JR. – LYTLE, L. N. 1995 p. 90.]
Az ügyfélközpontú „szolgáltatás menedzsment” a szolgáltatások azon tulajdonságaira épül,
amely szerint a szolgáltatások nem tárolhatók, így a „szolgáltatás” az igénybevevő és a szolgáltató „együtt működése” során jön létre. Ebben a megközelítésben a szolgáltatónak az
egyéni ügyfelek sajátos igényeit kell kiszolgálnia. A termelékenység növekedése ezen szolgáltatási körben akkor következhet be, ha az ügyfél hajlandó megfizetni a magasabb szintű
szolgáltatás emelt árát.
Az 1970-es években induló, majd széles körben elterjedő PIMS (Profit Impact of Market Share)
program33 alapján számos kutató gondolta úgy, hogy a piaci részesedés fokozása az elsődleges
hajtóereje a jövedelmezőség növelésének. [BUZZELL, R. D. – GALE, B. T. 1987 p. 10.].
A program két évtizedes gyakorlati tapasztalatait követően azonban egyre több tanulmány
jelezte, hogy a piaci részesedés fokozása és a jövedelmezőség növekedése közötti kapcsolat
nem feltétlenül „közvetlen”. A szolgáltató vállalatok körében a szektor sajátosságaira irányuló
kutatások eredményeinek hatására fokozódó figyelem irányult az ügyfelekre. A „vissza nem
térő” ügyfelek kieséséből keletkező veszteségeket vizsgálta például REICHHELD és SASSER
[1990], a vevők megelégedettsége és hűsége közötti kapcsolatot SASSER és LYTLE [1995].
ZEITHAML és szerzőtársai empirikus kutatásaik alapján a szolgáltatás minőségét az ügyfe-

33

A program a General Electricnél még a 60-as években kiépített „Profit Optimizing Model”-re épült és ennek
továbbfejlesztésével kezdett terjedni. 1972-re már 57 nagy amerikai tulajdonú vállalat csatlakozott a programhoz, amelyben a ’80-as évek közepére már több, mint 500 vállalat vett részt. [BUZZELL, R. D. 2004 p. 479.]
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lek elvárásai és észlelése közötti eltérésként definiálták és egy öt tényezős modellt dolgoztak
ki az eltérés mérésére. [ZEITHAML, V. A. et al. 1990 p. 45.]
HESKETT et al. [1994] szerint a sikeres szolgáltatás menedzsmentnek figyelmet kell fordítania a technológiára és az alkalmazottakra is a vállalat minden szintjén, mind folyamatos
képzésük és fejlesztésük, mind teljesítményük ösztönző értékelése tekintetében. A szerzők
által Szolgáltatás-Profit Láncnak elnevezett modell szerint kapcsolatban kell lennie a jövedelmezőségnek, az ügyfelek hűségének, az alkalmazottak megelégedettségének és a termelékenységnek. [HESKETT, J. L. et al. 1994 p. 166.]
A profit és a növekedés elsődleges serkentője az ügyfelek hűsége. Az ügyfél nem terméket
vagy szolgáltatást vásárol, hanem „eredményt”. Ezért nagyon fontos az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolat „minősége” és hogy a szolgáltatás folyamatának eredményeként nyújtott
hasznosság minél kisebb mértékben térjen el az ügyfél elvárt haszonnövekedésétől.
[HESKETT, J. L. et al. 1997 p. 17.]
Nem sokat várattak magukra a termelékenység növelésének lehetőségét biztosító szabványosítás előnyeit és az ügyfélközpontúságot egyesítő modellek. Az „ügyfélközontú tömegtermelés” alapelve szerint az „ügyfelek nem akarnak választani”, ők azt keresik, amit megálmodtak. [PINE, B. J. 1994]
HART [1995] az ügyfélközpontú tömegtermelés modelljét komplett szervezeti stratégiaként
tárgyalja cikkében. [HART, C. W. L. 1995 p. 39.]
A „moduláris” megközelítés szerint „szabványosított” szolgáltatás-csomagok alakíthatók ki,
amelyekből minden egyes ügyfél egyéni igényének és fizetési hajlandóságának megfelelően tud
választani. [SANCHEZ, R. – MAHONEY, J. T. 1996 p. 66.; BOWEN, D. E. – YOUNGDAHL, W. E. 1998]
Egy Dániában készült kutatás szerint a megkérdezett vállalatok szolgáltatásaikat a szabványosított modell felöl a moduláris és még inkább az ügyfélközpontú felé alakítják. A kutatás eredményei az egyes alágazatok között ugyan mutattak némi eltérést a szabványosítás tekintetében, de a
vállalatokat méret szerint vizsgálva nem volt kimutatható kapcsolat. [SUNDBO, J. 2002 p. 111.]
2.2.3. A szolgáltató szektor gazdasági súlya
A KSH adatai34 alapján 2004. évben 708 307 vállalkozás működött35 hazánkban. Ebből
376 463 az egyéni vállalkozó. A vállalkozások több, mint háromnegyede (76,66%) a szolgál34

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/tabl2_01_02_12.html.
Egy adott évben működő vállalkozásnak tekintünk egy vállalkozást, ha az év folyamán volt árbevétele, vagy
foglalkoztatottja. A működő egyéni vállalkozások esetében a definíció csak a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozásokat tartalmazza.
35
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tató szektorban, ezen belül a legtöbb (189 259, minden negyedik) az Ingatlan-ügyletek, gazdasági szolgáltatás gazdasági ágban tevékenykedett 2004. évben. A Kereskedelem, javítás ágazat kivételével (ahol 4,30%-os csökkenés mutatható ki) a többi hét ágazatban a vállalkozások
száma növekedett 2001. évről 2004. évre. Legnagyobb arányú a növekedés (43,00%) az Oktatás gazdasági ágban, ezt követi az Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás ág 36,18%-kal.
A társas vállalkozások adatait tekintve 2004. évben a társasági adóbevallásukat hiánytalanul kitöltő 300 031 vállalat 73,90%-a tartozott a szolgáltató szektorba. A 2005. évi és a 2006.
évi társaságiadó-bevallások alapján az ágazati besorolásban jelentős változás nem történt. „Az
arányeltolódás mértéke a 0,5 százalékpontot sem éri el az egyes ágazatok között.” [CZIRJÁKNÉ
TÓTH, E. 2008 p. 10.] A társas vállalkozások körében mind az Oktatás, mind az Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás gazdasági ágban csökkent a vállalatok száma 2001. évhez képest
(3,85%-kal, illetve 5,66%-kal). A szolgáltató szektoron belül a társas vállalkozások 74,37%-a
(164 893) a Kereskedelem, javítás és az Ingatlan-ügyletek, gazdasági szolgáltatás gazdasági
ágban működött 2004. évben.

4. sz. ábra
A szolgáltató szektorban működő vállalatok, a népesség és a foglalkoztatottaik száma
A szektor sajátosságaiból következően különös figyelmet érdemel a szereplők területi
megoszlása. A 2004. évi adatok alapján a vállalatok 40,78%-a Budapesten, további 11,81%-a
Pest megyében működik miközben a népesség mindössze 16,81%-a él a fővárosban és
11,33%-a Pest megyében. Legkevesebb a cégek száma (1944) Nógrád megyében. Erre a me-
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gyére jut a népesség 2,14%-a, míg a vállalatok mindössze 0,88%-a, ezzel együtt itt a legkevesebb az ezer lakosra jutó vállalatok száma (9). A mutató értéke Budapesten 53, Pest megyében 23. (A megyék és a főváros adataiból számítható mutatók számtani közép értéke 17.)
A szektoron belül az alkalmazásban állók több, mint hatvan százalékát (62,84%) mindöszsze négy ágazatban foglalkoztatták 2004. évben. Majd minden ötödik foglalkoztatott
(19,38%) a Kiskereskedelemben, további 17,30% az Egyéb gazdasági szolgáltatás, 13,51% a
Nagykereskedelemben és 12,64% a Szárazföldi, csővezetékes szállítás ágazatban dolgozott.
A szolgáltató szektorban foglalkoztatottak számát a megyében alkalmazásban állók számához viszonyítva Budapesten 54,66%, Pest megyében 52,51%, Zala megyében 33,67%, Fejér
megyében 31,69% mutatót kapunk. Ugyanakkor Békés és Nógrád megyében ez az érték nem éri
el a 25%-ot. (A megyék és a főváros adataiból számítható mutatók számtani középértéke 30,53%.)
2.3. A szolgáltató szektorban működő kis- és középvállalatok
A szolgáltatásban 2001-2006 között 68 115 vállalat működött36. Míg 2004-ben a szolgáltató szektorban működő vállalatok 43,28%-a a Kereskedelem, javítás gazdasági ágban, további 36,79%-a az Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatásban tevékenykedett, addig a 2006.
évre 35,76 – 37,92% lett ez az arány37.
2004. évben az összes vállalat 99,68%-a KKV (72 151), 98,45%-a (71 254) kisvállalat
ezen belül 92,70% a mikrovállalatok aránya. A vállalatok 78,55%-a (56 852) tisztán magyar
tulajdonban volt. Azonban míg a mikrovállalatoknál ez az arány 79,65%, addig a nagyoknál
mindössze 24,78% (56). Legnagyobb a külföldi tulajdoni részvétel a Légi szállítás ágazatban
35,29% (12), legkisebb az Egészségügyi, szociális ellátásban 12,89% (221).
Miközben a szolgáltató szektorban működő kettős könyvvitelt vezető vállalatok értékesítés
nettó árbevételének és a bruttó hozzáadott értéknek a közel 60%-át (58,23 – 58,30%) hozták
létre a kis- és középvállalatok, addig a munkavállalók majdnem 72%-át (71,82%) foglalkoztatták 2006. évben.
Az adatbázisban szereplő vállalatok értékesítés nettó árbevételének évenkénti átlagos növekedése közel 10%-os (9,69%) volt. A három legnagyobb mértékű növekedés a Posta, Távközlés ágazatban (12,26%), a Nagy- (11,21%) és a Jármű-, Üzemanyag-kereskedelemben
(10,82%), a legkisebb a Vízi Szállításban, ahol még a 2%-ot sem éri el.

36

A szolgáltató szektorban működő azon kettős könyvvitelt vezető vállalatok, amelyek a vizsgált időszak (20012006. üzleti évek) minden évében értékelhető társasági adóbevallást nyújtottak be.
37
A kiskereskedelmi társaságok részletesebb elemzését lásd: Korom E.: Kiskereskedelmi társaságok a mutatószámok tükrében SzámAdó XIV. évfolyam, 10. szám 2005. október.
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3. sz. táblázat
A szolgáltatási szektorban működő vállalatok számának alakulása 2006. évben
Vállalati kategóriák

Gazdasági ág

Mikro

Kis

Közép

Nagy

24 358

2 412

433

87

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

3 491

91

20

7

Szállítás, raktározás, posta és távközlés

3 379

373

103

28

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás

25 827

1 364

357

107

812

7

-

-

Egészségügyi, szociális ellátás

1 668

23

3

-

Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás

2 986

140

32

7

62 521

4 410

948

236

Kereskedelem, javítás

Oktatás

Összesen:

Azonban míg a Posta, Távközlés ágazatban a mikro- és kisvállalatok 8,84 – 12,30% a
nagyvállalatok 12,52% évenkénti átlagos növekedést tudhatnak maguknak, addig a kereskedelemmel foglalkozó ágazatokban a mikro- és kisvállalatok meglehetősen csekély (0,66% –
1,32%), a nagyok viszont 21,91% – 17,40%-os növekedést könyvelhettek el38.
A bruttó hozzáadott érték évenkénti átlagos növekedése (9,23%) hasonlóan alakult az értékesítés nettó árbevételéhez, de ennél a mutatónál mind az ágazatok, mind a vállalati kategóriák között nagyobb a szórás. Az alkalmazottak számának évenkénti átlagos növekedése a vizsgált vállalati körben az egy százalékot sem éri el (0,98%). Az ágazatok közel felében és vállalati kategóriánként csoportosítva a mikrovállalatoknál csökkenés, de a nagyvállalati körben
is csak mindössze 0,72%-os a létszám évenkénti átlagos növekedése a vizsgált időszakban.
Az értékesítés nettó árbevétele, az átlagos statisztikai állományi létszám és a bruttó hozzáadott
érték alakulását az 5-8. sz. mellékletek tartalmazzák.
A vizsgált vállalati kör vagyona összességében több, mint másfélszeresére növekedett a
vizsgált időszakban, ami 8,9%-os évenkénti átlagos növekedést jelent. A mikrovállalatok
évenkénti átlagos eszköz bővülése alig haladta meg az egy százalékot (1,41%), míg a nagyvállalatoké 10,29% volt. Az összes eszközön belül a befektetett eszközök értékének évenkénti
átlagos növekedése az összes vállalatot tekintve kisebb mértékű (6,77%), a mikrovállalatok
adataiból pedig csak 0,71%-os csökkenés számítható.
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Mivel minden ágazatra kiterjedő korrekt (csak a vállalati szereplőkre vonatkozó) árszínvonal változást kifejező
mutató nem áll rendelkezésre, ezért az adatok nominál értéken kerültek értékelésre. Így ez a csekély változás az
infláció figyelembevételével valójában már csökkenést jelent.
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A vállalatok adózás előtti eredménye is hasonló növekedést mutat (8,79%), azonban míg
a nagyvállalatoknál több, mint tizenkét százalékos (12,55%) a növekedés, addig a mikrovállalatoknál 0,43%-os az éves átlagos csökkenés.
Összességében megállapítható, hogy vannak ágazatok, amelyekben a mikro- és kisvállalatok dinamikusabb fejlődést mutatnak ugyan, de ez a nagyobb ütemű növekedés – néhány
kivételtől – eltekintve összegében elmarad a nagyvállalatok növekedéséhez képest a vizsgált
időszak adatait tekintve.
Jelen fejezetben bemutattam a Magyarországon működő vállalkozások jellemzőit, amelyek meglehetősen nagy hasonlóságot mutatnak a volt szocialista tömbbe tartozó országokéhoz, miközben ezek az egyedileg kis méretű piaci szereplők összességükben az ezredfordulót követően meglehetősen fontos szereplőivé váltak a hazai gazdaságnak.
Az összesíthetőség, az összehasonlíthatóság és így a következtetések levonhatósága és
azok általánosítása céljából a kettős könyvvitelt vezetők számviteli információs rendszerére
épülő adatok felhasználására fókuszálok. A vizsgált időszak első évét az újrakodifikált
számviteli törvény alapján elérhető 2001. évi beszámolók, míg utolsó évét a dolgozat megírásakor rendelkezésre álló 2006. évi adatok határozták meg.
A magyar gazdaság vállalati elemzéseire irányuló korábbi kutatások leginkább az 50
főt meghaladó alkalmazók köréből kerültek ki és meglehetősen kevés számú tanulmány készült eddig a mezőgazdasági és ipari ágazatba nem tartozó, úgy nevezett harmadik vagy szolgáltató szektor teljesítményének megítélésére vonatkozóan. WIMMER,
Á. [2002, 2005]
Kutatómunkám empirikus vizsgálatai során a szolgáltató szektor vállalatainak teljesítményét a TEÁOR’03 alapján az 50–93 ágazatba (a Pénzügyi közvetítés kivételével) tartozó a
KSH által összegyűjtött kettős könyvvitelt vezető vállalatok kitöltött39 társasági adóbevallásainak adatai alapján vizsgálom. A 2006. évi adatok alapján Magyarországon ezekben az
ágazatokban működött a vállalatok 76,88%-a, amelyek az értékesítés nettó árbevételének
51,91%-át realizálták, itt dolgozott a foglalkoztatottak 53,23%-a, és ebben a szektorban
termelték meg a bruttó hozzáadott érték 47,29%-át. A szolgáltató szektor (ebben a megközelítésben) ma már a magyar nemzetgazdaság legnagyobb szektora.

39

A KSH adatbázisában nem szerepelnek a pénzügyi és az off-shore vállalkozások adatai.
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3. A TELJESÍTMÉNY ÉS
A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS
LEHETŐSÉGEI
Ebben a fejezetben a teljesítmény számbavételével kapcsolatos megközelítések érintését
követően a szakirodalomban és a gyakorlatban is alkalmazásra kerülő definíciókat tekintem
át. A fogalmak és a gyakorlati alkalmazások ebben a megközelítésben történő bemutatásával
szeretném kihangsúlyozni a módszertár számossága ellenére az általam vizsgált szektorban
működők teljesítményének megragadásával kapcsolatos problémákat. Külön alfejezetben fejtettem ki az elméleti és empirikus kutatások alapján a teljesítmény körülhatárolására és mérésére több dimenzióban megfogalmazódott és a rendelkezésemre álló adatbázissal tesztelt gondolataimat. Teszem ezt mindazért, hogy a kutatási témámban alkalmazott fogalomrendszert
megalapozzam és értelmezhetővé tegyem.

3.1. A teljesítménymérés és értékelés elméleti megközelítése
3.1.1. A teljesítmény megragadása makro- és mikroszinten
Egy nemzet gazdasági teljesítményének megítélésére alkalmazott makromutatók a bruttó
hazai termék (Gross Domestic Product, GDP) – az egy területen adott idő – rendszerint egy
év – alatt előállított javak (termékek és szolgáltatások) összességének értéke40, és a bruttó
nemzeti termék (Gross National Product, GNP).41 A GDP még ma is az országok lakosságának átlagos életszínvonal mutatójának alapjául szolgál, annak ellenére, hogy eredetileg a mutató kidolgozói sem szánták az általános jólét vagy társadalmi fejlődés mércéjének. „A. C.
PIGOU már 1912-ben elismerte, hogy mivel csak a piaci folyamatokat méri, alkalmatlan eszköz a társadalom egésze jólétének jelzésére.” [FORRAI, É. 2005]
Számos kritikával illették már e mutatót mind tartalma, mind mérhetőségének módszertani
vonatkozását illetően:
• Az egy főre jutó jövedelem nem tükrözi hűen egy ország vagy akár egy régió lakosságának jólétét, mivel nem veszi figyelembe a népesség társadalmi, gazdasági öszszetételét, valamint a jövedelmek átcsoportosításának alakulását és mértékét. [KYRK,
H. 1950 p. 353.]
40

A KSH GDP számítási módszertanát lásd: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/modsz/modsz31.html.
A gazdasági teljesítmény mérésének mutatóit részletesebben lásd például MANKIW [2005]: Makroökonómia,
48-73. o.
41
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• Empirikus vizsgálatok kimutatták, hogy egy régió gazdasági jólétére számos tényező
közül hatással van a felhalmozott vagyon, a folyó jövedelem, a várható élettartam és a
jövőbeli jövedelmek alakulása is. Ezért a folyó évi jövedelmi feltételekre épülő mutató
nem lehet teljes. [WEISBROD, B. A. 1962 p. 356.]
• FUCHS [1965] is felhívja a figyelmet az egy főre jutó GNP, mint gazdasági jólét mérőszámának hiányosságaira. Amellett, hogy a szolgáltató szektor kibocsátásának mérési
nehézségeit hangsúlyozza, az egy főre jutó GNP és a halálozási ráta közötti negatív korreláció tényét is kiemeli cikkébe.42 [FUCHS 1965 p. 371.]
• Más szerzők is a módszertan hiányosságaira hívják fel a figyelmet mind maga az „átlag”,
mint statisztikai középérték, mind a mérés kiterjedtségére vonatkozóan. Az egy főre jutó
„jövedelem” önmagában nem fejezi ki többek között a várható élettartamot, a műveltség, a
szociális vagy az egészségügyi ellátás színvonalát. [STREETEN, P. 1994 p. 233.]
• A nemzeti számlák rendszere43 egy nemzet átfogó gazdasági tevékenységének legfontosabb mérőrendszere. A GDP ugyan átfogó képet ad egy nemzet gazdaságának állapotáról, de nem veszi figyelembe a lakosság élettartamát vagy egészségügyi állapotát.
[NORDHAUS, W. D. 2000 p. 261.]
A gazdasági rendszer célja, hogy a rendelkezésre álló anyagi és emberi erőforrásokat az
emberiség szükségleteinek kielégítésére alkalmas jószágokká és szolgáltatásokká alakítsa.
Nemzeti szinten az egy főre jutó GNP, vállalati szinten az egy főre jutó hozzáadott érték a
gazdasági rendszer kibocsátásának mérésére szolgáló két általánosan használt mutató. Az
egy főre jutó GNP volt az első és a legszélesebb körben elterjedt mutatója a fejlettség
mértékének.
A teljes gazdasági jólét mérésére több újabb mérési lehetőség is kidolgozásra került, mint
például a „Gazdasági Jólét Mércéjének” (Measure of Economic Welfare, MEW), a Nettó
Gazdasági Jólét (Net Economic Welfare, NEW), a Fenntartható Gazdasági Jólét (Index of
Sustainable Economic Welfare, ISEW) indexe, a Valódi Fejlődés Mutató (Genuine Progress

42

Annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban az egy főre jutó GNP 50%-kal magasabb, mint Svédországban,
a várható élettartam jelentősen alacsonyabb. Az amerikai férfiak halálozási aránya kétszerese a svédekének.
43
A KSH módszertana az ESA 95 előírásait követi (European System of Accounts 1995), mely az SNA 93 EUbeli kompatibilis verziója. Japán és az euróövezet nagyon hasonló koncepciókat és definíciókat használ, Japán az
SNA 93 rendszert (System of National Accounts 1993). Az Egyesült Államok adatai az ún. NIPA-eljáráson
alapulnak (National Income and Product Accounts), amely a kettős könyvvitel elve szerint kerül összeállításra. A
NIPA adatai elérhetők nemzeti és iparági szinten is.
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Indicator, GPI)44. [SZLÁVIK, J. 1998 p. 87.] vagy éppen az Emberi Fejlődés Indexe (Human
Development Index, HDI)45.
A gazdaság és hatásai szűk értelmezési körének feloldására tett kísérletek és az alternatív
mutatók 1990-es évek elejétől kezdődő elterjedése ellenére ma is a GDP (GNP), illetve az egy
főre jutó GDP (vagy az egy órára jutó GNP) az amivel egy terület, megye, régió, ország, illetve ország csoport teljesítménye megítélésre kerül. [KRUGMAN, P. 1994 p. 33.] [PORTER, M. E.
1990 p. 6.] [LEWIS, W. W. 2004 p. 1.]
A GDP, mint teljesítmény mutató jelentőségét támasztják alá a maastrichti szerződésben
meghatározott konvergencia-kritériumok is. Mivel az euró bevezetéséhez a tagállamok gazdaságának egymás felé történő konvergálása és stabilitása feltétlenül szükséges, a GDP mérceként történő alkalmazása közvetlenül is megjelenik.46
Ha a teljesítmény a világ országai, uniós, illetve országos szinten a GDP-ből kiindulva kerül megítélésre, akkor e dimenzió kisebb egységeiben csak olyan eredménymutatót, illetve
mutatókat célszerű kijelölni, amelyek a GDP/GNP alakulásával összhangban vannak.
Vagyis, ha a teljesítményértékelés nemzeti vagy regionális szintjén a GDP és annak változása szolgál mértékül, akkor a teljesítmény szervezeti dimenziójának összhangja érdekében,
a vállalatok gazdasági teljesítményének megragadásához és annak megítéléséhez leginkább alkalmazható indikátor a bruttó hozzáadott érték47 időbeli alakulása kell legyen.
A vállalati szinten mérhető egy főre jutó hozzáadott érték a gazdasági szerkezet korszerűségének közelítő mutatójának is tekinthető. A vállalati szektor „egészségügyi állapota” pedig
a teljes gazdaság jólétének mérésére alkalmas mutatónak tekinthető. [TATA, R. J. – SCHULTZ,
R. R. 1988 p. 583.]
A teljesítmény mérésének és értékelésének makro- és mikroszintű megközelítése közötti
összhang megteremtése közel sem egyszerű. Már maga a „teljesítmény” meghatározása, továbbá az értékeléshez szükséges indikátorok definiálása, azok rendszerbe foglalása, a méréshez szükséges „etalon” megválasztása, majd a kapott eredmények értékelése a mikroszintről
távolodva egyre több problémát halmoz fel.
44

A Genuine Progress Indicatort a Redifining Progress nevű kutatócsoport (COBB, HALSTEAD és ROWE) publikálta először az USA-ban. Az, hogy a GPI tulajdonképpen az ISEW-nek a továbbfejlesztése, abban is megmutatkozik, hogy az egyik kidolgozója, CLIFFORD COBB az ISEW-nek is társszerzője volt.
45
A mutatót 1990-ben dolgozta ki MAHBUB UL HAQ pakisztáni közgazdász, és 1993 óta használja az Egyesült
Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP) az Emberi Fejlődési Jelentésben (HDR).
46
Az éves költségvetési hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át; a bruttó államadósság nem lépheti túl a GDP
60%-át. A konvergencia-kritériumok az Európai Uniót létrehozó maastrichti szerződésben felsorolt feltételek,
amelyeket az EU-tagállamoknak teljesíteniük kell az Európai Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszába
való belépéshez és az euró bevezetéséhez.
47
A bruttó hozzáadott érték mutató a termékadók és támogatások egyenlegével együtt a vállalatok hozzájárulását adja GDP, mint makroszintű teljesítmény mutatóhoz.
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Az elmúlt fél évszázadban a teljesítmény számbavételének, fejlesztésének, stratégiai célokkal való összehangolásának számos módszere alakult ki48. A célközpontú menedzsment
(Management by Objectives, MBO) módszerétől a Balanced ScoreCardon keresztül a Teljesítményprizmával bezárólag. Az MBO meghatározza minden egyes alkalmazott célját, folyamatosan irányítás, ellenőrzés és visszacsatolás mellett nyomon követi azok teljesítését. A
módszer célja a szervezet teljesítményének növelése a kitűzött részcélok folyamatos elérésén
keresztül. [DRUCKER, P. 1954 p. 126.]
A teljesítmény megragadásának koncepciói azonban országonként, nyelvenként is meglehetősen eltérő jelleget mutat, nem beszélve a különböző tudományterületekről és az egyes érdekhordozók igényeiről. A fejlett tőkepiaccal rendelkező országokban elsősorban a tulajdonosi
értékelméletekre (maradványérték, EVA, SVA)49 épülő módszerek terjedtek el. A főként tulajdonosi érdekeket szem előtt tartó teljesítményértékelő módszerek mellett megjelentek az érintettek szélesebb körére összpontosító rendszerek is, mint például a Balanced ScoreCard.
Európában az Amerikai Egyesült Államoktól többek között az eltérő finanszírozási gyakorlat (inkább kötvény alapú finanszírozás, mint részvénykibocsátás) miatt a részvényesi értékelméletekre épülő teljesítményértékelési módszerek kevésbé terjedtek el. Az észak-európai
országokban a számviteli beszámolóban meg nem jelenített immateriális javak mérésére és
jelentőségére terelődött nagyobb hangsúly.
• Az egyik ilyen módszer az immateriális vagyon mérésének és menedzselésének
SVEIBY által kifejlesztett eszköze. Az Intangible Assets Monitor50 egy menedzsment
információs rendszer, amelynek segítségével egy vállalat számára felismerhetővé és értékteremtővé tehetők immateriális javai. [SVEIBY, K. E. 2001 p. 238.]
• A másik az EDVINSSON és MALONE nevéhez fűződő rendszer, amely SVEIBY gondolataira épül. A Skandia Business Navigatora azonban a Balanced ScoreCard elveit is felhasználva további területeket von vizsgálat alá. [EDVINSSON, L. 1997 p. 368.]
A Távol-Keleten kialakított módszerek a minőség alapelveire építve a folyamatos fejlesztés perspektívájából vizsgálják a teljesítményt. A teljesítményértékelő rendszerek a menedzsment eszközeivel összekapcsolódva mindinkább a teljesítmény menedzselésének rendszerévé
válnak. A Hoshin-menedzsment filozófiája a rendszeres felülvizsgálatra, a ciklikusságra helyezi a hangsúlyt, amelyet leginkább a három egymásba ágyazott PDCA (Plan, Do, Check,
48

Az amerikai szakirodalomban is jegyzett módszerekbe a www.valuebasedmanagement.net oldalain nyerhetünk betekintést. A közel kétszázötven módszer lényegre törő ismertetését öt csoportba sorolva találhatjuk meg.
49
EVA = Economic Value Added, Gazdasági hozzáadott érték; SVA = Shareholder Value added, Hozzáadott
tulajdonosi érték.
50
http://www.sveiby.com/ProductsServices/SKATools/tabid/63/Default.aspx.
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Act) ciklussal lehet szimbolizálni. [SHIBA, S. et al. 1995 p. 23.; MULLIGAN, P. et al. 1996 p.
474.; WITCHER, B. – BUTTERWORTH, R. 1999 p. 324.]
A teljesítmény megragadásának tárgyalása során témám szempontjából különösen fontos az emberi tényező. A közgazdászok már hosszú ideje a nemzeti vagyon fontos részeként tartják nyilván az
emberi tőkét51, sőt, közülük SMITH egyenesen úgy gondolja, hogy az ország lakosságának megszerzett hasznos képessége része a nemzet vagyonának. [SMITH, A. 1992 p. 282.]
Az emberi tőke azon hasznos és értékes képességek, ismeretek összessége, amelyet az emberek az oktatásban és a munkahelyi gyakorlatban halmoznak fel. [SAMUELSON, P. A. – NORDHAUS,
W. D. 2005 p. 226.] SCHULTZ [1961] a humán befektetésbe beleérti az oktatás52, az egészség,
valamint a jobb munkalehetőség elérésének közvetlen ráfordításait. [SCHULTZ, T. W. 1961 p. 1.]
BECKER [1962] az emberi tőkebefektetések közül a vállalati tréningeket fontosabbnak tartja,
mint annak egyéb formáit, mivel a tréningek hatása közvetlenül megjelenik a jövedelmekben, a
foglalkoztatásban és egyéb közgazdasági hatásai is vannak.53 [BECKER, G. S. 1962 p. 15.]
Az emberi tőke elmélet képviselői szerint az egyén termelékenység növekedéséből származó többlethozam elegendő forrást biztosít a beruházások megtérüléséhez. Az elmélet igazolására számos empirikus kutatás látott napvilágot, amelyek igazolták, hogy a képzettebb
alkalmazottak fizetése és termelékenysége is magasabb a kevésbé képzettekéhez képest.
[HOUTHAKKER, H. S. 1959 p. 27.; SCHULTZ, T. W. 1960 p. 573.; DENISON, E. F. 1962 p. 124.;
WEISBROD, B. A. 1962 p. 118.; MORGAN, J.- DAVID, M. 1963 p. 433.; JOHNSON, T. 1970 p.
554.; WELCH, F. 1970 p. 42.; [GRILICHES, Z. – MASON, W. M. 1972 p. 88.; KNIGHT, J. B. –
SABOT, R. H. 1987 p. 204.; MINCER, J. 1997 p. 41.]

3.1.2. A teljesítmény megragadásának és értékelésének fejlődése az elmúlt évtizedekben
Az 1980-as évek elején több elméleti és gyakorlati szakember is felismerte, hogy a szervezetek, illetve a köztük folyó verseny színteréül szolgáló piacok fokozódó összetettsége miatt
már nem elég, ha kizárólag a pénzügyi mutatókat használják a siker értékelésének egyedüli
kritériumaként.

51

A szakirodalmakban a vizsgálat szempontjától függően a humán tényezőt erőforrásként és tőkeként is értelmezik. Disszertációmban az alkalmazottak mikro- és kisvállalatok teljesítményére gyakorolt hatását vizsgálom
anélkül, hogy állást foglalnék e két megközelítés valamelyike mellett.
52
SCHULTZ [1961] a humán befektetések vizsgálata során az oktatásba beleérti a köz- és felsőoktatást, a vállalati
tréningeket és a nem a vállalatok által szervezett felnőtt képzéseket is. [SCHULTZ, T. W. 1961 p. 4.]
53
A tréningnek fontos hatása van a jövedelem életkor szerinti alakulásában is. A képzésben részt vett alkalmazottaknak ugrásszerűen emelkedik a keresete a tréning befejezése után, míg a képzésben részt nem vetteké mérsékeltebben emelkedik az életkor előre haladtával. [BECKER, G. S. 1962 p. 15.]
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• Példaként JOHNSON és KAPLAN [1987] rámutatott arra, hogy a pénzügyi teljesítménymutatók nem tükrözik a modern szervezet versenykörülményeiben és stratégiáiban bekövetkező változásokat. Miközben továbbra is a nyereség a legfőbb cél, ez önmagában
nem tekinthető elégséges teljesítménymutatónak, mivel egy mutatónak azt is tükröznie
kellene, hogy a nyereség elérése érdekében egy szervezetnek mire kell törekednie.
[JOHNSON, H. T. – KAPLAN, R. S. 1987 p. 1.]
• A számvitel adatai nem hangsúlyozzák ki azokat az elemi részeket, amelyek a kedvező
vagy kedvezőtlen jövőbeli pénzügyi eredményekhez vezetnek. Az egyik fő probléma a
számviteli adatokkal, hogy a gazdasági események láncolatának időtávját nem terjeszti ki
azok pénzügyi következményeire. [HOPWOOD, A. G. 1972 p. 163.; RAPPAPORT, A. 1983
p. 29.; KAPLAN, R. S. 1984 p. 98.; DEARDEN, J. 1987 p. 85.; ECCLES, R. G. 1991 p. 132.]
• Az 1990-es évek a teljesítménymérés gyökeres átalakításával kezdődtek. A „világot
magával ragadó” átalakulásra fontos ösztönzőként hatott az a felismerés, hogy a vállalatoknál hagyományosan alkalmazott pénzügyi teljesítménymutatók, mint például a befektetés arányos eredmény (ROI) vagy a tőkearányos eredmény (ROCE) egyáltalán nem
felelnek meg a követelményeknek. Míg az amerikai menedzsment különösen a 1960-as
évek közepéig „bámulatra méltóan” hatékony teljesítményt nyújtott, addig az 1970-es
években az amerikai gazdaság teljesítménye elmaradt a nyugat-európai fejlett országokéhoz képest54. [HAYES, R. H. – ABERNATHY, W. J. 1980 p. 68.]
• Empirikus kutatások eredményei COPELAND és szerzőtársai55 erőteljesen alátámasztják,
hogy az országok makrogazdasági teljesítménye, a termelékenység és a tulajdonosi
értékmaximalizálás elvére épülő vállalatvezetés között szoros kapcsolat van. A versenytársak termelékenységének színvonalától elmaradó vállalatok csökkenő piaci részesedéssel, a nemzetek pedig az életszínvonal relatív csökkenésével szembesülnek.
[COPELAND, T. et al. 1999 p. 60.]
A vállalat stratégiai tervezésének legfontosabb célja az értékteremtés a részvényesek számára. A stratégiai döntéseknek szisztematikusan a rendelkezésre álló erőforrások legtermelékenyebb és legjövedelmezőbb felhasználására kell fókuszálnia.

54

„Németország termelékenysége 1970 és 1980 között több, mint négyszeresével, Franciaországé több, mint
háromszorosával nőtt, mint az Egyesült Államoké. A tőkebefektetések értéke a GNP-hez viszonyítva Németországban több, mint 20%-kal volt nagyobb, míg Japánban majdnem a kétszerese volt az Egyesült Államokénak
1966 és 1976 között.” [HAYES – ABERNATHY 1980 p. 69.]
55
A szerzők ismertetik a részvényesi értékmaximalizálás elvének gyakorlati alkalmazását, és arra is rámutatnak,
hogy ezen elvek követése nem ellentétesek a többi érintett hosszú távú érdekével.
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Az értékmaximalizálás elve56 alapján a menedzsereknek minden döntésükkel a vállalat
hosszú távú piaci értékének növelésére kell koncentrálniuk. [RAPPAPORT, A. 1981 p. 140.;
MILLS, R. W. – WEINSTEIN, B. 2000 p. 80.; JENSEN, M. C. 2001 p. 299.]
• Az értékteremtés, mint legfőbb cél az értékteremtő tényezőkön keresztül valósul meg.
Minden vállalatnak azonosítania kell saját értékteremtő tényezőit. Az értékteremtő tényezők listája azonban idővel változhat, ezért azt időnként felül kell vizsgálni. [PORTER,
M. E. 1985 p. 36.]
• RAPPAPORT szerint nem lehet általánosan meghatározni egy minden vállalatra érvényes
„tulajdonosi érték hálót”, de az általa ajánlott hét tényezős modellel a piac alapvető hozam-növekedés-kockázat követelményeihez igazodva végső soron meghatározható egy
vállalat értéke.57 [RAPPAPORT, A. 1987 p. 60.]
• A részvényesi értékteremtést a szabad cash flow58 elemzés oldaláról megközelítő irányzat követői például COPELAND, T. et al. [1999 p. 201.] a RAPPAPORT által azonosított hét
makro értéktényezőből kiindulva dolgozták ki elemzési technikáikat, amelyek során a
kulcs értéktényezőket további elemi részekre bontják.
Az európai gyakorlatban is elfogadott az értékteremtés koncepciója, de a társadalmi,
kulturális és nem utolsó sorban a gazdasági sajátosságokból következően nem annyira hangsúlyos a részvényesi értékszemlélet, mint az angolszász országokban. Ennek egy másik oka a
számviteli információkon alapuló mutatók hagyománya. A gazdasági folyóiratok által közzétett mutatók egyértelműek és könnyen kalkulálhatók a befektetők számára is.
A fenti számítások a hazai vállalatokra azonban nehezen adaptálhatók és a kapott eredmények sem igazán értékelhetők.
BECKER PÁL és szerzőtársai empirikus adatokkal vizsgálták, hogy az értékalapú EVAmutató jól helyettesíti-e a hazai tőzsdei cégek számára mérhető részvényesi értéket. Az
eredményekből azonban csak meglehetősen kevés vállalat esetében sikerült szorosabb
(R>0,35) értéket kimutatni az EVA és a részvényárfolyamok között. [BECKER, P. et al.
2005 p. 149.]

56

A részvényesi értékmaximalizálás elmélete alapján a befektetés gazdasági értéke azon jövőbeli pénzjövedelmek tőkeköltséggel diszkontált jelenértéke, amelyet a befektetés hosszú távon, a teljes időtartama alatt realizál, s
amely a befektetőknek szabadon rendelkezésére áll. Ezek a pénzáramlások egyben az osztalékból és árfolyamemelkedésből származó tulajdonosi hozam alapját is jelentik.
57
Magyar nyelven: ALFRED RAPPAPORT [2002]: A tulajdonosi érték, Útmutató vállalatvezetőknek és befektetőknek, Alinea Kiadó, Budapest 47. o.
58
A szabad cash flow a vállalat tényleges működési cash flow-ja, ami egyenlő a vállalat által megtermelt és a
tőkét biztosítók összessége (hitelezők és tulajdonosok) számára rendelkezésre álló teljes adózás utáni pénzáramlással.
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Már az 1980-as évek közepén megjelentek azok az elméletek és empirikus vizsgálatok,
amelyek azt igazolták, hogy a vállalatok hosszú távú sikeréhez és fennmaradásához vezető stratégia nem korlátozható pusztán a részvényesek értékmaximalizálására. A látszólag nagyobb befolyással rendelkező részvényeseken és ügyfeleken kívül a vállalatnak számos olyan érintettje van,
melyek számára értéket kell teremteni. [DONALDSON, T.- PRESTON, L. E. 1995 p. 68.; CLARKSON,
M. B. E. 1995 p. 112.; ATKINSON, A. A. et al. 1997 p. 27.; POST, J. E. et al. 2002 p. 8.]
A stakeholder-elmélet megfogalmazódása szorosan összefügg azokkal a társadalmi változásokkal, amelyek eredményeképpen az elmúlt évtizedekben megváltozott a társadalom üzletről alkotott képe. A vállalatokat pusztán azok tulajdonosaival azonosító szemléletet fokozatosan váltotta fel a vállalatot (és általában a gazdasági tevékenységeket) a társadalom szélesebb
körének érintettségét figyelembevevő nézete. Általánosan fogalmazva „érintett minden olyan
csoport vagy egyén, aki befolyásolhatja a szervezet célelérését, vagy aki érintve van abban”.
[FREEMAN, R. E. – REED, D. L. 1983 p. 91.]
Az elsősorban néhány pénzügyi mutatót alkalmazó teljesítménymérő eljárásokat az 1990es évek elejére hatékony teljesítménymérő rendszerekké, majd később komplett teljesítménymenedzselő rendszerekké fejlesztették tovább. E módszerek célja, hogy a szervezetek
olyan mutatószámrendszereket dolgozhassanak ki, amelyek célkitűzéseiket tükrözve megfelelő értékelést nyújt teljesítményükről.
Egy hatékony teljesítménymérési rendszerben a rendszer alapját képező teljesítménymutatóknak lényegesnek és rendszerszemléletűnek kell lenniük, valamint kapcsolódniuk kell
a vállalat stratégiájához. [DRUCKER, P. E. 1990 p. 96.; ECCLES, R. G. – PYBURN, P. J. 1992 p.
41.; BITITCI, U. S. et al. 1997 p. 523.; SLATER, S. F. et al. 1997 p. 39.; KAPLAN, R. S. –
NORTON, D. P. 2000 p. 168.] A teljesítménymérést egyaránt kell építeni pénzügyi és nem
pénzügyi teljesítmény indikátorokra, mivel nem csak a pénzügyi célok képezik részét a szervezet stratégiájának. [KAPLAN, R. S. 1984 p. 98.; ITTNER, C. D. – LARCKER, D. F. 1998 p.
32.] Az alkalmazott mutatókat közvetlenül a szervezeti küldetéshez és célkitűzésekhez kell
kapcsolni annak érdekében, hogy azok tükrözzék a vállalat külső versenykörnyezetét, a vevőigényeket és a belső célkitűzéseket. [KENNERLEY, M. – NEELY, A. 2002 p. 1224.]
• A hagyományos számviteli mutatók egyik korlátja az, hogy gyakran nem tudják a stratégiát olyan mutatókra leképezni, amelyek egyértelműen közölnék a szervezet jövőképét. [EVANS, J. R. 2004 p. 221.]
• A legtöbb vállalatnál az is problémát okoz, ha az alkalmazott teljesítménymutatók száma túl sok, főképp a költségek alakulására koncentrálva, következetlenül és a vállalati
stratégiától függetlenül kerülnek alkalmazásra. [KEEGAN, D. P. et al. 1989 p. 47.]
48

3. A TELJESÍTMÉNY ÉS A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS LEHETŐSÉGEI

• PRITCHARD [1990] a motivációs erő elmélete köré építette termelékenység-mérési és –
fejlesztési rendszerét (ProMES). Az elmélet szerint a motiváció egy erőforrás-elosztási
folyamat, melyben az erőforrás egy személy ideje és energiája, melyet a lehetséges intézkedések, illetve feladatok között kell elosztani. [PRITCHARD, R. D. 1990 p. 63.]
• BRIGNALL és szerzőtársai a szolgáltató szektorra vonatkozóan dolgozták ki teljesítménymérő módszerüket. Az általuk kidolgozott „hatdimenziós” modellben megjelennek
az előre jelző („determinánsok”) és az utólagos mutatók („eredmények”). [BRIGNALL, T.
J. et al. 1991 p. 34.]
• HESKETT et al. [1994] javasolnak egy olyan láncot, amely egyrészről a vásárlói elégedettség és hűség elemeit másrészről a dolgozói elégedettséget, képességet és hűséget
köti össze egy szervezet bevételének növekedésével és jövedelmezőségével. [HESKETT,
J. L. et al. 1994 p. 164.] A szerzők szerint a nem pénzügyi mutatókra helyezett elsődleges figyelem ösztönzi mind a jövedelmezőség kedvező alakulását mind a növekedést.
A teljesítménypiramis rendszer (PPS) olyan különböző teljesítményváltozók összefüggő
rendszere, amelyeket különböző szervezeti szinteken felügyelnek. A stratégiai célkitűzések
lefelé áramlanak a szervezeten belül, miközben jelen van egy felfelé áramló információs folyam. LYNCH és CROSS a piramis alakú „leképezést” arra használják, hogy egy üzleti szervezet egyes szintjeihez tartozó célkitűzéseket és intézkedéseket megérthessék és meghatározhassák. A PPS négy szintje a vállalati jövőképet, az üzleti egységek elszámoltathatóságát, az
üzleti működési rendszerekhez tartozó versenydimenziókat, valamint a speciális műveleti
kritériumokat testesíti meg. [MCNAIR, C. J. et al. 1990 p. 30.]
A teljesítménypiramis segítségével leírható az, ahogyan a célkitűzéseket közlik lefelé az
operatív szinttel, illetve a mutatókat visszaadják a felsőbb szinteknek. A PPS használatát a
visszajelzések kapcsán is meghatározzák. Ilyen összefüggésben a PPS kifejezetten a szervezet
teljesítményének felügyeletére használható. A modell egyaránt alkalmas a teljesítmény ellenőrzésére vállalati, kis üzleti egység, üzleti működési folyamat, illetve részleg és munkaközpont szintjén. [LYNCH, R. L. – CROSS, K. F. 1991 p. 66.]
Az 1990-es évek elején elindult változást a „teljesítménymérés forradalmának” is nevezik59. Számos szerző dolgozott ki és vezetett be új teljesítménymérési rendszert, amelyekkel
igyekeztek pótolni a hagyományos teljesítménymérés hiányosságait.

59

„1994 és 1996 között 3 615 cikk jelent meg a teljesítménymérés témakörében. Ez azt jelenti, hogy minden
munkanap minden ötödik órájában egy újabb módszer jelent meg.” [NEELY, A. 1999 p 207]
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A munka természetének megváltozása, (ami elavulttá tette a hagyományos, közvetlen
munkaerőre összpontosító számviteli rendszereket), a verseny fokozódása, a sajátos teljesítménymérésre támaszkodó fejlesztési kezdeményezések, a Nemzeti és nemzetközi minőségi
díjak létrehozása, a teljesítményméréshez kapcsolódó szervezeti szerepek változása a számviteltől a humán erőforrás gazdálkodásig, a változó külső követelmények a teljesítmény elszámoltathatóságára, az informatikai lehetőségek bővülése vezettek a „teljesítménymérés
forradalmához”. [NEELY, A. 1999 p. 210.]
Kétségtelenül a legszélesebb körben használt teljesítménymérési rendszer a KAPLAN és
NORTON páros által kifejlesztett Balanced ScoreCard60. [SILK, S. 1998 p. 39.; MARR, B.
2001 p. 30.; WILLIAMS, S. 2001 p. 29.; ANONYMOUS 2001 p. 5.; RIGBY, D. 2001 p. 145.]
KAPLAN és NORTON kutatásai szerint a menedzserek tudatában vannak, hogy a mérés milyen
hatással van a teljesítmény alakulására, ennek ellenére ritkán tekintik a mérési rendszert stratégiájuk szerves részeként. [KAPLAN, R. S. – NORTON, D. P. 1993 p. 134.]
A Balanced ScoreCard nem egy statikus mértéklista, inkább egy logikai keret komplex
programok összehangolásához és végrehajtásához a szervezet stratégiájára fókuszálva. Ez a
mutatószámrendszer a szervezet küldetését és stratégiáját ülteti át konkrét célokra és mutatókra a pénzügyi, ügyfelek, működési folyamatok, tanulás és fejlődés területén. [KAPLAN, R.
S. – NORTON, D. P. 1992 p. 174.; 1993 p. 136.; 1996 p. 156.]
A Balanced ScoreCardnak hatalmas népszerűsége ellenére egyre több bírálója akadt az elmúlt időszakban. [NORREKLIT, H. 2000 p. 67.; OTLEY, D. 1999 p. 375.; NORREKLIT, H. 2003
p. 592.; BESSIRE, D. – BAKER, C. R. 2005 p. 652.]
NORREKLIT szerint a BSC fő problémája a nézőpontok mutatóinak abba az ok-okozati láncolatba történő összekapcsolása, amely egyébként az egyes nézőpontokat meghatározza. Bár
maguk a szerzők [KAPLAN, R. S. – NORTON, D. P. 1996 p. 157.] is hangsúlyozzák, hogy a
nem pénzügyi stratégiai célok nem egy önkényes mutatógyűjtemény, hanem a pénzügyi és a
nem pénzügyi mutatók kiegyensúlyozott rendszere. [NORREKLIT, H. 2000 p. 67.]
Még ha a struktúra logikusan mutatja is az ok-okozati kapcsolatok folyamatát a célok és a
teljesítményokozók között, a BSC keretrendszere nem nyújt megfelelő információt az
egyes nézőpontok hozzájárulásáról sem abszolút, de még relatív értelemben sem. A gyakorlatban az információk összevonását a BSC felhasználóinak kell végrehajtaniuk, így a
kapott adatok értelmezése nagymértékben függ a felhasználó szakértelmétől és felkészültségétől. [ABRAN, A. – BUGLIONE, L. 2003 p. 341.]
60

Magyarul megjelent 2000-ben Balanced ScoreCard kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám-rendszer címen a
KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. kiadásában.
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A BSC széleskörű elterjedéséhez az is hozzájárult, hogy formája és tartalma számos menedzser követelményének megfelel. [BUTLER, A. et al. 1997 p. 244.] SILK [1998] becslése szerint
a Fortune61 1000 legnagyobb amerikai vállalat 60%-a alkalmazza a Balanced ScoreCardot.
Európában már nem ilyen népszerű a BSC. Egy Németországban, Ausztriában és Svájcban
végzett felmérésben megkérdezett 174 vállalat mindössze 26%-a használta a BSC valamely
formáját, de azok is csak korlátozott mértékben vagy nem teljes mutatószámrendszerként.
[SPECKBACHER, G. et al. 2003 p. 369.]
Franciaországban az utóbbi ötven évben a Tableau de Bord (TdB) rendszerét használták,
emiatt a BSC még szűkebb körben terjedt el. Egy kutatás eredményei alapján míg a válaszadó
német, angol és olasz vállalatok 72%-a fogadta bizalommal a Balanced ScoreCardot és 20%-a
tervezte is a bevezetését, addig Franciaországban a BSC ismertsége csak 41%-os volt és bevezetését mindössze a megkérdezettek 3%-a jelezte. [GEHRKE, I. – HORVATH, P. 2002]
Annak ellenére, hogy vannak nyilvánvaló hasonlóságok a TdB és a BSC között, a franciák
idegenkedése a BSC-től mégis „hatalmas”62. Nézőpontjuk szerint a Tableau de Bord gyakorlata 5063 évvel korábbra nyúlik vissza, mint a Balanced ScoreCardé. [BOURGUIGNON,
A. et al. 2004 p. 108.]
A Tableau de Bord (TdB) vagy „dashboard”64 első lépése, hogy a menedzserek kapnak
egy rövid áttekintést a kulcs paraméterekről azzal a céllal, hogy segítsék őket a döntéshozásban. Mivel minden egyes üzleti egységnek és minden egyes menedzsernek sajátos felelőssége
és céljai vannak, ezért minden egyes üzleti egységnek kell lennie egy Tableau de Bordjának.
Ezeket a táblarendszereket vonják össze a vállalat egészére, majd a vállalati szintű összesítésekből levezetve támogatják a helyi döntéseket. A menedzsereknek figyelemmel kell lenni
arra, hogy a vállalaton belül alkalmazott „irányítótábla” nem korlátozódhat csak pénzügyi
mutatókra. [EPSTEIN, M. J. – MANZONI, J. F. 1998 p. 191.]
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http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2007/ címen elérhető a Fortune 2007. évi rangsora.
Lásd: GEHRKE – HORVÁTH [2002] felmérését. A BSC-vel szembeni ellenállást a fordítási visszásságok csak
tovább fokozzák. Például KAPLAN – NORTON The Balanced ScoreCard [1996] művének címét a „Tableau de
Bord Prospectif” kifejezéssel fordították, ami „könnyen vezethet félreértéshez a kétfajta megközelítés tekintetében.” [BOURGUIGNON, A. et al. 2004 p. 108.]
63
Arról ritkán esik szó, hogy a Tableau de Bord (TdB) mutatószámrendszerét a BSC-nél régebben fejlesztették
ki, mint teljesítménymenedzsment rendszer elterjedtsége mégis szinte csak a francia nyelvterületre korlátozódik.
[BESSIRE, D. – BAKER, C. R. 2005 p. 645.]
64
A „Tableau de Bord” szó szerinti angol fordítása. Az irányító tábla vagy műszerfal technikáját a pilóták és az
autóvezetők alkalmazták először útvonalaik megszervezése során. A módszer a XIX. század fordulóján kezdett
elterjedt Franciaországban. A rendszert a feldolgozóiparban fejlesztették tovább a termelési folyamatok fejlesztése során azzal a céllal, hogy minél jobban megértsék az okok és azok eredményeinek kapcsolatát. [EPSTEIN, M.
J. – MANZONI, J. F. 1998 p. 192.]
62
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A TdB esetében az elérni kívánt célokat a vállalati misszióból és vízióból vezetik le. A célok mérhetőségéhez kulcs sikertényezőket határoznak meg. A Tableau de Bord információt
szolgáltat minden egyes felelősség központ és a vállalat egésze számára a kulcs sikertényező
múltbeli, jelenbeni és jövőbeni állapotáról is. [LEBAS, M. 1994 p. 483.]
A teljesítményprizma65 szerzői az érintettmegközelítésre építve nyújtanak alapos útmutatót ahhoz, mit, miért és hogyan érdemes mérni ahhoz, hogy menedzselni és fejleszteni is
lehessen a szervezet működését. A háromdimenziós modellt úgy alakították ki, hogy kellően
rugalmas legyen a felhasználók igényeihez. A prizma alját az érintettek hozzájárulása, a
tetejét az érintettek elégedettsége képezi. A prizma oldalait a stratégiák, a folyamatok és a
képességek határolják. [ADAMS, C. – NEELY, A. 2002 p. 30.]
A teljesítményprizma öt különböző, egymással logikailag összefüggő nézőpontban ragadja
meg a teljesítményt. A teljesítményprizma alapja az érintetteknek nyújtott érték. A hosszú
távú sikerhez elengedhetetlen, hogy a szervezet világos képpel rendelkezzen legfontosabb
érintettjeinek elvárásaival és igényeivel. A modell alapvető feltételezése, hogy nem csak a
tulajdonosok és az ügyfelek számítanak fontos érintetteknek. [NEELY, A. et al. 2004 p. 225.]
Számos megközelítése lelhető fel a szakirodalomban a teljesítmény meghatározásának,
mérésének és értékelésének annak különböző szintű rendszerbe foglalásával és menedzselésével együtt. Abban azonban minden „rendszer” alkotó egyetért, hogy egy szervezet, amely
víziójából levezetve minden szinten következetesen képes mérni saját teljesítményét erős
versenyelőny birtokában van.

3.1.3. A jövedelem, a tőke és a profit közgazdaságtani és számviteli megközelítése
A jövedelem és a profit megközelítése már régóta vitatéma a közgazdászok és a számviteli szakemberek körében. [FISHER, I. 1930 p. 604.; HARCOURT, G. C. 1965 p. 67.; LEE, T. A.
1996 p. 1.] A közgazdászok között azonban nagyobb az egyet nem értés a vagyon megragadásában, mint a számvitelesek körében.
A közgazdászok és könyvelők hosszú ideje beszélnek profitról és jövedelemről és mérik is
azokat, mégsem tudtak sohasem igazán megegyezésre jutni a fogalmakat és a módszereket
illetően. Nem annyira arról van szó, hogy egyáltalán nem értenek egyet – ami valamiféle
egészséges ellentmondást hozna létre; a két szakma egyszerűen nincs kapcsolatban egymással. Mivel a közgazdászok és a könyvelők hasonló dolgokkal foglalkoznak, bár különböző

65

A módszert a Cranfield School of Management és az Andersen Consulting munkatársai dolgozták ki.
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céllal, „a kölcsönös segítés hiánya miatt – ez az, ahová a vélemények cseréje vezetne – nem
csupán rendkívül szokatlan, hanem elítélendő.” [NORRIS, H. 1945 p. 125.]
A számvitel a jövedelmet tradicionálisan az üzleti tevékenységből származó többletként
definiálja – ami az üzleti működés pénz-áru-pénz ciklusából adódik –, mint egy időszak
üzleti árbevételének ráfordításokkal csökkentett összege. A vállalkozói jövedelem ennek
alapján ex post mérték, azaz nagyságát az időszak végén az eseményeket követően mérik.
[FISHER, I. 1930 p 604]
A jövedelem természetének közgazdaságtani értelmezése ettől valamelyest különböző. „A
fő koncepcionális különbség abban áll, hogy a közgazdasági elmélet a jövedelmet inkább
egyéni mértéknek tekinti.” [FISHER, I. 1937 p. 53.] A tradicionális számviteli megközelítéssel
szemben a közgazdasági elmélet a tőkét a jövedelemmérés részének tekinti. [MORGENSTERN,
O. 1941 p. 367.] HICKS FISHER elgondolását a gazdasági jövedelem általános érvényű elméletévé fejlesztette. HICKS [1978] felfogásában az egyéni jövedelem az a maximális érték,
amelyet az egyén egy időszak alatt úgy fogyaszthat el, hogy az időszak végén várhatóan legalább olyan kedvező helyzetben marad, mint amilyenben az időszak elején volt. [HICKS, J.
R. 1978]
A legfontosabb különbség mindazonáltal a lényeget érinti, hiszen a számvitel a jövedelmet
úgy méri, hogy a tőke a maradék, a közgazdasági elméletben viszont a tőkét úgy mérik,
hogy a jövedelem a maradék. A különbséget az is árnyalja, hogy a vállalkozói jövedelem
az üzleti tevékenységre vonatkozik, a gazdaságelméleti jövedelem viszont egyéni jellegű.
[BÉLYÁCZ, I. 2002 p 743]
A jövedelem és a tőke értelmezésénél még szélesebb körű a „profit” értelmezése körüli
véleménykülönbség. Azonban míg a számvitel kettős könyvvitel rendszerében66 az azt ismerők meglehetősen egységes véleményt képviselnek a nyereség vagy a veszteség fogalmáról,
addig a közgazdászok között meglehetősen megosztott a profit definíciójáról alkotott nézet.
„Talán nincs még egy fogalom vagy kifejezés a közgazdaságtanban, amelyet olyan sokféle
megtévesztő értelmezéssel használnak, mint a profitot”.[HEYNE, P. 1991 p. 255.]
A közgazdászok körében legáltalánosabban elfogadott véleménye alapján a „profit” az üzleti nyereség egy része a tulajdonosok jövedelme az általuk szolgáltatott tőke és munkatelje66

Természetesen az egyes számviteli rendszerek (mint például az US GAAP, IAS és IFRS vagy az Európai Unió
irányelvei) szabályozása között is vannak eltérések, de ha a magyar számviteli előírásokat tekintjük a hét eredmény kategória alatt minden számvitelben jártas szakember azonos tartalmat ért. A hatályos magyar számviteli
előírások is tartalmaznak bizonyos választási lehetőséget az azt alkalmazó vállalatok számára, azonban a vizsgálatom tárgyát alkotó mikro- és kisvállalatok „választásában” meghatározó a társasági és osztalékadóról szóló
törvény szabályai. Ezért az adókötelezettség minimalizálására irányuló számviteli politikai döntések erősen
„korlátozzák” az egyes eredménykategóriák eltéréseit a vizsgált vállalati körben.
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sítmény fejében, vagyis az általuk nyújtott termelési tényezők hozama. A „profit” egy másik
része a befektetett tőke alternatív költsége. Az üzleti tevékenység során keletkezett „profit”
bizonyos részben a kockázatvállalás jutalma, valamint az innováció és az újítások hozama. [SAMUELSON, P. A. – NORDHAUS, W. D. 2005 p. 248.]
• JOHN STUART MILL XIX. század végéig széles körben elfogadott klasszikus definíciója
szerint a profit a kamat, a menedzsment munkabére és a kockázatvállalás jutalma, mint
három egymást követő fázis. [HOPKINS, W. S. 1933 p. 60.]
• WALKER [1887] elválasztotta a kamatot a profittól. Az ő megközelítésében a profit
„munkabér” többletként kerül értelmezésre. [WALKER, F. A. 1887 p. 284.]
• A profit nem a „menedzsment”, hanem a kockázatvállalás „jutalma”. A profit a kockázatvállalás mértékével emelkedik és a kockázat kiküszöbölésével arányosan csökken.
[HAWLEY, F. B. 1890 p. 393.]
• HICKS [1931] szerint azon a piacon, amelyen a jövő eseményei teljes mértékben megjósolhatók nem létezik profit. A gazdasági bizonytalanság annak lehetősége, hogy az elért
eredmény eltérhet az elvárttól. Minden tevékenység kimenetele több-kevesebb bizonytalanságot hordoz magában, így a teljes jövedelem nemcsak az egyéni erőfeszítésen és
jártasságon múlik, hanem azon is amit nem teszünk meg és azokon is amik nem rajtunk
múlnak mint például a „földrengés, a baleset vagy a betegség” bekövetkezésének eshetősége. [HICKS, J. R. 1931 p. 172.]
• A profit „maradvány” jövedelemként fogható fel, amelynek a bizonytalanság szükséges
és elégséges feltétele. [KNIGHT, F. H. 1942 p. 127.]
• Ez a „maradvány jövedelem”, mint a bizonytalanság eredménye és mivel a bizonytalanság az elvárt haszontól eltérő valódi hasznot eredményez, a profitot úgy kellene definiálni, mint ennek az eltérésnek a mértékét. Így a profit „az ex ante és az ex post jövedelmek különbsége”. [WESTON, J. F. 1950 p. 46.]
A tradicionális profit elmélet szerint a „kis üzletemberek” vállalkozók, menedzserek, tőkések és munkások egyben, így a profit „nettó profitból”, munkabérből és kamatból áll. A
„valós világban” a profit, mint bruttó profit vagy vállalkozói jövedelem jelenik meg, ami
az a „bruttó összeg”, amely a vállalkozó kezében marad miután kifizet minden „együttműködőt”. [MARCHAL, J. 1951 p. 550.]
BERNSTEIN [1953] is különböző szempontok szerint közelíti meg a profit fogalmát. Megkülönböztetve a profit értelmezését a nagy vállalatok és a „kis üzletemberek” 67 körében. A
67

BERNSTEIN „kis üzletemberek” alatt a farmereket és velük egyenértékű vállalkozókat érti.

54

3. A TELJESÍTMÉNY ÉS A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS LEHETŐSÉGEI

„kis üzletemberek” profitja a munkabér, a kamat, a bérlet és a „tiszta profit” keverékéből áll.
Bernstein szerint a profit része az üzlet fenntartásának „alternatív költsége” is, amit általában
azonban meglehetősen nehézkes felbecsülni. [BERNSTEIN, P. L. 1953 p. 409.]
A profit vagy az üzleti tevékenység eredményének meghatározása függ a korábbi fejezetekben tárgyalt megközelítésektől, vagyis attól, hogy melyik érintett vagy mely érintettek
szempontjából vizsgálódunk. Dolgozatomban a kettős könyvvitelt vezetők KKV-k üzleti tevékenységének vállalati és a mikro- és makroszint közötti „híd” szerepének megragadására
fókuszálok.
A magyar kettős könyvvitelt vezető KKV-k szempontjából a vállalkozási tevékenység
jövedelme a könyvekben kimutatott üzleti évi hozamok ráfordításokkal csökkentett maradványa, amelyet a tulajdonos vagy tulajdonosok még hajlandóak vagy már kénytelenek a közös kiadásokhoz való hozzájárulásként a társadalom többi tagjával megosztani.
Kutatásom során ezt a „maradványt” a hatályos számviteli törvényben adózás előtti
eredményként definiált eredménykategóriával egyezően értelmezem.

3.1.4. Termelékenység, jövedelmezőség és eredményesség
A különböző szakirodalmakban a teljesítmény számos értelmezésével találkozhatunk. A
leggyakrabban elforduló fogalmak azonban nem mindenhol azonos tartalommal kerülnek definiálásra. A szerzők és néha az oktatók maguk is keverik a termelékenység (productivity),
hatékonyság (efficiency), gazdaságosság (economic efficiency), jövedelmezőség (profitability) és az eredményesség (effectiveness) meghatározásait.
A termelékenység68 fogalmát az egyes nemzetközi szervezetek is különbözőképpen adják
meg. A nemzetközi statisztikákban legáltalánosabban elfogadott az OECD megfogalmazása,
mely szerint: a termelékenység egyenlő az output és az input valamely összetevőjének hányadosával69. Egyes OECD országok termelékenységének alakulását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
A termelékenység számítása meglehetősen egyszerűnek látszik (output/input), mérése
azonban számos módszertani problémát vet fel a gyakorlatban. Már output meghatározása is
többféleképpen történhet, attól függően is, hogy mikro- vagy makroszinten mérjük a termelé-

68

A termelékenység növelésének célja először a XX. század elején fogalmazódott meg és TAYLOR nevéhez
fűződik. A taylori szisztéma alkalmazása azonban a dolgozókban ellenérzést váltott ki a termelékenység növelésével szemben, mivel elsősorban kemény és megerőltető munkával, feszes munkatempóval és továbbra is hosszú
munkaidővel akarta fokozni a termelést.
69
A termelékenység a Measuring Productivity OECD Manual kiadvány alapján számítható a teljes kibocsátás és
a hozzáadott érték alapján. Megkülönböztetésre kerülnek az egytényezős és a többtényezős (MFP) eljárások.
Bővebben: http://www.oecd.org/dataoecd/59/29/2352458.pdf
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kenységet. A leggyakrabban alkalmazott output nemzetgazdasági szinten a teljes kibocsátás, a
bruttó vagy a nettó termelési érték, míg vállalati szinten az értékesítés nettó árbevétele, a hozzáadott érték vagy az előállított termékek mennyisége természetes mértékegységben kifejezve. [SCHMOOKLER, J. 1952 p. 215.; NORDHAUS, W. D. et al. 1972 p. 495.; BAUMOL, W. J.
1986 p. 1074.] Az összevont értékbeni adatok ráadásul első megközelítésben nominál értékben állnak rendelkezésre.
A nevező meghatározása sem egyszerűbb. Az input meghatározása történhet egy ország
vagy régió lakosságának száma, a munkaerő, a felhasznált anyagmennyiség, a rendelkezésre
álló tőke vagy a munkaerő és a tőke együttes figyelembevételével. A munkaerő kifejezhető a
foglalkoztatottak létszámával, a számukra kifizetett ráfordítások összegével vagy a munkában
töltött órák számával.70
A termelékenység, mint a teljesítmény mérésének egyik legszélesebb körben elterjedt mutatója minél összevontabb adatokból kerül kiszámításra, annál problémásabbá válik az összehasonlítása. Az egy főre jutó GDP mutató alkalmazásával a termelékenység nemzeti szinten
„átlagos” termelékenységként értelmezhető, hiszen meglehetősen nagy különbségek vannak
az egyes nemzetek gazdasági ágankénti hozzájárulásában. [LEWIS, W. W. 2004 p. 32.]
KRUGMAN [1997] továbbá fontosnak tartja megjegyezni, hogy ha a termelékenységet, mint
az egy dolgozóra jutó kibocsátást definiáljuk, akkor az Egyesült Államok gazdaságának termelékenységét vizsgálva, az egy foglalkoztatottra jutó bruttó hazai termékről beszélünk –
„sem többről, sem kevesebbről.” [KRUGMAN, P. 1997 p. 127.]
A termelékenység mérés alapvető fogalmainak és módszerének kifejlesztését a legtöbb
szakirodalom SOLOW [1957], ABRAMOVITZ [1962] és JORGENSON – GRILICHES [1967] nevéhez fűzi.
A leggyakrabban alkalmazott termelékenységi mutató a munkaerő termelékenysége.
[NORSWORTHY, J. R. et al. 1979 p. 394.; BAILY, M. N. et al. 1988 p. 353.;

VAN

ARK, B. –

PILAT, D. 1993 p. 15.; BAILY, M. N. et al. 2001 p. 422.] a munkaerő és a tőke termelékenységének együttes vizsgálata [DOMAR, E. D. 1962 p. 598.; BAILY, M. N. – NORDHAUS, W. D.
1982 p. 424.], valamint a teljes tényezőtermelékenység [SOLOW, R. M. 1957 p. 317.;
70

A termelékenység fogalmát az egyes nemzetközi szervezetek is különbözőképpen adják meg. A legáltalánosabban elfogadott az OECD megfogalmazása, mely szerint: a termelékenység egyenlő az output és az input valamely összetevőjének hányadosával. A kimenet mérése történhet a bruttó termeléssel, illetve a hozzáadott értékkel. A bemenet lehet a munkaerő, tőke, tőke és munkaerő, valamint a tőke, munkaerő és a köztes bemenetek
(energia, anyagigény, szolgáltatások). Ennek alapján számíthatók egytényezős és többtényezős termelékenységi
mutatók. A termelékenységet lehet mérni nemzetközi, nemzetgazdasági, iparági, vállalati és foglalkoztatott
szinten. A termelékenység a Measuring Productivity OECD Manual kiadvány alapján számítható a teljes kibocsátás és a hozzáadott érték alapján. Megkülönböztetésre kerülnek az egytényezős és a többtényezős (MFP)
eljárások. Bővebben: http://www.oecd.org/dataoecd/59/29/2352458.pdf letöltés ideje: 2006. december.
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ABRAMOVITZ, M. 1962; JORGENSON, D. W. – GRILICHES, Z. 1967 p. 764.; BALTAGI, B. H. et
al. 1995 p. 655.; PRIMONT, D. F. – DOMAZLICKY, B. R. 2005 p. 120.]
A „termelékenység” mint fogalom, és mint teljesítménymutató értelmezésének összetettségét jelzi az is, hogy számos cikk foglalkozik mérhetőségének és összehasonlíthatóságának
problémáival. A mérési nehézségek között leggyakrabban a megfelelő árak, illetve árindexek
megválasztása valamint a nemzeti szinten összesített adatok tartalmának „egyneműsége” kerül a figyelem középpontjába. [KENDRICK, J. W. – SATO, R. 1963 p. 976.; GRiliches, Z. –
JORGENSON, D. W. 1966 p. 54.; JORGENSON D. W. – GRILICHES, Z. 1967 p. 261.; SATO, K.
1976 p. 434.; TRIPLETT, J. E. 1977 p. 137.; BAUMOL, W. J. – WOLFF, E. N. 1984 p. 1025.;
JORGENSON, D. W. 1988 p. 219.]
• Míg a nominálbéreket és a nominál kibocsátást viszonylag könnyű kiszámítani, addig
reálkibocsátássá és reálbérekké alakításukhoz a kibocsátás különböző alkotóelemeinek
árindexét kell meghatározni. Így a reáljövedelem becslése csak annyira lesz korrekt,
amennyire pontos az árindex. [NORDHAUS, W. D. 1997 p. 1548.]
• Az aggregált adatokból számítható termelékenységi mutatók időbeli alakulásából levonható következtetések kapcsán – a megfelelő deflátor megválasztása mellett – számos
kutató a vizsgált ágazatok, illetve a nemzetgazdaság egészében bekövetkezett technikai,
technológia és szerkezeti változás hatásaira figyelmeztet a kapott eredmények értelmezése során. [DOMAR, E. D. 1961 p. 717.; SAHOTA, G. S. 1966 p. 202.; DIWAN, R. K.
1968 p. 475.; MUNDLAK, Y. – RAZIN, A. 1969 p. 167.; BAILY, M.N. 1981 p. 328.;
GRILICHES, Z. 1986 p. 148.; GRILICHES, Z. 1994 p. 10.]
A termelékenység alakulását a munkaerő minősége is jelentősen befolyásolja. A munkaerő minősége függ a fiatalok és a nők arányának változásától az összes foglalkoztatotton
belül, mivel a munkaerő piacra lépő fiatalok hatékonysága rendszerint elmarad az átlagtól,
a nőké pedig a férfiakétól. A munkaerő minőségét befolyásolja továbbá a fiatalabb generációk képessége, készsége és a munkához való hozzáállása, valamint a fizetett munkaidő
hossza. A fizetett munkaidőn belül meghatározó jelentősége van a munkahelyen ténylegesen munkával töltött órák számának és a fizetett távollétek idejének. [BAILY, M. N. et al.
1981 p. 8.; PERRY, G. L. et al. 1971 p. 534.]
A termelékenység alakulásának vizsgálatát a fentebb említett nehézségeken kívül tovább
fokozzák a szolgáltató szektor sajátosságai. A tanácsadással foglalkozó szolgáltatók esetében meglehetősen nehézkes definiálni a kibocsátást. [TRIPLETT, J. E. – BOSWORTH, B. P. 2004
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p. 259.] BAILY és szerzőtársai pedig azt az álláspontot képviselik, hogy a szolgáltató szektor
valóságos kibocsátása egyszerűen „megmérhetetlen”71. [BAILY, M. N. et al. 2001 p. 157.]
A fejezet elején összefoglaltak alapján, valamint a mérési és aggregálási nehézségek ellenére tény, hogy nemzeti szinten a termelékenység növekedése a legjelentősebb az életszínvonal emelkedésében és a legfőbb biztosítéka a jövőbeli gazdasági növekedésnek. A termelékenység különbsége, valamint alakulása alapvető mértéke a nemzetek gazdasági teljesítményének összehasonlítására és döntő szerepet játszik a nemzetek és régiók közötti versenyben.
[KENDRICK, J. W. 1956 p. 248.]
Vállalati szinten lehetőség van az értekben összevont adatok részletesebb vizsgálatára, a
termelékenység természetes mértékegységekben történő kifejezésére. Ehhez azonban szükség
van az előállított egységek, a felhasznált munkaórákra, a feldolgozott anyagokra, az elfogyasztott energiára és a felhasznált tőkére vonatkozó pontos adatokra. Ezzel vállalati szinten
lehetővé válhat a termelékenység pontosabb körülhatárolása és a parciális mutatók félreértelmezéseinek kiküszöbölése. A vállalati szintű adatok továbbá kisebb mértékű torzítással teszik
lehetővé az ágazati teljesítmények összehasonlítását és a gyakorlatban széles körben elterjedt
téves nézetek helyreigazítását. [LIEBERMAN, M. B. et al. 1990 p. 1200.; BAILY, M. N. et al.
1993 p. 95.; TIMMER, M. P. et al. 2005 p. 39.]
KAPLAN [1984] szerint a mérési problémák miatt téves információkhoz juthatnak a menedzserek és hosszú távon a termelékenység növekedését meghaladó béremelések versenyhátrányt eredményezhetnek.72 [KAPLAN, R. S. 1984 p. 97.]
SKINNER szerint a termelékenység fejlesztése egyenesen rossz megközelítés, mivel a termelékenység erőltetett maximalizálása többek között akadályozza a fejlesztést. [SKINNER, W.
1986 p. 56.]
PRITCHARD [1990] szerint a „termelékenység” értelmezése is eltérő az egyes szakmai körökben. Egy ipari mérnök számára a termelékenység gépek vagy eljárássorozatok bemeneteinek és kibocsátásának hányadosa, vagyis a rendszer átbocsátóképességének hatékonysága.
Egy közgazdász számára a termelékenység egy szervezeti egység vagy az egész szervezet
kibocsátása osztva a felhasznált erőforrásokkal mindez értékben kifejezve. Egy könyvelő a

71

Tapasztalataik alapján a szolgáltató szektort gyakran figyelmen kívül hagyják a keresztmetszeti termelékenységi összehasonlításokban az output pontatlan mérhetőségének feltételezése miatt. Mivel az output mérhetőségének problémái valósak, továbbá nehezebb megbízható „tőkebecslésekhez” jutni a szolgáltatóiparban, ezért sok
eset csak munkaerő-termelékenységről számol be. „Azonban a szolgáltató szektor túl széles körű és túl gyorsan
növekvő ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk.” [BAILY, M. N. et al. 2001 p. 157.]
72
„Az 1960-as és 70-es években az amerikai vállalatok kellemes nyereségre tettek szert, és nem vették észre,
hogy termelékenységük stagnált, vagy akár hanyatlani kezdett. Mostanra ez már nyilvánvaló.” [KAPLAN, R. S.
1984 p. 97.]
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termelékenység alatt pénzügyi mutatók sorozatát érti, mint például a munkaerő költség egységére jutó bruttó haszon. [PRITCHARD, R. D. 1990 p. 9.]
A hatékonyság alatt PRITCHARD [1990] az output és az input hányadosát érti, pl. a havi
termelés egységeinek száma osztva a termeléshez felhasznált munkaórák számával. Az eredményesség a tényleges output és egy norma vagy az elvárt output viszonya.
A közgazdaságtanban SAMUELSON és NORDHAUS73 [2005] a termelékenység a ráfordítások
egységére eső kibocsátás, vagy másként az erőforrások felhasználásának hatékonysága.
[SAMUELSON, P. A. – NORDHAUS, W. D. 2005 p. 38.]
A hatékonyság elkerülhetetlenül normatív fogalom. A hatékonyság mindig az inputérték és
az outputérték aránya. „Bármely folyamat hatékonysága megváltozhat az értékelés változása
következtében, s mivel minden mindennel összefügg a személyes értékrendek bármilyen átrendeződése elvben képes lehet megváltoztatni valamely folyamat hatékonyságát.”74 [HEYNE, P.
1991 p. 138.]
A működés eredményessége azt jelenti, hogy hasonló tevékenységeket jobban lehet művelni, mint ahogy azt a versenytársak teszik. A működés eredményessége magában foglalja
a hatékonyságot, de nem korlátozódik arra. Az eredményesség számos gyakorlatra utal,
amely biztosítja a vállalatnak az erőforrásai jobb hasznosítását azáltal például, hogy csökkenti a termékekben keletkező hibát, vagy a jobb termékeket gyorsabban fejleszti ki.
[PORTER, M. E. 1998 p. 40.]
Azok a vállalatok, amelyek hatékonyan képesek működni és még eredményesen is prosperálnak, és még azok a hatékony, de viszonylag eredménytelenek is képesek a túlélésre, amelyek meg tudják tartani esetleg még bővíteni is tudják ügyfélkörüket. Azok a vállalatok viszont, amelyek nem hatékonyak és képtelenek alkalmazkodni a piaci változásokhoz, vagyis
eredménytelenek gyorsan eltűnnek az üzleti életből. [BROWN, R. J. 1987 p. 29.]
A termelékenységet gyakran, nem megfelelően a hatékonysággal szinonim fogalomként
emlegetik, habár szorosan összefüggnek egymással. A két fogalom összefüggése abban nyilvánul meg, hogy a termelékenység része a hatékonyságnak, és mindkét fogalom az inputok és
73

CZAKÓ ERZSÉBET [2000] „A The Economist (August, 1997, p.60) szerint a világon ezt a felsőfokú közgazdaságtani tankönyvet adták ki a legnagyobb példányszámban, s így ismeret- és szemléletformáló hatása nehezen
vonható kétségbe.” [CZAKÓ, E. 2000 p 12]
74
Ha a szén elég olcsóvá válna, előfordulhatna, hogy a vasúttársaságok visszatérnének a gőzmozdonyok használatára. „Ez azért történne meg, mert a gőzmozdonyok olcsóbbakká válnának, s nem azért, mert egyre nagyobb
hatékonysággal is működnének.” HEYNE még azt is hozzáteszi, hogy „Sem gépek, sem folyamatok, sem rendszerek nem lehetnek olyan hatékonyak, hogy ne veszthetnék el hatékonyságukat (vagy annyira rossz hatékonyságúak, hogy ne válhatnának hatékonnyá) az értékek megfelelő változása következtében.” Az olajárak emelkedése
következtében napjainkban több olyan mező kitermelésébe kezdenek, amelyek megnyitása korábban „nem érte
volna meg”! [HEYNE, P. 1991 p. 138.] Magyar példa a Mecsekben található uránbányák újranyitására irányuló
tervek.
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az outputok viszonyát hivatott kifejezni75. A kettő különbsége abból fakad, hogy a termelékenység viszonyítási pont nélkül is számítható. [TARIM, A. – KARAN, B. 2001]
A termelékenység egy olyan folyamattal van kapcsolatban, ami az inputok outputokká
alakítására vonatkozik, míg a hatékonyságot úgy definiálják, mint az inputból kihozható
maximális outputot. Nem csak az a kérdés, „hogy csináljunk valamit jól”, hanem hogy a
„megfelelő dolgokat” csináljuk helyesen. A hatékonyság fontos, de az eredményesség
még fontosabb. Ha a kibocsátás nem sikeres, attól még a tevékenység lehet hatékony, de a
hatékony tevékenység még sem lesz eredményes. [ROUSE, P. 2006 p. 32.]
Az eredményesség megítélésének az egyik legszélesebb körben elfogadott mutatója a vállalatok által az adott időszakban elért jövedelem. A vállalatok adott időszakban elért jövedelme a számvitel megközelítése szerint („leegyszerűsített formában”) a kibocsátott hozamok és
a kibocsátásokhoz kapcsolódó ráfordítások különbsége (eredmény).
A jövedelmezőség számítása során a beszámoló egyes eredménykategóriáit valamilyen
vetítési alaphoz (mérlegértékhez vagy az eredménykimutatás valamely értékéhez) viszonyítjuk. Ezzel a jövedelmezőség szintjének alakulására vonatkozóan jelezhető a jövedelemtermelő képesség változása, lehetőség nyílik az összehasonlításra más vállalatok, ágazati adatok
mutatóival, valamint a jövedelmezőség tendenciaszerű elemzése is biztosíthatóvá válik.
A hazai gyakorlatban – és a felsőoktatásban is – meglehetősen eltérően használják a fenti
fogalmakat. NEMESSÁLYI ZSOLT és NEMESSÁLYI ÁKOS [2003] elsősorban az üzemtan és a
vállalati gazdaságtan területén megjelent kiadványokat tekintették át76, miként kerülnek definiálásra az említett ökonómiai fogalmak. A szerzők szerint „Ha ezeket a gazdasági kategóriákat táblázatba rendezzük és mindent mindennel kapcsolatba hozunk, akkor a gazdálkodás
hatékonyságának egy olyan mutatórendszeréhez jutunk, amely alapja lehet a gazdasági elemzés rendszerezésének, az elemzés területeitől függően kiválaszthatók azok a legfontosabb
ökonómiai mutatók, amelyekre az elemzés koncentrálhat.” [NEMESSÁLYI, ZS. – NEMESSÁLYI,
Á. 2003 p. 55.]

75

A hatékonyság mutatószámok a termelékenységi mutatókhoz hasonlóan egyenkénti számításuk esetén ellentmondhatnak egymásnak. Ezért – a termeléselmélet szerint – csak úgy kaphatunk átfogó képet a vállalat működéséről, ha mind a teljes, mind pedig a részleges tényezők együttesen bemutatásra kerülnek. Kizárólag egy-egy
részleges mutató vizsgálata félrevezető következtetéseket adhat, és torzíthatja a vállalat eredményét, amelyet a
közgazdaságtan az összetétel csapdájának nevez.
76
A szerzők azt is vizsgálták, hogy melyik fogalom milyen gyakorisággal fordult elő. Legkevesebbszer az eredményesség és a gazdaságosság fogalma fordult elő. Ennél gyakrabban alkalmazták a vizsgált szakkönyvekben a
termelékenység fogalmát. Leggyakrabban használt fogalmak a hatékonyság és a jövedelmezőség.

60

3. A TELJESÍTMÉNY ÉS A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS LEHETŐSÉGEI

Disszertációmban termelékenység alatt a bruttó hozzáadott érték, mint output és a számviteli információkra épülő adatokból számítható átlagos eszközérték és az átlagos statisztikai
állományi létszám, mint input hányadosát értem. A termelékenység alakulását az egy főre jutó
bruttó hozzáadott érték mutatóval és annak a vizsgált időszak egyes évei közötti alakulásával
vizsgálom. A jövedelmezőséget az átlagos eszközértékre, az átlagos saját tőkére és az értékesítés nettó árbevételére jutó fizetendő, illetve egyéb kapott (járó) kamatok, kamatjellegű tételekkel korrigált szokásos vállalkozási eredménnyel mérem.
3.2. A teljesítménymérés és értékelés gyakorlati megfontolásai
Az előző fejezetben feldolgozott szakirodalom tanulmányozását követően egyértelművé
vált számomra, hogy a vállalati, szakágazati, illetve ágazati teljesítmény mérése és értékelése
csak a figyelembe veendő dimenziók definiálásával és együttes figyelembevételével történhet.
A számítások és a kutatás eredményeinek bemutatása előtt ezért nélkülözhetetlennek tartom a
teljesítmény körülhatárolására, mérésére és értékelésére vonatkozó elvek tisztázását.
3.2.1. A teljesítmény megragadása
A „teljesítmény” megragadása során a lehetőségek, a képességek, a szervezet, a tevékenység, a terület és az idő dimenzióiban a kiindulópont és a célpont közötti különbséggel
fejezem ki.
Lehetőségek alatt értem a szervezeti dimenzióban definiált résztvevők például vállalatok
vagy a szakágazatba tartozók külső környezetét meghatározó főként exogén tényezőket, mint
például a világ vagy a nemzetgazdaság állapota, az ágazati sajátosságok, a versenyhelyzet
vagy éppen a tevékenységet jellemző technológia.
A képességek jelentik a résztvevők például a vállalatok eszközeinek, szaktudásának, alkalmazott eljárásainak, termékeinek, (erőforrásainak) összességét, amelyeket a vállalatok a
tevékenység végrehajtása során igénybe vehetnek. Ezek a fizikailag megjelenő vagy készség
szintjén mérhető lehetőségek endogének.
Szervezeti dimenzió alatt azokat az önálló vagy összetartozó érdekhordozókat értem,
amelyek vizsgálata során egymástól elkülönülő részei, egységei, csomópontjai közötti megmérettetésről beszélünk. E metszetben gondolom meghatározni, hogy mely résztvevők (piacok, ország csoportok, országok, országrészek, régiók, megyék, kistérségek, városok, falvak,
ágazatok, vállalatcsoportok, vállalatok, szervezeti egységek, csoportok vagy egyének) vonatkozásában akarjuk értelmezni a teljesítményt.
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5. sz. ábra
A teljesítmény körülhatárolása
Területi dimenzió alatt értem a szervezeti dimenzióban meghatározott résztvevők területi elhelyezkedését. Ez alapján vizsgálhatunk például földrészeket, országokat, régiókat, megyéket,
kistérségeket, városokat, kerületeket és még kisebb területileg lehatárolható földrajzi egységeket. A területi dimenzió meghatározása során különös figyelmet kell szentelni a klasszifikáció
és a térfelosztás közötti alapvető különbségekre és az azokból származó problémák kezelésére.
Például más-más értékeket kapunk, ha megyei szinten vagy ha a kistérségek szintjén számítjuk
ki az egy főre átlagosan jutó bruttó hazai terméket.77
A teljesítmény tevékenységi dimenziójával határozható meg, hogy mit és hogyan lehet
mérni. Ha már a szervezeti dimenzióban meghatároztuk, hogy például egy szervezet teljesítményét akarjuk vizsgálni, akkor ebben a megközelítésben kell kialakítani a szervezet stratégiájára fókuszálva a teljesítmény mérésére alkalmazandó mértékrendszer logikai keretét. A kialakításra kerülő mértékrendszernek segítenie kell a szervezet stratégiájának konkrét és mérhető célokban történő kifejezését.
Először a „mit” kell meghatározni és az ok-okozati kapcsolatok feltárását követően választ
kell adni a „hogyanra” is. Az ok-okozati kapcsolatok feltérképezése során fel kell tárni azokat
a teljesítményokozókat és okozatokat, amelyekhez mérhető előre jelző és utólagos mutatókat
rendelve meghatározhatjuk a kiindulópont és a célpont közötti eltérést.
A teljesítmény időbeli dimenziója a kiindulópont és a célpont időbeli elhelyezkedését határozza meg. Mind a kiindulópont, mind a célpont elhelyezkedhet a múltban, a teljesítmény
mérése ebben az esetben történhet meg a legkisebb bizonytalansággal. Amikor a kiindulópont
77

Részletesebben lásd DUSEK, T. [2003]: A Statisztikai adatok területi aggregálásának kérdései, Statisztikai
Szemle, 81. évfolyam, 2003. 2. szám 127-147. o., 139. o.
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a múltban, a célpont a jelenben van, akkor már felmérhető, (ha egyáltalán volt tervezett cél),
hogy mennyiben van eltérés a tervezett és az elért teljesítmény között.
A kérdőíves felmérés alapján a megkérdezett vállalatok 70,25%-a válaszolta, hogy nem
készítenek az érdekeltek bevonásával írásbeli terveket. A mikrovállalatok körében ez az arány
77,69%. „Hogyan működik a vállalkozás számviteli információs rendszere?” 51,90% válaszolta, hogy a „vállalkozásnál nem könyvelnek, mert bérkönyvelést végeztetnek.” A saját
rendszert üzemeltetők közel 37%-a szigetrendszereket alkalmaz.
A „Milyen rendszerességgel és milyen mutatókat kap a számvitelért felelős személytől?”
kérdésre 14,60% válaszolta, hogy „nem igényel adatokat a számviteli nyilvántartásokból.” A
válaszadók 16,50%-a jelölte meg, hogy fedezeti adatokat kér termék/szolgáltatás csoportonkénti bontásban, 10,80%-a készít utókalkulációt és mindössze 1,90%-a igényel ár-, volumenés értékindexeket a számvitelért felelős személytől. (A kérdőíves felmérés módszertanának
részleteit és a kitöltésre került kérdőív kivonatát az 1. sz. függelék tartalmazza.)
Időre van azonban még szükség ahhoz, hogy további teljesítménymutatók is rendelkezésre
álljanak a teljesítmény pontosabb megítéléséhez. Ha a kiindulópont a jelenben van, a célpont
pedig a jövőben, akkor a teljesítmény minél reálisabb meghatározására szükség van az úgynevezett teljesítményokozók vagy előre jelzők minél pontosabb behatárolására. Abban az esetben, amikor mind a kiindulópont, mind a célpont még csak a jövőben helyezhető el, az elvárt
teljesítmény minél jobb megközelítése érdekében az érintettek széles körű tájékoztatására és a
teljesítményokozók minél reálisabb behatárolására van szükség.
Az információk idő függvényében történő gyűjtése lehetővé teszi mind a kvalitatív, mind a
kvantitatív mércék esetében a tendenciák alakulásának vizsgálatát tovább fejlesztve ezzel az
alkalmazott módszertan megbízhatóságát és érvényességét.

3.2.2. A teljesítmény mérése
A teljesítmény mérésére vonatkozó magyar nyelvű szakirodalom szóhasználata egyáltalán
nem nevezhető egységesnek. Ennek véleményem szerint több oka is van. Először az, hogy a
teljesítményértékelés témaköre messze túl mutat a számvitel területén, inkább a menedzsmenthez sorolódik. Másodszor: a témában megjelenő első magyar nyelvű publikációk idejében még meglehetősen kevés példát lehetett találni a teljesítményértékelés „angolszász” gyakorlatára Magyarországon. Harmadszor a külföldi szakirodalomban is találunk példát az
egyes szakmai kifejezések téves át-, illetve elfordítására.
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A számvitelben kevésbé járatos szakemberek mérőszámnak nevezik már azokat az elsődlegesen mért (gyűjtött) adatokat is, amelyek mint információk a számvitel rendszeréből közvetlenül kinyerhetők például értékesítés nettó árbevétele.
Indikátorként vagy arányszámként kerülnek definiálásra azok a származékos adatok,
amelyek már összehasonlításra is alkalmasak. Ilyen arányszám például az egy alkalmazottra
jutó értékesítés nettó árbevétele. Ezek az arányszámok lehetnek állapotjelzők (például egy
konkrét vállalat egy alkalmazottra jutó értékesítésének nettó árbevétele 2006-ban) vagy folyamatjelzők (például egy konkrét vállalat egy alkalmazottra jutó értékesítés nettó árbevételének alakulása 2001 és 2006 között). Mutatószám vagy mérce alatt bármelyik előző érthető.
A stratégiai tervezés folyamata során a kívánt „célpont” jövőbeni elérését célokként, a célokat mérőszámokként, illetve mutatókként kísérelik meghatározni. Az elmúlt évtizedek során
a teljesítménymérés témakörében kialakult koncepció szerint a mutatókat két, egymást kiegészítő, egymással egyensúlyt tartó csoportba sorolják: pénzügyi és nem pénzügyi mutatószámok, illetve kvantitatív és kvalitatív mércék.
A mérés során a fenti alapfogalmak tisztázását követően további fontos részletkérdésekre
is alapos figyelmet kell fordítani. Az adatok begyűjtésére alkalmazott módszerek olyan sajátosságokat hordoznak magukban, amelyek nagymértékben befolyásolhatják az összegyűjthető
adatok mennyiségét, megbízhatóságát, ellenőrizhetőségét valamint az alkalmazott eljárás
gyorsaságát és ráfordítás igényét. A mérésnek kivételes jelentősége van, hiszen meghatározza
az adatok elemzésének módszereit és az eredmények értékelésének határait is. A mérés tárgyát különböző tulajdonságokkal jellemezve kell mérhetővé tenni. A számszerűsíthető tulajdonságokhoz mérési skálákat kell rendelni. Különböző mérési skálák léteznek, a skálatípusok
azonosításának és megfelelő alkalmazásának hiánya jelentős eltéréseket okozhatnak.
A mérés során keletkezett mérési hibák hatással vannak a mérés megbízhatóságára és érvényességére. A megbízhatóság azt jelenti, hogy a skála milyen mértékben ad torzítatlan
eredményeket ismételt mérések esetén, vagyis a megbízhatóság a véletlen hibától való mentességet jelenti. Az érvényesség azt fejezi ki, hogy egy skála azt méri-e, amit mérni kellene.78
Ha egy mérés érvényes, akkor megbízható is, ha viszont nem megbízható, akkor nem is érvényes. A megbízhatóság az érvényesség szükséges, de nem elégséges feltétele.

78

ALRECK és SETTLE [2004] céltáblával szemlélteti a megbízhatóság és az érvényesség összefüggését. Magas
megbízhatóság és magas érvényesség esetén a találatok a céltábla közepére koncentrálódnak. Az alacsony megbízhatóságot és az alacsony érvényességet a céltábla szélén szétszóródó találatokkal ábrázolják. [ALRECK, P. L. –
SETTLE, R. B. 2004 p. 58.]
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A teljesítmény körülhatárolását követően tudjuk kiválasztani, hogy a szervezeti dimenzió
mentén mely szereplők, mely területen milyen tevékenységi és idődimenziókban történő elmozdulását szeretnénk érvényesen és megbízhatóan mérni és ezt követően értékelni.
Disszertációmban a Magyarországon működő vállalatok és szakágazatok teljesítményének
2001-2006. évi alakulását a számviteli adatokból nyerhető termelékenységi és jövedelmezőségi mutatók alapján vizsgálom.
A 6. sz. ábra egyrészt azt szemlélteti, hogy az időszak (például 2001–2006. évek) rögzítésével a vállalatok teljesítménye hogyan alakul, figyelembe véve a többi öt dimenzióban bekövetkező változást és azok egymásra gyakorolt hatásait is. Ugyancsak jól látható az ábrából az
is, hogy a nagyobb halmaz – disszertációmban a szakágazatok – teljesítménye a kisebb halmaz (vállalatok) teljesítményének összesítéséből származtatható, miközben az egyes résztvevők teljesítményének alakulása hatással van a többiére és fordítva.

6. sz. ábra
A teljesítmény mérése
3.2.3. A teljesítmény értékelése
A teljesítmény körülhatárolását követő mérés után nagy hangsúlyt kell fektetni a kapott
eredmények értékelésére. Attól függően, hogy hogyan határoljuk le a mérni kívánt teljesítményt, másképpen értékelhetjük a különböző mutatószámokat, és eltérő következtetést vonhatunk le az egyes dimenziókban. A teljesítmény értékelése történhet:
• az egyes dimenziókban a kiindulópont és a célpont közötti különbség megítélésével,
• a célpont más célpontokhoz, vagy
• azok átlagához való viszonyításával vagy
• rögzített skálához mérten.
65

3. A TELJESÍTMÉNY ÉS A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS LEHETŐSÉGEI

A teljesítmény mérése alapvető fontosságú, de ez csak egy összetevője az átfogó eredményjavításnak. A mérésen túl az elemzés, a párbeszéd, az elkötelezettség, a cselekvés és az
ellenőrzés az amire még nagyobb figyelmet kell fordítani. A mérés elmélete azt állítja, hogy a
mérés inkább egy relatív, mint egy abszolút folyamat és a hasonlítás az, ami a mérésnek jelentést ad. A feladat tehát először leírni a teljesítményt (objektív mérésen keresztül) azután
értékelni azt szubjektív érték mérésen keresztül.
Az értékelés során alapvető, hogy hasonlításkor megállapíthassuk, hogy „jobb, mint várható
volt”, „rosszabb, mint a versenytársaké” stb. a méréshez történő mennyiségi megközelítés akkor
is szükséges, ha a teljesítmény néhány szemszögből, természeténél fogva, minőségi alapú.
Amíg a termelő szektorban a legtöbb esetben nem érdekel bennünket, hogy hogyan is készül a termék, addig a szolgáltatások többségének igénybevétele során részese vagyunk a folyamatnak. A szolgáltatás minőségének megítélése mindig relatív és nem abszolút. Az értékelést a szolgáltatás igénybevevője és nem a nyújtója végzi. Az ügyfél vagy visszatér, vagy
módosított feltételekkel hajlandó igénybe venni ismét az adott szolgáltatást vagy más szolgáltatót keres.
Az igénybevevő legalább kétszer értékel. Egyszer a szolgáltatás megrendelése előtt, amikor egyéni szükséglete, preferencia rendszere, környezeti feltételei, múltbeli tapasztalatai, anyagi lehetősége, az adott szolgáltatás nyújtóiról rendelkezésre álló információi, az
időtényező és a távolságra vonatkozó ismeretei alapján szolgáltatót választ. Másodszor amikor a már konkrétan igénybevett szolgáltatásra vonatkozóan az előzetesen elképzelt (elvárt) és
kapott utólagosan (észlelt) hasznosság alapján kerül megítélésre a „teljesítmény”. A fenti
nyolc tényező és az egyes szolgáltatások egymásra gyakorolt hatása következtében az igénybevevők meglehetősen nagy számosságú és egymástól eltérő populációja alakul ki, ami még
inkább hozzájárul a szolgáltató szektor sajátosságaihoz.
Az előző bekezdésben foglaltak alapján a szolgáltató szektor teljesítményének értékelését tovább bonyolítja, hogy mind a nyolc tényező, továbbá a szolgáltatások fajtáinak és a szolgáltatók
számának egymáshoz való viszonya még időben is állandó mozgásban (fejlődésben) van.
Vállalati oldalról közelítve az elvárt és az észlelt szolgáltatás közötti eltérés nagyságát legalább öt tényező és a tényezők egymáshoz történő illesztése határozza meg. Az öt tényező
rendre az ügyfél elvárásai, a menedzsment által észlelt eltérés nagysága, a szolgáltatás
tartalmának és színvonalának behatároltsága, a kiszolgálás, és a szolgáltató kommunikációja.
Az egyes szolgáltatók teljesítményének a fentiek alapján történő számbavételére és szakágazati szinten történő összesítésére jelen disszertáció keretében nincs lehetőségem, ezért a
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vállalatok teljesítményének megragadása és értékelése során a számviteli adatokból nyerhető
információkra szorítkozom.
A teljesítményértékelés során azokra a fogalmakra és a hozzájuk társított mutatókra koncentrálok, amelyek lehetővé teszik, hogy ne csak vállalati szintén értékelhessem a KKV-k
teljesítményének alakulását, hanem a szervezeti dimenzió magasabb szintjén is. Ugyanakkor
világossá szeretném tenni, hogy a mérés célja meghatározza az alkalmazásra kerülő mutatókat és azok csoportosítását, amelyet a következtetések levonása során elkerülhetetlenül figyelembe kell venni.

3.3. A verseny mérhetősége, hatása a teljesítményre
A verseny „piactisztító” erejének elmélete ellenére a verseny számos nem kívánatos hatását megtapasztalhatjuk a gyakorlatban. A szervezeti dimenzió azonos szintjein vizsgálódva
egyes ágazatokban kimutatható a verseny kedvező hatása, másokban viszont az egyéni érdekek parttalan képviselete meglehetősen nagy károkat okoz társadalmi szinten. A visszásságok
feltárására nem csak az egyes ágazatok közötti arányeltolódás, hanem az egyes ágazatokon
belül számítható mutatócsoportok is lehetőséget adnak.

3.3.1. A verseny elméleti megközelítése
A verseny és annak gazdasági hatékonyságot elősegítő jótékony szerepe már régóta foglalkoztatja a közgazdaságtan összefüggéseivel foglalkozó gondolkodókat. Már ADAM SMITH
utalt a verseny természetére, mikor magyarázatát adta, hogy miért vezet a csökkenő kínálat az
árak emelkedéséhez. SMITH felfogásában a verseny az az „erő”, amely segítségével a piac újra
egyensúlyba kerül. [SMITH, A. 1992 p 66]
MARSHALL [1890] amerikai látogatását követően így írt: „A szabad kereskedelem átvétele
a kezdeti fennakadások elmúlta után az egyik céget megerősíti, míg a másikat gyengíti.”
Miután megpróbálta felbecsülni a „szabad kereskedelem” jótékony és káros hatásait, arra a
következtetésre jutott, hogy egészében a kettő kiegyensúlyozza egymást. [MARSHALL, A.
1890 p. 618.]
Egy piac szerkezete, formája a piaci szereplők száma és mérete alapján jellemezhető. Ezek
határozzák meg a szereplők lehetőségeit, s a verseny erősségét. A piac formáit annak alapján
ítélhetjük meg, hogy mennyien vannak az eladók és a vevők, könnyű-e vagy nehéz új szereplőknek belépni a piacra, képes-e egy-egy szereplő egyedül befolyásolni a piaci árat. A
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piaci verseny két szélsőséges formája a tökéletes verseny és a tiszta monopólium. A sok
átmeneti piaci helyzet közül79 az egyik legismertebb, mikor néhány egymást ismerő, egymáshoz alkalmazkodni képes vállalat verseng az adott piacon. Ez a többszereplős oligopol piac.
Tökéletes verseny az a piaci forma, amelyben a piac végtelenül nagy egy-egy szereplőhöz
képest, a szereplők árelfogadók és a piacon szabad a be- és kilépés. A tökéletes verseny fogalma
elleni legáltalánosabb és legfőbb érv miszerint az irreális. A piacok tökéletlenségéről, a verseny
formáiról és értelmezésének történelmi áttekintéséről részletesebben például: [SCHUMPETER, J.
A. et al. 1934; SCHUMPETER, J. A. – NICHOL, A. J. 1934; KAHN, R. F. 1935; CHAMBERLIN, E.
H. 1937; CLARK, J. M. 1940; HAYEK, F. A. 1945; HICKS, J. R. 1954; FUCHS, V. R. 1956;
STIGLER, G. J. 1957; FAMA, E. F. – LAFFER, A. B. 1972; STIGLITZ, J. E. 1979; VICKERS, J.
1995] Témám szempontjából a több szereplős oligopol piac a meghatározó.
• Az első lépéseket a verseny fogalmának pontosításában a matematikus közgazdászok
tették meg. A profit maximalizáló vállalat feltételezésével COURNOT80 a verseny SMITH
megközelítésénél szabatosabb és kifinomultabb definícióját adta meg az oligopóliumra
vonatkozó elméletének megjelenésével. COURNOT publikálta először, hogy a versenytársak számának növekedésével a különbség a határköltség és az ár között a nullához
közelít. [STIGLER, G. J. 1957 p 5]
A profitot maximalizáló cégek egy „tökéletlen versenyt” folytató piacon hasznot tesznek a határköltségre. A haszon mértéke függ ugyan a kereslet árrugalmasságától és a
verseny mértékétől, azonban a cégek számának növekedése a haszon csökkenését eredményezi. Egy általános egyensúlyi helyzetben a tökéletlen verseny az optimálisnál roszszabb teljesítményt eredményez ugyan, de a nemzetközi kereskedelem fokozza a piaci
versenyt és ezen keresztül javítja a gazdasági hatékonyságot, a kereskedelem úgynevezett „versenyserkentő” tulajdonságán keresztül.
• A belföldi VERSENGÉS az innováció és a fejlődés felé kényszeríti a vállalatokat. A
helyi versenytársak egymást szorítják az alacsonyabb költségekre, a minőség és szolgáltatás javítására, valamint új termékek és eljárások kialakítására. Az egyik rivális sikere azt bizonyítja másoknak, hogy „igenis van lehetőség a továbblépésre”, és ez gyakran vonz új versenytársakat az ágazatba. [PORTER, M. E. 1990 p. 82.]
• MACDONALD [1994], aki a verseny intenzitását többféle módszerrel is vizsgálta szintén
megerősíti azon kutatók véleményét, miszerint a külföldi versenytársak további nyo79

STACKELBERG kilenc lehetséges piaci helyzetet ismertet könyvében. [LEONTIEF, W. 1936 p. 555.]
ANTOINE AUGUSTIN COURNOT (1801-1877) „Recherches sur les Principes Mathématiques de la Théorie des
Richesses” című könyve 1838-ban jelent meg.
80
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mást gyakorolnak a hazai vállalatok termelékenységének fokozására. [MACDONALD, J.
M. 1994 p. 727.]
• A fogyasztói érdekeket leginkább a piaci verseny szolgálja, a szerző egyben a gondolkodásbeli változás szükségességét is hangsúlyozza. A politikai döntéshozók számára
ugyanis nagy a kísértés, hogy a termelői lobbyérdekeket előnyben részesítsék a fogyasztói érdekekkel szemben. Azokban az országokban, ahol ez különösen erősen érvényesül, a vállalkozások nem termelékenységük növelésével versenyeznek, hanem az
állami támogatásokért küzdenek egymással. [LEWIS, W. W. 2004 p. 32.]
• SAMUELSON [2005] a Spiegel magazinnak adott interjújában már nem ért teljes mértékben egyet azzal az alapvető tanítással, miszerint a szabad kereskedelem szükségszerűen
mindenkinek jobbá teszi az életkörülményeit, és a specializálódás és a diverzifikáció
mindenki számára előnyös. Ma már inkább azt az álláspontot képviseli, hogy fékezni
kellene a „szabad kereskedelem” parttalanná váló folyamatát és inkább segíteni kell az
„áldozatait”. [SAMUELSON, P. A. 2005]

3.3.2. A verseny és mérhetősége
A verseny és a vállalatok teljesítménye közötti kapcsolattal foglalkozó szakirodalom egyik
alapvető kérdése a verseny intenzitásának számszerűsítése. A verseny közvetlenül nehezen
mérhető. Pontos mérőszám hiányában az empirikus tanulmányok valamilyen megfigyelhető, a
versenyre közvetetten utaló tényező alapján próbálják megragadni a verseny intenzitását. A
feldolgozott szakirodalom alapján elmondható, hogy nincsen olyan univerzális mérőszám,
mely igazán megbízható képet nyújtana egy piacon folyó verseny mértékéről.
A verseny intenzitásának mérésére szolgáló mutatók közül megkülönböztethetők statikus
és a dinamikus mérőszámok. A statikus mérőszámok egy adott piac állapotáról szolgálnak
információval a megfigyelés időpontjában. A dinamikus mércékkel a piacok állapota helyett
az azokon bekövetkező változásokat igyekeznek megragadni. A vállalatok demográfiáján,
(vállalatok létrejöttén, megszűnésén) a piaci részesedések változásán alapuló mutatószámok
további hasznos információkkal szolgálhatnak a verseny intenzitásáról. [CAVES, R. E. 1998 p.
1954.; BARTELSMAN, E. J. – DOMS, M. 2000 p. 584.]
A statikus és a dinamikus mérőszámok mellett, illetve azt kiegészítve a verseny mértékének és alakulásának megítélésére számos egyéb megközelítésével találkozhatunk a szakirodalom tanulmányozása során. Ilyenek lehetnek a teljesség igénye nélkül az egyes intézményi
feltételek meglétét, illetve a piac szabályozottságának szintjét megragadó mérőszámok vagy
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a nemzetközi kereskedelem szabadsága [LEVINSOHN, J. 1993 p. 18.; WINSTON, C. 1993 p.
1280.; HARRISON A. E. 1994 p. 68.; BALTAGI, B. H. et al. 1995 p. 247.; OLLEY, G. S. –
PAKES, A. 1996 p. 1271.; BOTTASSO, A. – SEMBENELLI, A. 2001 p. 179.; PAVCNIK, N. 2002 p.
257.; BERNARD, A. B. et al. 2003 p. 1269.; MELITZ, M. J. 2003 p. 1710.] és az innováció.
[NELSON, R. R. 1981 p. 1050.; SHEPHERD, W. G. 1982 p. 623.; AGHION, P. – HOWITT, P. 1992
p. 339.; CABALLERO, R. J. – HAMMOUR, M. L. 1996 p. 830.]
Témám szempontjából a következő piaci szerkezet mérésére alkalmazott mutatókra fókuszálok: a koncentrációs ráta (CR), a HERFINDAHL-index vagy HIRSCHMAN-HERFINDAHL index
(HHI), a variációs ráta, a LERNER-index (L) vagy ár-határköltség rés (PCM), relatív profitok
(RP), a munkabér-jövedelem hányados (LIQ).
• A koncentrációs ráta megmutatja, hogy egy piac össztermeléséből vagy összforgalmából a legnagyobb cégek hány százalékban részesednek. A koncentrációs ráta számítható
2, 4, 8, 16 stb. vállalatra az érintett alágazatra vagy szakágazatra vonatkozóan. Tiszta
monopólium esetén a koncentrációs ráta 100 százalék volna, tökéletes verseny esetén
pedig közel állna a zérus értékhez.
MILLER [1971] a négy és nyolc legnagyobb vállalatra számított koncentrációs ráta mellett
a „határ koncentrációs rátát” is alkalmazta, amelyet a második legnagyobb négy vállalat
forgalmából számította.81 Azt is kimutatta, hogy ha a négy legnagyobb vállalatra számított
koncentrációs ráta és a jövedelmezőség között pozitív kapcsolat van, akkor a határ koncentrációs ráta negatív kapcsolatot jelez, különösen a magasan (60% fölött) koncentrált
iparágakban. [MILLER, R. A. 1971 p 290]
• A HERFINDAHL-index az iparági piaci koncentráció mérőszáma, amelyet a vállalatok
egyedi piaci részesedésének négyzetre emelésével és összegzésével kapunk. A mutató
maximális értéke 10 000 (1002).82 A HIRSCHMAN-HERFINDAHL index mellett egyidejűleg gyakran alkalmazzák a variációs rátát. A variációs ráta jól mutatja az értékesítési
részarányok átlagtól való eltérését, így a HHI értékeivel együtt jól érzékelteti a piaci
erőviszonyok jellemzőit.
A 4. sz. táblázatból is látható, hogy azokban az ágazatokban, amelyekben kevesebb
vállalat működik magasabb, amelyekben több ott lényegesen alacsonyabb értéket mutatnak a koncentrációs ráták. A piaci szereplők számára különösen érzékeny a HHI index. Az is megfigyelhető a táblázat adataiból, hogy a magyar vállalati adatokkal ágazati
81

A koncentrációs ráták és a határkoncentrációs ráta közötti összefüggés: CR4 + MCR8 – CR8 = 0.
A Merger útmutató alapján, ha a mutató értéke 1000 és 1800 közötti akkor mérsékelt koncentrációról, ha 1800
fölötti akkor már koncentrációról beszélhetünk. http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/horiz_book/15.html.
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szinten számított koncentrációs ráták között is erős korrelációs kapcsolat mutatkozik.
Legerősebb a kapcsolat (r = 0,981) a CR4 és a CR8 ráták között, de szoros kapcsolatot
mutat a CR4 és a HHI index (r = 0,849) és a CR8 valamint a HHI index (r = 0,777) is.
4. sz. táblázat
A tíz legkoncentráltabb szolgáltató ágazat 2006. évben Magyarországon
Ágazat

Vállalat

CR4

CR8

67

93,51

97,05

3,54

5 785

1 026

69,43

80,69

11,26

1 603

79

64,14

77,52

13,38

1 182

Kölcsönzés

1 673

40,32

48,89

8,57

776

Szórakoztatás, kultúra, sport

8 269

41,45

44,25

2,80

752

Szennyvíz-, hulladékkezelés

749

32,76

40,62

7,86

422

6 902

30,66

38,57

7,91

328

Jármű-, üzemanyag-kereskedelem, javítás

10 994

21,45

32,24

10,79

169

Kiskereskedelem

35 821

21,38

28,36

6,98

166

Egyéb szolgáltatás

3 318

17,91

26,65

8,74

132

Légi szállítás
Posta, távközlés
Vízi szállítás

Szárazföldi, csővezetékes szállítás

MCR8

HHI

HALPERN és KŐRÖSI [2001] 1990 és 1998 között vizsgálták a hatékonyság és a piaci részesedés kapcsolatát a magyar vállalati szektorban. Tanulmányukban a koncentráció mérésére
a szakágazatokban működő vállalatok számának reciprokát használták. [HALPERN, L. – KŐRÖSI,
G. 2001 p. 565.] Az általam vizsgált időszakban a vállalatok számából képzett koncentrációs
ráta leginkább a HHI indexszel mutat kapcsolatot. Az alágazatokra, illetve a szakágazatokra
(kevésbé aggregált adatok) végezzük el a számításokat a mutatók közötti kapcsolatok kis mértékben gyengülnek. (A számítások eredményeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.)
• A LERNER-index a vállalat piaci erejét az ár és a határköltség eltéréseként meghatározó
mutató.83 A LERNER-index egyre nagyobb értékei a vállalat mind nagyobb piaci erejéről
tanúskodnak, mivel a cégnek egyre nagyobb erőre van szüksége ahhoz, hogy minél jobban el tudjon térni a határköltséggel egyenlő ártól.
A versenyzői piac modelljében egyetlen szereplő sem tér el a piaci ártól, ami hosszú távon a határköltséggel lesz egyenlő, így valamennyi vállalat LERNER-indexe nulla.
Monopólium esetén viszont a piacon lévő „egyetlen” céget csak a termék kereslete korlátozza abban, hogy tetszőlegesen magasra emelje az árat. Ebben az esetben a LERNERindex egyenlő a kereslet – abszolút értékben vett – árrugalmasságának reciprokával.

83

A mutatót ABBA PTACHYA LERNERről (1903–1982) nevezték el. [LERNER, A. P. 1934 p. 169.]
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• A relatív profitok indexe BOONE [2000] nevéhez fűződik. A mutató mögött az a gondolat rejlik, hogy minél erősebb a verseny, (relatíve) annál nagyobb profit keletkezik a
termelékenyebb vállalatoknál a kevéssé termelékenyekkel szemben. A mutató alapja az
a megközelítés, mely szerint egy ágazat cégei határköltségeikben, illetve termelékenységi szintjükben különböznek lévén, hogy az utóbbi fordítottan arányos a határköltségekkel. A verseny erősödését jelzi, ha a cégek relatív profitja és relatív termelékenysége
közötti arány meredekebben ível. [BOONE, J. 2000 p 20]
• A munkabér-jövedelem hányados munkabér ráfordításainak részesedését határozza
meg a hozzáadott értékből. A mutató magas értéke erős versenyre utal, amikor a profit
alacsony mértékű és magas a hozzáadott érték munkabér ráfordítás tartalma. A munkabér-jövedelem hányados koncepciója közel áll a LERNER-indexhez. Az ár-határköltség
rés értéke közelítőleg egyenlő: 1 – LIQ.
Tekintettel a minimálbér 2001 és 2006 közötti emelkedésére84 és a (11. sz. mellékletben
található) egy főre jutó átlagos bérköltségre vonatkozó adatokra, egyértelműen kitűnik,
hogy a mikrovállalatok többsége minimálbéren foglalkoztatta alkalmazottait a vizsgált
időszakban. Továbbá a mikrovállalatok KKV szektoron belüli aránya következtében a
munkabér-jövedelem hányados, mint a verseny alakulásának mérőszáma az empirikus
vizsgálatok során nem jöhet szóba.
A relatív profitok, az ár-határköltség rés és a HIRSCHMAN-HERFINDAHL index ellentétes
képet is mutathatnak a verseny alakulásáról, ha a vizsgált piacon nagyfokú az újrafelosztás.
Rendszerint a piac újrafelosztásának hatásai csak akkor jelennek meg, ha eltérő a versenyző
vállalatok hatékonysági szintje és a piaci részesedése. Ha azonos hatékonysági szinten lévő
vállalatok versenyeznek, akkor az újrafelosztás hatása csak akkor jelentkezik, ha új vállalat
lép a piacra.

84

2001. január 1-jétől 40 000 Ft, 2002. január 1-jétől 50 000 Ft, 2004. január 1-jétől 53 000 Ft, 2005. január 1jétől 57 000 Ft, 2006. január 1-jétől 62 500 Ft a minimálbér bruttó összege.
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3.3.3. A vállalati verseny hatása a teljesítményre
Széles körben vizsgált kérdés85, hogy a verseny, a piaci koncentráció fokozódása kedvező
vagy kedvezőtlen hatással van-e a vállalatok jövedelmezőségére, termelékenységére, illetve
hatékonyságára. Számos kutató pozitív kapcsolatot talált a piaci koncentráció és a jövedelmezőség, illetve a hatékonyság változása között. [BAIN, J. S. 1951 p. 320.; FUCHS, V. R. 1961 p.
288.; STIGLER, G. J. 1964 p. 57.; DEMSETZ, H. 1973 p. 7.; COWLING, K. – WATERSON, M. 1976
p. 271.; PELTZMAN, S. 1977 p. 251.; LUSTGARTEN, S. 1979 p. 190.; GISSER, M. 1984 p. 1038.]
• A vállalatok átlagos profit rátája a koncentráltabb oligopolista iparágakban szignifikánsan nagyobb, mint a kevésbé koncentrált oligopolista vagy még versengőbb iparágakban. BAIN [1951] a profit rátát a sajáttőke-arányos adózott eredménnyel (ROE86), az
iparági koncentrációt a nyolc legnagyobb vállalatra számított koncentrációs rátával
(CR8) mérte 42 iparág és 335 vállalat adatával. A kutatásban a profit ráta és a koncentráció kapcsolata a vállalati méret, az általános költségek aránya, a termelési eszközök,
az iparág és a vásárlók jellemzői alapján is vizsgálatra került.
• FUCHS [1961] a koncentráció és a jövedelmezőség kapcsolatának vizsgálata során az
integráció fokának hatását is bevonta a vizsgálatába. A több iparágban működő vállalati
részesedéssel rendelkezők termelékenyebbnek mutatkoztak és a koncentráció és jövedelmezőség alakulása között is ennél a csoportnál volt erősebb a kapcsolat. Az egyes
ágazatok jövedelmezősége közötti különbségek magyarázata között a gazdaság ciklikusságának eltérő ágazati hatása is megjelent.
• STIGLER [1964] a koncentrációt a négy legnagyobb vállalatra számított ráta (CR4) és a
HERFINDAHL-index (HHI) számításával mérte, a jövedelmezőséget pedig az eszközarányos (ROA), a sajáttőke-arányos (ROE) és piaci érték és a könyv szerinti érték aránya
alapján számított mutatókkal is mérte. A koncentráció és a jövedelmezőség közötti pozitív kapcsolat a 80% fölötti CR4 mutatóval jellemezhető iparágakban kimutatható, míg
az alatt nem. STIGLER a koncentráció mérésénél azonos irányú értékeket kapott a CR4
és a HHI mutatókra.

85

WEISS az 1974-ben megjelent áttekintő művében több, mint negyven a témában 1951-től megjelent tanulmányt
ismertetett. PELTZMAN szerint ez még nem is a teljes lista. WEISS, L. W. [1974]: The Concentration-Profits
Relationship and Antitrust, in Industrial Concentration: The New Learning 184 (HARVEY J. GOLDSCHMID, H.
MICHAEL MANN, & J. FRED WESTON eds. 1974). In: PELTZMAN, S. [1977]: The Gains and Losses from Industrial
Concentration Sam Journal of Law and Economics, Vol. 20, No. 2. (Oct., 1977), pp. 229-263.
86
ROE – Return on equity.

73

3. A TELJESÍTMÉNY ÉS A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS LEHETŐSÉGEI

A koncentráció és a jövedelmezőség közötti kapcsolatot nem feltétlenül igazolja, ha a
koncentráltabb ágazatokban magasabb átlagos jövedelmezőség számítható.
• DEMSETZ [1973] szerint nem egyértelmű, hogy a koncentráltabb iparágakban a piacvezetők koncentráció adta lehetőségei vagy hatékonysága miatt számítható magasabb jövedelmezőség. DEMSETZ a koncentrációt a négy legnagyobb vállalatra számított rátával
(CR4), a jövedelmezőséget az eszközarányos adózott eredménnyel (ROA) mérte négy
kategóriába sorolva a vállalatokat eszközeik nagysága alapján. Az eredmények szerint
az 50%-nál nagyobb koncentrációs rátát mutató ágazatokban magasabb jövedelmezőség
mutatható ki, mint a kevésbé koncentráltabbakban.
• COWLING és WATERSON [1976] a koncentráció alakulásának mérőszámaként a
HERFINDAHL-indexet (HHI) jobbnak találták, mint a négy legnagyobb vállalatra számított rátát (CR4). A jövedelmezőséget az anyagköltség és a személyi jellegű ráfordítások
értékével csökkentett értékesítés nettó árbevétele (ár-költség rés) mutatóval közelítették.
A tartós fogyasztási cikkeket előállító iparágakban az ár-költség rés és a koncentráció
kapcsolatát szignifikánsnak találták, míg a fogyasztási cikkeket előállítók esetében nem.
• PELTZMAN [1977] külön vizsgálta az árak és a költségek alakulását a koncentráció és a
piac növekedésének függvényében. Nem az árak növekedése miatt nő a jövedelmezőség
nagyobb koncentrációnál, hanem azért mert az árak kisebb mértékben csökkennek, mint
a költségek. A koncentráció csökkenésével az árak költségeknél nagyobb mértékű csökkenése eredményezi a jövedelmezőség csökkenését.
• LUSTGARTEN [1979] PELTZMAN modelljét felülvizsgálva a koncentráció növekedésére
vonatkozóan levont következtetéseket megerősíti, míg a koncentráció csökkenésére vonatkozókat cáfolja. A koncentráció változása és az iparág növekedése közötti pozitív
kapcsolat esetén a koncentráció csökken, ha a legnagyobb vállalatok nem képesek az
iparág növekedésének arányában növelni kibocsátásukat. LUSTGARTEN szerint a bővülését kihasználó, de a már piacon lévőknél kevésbé hatékony új belépők megemelik az
iparág átlagköltségét, miközben az árak elég magasak maradnak ahhoz, hogy az iparág
jövedelmezősége emelkedjen.
• GISSER [1984] megerősíti DEMSETZ, PELTZMAN és LUSTGARTEN eredményeit nevezetesen, hogy a fokozódó koncentráció növekvő teljesítménnyel társul. Kutatásai alapján a
munkaerő termelékenységére jobb eredményeket kapott, mint a teljes tényezőtermelékenységre, ami azt mutatja, hogy a hatékonyság nem „ingyenes” adomány, és a technológiai változások munkaerőt takarítanak meg. GISSER azt is megerősítette, hogy
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kezdetben az új technológiákba fektető „élvonalbeli” cégek a fogyasztói árak csökkentésével képesek növelni piaci részesedésüket, de az idő múlásával a követők – amint
„tanulni” tudnak – elkezdik őket „utánozni”.
• WEISS [1963] nem tekinti jelentősnek a piaci koncentráció hatását. Míg az általa vizsgált időszak első felében a koncentráltabb iparágakban gyorsabban emelkedett a termelékenység, addig a második felében a kapcsolat ellentétes irányú volt. [WEISS, L. W.
1963 p. 252.]
• RIPLEY és SEGAL [1973] sem kaptak egyértelmű bizonyosságot, vizsgálatuk során a
koncentráltabb iparágakban változékonyabb profitot mutattak ki. [RIPLEY, F. C. –
SEGAL, L. 1973 p. 268.]
PHILLIPS [1976], CLARKE et al. [1984] és SCHMALENSEE [1987] is hasonló eredményre jutottak. Az elvégzett számítások alapján nem sikerült egyértelműen megállapítani, hogy a piaci
koncentráció eredményez magasabb profitot vagy éppen ellenkezőleg a piaci koncentráció és
a magasabb profit eredményez jobb teljesítményt. [PHILLIPS, A. 1976 p. 244.; CLARKE, R. et
al. 1984 p. 445.; SCHMALENSEE, R. 1987 p. 404.]
Az empirikus tanulmányokban a koncentrációs ráta mellett a verseny mérésére ugyancsak
gyakran alkalmazott másik mutató a LERNER-index. [COLLINS, N. R. – PRESTON, L. E. 1966
p. 236., 1969 p. 283.; SAVING, T. R. 1970 p. 141.; ORNSTEIN, S. I. 1975 p. 111.; ROSENTHAL,
R. W. 1980 p. 1577.; DOMOWITZ, I. et al. 1986, 1988 p. 61.; AMIR, R. – LAMBSON, V. E. 2000
p. 238.; NEVO, A. 2001 p. 332.]
A feldolgozott publikációkban azonban nem minden kutatás vezetett egyértelmű eredményre. ORNSTEIN [1975] vizsgálatai például megerősítette COLLINS és PRESTON [1966; 1969] következtetéseit, miszerint a fogyasztási cikkeket előállító iparágakban87 a LERNER-index statisztikailag szignifikáns eredményeket mutat a piaci koncentráció alakulásával, azonban a tartós fogyasztási cikkeket gyártó iparágakban a kapott eredmények már nem mutatkoztak szignifikánsnak. Hasonlóan nem sikerült szignifikáns kapcsolatot kimutatni a tőkeintenzívebb ágazatokban.
DOMOWITZ [1986] és szerzőtársai arra a következtetésre jutottak, hogy az 1970-es években
rendkívül leszűkült a szórás a koncentrált és nem koncentrált ágazatok átlagos ár-költség rései
között. A koncentrált és nem koncentrált ágazatok rései közötti szórás változása nagy részben
visszavezethető az alkalmazkodás és a kereslet eltérő változásaira, ami arra utal, hogy az árköltség rések mozgásának magyarázatában a kereslet összevont hatása nagyobb jelentőséggel
bír, mint a helyi kereslet hatásai. [DOMOWITZ, I. et al. 1986 p. 11.]

87

A „Nondurable Goods” bővebben például: http://www.census.gov/epcd/naics02/def/NDEF424.HTM.
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Mind az elméleti, mind az empirikus kutatások alátámasztják azonban, hogy olyan piacokon, amelyeket mérsékelt technológiai fejődés és innováció jellemez, sok szereplő tevékenykedik, s a verseny is hatékonyan működik, az árrés a nullához közelít. Ilyen esetben az árhatárköltség rés jó indikátora lehet a verseny erősségének. A nulla közeli érték erős versenyt
jelez, a nagyobb értékek a verseny gyengeségére engednek következtetni. Minél nagyobb az
index értéke, annál gyengébb a verseny.
A piaci részesedés jövedelmezőségre gyakorolt hatását vizsgáló 1975 és 1990 között megjelent 48 empirikus tanulmány nagy többsége megerősítette kettő közötti pozitív irányú
kapcsolatot. A jövedelmezőség fokozódása eltérő mértéket mutatott a minták, a módszertan és az alkalmazott modell jellemzőinek függvényében, de a tanulmányokból levonható
következtetés szerint a piaci részesedés növelése egyet jelent a jövedelmezőség emelkedésével.88 [SZYMANSKI, D. M. et al. 1993 p 3]
• SHEPHERD [1972] is pozitív és szignifikáns kapcsolatot talált a piaci részesedés és a jövedelmezőség között, azonban a szolgáltató szektorban működő vállalatok között erősebb kapcsolat mutatkozott, mint a termelő szférában működők körében. A vizsgált időszakot részekre bontva a piaci részesedés és a jövedelmezőség közötti kapcsolat változékonyságát mutatta ki. A jövedelmezőbb vállalatok később veszítettek piaci részesedésükből. [SHEPHERD, W. G. 1972 p. 34.]
• A nagyobb piaci részesedés magasabb jövedelmezőséggel párosul, de a piaci részesedés
jövedelmezőségre gyakorolt hatását más vállalati és ágazati jellemzők is befolyásolják. A
piaci részesedés hatása nagyobb a viszonylag nagyméretű, koncentráltabb és mérsékelt
növekedést mutató piacokon működő vállalatok körében. [GALE, B. T. 1972 p. 421.]
• MANCKE [1974] az eszközmegtérülési mutatóval (ROI89) mért jövedelmezőség, vállalati
méret, piaci részesedés és a növekedés kapcsolatát vizsgálva pozitív korrelációt mutatott
ki. A piaci részesedés és a jövedelmezőség közötti kapcsolat erősebb, mint a vállalatok
mérete és a jövedelmezőség közötti. Ez a megállapítás arra utal, hogy a piaci részesedés
változásának hatását nem csökkenti az egyes iparágak közötti vállalati méretkülönbségek. [MANCKE, R. B. 1974 p. 190.]
• NICKELL et al. [1992] úgy vélik, hogy a magas piaci részesedésű vállalatoknál általában
erősebb a termelékenység növekedése. [NICKELL, S. J. et al. 1992 p. 1072.] Később
NICKELL [1996] hozzáteszi, hogy ez a növekedési hatás mindazonáltal keresztmetszeti
88

A szerzők még további 28 olyan tanulmányt is feldolgoztak, amelyekben szintén a piaci részesedés és a jövedelmezőség kapcsolatát vizsgálták, de azok nem tartalmazták a hatás mértékét. [SZYMANSKI, D. M. et al. 1993 p. 3.]
89
ROI – Return on investment.
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eredmény, és ezért nem mentes attól a problémától, hogy hosszú távon a viszonylag
magas termelékenység-növekedést felmutató cégek általában gyorsabban növekednek,
és nagyobb piaci részesedésre tesznek szert. Ezért ez nem értékelhető eredeti versenyhatásként. [NICKELL, S. J. 1996 p. 730.]
• KLETTE [1999] empirikus kutatása alapján a nagyobb piaci hatalommal rendelkező vállalatokat kevésbé termelékenynek találta. [KLETTE, T. J. 1999 p. 470.]
• HAY és LIU [1997] az állítják, hogy a piaci részesedések eltolódásai összefüggésben állnak a hatékonyság szintjeivel, a kereslet árrugalmasságával, a vállalatvezetéssel, valamint a piacon jelenlévő vállalatok számával is. Ha a versenytárs hasonló árakat alkalmaz, akkor a szerzők által alkalmazott egyenlet azt sugallja, hogy egy vállalat piaci részesedése egyenesen arányos a relatív költségeivel, továbbá a piacon lévők részesedése
lecsökken, ha a vállalatok száma megnő. A piaci részesedések eltolódásai, vagy másképpen a reallokációs hatás kevésbé szembetűnő, ha a vállalatok száma eredetileg is
magas volt. Az egyenletből az is következik, hogy ha megnő az árrugalmasság vagy a
versenytársak reakciója visszaesik, a hatékony vállalatok piaci részesedést nyernek a
kevésbé hatékonyak kárára. [HAY, D. A. – LIU, G. S. 1997 p. 607.]
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A kutatás adatbázisát képező adatok elemzése kimutatta, hogy a teljesítmény vállalati
szintű megragadásának mutatói (termelékenység, jövedelmezőség) értékei meglehetősen eltérően alakulnak akár területi, tevékenységi dimenziókban, akár vállalati kategóriánként vagy
tulajdonosonként vizsgáljuk. Az egyes teljesítménymutatók átlagos értékeinek meghatározása
így meglehetősen nagy szórással járhat, attól függően, hogy hogyan végezzük a lehatárolást.

4.1. A koncentráció és a jövedelmezőség kapcsolata
A vizsgált időszakban a bruttó hazai termék évenként átlagosan 4,25%-kal nőtt. (5. sz.
táblázat) Ez a növekedés a vállalati adatokból számítható bruttó hozzáadott érték alakulásában is nyomon követhető.
5. sz. táblázat
A bruttó hazai termék (GDP) alakulása 2000 és 2006 között90
Év

A bruttó hazai termék (GDP)
értéke, folyó áron, Mrd Ft

előző év = 100,0

2000

13 528,60

-

2001

15 270,10

104,1

2002

17 180,60

104,4

2003

18 940,70

104,2

2004

20 718,10

104,8

2005

22 042,50

104,1

2006

23 795,30

103,9

A 2001–2006 időszak minden évében bevallást benyújtó vállalatok (95 214) és a szűkített
adatbázisban maradt vállalatok (57 282)91 összesített adatainak tendenciái meglehetősen azonos képet mutatnak. A bruttó hozzáadott érték évenkénti átlagos 10% fölötti (10,45% –
10,22%) emelkedésén túl ez a bővülés az adózás előtti eredményének (14,33% – 14,40%),
saját tőkéjének (9,28% – 10,69%) és a vállalatok vagyonának (9,17% – 10,38%) növekedésében is tükröződik.

90

Forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl3_01_01i.html
A 95 214 vállalat közül legyűjtésre kerültek azok, amelyeknek a vizsgált időszak minden évében volt árbevételük és legalább egy alkalmazottjuk, valamint a saját tőkére jutó összes eszköz mutató értékének négyzete egyik
évben sem haladta meg a 250 000-t.

91
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A leválogatott vállalatok száma alig haladja meg a teljes hatéves adatsorral rendelkező
95 214 vállalat hatvan százalékát (60,16%), addig a vizsgált időszak átlagában a bruttó hozzáadott érték és az alkalmazottak létszámának több, mint 85%-át (85,95% – 85,82%) az értékesítés nettó árbevételének és az adózás előtti eredménynek több, mint a 80%-át (80,97% –
83,52%) tudhatják magukénak. Hasonló arányokat kapunk, ha azon 23 603 vállalat összesített
adatai alapján végezzük el a számításokat, amelyek a szűkített vállalati körből (57 282)
könyvvizsgálatra kötelezettek. A 23 603 vállalat a 89,30%-át képviseli a vizsgált időszak
minden évében bevallást benyújtó (95 214) vállalatnak.
A 12. sz. mellékletből az is kiolvasható, hogy az átlagos statisztikai állományi létszám
évenkénti átlagos változását kiszámítva mind a teljes mintára, mind a szűkített adatbázisra
vonatkozóan 100% alatti értéket kapunk. Ami arra utal, hogy az adatbázisban szereplő 2001 –
2006. években működő vállalatok alkalmazottainak száma a vizsgált időszakban csökkent.
A szolgáltatók bruttó hozzáadott értékének és az értékesítés nettó árbevételének kilenc százalékot meghaladó (9,23% – 9,70%) átlagos növekedése mellett az átlagos statisztikai állományi létszám átlagos növekedése még 1%-ot sem érte el 2001 és 2006. évek között.
A szolgáltató szektorba tartozók szűkített körében (6. sz. táblázat) az összesített adatokból
az is látható, hogy az értékesítés nettó árbevételének évenkénti átlagos 8,85%-os emelkedése
mellett az anyagjellegű ráfordítások értéke ezt megközelítőleg, a személyi jellegű ráfordítások
és az értékcsökkenési leírás értéke pedig nagyobb mértékben növekedtek.
6. sz. táblázat
A szűkített mintában szereplő vállalatok kiemelt adatainak változása a vizsgált időszakban
57 282 vállalat

Szolgáltatók

Nem szolgáltatók

2006/2001

Mértani átlag

2006/2001

Mértani átlag

Bruttó hozzáadott érték

151,85%

108,71%

171,01%

111,33%

Értékesítés nettó árbevétele

152,81%

108,85%

167,91%

110,92%

Adózás előtti eredmény

134,91%

106,17%

246,69%

119,79%

Adózott eredmény

139,68%

106,91%

266,82%

121,69%

Eszközök összesen

157,14%

109,46%

169,15%

111,08%

Saját tőke

150,04%

108,45%

176,62%

112,05%

Anyag jellegű ráfordítások

152,61%

108,82%

166,10%

110,68%

Személyi jellegű ráfordítások

161,06%

110,00%

142,84%

107,39%

Értékcsökkenési leírás

152,99%

108,88%

156,03%

109,31%

Létszám

105,71%

101,12%

94,16%

98,80%
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A szűkítést követően a szolgáltatók aránya 71,54%-ról 66,06%-ra, a könyvvizsgálatra kötelezettek (23 603) adatbázisában 61,06%-ra csökken, ami arra utal, hogy a szolgáltatók körében lényegesen több a kisméretű (50 M Ft nettó árbevételt el nem érő), alkalmazott nélkül
működő, ellenőrizetlen beszámolókat összeállító piaci szereplő.
Az összesített adatokból az is kiolvasható, hogy a szűkített adatbázisból kikerülők közel
25%-os piaci részesedést kiszakítva a foglalkoztatottak mindössze 17%-át alkalmazták a vizsgált időszakban átlagosan. Az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások átlagos arányának viszonyítása, a korábbi számítások eredményei, valamint a gyakorlati tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a mikrovállalatok nagyobb arányban foglalkoztatják alkalmazottaikat
minimálbéren és be nem jelentett dolgozók is nagyobb számban fordulnak elő, mint a kis- és
középvállalatoknál.
Mindez alátámasztja, hogy a teljes minta leszűkítése az adatok valósság tartalmának növelésével nem csak a számított mutatók szórásának csökkenését, hanem a hipotézisek
nagyobb bizonyossággal történő igazolását is eredményezi.

7. sz. ábra
Jövedelmezőségi mutatók alakulása a szolgáltató és a nem szolgáltató szektorban
Ami az összesített adatokból már sejthető volt, az az ábrából már egyértelműen kiolvasható. A vizsgált időszakban a mintában szereplő vállalatok jövedelmezősége folyamatosan
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csökkent. A ROE92 és a ROA93 mutatók alapján (egy-egy év kivételével) mind az egyes évek,
mind a szolgáltatók és a nem szolgáltatók között szignifikáns különbség mutatható ki a jövedelmezőség alakulásában.
A 7. sz. ábrából kiolvasható megállapítás megerősítése céljából szórásanalízist végeztem.
A számítás során felállított hipotézis szerint a jövedelmezőségi mutatók értékei egyenlőnek
tekinthetők a vizsgált években. Az átlagok összehasonlításából készített táblákat a 13. sz.
mellékletben helyeztem el. Már a Descriptives táblázatból is látható, hogy van eltérés az egyes
években számítható jövedelmezőségi mutatók között.
A szórások is különbözőnek tűnnek, amit megerősít a szórások egyezésére vonatkozó
LEVEN-teszt, amelynek szignifikancia-szintje 0 mind a három mutató esetében. Az ANOVA
táblázatból látható, hogy a jövedelmezőségi mutatók átlagai is eltérnek, így a vizsgálatok
eredményei alapján az alternatív hipotézist kell elfogadni, miszerint a jövedelmezőségi mutatók egyes években számított értékei között lényeges különbség mutatható ki.
Az évenkénti összehasonlításból az is kiderül, hogy a vizsgált időszak első két évében még
a nem szolgáltatók körében számítható átlagos jövedelmezőségi mutatók nagyobb értékeket
mutatnak, majd 2003. évtől szignifikáns különbség mutatható ki a két csoportba tartozók
mutatói között.
7. sz. táblázat
Az eszközarányos jövedelmezőségi mutató átlagainak alakulása
Szolgáltatók

Nem szolgáltatók

száma

átlag

száma

átlag

Átlagok
eltérése

2001

37 838

13,64

19 444

13,88

-0,25

2002

37 838

11,91

19 444

11,95

-0,04

2003

37 838

9,79

19 444

8,24

1,55

2004

37 838

7,86

19 444

7,08

0,78

2005

37 838

6,67

19 444

6,01

0,66

2006

37 838

6,69

19 444

6,18

0,51

Év

A szórásanalízissel egyező eredményt mutat a t-próba és a nemparaméteres eljárások közül
a MANN-WHITNEY próba is a vizsgált időszak egészére és az egyes évekre vonatkozóan is. A
nemparaméteres próba a különböző mutatók esetében eltérő években (a ROE 2001-ben, a

92

ROE = EBIT / [(Saját tőke t + Saját tőke t-1) / 2], EBIT = Szokásos vállalkozási eredmény + Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások – Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek.
93
ROA = EBIT / [(Összes eszköz t + Összes eszköz t-1) / 2], ROS = EBIT / Értékesítés nettó árbevétele.
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ROA 2002-ben és a ROS 2003-ban) nem jeleznek csak szignifikáns különbséget a szolgáltatók és a nem szolgáltatók közé tartozók jövedelmezősége között. (Lásd 13. sz. melléklet)
A piaci szerkezet és a teljesítmény közötti kapcsolat vizsgálata során vajon a magyar vállalati adatok alapján kimutatható-e, hogy koncentráltabb iparágakban működő vállalatok átlagos profit rátája magasabb, mint a kevésbé koncentrált iparágakban működőké a vizsgált időszakban?
1. hipotézis
A Magyarországon működő vállalatok közötti méret-gazdaságosságon alapuló jövedelmezőségi különbségeken túl a koncentráció fokozódása az érintett szakágazatok
jövedelmezőségének javulását eredményezi a vizsgált időszakban.
Első hipotézisem igazolásához az alábbi kérdések megválaszolásával jutok el:
1) Kimutatható-e, hogy van méret-gazdaságosságon alapuló jövedelmezőségi különbség a
mintában szereplő vállalatok között a vizsgált időszakban?
2) Kimutatható-e kapcsolat a koncentráció és a jövedelmezőség alakulása között?
3) Vannak-e olyan szakágazatok, amelyekben a koncentráció a vizsgált időszak minden egyes
évében növekedett, illetve csökkent?
4) Milyen mértékű és irányú a koncentráció fokozódása és a jövedelmezőség kapcsolata a
vizsgált időszakban?

4.1.1. A méret-gazdaságosságon alapuló jövedelmezőségi különbség
A méret-gazdaságosságon alapuló jövedelmezőségi különbségek igazolására a mintában
szereplő vállalatokat a feldolgozott szakirodalmakban alkalmazott ismérvek (összes eszköz,
nettó vagyon, átlagos statisztikai állományi létszám) alapján kvartilisekre osztottam. Az
így kapott vállalati csoportok jövedelmezőségi mutatóinak alakulását a 14. sz. melléklet tartalmazza.
A mellékletben található táblázatokból kiolvasható, hogy a növekvő (1-es jelöli a legalacsonyabb eszköz-, nettó vagyon-, és létszámkategóriába tartozók csoportját, a 4-es a legnagyobbakét) méretkategóriába tartozó vállalatcsoportok árbevétel arányos jövedelmezőségének
(ROS) átlagértékei és mediánjai minden egyes évben növekvő értéket mutatnak. Az eszközarányos (ROA) jövedelmezőségi mutatóknál a legnagyobb kategóriákban számítható átlagok és
mediánok is majd minden évben kisebb értéket mutatnak, mint az azt megelőző kategóriában.
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Amit a mellékletben található táblázatok tartalmaznak, az a 8. sz. ábrán szembetűnően látható. 2001. és 2003. évek között a 3. és a 4. kategóriába tartozó vállalatok tőkearányos jövedelmezőségi mutatójának (ROE) átlaga még nem, de 2003. és 2006. között minden egyes évben
meghaladja az alacsonyabb eszközkategóriába tartozó vállalatok mutatóinak átlagos értékét.

8. sz. ábra
Jövedelmezőségi mutatók alakulása eszközkategóriánként
A vizsgált időszakban a szórásanalízis post hoc tesztjei alapján az árbevétel arányos jövedelmezőség (ROS) mind a három ismérv (összes eszköz, nettó vagyon, átlagos statisztikai
állományi létszám) szerinti méretkategóriában szignifikánsan különböző értéket mutat. Az
eszközarányos jövedelmezőség (ROA) nettó vagyon és létszám szerint kategorizálva minden
kvartilisben szignifikáns különbözőséget mutat, míg az összes eszköz szerinti besorolásnál a
második és a negyedikben ez nem mutatható ki.
A tőkearányos jövedelmezőségi mutató (ROE) az eszköz és a létszám szerinti méret meghatározások során csak a harmadik és a negyedik kategóriában nem mutat szignifikáns különbséget. A szórásanalízis eredményeit a nemparaméteres eljárások közül a KRUSKALWALLIS teszt is alátámasztja. (15. sz. melléklet)
Az eszközarányos és a tőkearányos jövedelmezőségi mutatók értékeinek alakulását alaposabban megvizsgálva az is megállapító, hogy az optimálisnál több eszközzel, nettó vagyonnal
vagy átlagos statisztikai létszámmal működő vállalatok jövedelmezősége csökken. Ennek
igazolására szolgál – a fenti vizsgálatok eredményein túl – a méretkategóriák percentiliseinek
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vizsgálata. A 16. sz. melléklet ábráiból könnyen kiolvasható, hogy míg az árbevétel arányos
jövedelmezőség (ROS) átlagos értékei szigorúan monoton növekedést mutatnak az eszköznagyság percentiliseiben, addig az eszközarányos jövedelmezőség (ROA) mutató átlagos értékeinek növekedése a hetedik kategóriánál megáll és a nyolcadiktól szigorúan monoton
csökkenésbe megy át.
A szolgáltatók és a nem szolgáltatók csoportjába tartozók jövedelmezőségi mutatóit öszszehasonlítva megállapítható, hogy az eszközarányos jövedelmezőség (ROA) és a tőkearányos jövedelmezőségi mutatók (ROE) között – a második eszközkategóriába tartozók kivételével –, míg az árbevétel arányos jövedelmezőség (ROS) – második és harmadik eszközkategóriába tartozók kivételével – szignifikáns különbség mutatkozik az előbbi csoportba tartozók javára. (17. sz. melléklet)
Az első kérdésre válaszolva tehát megállapítható, hogy a magyar vállalatok között is
kimutathatók a méret-gazdaságosságon alapuló jövedelmezőségi különbségek.

4.1.2. A koncentráció és a jövedelmezőség kapcsolata
A második kérdés megválaszolásához a verseny intenzitásának mérésére szolgáló mutatók
közül a koncentrációs ráták (CR4, CR8) és a HIRSCHMAN-HERFINDAHL index (HHI) alakulását vizsgáltam. Négyszázhatvanhét szakágazatból hatvanháromban kilencnél kevesebb vállalat működött 2001. évben és a koncentrációs ráta (CR8) értéke kétszáztizenegyben volt 70%nál kevesebb, 2006. évben már csak ötvenhatban működött kilencnél kevesebb vállalat és
közel hússzal nőtt azon szakágazatok száma (230-ra), ahol a koncentrációs ráta (CR8) értéke
70%-nál kevesebb.
A vizsgált adatbázisban a vállalatok számának évenkénti átlagos növekedése 10,92%, miközben az értékesítés nettó árbevételének csak 9,64% volt a vizsgált időszakban. A 70%-nál
nagyobb koncentrációt (CR8) mutató szakágazatokban működők mintegy 6%-a (5,51%) realizálta az összes 2006. év adatbázisában szereplő vállalat értékesítés nettó árbevételének közel
40%-át (37,43%). A nem szolgáltatók körében ez az arány 13% – 60%, míg a szolgáltatók
körében 4% – 20%. A húsz-húsz legkoncentráltabb nyolc vállalatnál nagyobb szolgáltató és
nem szolgáltató szakágazat adatait a 18. sz. mellékletben helyeztem el.
A koncentrációs ráta (CR8) deciliseiben a szakágazatokra számított átlagok alapján számított jövedelmezőségi mutatók szerint a koncentráltabb szakágazatok átlagos profit rátája
alacsonyabb, mint a kevésbé koncentráltaké. (8. sz. táblázat)
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8. sz. táblázat
A szakágazat átlagos jövedelmezőségi mutatói és azok szórása
a koncentráció deciliseiben a vizsgált időszakban
ROS%
CR8

ROE%

ROA%

Szakágazatok
száma
133

Átlag

Szórás

Átlag

Szórás

Átlag

Szórás

90 – 100

2,70

9,94

14,11

23,91

7,19

9,02

80 – 89,9

1,38

7,94

15,24

15,98

7,94

4,95

50

70 – 79,9

2,28

5,52

18,33

17,20

8,39

6,30

37

60 – 69,9

3,41

4,17

17,31

10,71

8,22

4,93

37

50 – 59,9

1,92

5,89

15,22

13,41

7,12

4,95

41

40 – 49,9

4,20

4,01

19,75

8,49

8,62

3,76

34

30 – 39,9

2,14

3,90

17,67

10,31

7,92

4,39

45

20 – 29,9

2,69

5,15

18,93

10,65

9,16

5,43

35

10 – 19,9

3,83

4,97

17,43

11,29

8,70

5,38

21

0 – 9,9

4,80

2,22

30,08

23,07

11,15

7,73

4

A jövedelmezőségi mutatók átlagait a szűkített és a könyvvizsgálatra kötelezett vállalati
adatbázisisok alapján kiszámítva tendenciájában hasonló eredményeket kapunk csak a könyvvizsgálatra kötelezettek adatait magasabb átlagok és jóval kisebb relatív szórások jellemzik.
A 70% alatti és fölötti koncentrációs rátával rendelkező szakágazatokba tartozó vállalatok
jövedelmezőségi mutatóinak alakulását a 19. sz. melléklet tartalmazza. A táblázatokban található adatok és a 20. sz. mellékletben bemutatott t-próbák eredményei is azt erősítik meg, hogy
az alacsonyabb koncentrációt mutató szakágazatban működő vállalatok jövedelmezőségi
mutatói magasabb értéket mutatnak. A koncentrációs ráta mediánja alapján végzett összehasonlítás szerint az alacsonyabb koncentráció még magasabb átlagértéket (21,44) mutat.
A 19. sz. melléklet alaposabb vizsgálata során az is megfigyelhető, hogy a ROE és a ROA
mutató esetében minden egyes vizsgált évben, a ROS mutató esetében pedig 2003. évtől a
szolgáltató szektorba tartozó szakágazatok átlagos jövedelmezőségi mutatói nagyobb értékkel szerepelnek a 70%-nál magasabb koncentrációba tartozó szakágazatokban.
A szórásanalízis is megerősíti, hogy a koncentráltabb szakágazatokba tartozó szolgáltató
vállalatok jövedelmezőségi mutatói (ROE, ROE) magasabb értéket mutatnak, mint a kevésbé koncentráltakban működők a vizsgált időszakban. A nem szolgáltatók a kevésbé koncentrált szakágazatokban mutatnak magasabb jövedelmezőséget. A tőkearányos (ROE) és az eszközarányos (ROA) jövedelmezőségi mutatók esetében szignifikáns különbség mutatkozik. A
szórásanalízis eredményeit a 21. sz. melléklet tartalmazza.
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A koncentráció és a szakágazatok jövedelmezőségének alakulását vállalati méret kategóriák alapján vizsgálva hasonló eredményeket kapunk. A méret-gazdaságosságon alapuló jövedelmezőségi különbségek a 9. sz. táblázatban is megjelennek, és a kevésbé koncentrált
szakágazatokban magasabb jövedelmezőség mutatkozik a vizsgált időszakban.
A táblázatból kiolvasható eredményeket megerősíti a MANN-WHITNEY teszt is. A nem paraméteres próba alapján az is megállapítható, hogy míg az alacsonyabb vagyonkategóriába
tartozók között nem lényeges a különbség a nagyobb (9 527 E Ft fölötti) nettó vagyonnal rendelkezők csoportjaiban szignifikáns különbség mutatkozik. (22. sz. melléklet)
9. sz. táblázat
Átlagos jövedelmezőségi mutatóik alakulása két koncentrációs osztályban
a vállalatok nettó vagyonának deciliseiben a vizsgált időszakban
ROE%
Nettó vagyon
(E Ft)

ROA%

CR8 70% alatt CR8 70% fölött

CR8 70% alatt

átlag

medián

átlag

medián

átlag

170 942 fölött

21,39

14,57

17,30

13,09

10,35

7,20

8,32

6,51

69 084 – 170 942

26,05

18,77

24,45

17,42

12,28

8,63

12,12

8,62

37 409 – 69 083

28,72

20,34

27,64

19,14

13,22

9,11

13,40

8,78

22 709 – 37 408

29,25

20,63

26,51

19,15

13,42

9,13

12,48

8,28

14 539 – 22 708

28,95

19,75

24,77

17,10

12,85

8,42

11,62

7,32

9 527 – 14 538

27,62

18,71

25,52

16,23

11,83

7,66

10,97

7,25

6 211 –

9 526

25,42

16,71

23,52

15,62

10,46

6,72

10,19

6,34

4 110 –

6 210

18,85

12,68

19,92

14,22

7,70

5,04

8,49

5,72

2 840 –

4 109

10,05

6,37

9,78

5,95

3,70

2,70

3,37

2,48

-14,37

-0,23

-17,38

0,23

-3,93

-0,07

-3,15

0,07

2 840 alatt

medián

CR8 70% fölött
átlag

medián

A számításokat a nettó vagyon kvartiliseiben megismételve még nyomatékosabb eredményeket kapunk. Az első kvartilisbe tartozók kivételével a magasabb vagyonkategóriákba sorolt vállalatok jövedelmezőségi mutatói (ROE, ROA, ROS) szignifikáns különbséget mutatnak a kevésbé (CR8 < 70%) koncentrált szakágazatokban működők javára.
Az egyes vagyonkategóriákba tartozó nem szolgáltatók közé tartozó szakágazatok esetében
a magasabb koncentráció alacsonyabb átlagos jövedelmezőséget mutat, míg a szolgáltatók körében ez éppen fordítva van. Az eltérés azonban nem minden vagyonkategóriában azonos irányú és – két kategória kivételével – nem mutatható ki szignifikáns különbség.
A négy legnagyobb vállalatra számított koncentrációs ráta (CR4) és második legnagyobb
négy vállalat forgalmából számította „határ koncentrációs ráta” (MCR8) alapján is hasonló
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eredményeket kapunk. A HERFINDAHL-index (HHI) alkalmazásával viszont a koncentráció és
a jövedelmezőség kapcsolatának alakulását vizsgálva kevésbé következetes eredményeket és
alacsony megbízhatóságú modellt kaptam.
A számításokat az 50%-tól 80%-os koncentráltságig 10%-os lépés közönkénti csoportokban elvégezve hasonló eredményeket kapunk, azzal a megerősítéssel, hogy a koncentráció
mértékének fokozódásával a jövedelmezőség átlagos értékei egyre alacsonyabbak lesznek.
A második kérdésre válaszolva a nyolc legnagyobb vállalatra számított koncentrációs
ráta (CR8) alapján a szolgáltatók közé tartozó a szakágazatokban erős pozitív irányú,
míg a nem szolgáltatókéban negatív irányú kapcsolat mutatható ki a koncentráció és
jövedelmezőség alakulása között a vizsgált időszakban.

4.1.3. A koncentráció fokozódása és a jövedelmezőség alakulása
A szakágazatok több, mint egy harmadában a koncentrációs ráta (CR8) növekvő évenkénti
átlagos értéke számítható, míg több mint felében csökkenő. A 2001. évben 70% fölötti koncentrációt mutató szakágazatok közel 35%-ában, míg a 70% alattiaknak több, mint 40%-ában
mutatható ki a koncentrációs ráta növekedése 2006. évre.
10. sz. táblázat
A növekvő és csökkenő koncentrációt mutató szakágazatokban működők
átlagos jövedelmezőségének összehasonlítása t-próbával
Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

ROS

ROE

ROA

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

F

Sig.

25,822

,000

42,533

17,814

,000

,000

t-test for Equality of Means

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

-7,778

316588

,000

-,79427

,10211

-,99441

-,59413

-7,876

269227,790

,000

-,79427

,10084

-,99192

-,59662

-10,335

316588

,000

-2,46089

,23812

-2,92759

-1,99418

-10,406

264484,339

,000

-2,46089

,23650

-2,92441

-1,99736

-10,151

316588

,000

-,83739

,08250

-,99908

-,67570

-10,131

257063,732

,000

-,83739

,08266

-,99939

-,67538

A t-próba szerint a csökkenő koncentrációt mutató szakágazatokban működő vállalatok
átlagos jövedelmezősége magasabb, mint a növekvőké. A próba mind a három jövedelmezőségi mutató (ROS, ROE, ROA) esetében szignifikáns különbséget jelez a két csoportba tartozók között.
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A szolgáltató szektor csökkenő koncentrációs rátával jellemezhető szakágazataiban a
jövedelmezőségi mutatók szintén szignifikánsan magasabb értékeket mutatnak, mint a
növekvőkben. A nem szolgáltatók esetében ez éppen fordítva van, a különbség ugyancsak
lényeges.
A 9. számú és a 10. számú ábrákból egyértelműen látszik, hogy a koncentráció mértékének
növekedése a 70% alatti kategóriába tartozók körében nagyobb arányú, mint a 70% fölöttiekében viszont a változás mértéke lényegesen elmarad a csökkenést mutató szakágazatokétól.
Az összes szakágazat közül mindössze tizenegyben mutatható ki a koncentrációs ráta
(CR8) növekedése a vizsgált időszak minden egyes évében. (A három legnagyobb mértékű
növekedést vastagabb, szaggatott vonalakkal jelöltem.)

9. sz. ábra
Koncentráció növekedését mutató szakágazatok
A legnagyobb évenkénti átlagos növekedés 22,89%, a Feldolgozóiparba tartozó 2924 Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása szakágazatban számítható a vizsgált időszakban. A legkisebb mértékű változás (még az egy százalékot sem éri el) az ugyancsak a Feldolgozóiparba tartozó 2511 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása szakágazatban mutatható ki.
Csökkenés, a vizsgált időszak minden egyes évében tizenhárom szakágazatban mutatható
ki. (A három legnagyobb mértékű csökkenést vastagabb vonalakkal jelöltem.) A legnagyobb
mértékű évenkénti átlagos csökkenés 20,56%, az Egészségügyi, szociális ellátás ágazatba
tartozó 8513 Fogorvosi szakellátás szakágazatban számítható a vizsgált időszakban. Közel
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azonos mértékű a koncentráció éves átlagos csökkenése (20.38%) az ugyancsak a Szolgáltató
szektorba tartozó 5540 Bárok, hasonló vendéglátás szakágazatban. Legkisebb mértékű a koncentráció évenkénti átlagos csökkenése (2,45%) az ugyancsak a Feldolgozóiparba tartozó
2955 Papíripari gép gyártása szakágazatban, ahol a koncentrációs ráta (CR8) értéke a 2001.
évi 95,27%-ról 2006. évre 84,15%-ra csökkent.

10. sz. ábra
A koncentráció legnagyobb csökkenését mutató tíz szakágazat
A harmadik kérdésre válaszolva a koncentráció mértékének növekedését és csökkenését mutató szakágazatok egyértelműen beazonosíthatók, kiemelendő azonban, hogy a
szakágazatok többségében a koncentráció mértéke meglehetős kilengésekkel változik a
vizsgált időszakban.
Az elvégzett számítások eredményei szerint a koncentráció fokozódása mind a három
mutató (ROE, ROA, ROS) esetében a jövedelmezőség csökkenésével járt a vizsgált időszakban. A t-próba és a nem paraméteres (MANN-WHITNEY) teszt alapján is az árbevétel arányos
jövedelmezőség (ROS) szignifikánsan különbözik a két csoportban, viszont a ROE és a ROA
esetében az eltérés nem lényeges. (23. sz. melléklet)
A koncentráltabb (70% fölötti) és a kevésbé koncentrált (70% alatti) csoportba tartozó
szakágazatok növekedése között a nem paraméteres MANN-WHITNEY teszt alapján mind a
három jövedelmezőségi mutató szignifikánsan magasabb értékeket jelez az első csoportba
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tartozók javára. A csökkenőkre vonatkozóan már a nem paraméteres MANN-WHITNEY teszt
sem jelez lényeges különbséget a két csoportba tartozók jövedelmezősége között.
A szolgáltatók és a nem szolgáltatókat vizsgálva megállapítható, hogy mind a két csoportnál a csökkenő koncentrációt mutató szakágazatok vállalatai nagyobb átlagos jövedelmezőséget mutatnak, mint a növekvők közé tartozók a vizsgált időszakban és a szolgáltatók esetében a nem paraméteres teszt szerint szignifikáns a különbség. (24. sz. melléklet)
A negyedik kérdésre válaszolva a koncentráció fokozódása a jövedelmezőség ellentétes irányú változásával jár együtt, és a szolgáltatók körében a csökkenő koncentrációt
mutató szakágazatokban működők átlagos jövedelmezősége még lényegesen magasabb
értéket is mutat a vizsgált időszakban.

Összefoglalva
Annak ellenére, hogy a vizsgált időszakban a bruttó hazai termék évenként átlagosan
4,25%-kal emelkedett és hogy a magyar gazdaság ezen bővülése a vizsgált vállalatok összesített adataiban is megjelenik a szakágazatokban működők átlagos jövedelmezősége folyamatosan csökkent a vizsgált időszakban.
A vállalatokat a nettó vagyon, az összes eszköz és az átlagos statisztikai állományi létszám alapján kategóriákba osztva kimutatható a méret-gazdaságosságon alapuló jövedelmezőségi különbségek, vagyis a nagyobb eszköz értékkel (nettó vagyonnal, létszámmal) rendelkező vállalatok szignifikánsan jövedelmezőbben gazdálkodtak 2001 és 2006 között.
A koncentráció és a jövedelmezőség kapcsolatának vizsgálata során megállapításra került,
hogy a koncentráltabb iparágakban működő vállalatok átlagos profitrátája alacsonyabb, mint a
kevésbé koncentrált iparágakban működőké. A szolgáltató szektorba tartozó szakágazatok
átlagos jövedelmezőségi mutatói viszont nagyobb értéket mutatnak a koncentráltabb szakágazatokban. Így a koncentráció és a jövedelmezőség kapcsolata pozitív irányú a szolgáltatók
esetében és negatív nem szolgáltatóknál, és a tőkearányos (ROE) és az eszközarányos (ROA)
jövedelmezőségi mutatók esetében a különbség szignifikánsnak mutatkozik.
A vizsgálat során egyértelműen beazonosításra kerültek azok a szakágazatok, amelyekben a koncentráció a vizsgált időszak minden egyes évében növekedett, illetve csökkent. Az is
megállapításra került, hogy a szolgáltatók és a nem szolgáltatók esetében is a csökkenő koncentrációt mutató szakágazatok vállalatai nagyobb jövedelmezőséget mutatnak, mint a növekvők közé tartozók a vizsgált időszakban, és a szolgáltatók körében a különbség még szig-
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nifikáns is. Azonban még ez a szignifikáns különbség sem mérsékelte lényegesen az érintett
szakágazatok jövedelmezőségének csökkenését a vizsgált időszakban.

1. tézis
A Magyarországon működő vállalatok közötti méret-gazdaságosságon alapuló jövedelmezőségi különbségeken túl a koncentráció fokozódása sem mérsékelte szignifikánsan az érintett szakágazatok jövedelmezőségének csökkenését a vizsgált időszakban.

A vizsgált időszakban a megfigyelt vállalati körben a piaci szereplők száma folyamatosan
emelkedett és a növekvő GDP, valamint a vállalati adatokból számított bruttó hozzáadott érték dinamikus növekedése ellenére is csökkent a vállalatok jövedelmezősége. A jövedelmezőség csökkenése továbbá a vállalatok demográfiáját jellemző tendenciák (piacra lépő új szereplők, valamint a csőd- és felszámolási eljárások számának növekedése) is a verseny fokozódását jelzik a vizsgált időszakban. Mindez indokolttá teszi a verseny intenzitásának további
vizsgálatát.

4.2. A vállalati teljesítmény és a piaci részesedés kapcsolata
Már az összesített adatokból (2. sz. melléklet) is következett, ami a 11. sz. ábrából még
egyértelműbben kiolvasható. A vizsgált időszakban a mintában szereplő vállalatok átlagos
termelékenysége folyamatosan növekedett. A nem szolgáltatók körében a mutató értéke
2002. évről 2003. évre csökkenést mutat, majd ismét növekszik. A szolgáltatók közé tartozó
vállalatok adatából számítható átlagos termelékenységi mutatóknál kisebb mértékben ugyan,
de 2004. évben szintén kimutatható az emelkedő trend megtörése.
Az egy főre jutó bruttó termelési érték átlagos értékei alapján minden évben a szolgáltatók
és a nem szolgáltatók közötti szignifikáns különbség mutatható ki. Az ábrából az is jól kiolvasható, hogy – a nem szolgáltatók 2001. és 2002. évi mutatói közötti szignifikáns különbségtől eltekintve – nincs lényeges különbség az egyes években számítható mutatók értékei
között egyik csoportban sem.
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11. sz. ábra
Termelékenységi mutatók alakulása a szolgáltató és a nem szolgáltató szektorban

2. hipotézis
A magyar szolgáltató szektorban működő kis- és középvállalatok közötti termelékenység-különbségek pozitív – ágazaton belüli – kapcsolatot mutatnak a piaci részesedés
változása és a jövedelmezőség között.

Ennek a hipotézisnek az igazolásához az alábbi kérdések megválaszolásával jutok el:
1) Mutatkozik-e kapcsolat a szakágazatok koncentrációja, az ár-költség rés és a jövedelmezőség között?
2) Hogyan befolyásolja az ár-költség rés alakulását a munkatermelékenység?
3) Kimutatható-e pozitív irányú kapcsolat a munkatermelékenysége és a jövedelmezőség
között?
4) Kimutatható-e, hogy a munkatermelékenység fokozása a piaci részesedés növekedését
eredményezi?
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4.2.1. Az alapmodell bemutatása és tesztelése
A verseny intenzitásának megítélésére egyik leggyakrabban alkalmazott mérőszáma a koncentrációs ráta mellett az ár-költség rés. A közgazdasági elmélet tökéletesen versenyző piac
modelljében egyetlen szereplő sem tér el a piaci ártól, ami hosszú távon a határköltséggel lesz
egyenlő. Monopólium esetén csak a kereslet korlátozza az ár alakulását, így minél rugalmatlanabb a termék iránti kereslet a monopol helyzetben lévők piaci ereje és ár-költség rése annál
nagyobb.
COLLIS-PRESTON [1966] az alábbi modellel magyarázták az iparágak ár-költség rés (PCM)
szintjének különbözőségeit:
Ytu = α + β1 CR4tu + β2 CR4tu2 + β3 IGEODtu+ β4 K_S_Rt0 + β5 Gtu/t0
ahol:
Ytu

= az ár-költség rés (PCM) a vizsgált időszak utolsó évében;

CR4tu

= a szakágazatba tartozó négy legnagyobb vállalatra számított koncentrációs ráta a
vizsgált időszak utolsó évében;

IGEODtu = a földrajzi szóródás indexe;
K_S_Rt0 = a kibocsátásra jutó összes eszköz értéke a vizsgált időszak első évében;
Gtu/t0

= a szakágazatok kibocsátásának százalékos változása a vizsgált időszakban.

Az ár-költség rés (PCM) háromféleképpen is meghatározásra került. A PCM1 számlálójának számítása során a készletek állományváltozásával korrigált időszaki kibocsátásból levonásra kerül az anyagköltség és a személyi jellegű ráfordítások értéke, a PCM2 esetében az
anyagköltségen túl a további anyagjellegű ráfordítások értéke is levonásra kerül. A PCM3
számlálójának értéke az értékcsökkenési leírás összegével kerül további csökkentésre. A nevező mind a három esetben a készletek állományváltozásával korrigált időszaki kibocsátás
értékét tartalmazza. A nevezőben mind a három esetben a készletek állományváltozásával
korrigált időszaki kibocsátás szerepel.
A földrajzi szóródás indexe (IGEODtu) a szakágazatok kibocsátásának megyei szinten
aggregált arányainak és a népesség megyei megoszlásának különbsége abszolút értékének
ágazati összegzésével került kiszámításra a vizsgált időszak utolsó évére vonatkozóan. Minél
nagyobb a földrajzi szóródás, annál kisebb a mutató értéke.
A kibocsátásra jutó összes eszköz értéke (K_S_Rt0) a szakágazatok kibocsátásának eszközigényessége közötti különbözetét veszi figyelembe. Az eltérő eszköznagyság (különös
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tekintettel a forgóeszközök és a tárgyi eszközök, illetve immateriális javak arányára) eltérően
befolyásolhatja az ár-költség rés alakulását.
COLLIS-PRESTON [1966] mintájához hasonlóan a kapott paraméterek értékei alapján negatív szignifikáns kapcsolat mutatkozik a koncentráció, pozitív és szignifikáns a kapcsolat a
földrajzi szóródás, a kibocsátására jutó összes eszköz értéke és az ár-költség rés között. A
szakágazatok kibocsátásának növekedése azonban nem mutatott szignifikáns kapcsolatot az
ár-költség rés alakulásával.
A 2001-2006. évi magyar vállalati adatokra lefuttatott modell alapján kapott paraméterek
22,8%-os magyarázó erő mellett az alábbi 11. sz. táblázatban találhatók.
11. sz. táblázat
Alapmodell tesztelése a magyar vállalati adatokkal
Coefficientsa

Model
1

(Constant)
CR4t6
NNCR4t6
IGEODtu
K_S_Rt0
Gtut0

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
,536
,018
-,005
,001
7,78E-006
,000
,003
,000
,010
,005
2,38E-007
,000

Standardized
Coefficients
Beta
-,659
,117
,318
,038
,015

t
29,700
-7,321
1,347
15,100
2,183
,863

Sig.
,000
,000
,178
,000
,029
,388

a. Dependent Variable: PCM106

A modell ebben a formájában nemcsak magyarázó erejében (R2 = 22,8%)94, hanem érvényességének feltételeiben sem felelt meg a regresszióelemzés követelményeinek. A koncentrációs ráta (CR4t6) és annak négyzete meglehetősen erős korrelációt (r = 0,978) mutatnak. A
11. táblázatból az is kiolvasható, hogy a koncentráció négyzete (NNCR4t6) és a növekedés
(Gtu/t0) nem szignifikáns. (A regresszióelemzés további output tábláit a 25. sz. melléklet tartalmazza.)
Az ár-költség rés alakulását legerősebben a koncentrációs ráta utolsó évre számítható értéke (CR4t6) befolyásolja COLLIS-PRESTON [1966] eredményeihez hasonlóan.
A koncentráció négyzete (NNCR4t6) és a növekedés (Gtu/t0) paraméterek elhagyásával a
modell magyarázó ereje mindössze 0,1%-kal csökkent (R2 = 22,7%). Annak ellenére, hogy a
„Collinearity Statistics” szerinti „Tolerance” mutató 1-hez közeli értékeket mutat a
reziduumok varianciája nem tekinthető konstansnak és a reziduumok eloszlása sem normális
eloszlású.
94

Az adjusted R square a valóságos, az alapsokaságbeli megmagyarázott hányad torzítatlan becslése. Az R
square ennek a torzított változata. A regressziós modellek értelmezése során dolgozatomban az előbbit fogom
jelölni, mint R2.
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A kiinduló modellből elhagyva a koncentráció négyzete (NNCR4t6) és a növekedés (Gtu/t0)
paramétereket és bevezetve a szolgáltató és nem szolgáltató szektorra vonatkozóan egy
dummy változót (Szolgáltató) a modell magyarázó ereje (R2) 52,9%-ra emelkedik és a szolgáltatók hatása dominánsá válik a modellben (beta = 0,633). A továbbépített modell összefoglaló táblázatait a 26. sz. melléklet tartalmazza.
A szolgáltató és a nem szolgáltató szakágazatok megkülönböztetése mellett ORNSTEIN
[1975] fogyasztási javakat előállító és termelő elkülönítése alapján is megvizsgáltam a modell
eredményeit. A KSH által közzétett Forrás- és felhasználás táblák, 200395 alapján kiszámítottam a fogyasztási kiadások és az összes felhasználás arányát. Az 50%-ot meghaladó arány
esetén az ágazatot fogyasztási javakat előállító kategóriába soroltam. Ezzel a dummy változóval kapott eredmények elmaradtak az előzőekben közöltektől.

4.2.2. Az alapmodell továbbépítése és a saját modell tesztelése
A modell további építése során COLLIS-PRESTON [1969], ORNSTEIN [1975] és DOMOWITZ
et al. [1986] modelljeinek figyelembevételével a következő egyenletet kaptam:
Yti = α + β1 CR4t0 + β2 IGEODtu + β3 K_S_R t0 + β4 G t/t-1 + β5 VTK_M1ti + β6 Sz
ahol:
Yti

= ár-költség rés (PCM1) az i szakágazat t évben

CR4t0

= a szakágazatba tartozó négy legnagyobb vállalatra számított koncentrációs ráta a
vizsgált időszak első évében

IGEODtu = a földrajzi szóródás indexe
K_S_Rt0

= a kibocsátásra jutó összes eszköz értéke a vizsgált időszak első évében

Gt/t-1

= a szakágazatok kibocsátásának százalékos változása

VTK_M1ti = termelékenységi mutató az i szakágazat t évben
Sz

= dummy változó, amelynek 1 az értéke szolgáltató ágazatba tartozó szakágazat
esetén és 0 egyébként
A modell magyarázó ereje (R2) 58,7%, és a becslés standard hibája is meglehetősen ala-

csony, ami azt jelzi, hogy a modell meglehetősen jól képes becsülni. Az F-próba szignifikanciája is a kapcsolat meglétét igazolja és a t-próbánál a meredekséget meghatározó változók
szignifikanciája alapján a magyarázó változók valóban befolyásolják a függő változó értékét.
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12. sz. táblázat
Saját modell regresszió elemzésének összefoglaló táblázata
Model Summary
Change Statistics
Model
1

R
R Square
,767a
,588

Adjusted
R Square
,587

Std. Error of
the Estimate
,15248

R Square
Change
,588

F Change
596,792

df1
6

df2
2508

Sig. F Change
,000

a. Predictors: (Constant), Szolgáltató, IGEODtu, Gtt1, K_S_Rt0, VTK_M1, CR4to

A Betak alapján az ár-költség rést a szolgáltatók befolyásolják legjobban. A koncentráció
(CR4t0), mint az COLLIS-PRESTON [1966] modelljében negatív kapcsolatot mutat az ár-költség
rés alakulásával. Hasonlóan negatív kapcsolat mutatkozik a vizsgált időszak első évében a
kibocsátásra jutó összes eszköz értékével (K_S_Rt0). Figyelemre méltó és az előzetes várakozásnak megfelelően pozitív kapcsolatot jelez a termelékenység (VTK_M1ti) hatása a modellben. Pozitív a kapcsolat a szakágazatok kibocsátásának százalékos növekedésével (Gt/t-1) és a
földrajzi szóródás indexével (IGEODt6) is. Ez utóbbi változó nagyobb mértékben befolyásolja
az ár-költség rés alakulását, mint az egyes szakágazatok piacának bővülése.
A regresszióelemzés során a modell megfelelősége további feltételek teljesülésének ellenőrzését követően mondható ki. A változók korrelációs mátrixából kiolvasható, hogy a független változók között nagyon gyenge és nem szignifikáns a lineárisnak feltételezett kapcsolat
(a legnagyobb érték r = 0,392). Továbbá a „Tolerance” mutatók is 1-hez közeli értékeket mutatnak így a független változók közötti lineáris kapcsolatról, azaz ebben a modellben multikollinearitásról nem lehet szó. A hibatagok varianciája is állandónak tűnik és a hibatagok a
hisztogram szerint normális eloszlást követnek, amelyet a KOLMOGOROV-SMIRNOV (K-S)
egymintás próba is megerősít. (27. sz. melléklet)
A hibatagok varianciájának állandóságát a grafikus ábrázolás mellett számításokkal is ellenőriztem. A magyarázó változók növekvő sorrendbe rendezését követően vett tíz százalékos
minták reziduálisainak szórását F-próbával teszteltem. Az elvégzett számítások eredményeként mind öt százalékos, mind egy százalékos szignifikancia-szinten megállapítható, hogy a
homoszkedaszticitás kritériuma is teljesül.
A modell működőképességét az egyes ágazatokra vonatkozóan végzett számítások publikációkban is megjelent ellenőrzésén túl a teljes minta két azonos elemszámú részre bontásával
is többszörösen ellenőriztem. A minta első felére lefuttatva a regressziós modellt megbecsültem a függő változó értékeit e regressziós együtthatók felhasználásával a második mintarészben. A reziduálisok szórásának összevetése során az elvégzett próbák azt mutatták, hogy a
varianciák nem különböznek szignifikánsan, így a modell validitásához sem férhet kétség.
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Tovább növelhető a modell magyarázó ereje, ha a szakágazatok létszámának alakulása
(L_A) is bevonásra kerül (R2 = 59,4%). A létszám (L_A) ár-költség résre (PCM1) gyakorolt
hatása értelemszerűen negatív, ugyanakkor kismértékben csökkenti a munkatermelékenység
függő változóra gyakorolt hatását.
13. sz. táblázat
Továbbépített saját modell regressziós együtthatói
Coefficientsa

Model
1

(Constant)
CR4to
IGEODtu
K_S_Rt0
Gtt1
VTK_M1
Szolgáltató
L_A

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
,468
,013
-,002
,000
,000
,000
-,018
,004
,000
,000
3,86E-006
,000
,326
,007
-2,51E-006
,000

Standardized
Coefficients
Beta
-,200
,052
-,065
,045
,148
,665
-,088

t
35,665
-12,912
3,654
-4,772
3,510
10,741
47,706
-6,568

Sig.
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

a. Dependent Variable: PCM1

A vizsgált időszakot két részre bontva, 2001-2003 években a növekvő versenyt mutató
szolgáltató szakágazatokban (csökkenő PCM) az egy vállalatra átlagosan jutó alkalmazottak átlagos statisztikai létszáma szignifikánsan alacsonyabb, mint a csökkenő versenyt mutatókban.
2004-2006 években szintén alacsonyabb értékeket kapunk, de a különbség nem szignifikáns.
A koncentráció mértékét jelző CR4 paraméter a regressziós modellben a második legnagyobb hatást gyakorolja az ár-költség résre. A szolgáltató szektorba tartozó vállalati adatbázisban folytatva az egyes tényezők hatásának vizsgálatát megállapítható, hogy azokban a
szakágazatokban, amelyekben a verseny intenzitása fokozódott a vizsgált időszakban
(PCM1 csökkent) magasabb átlagos jövedelmezőségi mutatók (ROA, ROE, ROS) és munkatermelékenység (egy főre jutó bruttó termelési érték) számíthatók.
A vizsgált időszakot két részre bontva, 2001-2003 és 2004-2006 évekre a növekvő versenyt mutató szakágazatokban a vizsgált időszak első felében szignifikánsan alacsonyabb
átlagos jövedelmezőség (ROA, ROE) mutatható ki, mint a kevésbé versengők körében. A
jövedelmezőségi mutatók között magasabb értékek számíthatók a koncentráltabb (70% fölötti) szakágazatokban, mint a kevésbé koncentráltakban. Ez a különbség a munkatermelékenységre vonatkozóan még jelentősebb.
A vizsgált időszak második felében (2004-2006) viszont az alacsonyabb szintű koncentrációt és növekvő versenyt mutató szakágazatokban szignifikánsan magasabb átlagos jövedelmezőség (ROA, ROE, ROS) mutatkozik, míg a koncentráltabbakban (70% fölött) a csökkenő
mértékű versenyt mutatókban számíthatók magasabb értékek. (28. és 29. sz. mellékletek)
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Az első kérdésre válaszolva van kapcsolat a szakágazatok koncentrációja, az árköltség rés és a jövedelmezőség között, a vizsgált időszak egészében a koncentráltabb
szakágazatokban az ár-költség rés és a jövedelmezőségi mutatók között szorosabb kapcsolat mutatható ki.
A földrajzi szóródás és a jövedelmezőség alakulását vizsgálva valamennyi mutató (ROA,
ROE, ROS) esetében szignifikáns különbség mutatkozik a legkisebb és a legnagyobb kategóriák között. A munkatermelékenység alakulása az összes kategóriában szignifikáns különbséget mutat és minél nagyobb a földrajzi szóródás annál alacsonyabb szintű a termelékenység. (30. sz. melléklet)
A munkatermelékenység a jövedelmezőségi mutatók és az ár-költség rés között pozitív
irányú szignifikáns kapcsolat mutatható ki a vállalati adatok között is a vizsgált időszakban.
Az ár-költség rést kvartilisekre osztva az alsó kvartilisbe tartozó vállalatok jövedelmezősége a
ROA és a ROE mutatók alapján alacsonyabb, mint a felső kvartilisbe tartozóké. A különbség
és a mutatók közötti kapcsolat még markánsabb, ha az ár-költség rés alakulását vállalati méret
(eszközkategóriák) szerint vizsgáljuk. (12. sz. ábra)

12. sz. ábra
Jövedelmezőségi mutatók alakulása az ár-költség rés kvartiliseiben
Miközben a jövedelmezőségi mutatók (ROA, ROE) csökkenése azonos irányú az árköltség rés kvartiliseiben, addig a munkatermelékenység növekedést mutat. A magasabb árköltség rés (PCM) kvartilisekben magasabb a munkatermelékenység átlagos értéke. (14.
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sz. táblázat) Az egyes kvartilisekben számítható értékek között szignifikáns különbség mutatkozik. A vizsgált időszakban minden kvartilisben évről évre növekvő mutatók számíthatók,
amelyek a szórásanalízis alapján – néhány kivétellel – még az egyes évek és kvartilisek között
is szignifikáns különbséget mutatnak. (31. sz. melléklet)
14. sz. táblázat
KRUSKAL-WALLIS teszt eredményei a munkatermelékenység alakulására
az ár-költség rés kvartiliseiben
Ranks

VTK_M1

Év
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total

N
Percentile Group of PCM by Év Eszk_B4
1
2
3
4
3568
3570
3570
3569
3568
3570
3570
3569
3568
3569
3571
3569
3567
3571
3571
3568
3567
3570
3571
3569
3568
3570
3570
3569
21406
21420
21423
21413

Mean Rank
Percentile Group of PCM by Év Eszk_B4
1
2
3
4
9602,50
9741,99
9613,74
9867,03
10357,67 10551,90 10344,69 10426,34
10800,74 10728,52 10693,70 10678,25
10982,22 10871,32 10951,00 10715,17
10935,72 10967,89 11132,45 11000,14
11542,29 11401,35 11536,24 11555,07

Az ár-költség rés alakulását a munkatermelékenység kvartiliseiben vizsgálva megállapítható, hogy a magasab munkatermelékenység kvartilisekben magasabb az ár-költség rés
(PCM) átlagos értéke. A KRUSKAL-WALLIS teszt eredményei alapján a szignifikáns különbségeket kapunk az egyes kvartilisekben számítható értékek között. A szóráselemzés post hoc
tesztjei 2001-2005. években minden kvartilis és minden év értékei között szignifikáns különbséget jeleznek. Hasonló eredményeket kapunk, ha a munkatermelékenység alakulását
vállalati méret (eszközkategóriák) szerint is megvizsgáljuk. (32. sz. melléklet)
A második kérdésre válaszolva kijelenthető, hogy mind a szakágazati adatok, mind a
vállalati adatok elemzése alapján a munkatermelékenység hatással van az ár-költség rés
alakulására. A nagyobb munkatermelékenységgel rendelkezők körében szignifikánsan
magasabb ár-költség rés számítható a vizsgált időszakban.
A munkatermelékenység és a jövedelmezőség (ROA, ROE) alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a munkatermelékenységét a vizsgált időszak minden évében növelni képes vállalatok jövedelmezősége is növekedett. Ugyanakkor a csökkenő munkatermelékenységet mutatók jövedelmezősége a vizsgált időszak minden egyes évében csökkent. (13. sz. ábra és 3334. sz. mellékletek)
A növekvő jövedelmezőséget (ROA, ROE, ROS) mutató vállalatok körében is növekvő
munkatermelékenység mutatható ki, miközben a csökkenő jövedelmezőséget mutatóknál a
munkatermelékenység szigorúan monotonon csökkent. A két kategóriába sorolható vállalatok
között a munkatermelékenységének alakulása között szignifikáns különbség mutatkozik. (35.
sz. melléklet)
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A harmadik kérdésre válaszolva pozitív kapcsolat mutatható ki a munkatermelékenység és a jövedelmezőség alakulása között a vizsgált időszakban.

13. sz. ábra
Jövedelmezőségi mutatók változása a munkatermelékenység alakulásában

4.2.3. A munkatermelékenység és a piaci részesedés kapcsolata
A vállalati piaci részesedés alakulását vizsgálva egyértelműen megállapítható, hogy a növekedés árát a jövedelmezőség csökkenésével előbb vagy utóbb meg kell fizetni. Miközben
a piacvesztők jövedelmezősége folyamatosan csökken, addig a részesedést növelők a vizsgált
időszak első felének végére csökkenésbe fordul át. Míg 2001-2003. évekre a csökkenőknél és
a növekedőknél is szignifikáns különbség mutatkozik, addig 2004-2006. évekre az árbevételarányos jövedelmezőségnél (ROS) és az eszközarányos jövedelmezőségnél (ROA) már nem
lényeges az eltérés. (36. sz. melléklet)
A vállalati piaci részesedést növelők a munkatermelékenységét is fokozni tudták, míg a piaci részesedést vesztők mutatói csökkenésbe fordult át. Míg a „veszteseknél” ez a csökkenés
2001-2003. évekre nem szignifikáns, addig a növekedőknél lényeges különbséget mutatnak a
tesztek. A számítások során kapott eredményekből az is kiolvasható, hogy a piaci részesedésüket növelő vállalatok átlagos munkatermelékenységi mutatóinak értéke magasabb, mint a
csökkenőké. Ugyanakkor a csökkenők táborába tartozók a vizsgált időszak elején még maga-
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sabb átlagos munkatermelékenységi mutatóval rendelkeztek, a 2004-2006. évekre vonatkozóan pedig az első évek között nincs szignifikáns különbség. (37. sz. melléklet) Ez inkább arra
utal, hogy a piaci részesedés növelésével fokozható a termelékenység, mint hogy a termelékenység fokozásával növelhető a piaci részesedés.
Ezt az állítást támasztja alá a munkatermelékenység és a vállalati piaci részesedés alakulásának vizsgálata során kapott eredmények. A vizsgált időszakban csökkenő munkatermelékenységet mutató vállalatok piaci részesedése is csökkent, miközben a termelékenységet fokozni képes vállalatok sem tudták szignifikánsan növelni piaci részüket. A vizsgált időszak
első és második felének külön-külön történő vizsgálata során kapott eredmények még inkább
alátámasztják a fentieket. (38. sz. melléklet) Hasonló eredményeket mutatnak a jövedelmezőséggel kapcsolatos számítások is. A csökkenő jövedelmezőségű vállalatok részesedése
szignifikánsan csökken, míg a növekvő jövedelmezőséget maguknak tudhatók piaci részesedésének még a növekedése sem minden mutató esetében mutatható ki. (39. sz. melléklet)
A piaci részesedést növelő vállalatok körében a termelékenység javulást főként az átlagos
statisztikai létszám csökkenése, illetve változtatása mellett sikerült elérni. A létszámot csökkentők és a növelők között ugyan nem szignifikáns a különbség, de a tendencia figyelemre
méltó. (40. sz. melléklet)
A negyedik kérdésre válaszolva a vizsgált időszak adatai alapján inkább azt mondhatjuk, hogy a piaci részesedés növelésével fokozható a termelékenység, mint hogy a
termelékenység fokozásával növelhető a piaci részesedés.

Összefoglalva:
A statisztikai adatok elemzésével korreláció is kimutatható ott, ahol a gyakorlatban – elméleti alapok nélkül – az érintettek feltételezik és érzékelik is, hogy a verseny fokozódásával
az ár-költség rés – és így a jövedelmezőség is – csökken. Ezt – a rendelkezésemre álló, a vizsgált időszakra vonatkozó adatokat tartalmazó adatbázisban végzett elemzésekkel – sikerült
egyértelműen ki is mutatnom. A kutatás során alkalmazott koncentrációs mérőszámok alapján
kapcsolat mutatható ki a szakágazatok koncentrációja, az ár-költség rés és a jövedelmezőség
alakulása között. A koncentráltabb szakágazatokban az ár-költség rés és a jövedelmezőségi
mutatók között még szorosabb a kapcsolat.
A kiinduló modell kiegészítése során az előzetes várakozásnak megfelelően pozitív kapcsolat mutatkozik a munkatermelékenység és az ár-költség rés alakulása között a szakágaza-
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tokra vonatkozóan. Ez az eredmény előre jelezte annak a hipotézisnek az igazolhatóságát,
amely a munkatermelékenység jövedelmezőségre gyakorolt hatására irányult.
A munkatermelékenység és a jövedelmezőség között pozitív kapcsolat mutatkozik, növekvő munkatermelékenység a jövedelmezőség növekedésével járt együtt, miközben a
csökkenő munkatermelékenységet mutatók vállalatok jövedelmezősége a vizsgált időszak
minden egyes évében csökkent. Ugyanakkor a jövedelmezőség és a munkatermelékenység
alakulása között is azonos irányú kapcsolat mutatkozik a vállalatok fenti ismérvek alapján
történő vizsgálata során.
Megvizsgáltam azt a szakirodalomban széles körben vitatott állítást, miszerint a nagyobb
termelékenység vezet alacsonyabb költséghez, amely aztán nagyobb piaci részesedést eredményez vagy fordítva. A számítások során a vizsgált időszak adatai alapján inkább azt mondhatjuk, hogy a piaci részesedés növelésével fokozható a termelékenység, mint hogy a termelékenység fokozásával növelhető a piaci részesedés.
2. tézis
A magyar szolgáltató szektorban a piaci részesedésüket növelni tudó kis- és középvállalatok növelték munkatermelékenységüket, miközben a növekedésük árát jövedelmezőségük csökkenésével fizették meg a vizsgált időszakban.
A munkatermelékenységi mutató növekedése számos tényező együttes pozitív vagy akár
negatív változásának eredőjeként is kimutatható. A legkedvezőbb egyirányú pozitív változás a
bruttó hozzáadott érték és az alkalmazotti létszám együttes növekedésével megvalósuló munkatermelékenység emelkedés. A szolgáltató szektor bővülése a gazdaság szereplőinek „gazdagodását” igényli, ami a foglalkoztatottak számának növelésével és/vagy az alkalmazásban
állók jövedelmének növelésével valósulhat meg leginkább jelen gazdasági helyzetünkben.
Ezért kiemelt figyelmet igényel a munkavállalói létszám bővülése mellett megvalósított termelékenységnövekedés alakulása.
A mikro- és kisvállalati kör megfigyelése során különös figyelmet azon tényezők alakulásának szentelek, amelyekre a piac ezen szereplői is hatást képesek gyakorolni. Míg az olyan piaci
tényezőket mint például a kamatváltozás vagy az adózás a mikro- és kisvállalatok csekély mértékben képesek befolyásolni, hiszen nehezen tudnak külföldön leányvállalatot alapítva hitelt
felvenni vagy szabadforrásokat országhatárokon átcsoportosítgatni. De „óriás” beruházásaikkal
sem jutnak hatalmas adókedvezményekhez és még a számukra kiírt pályázatokon is az átlagosak csak ritkán nyerhetnek megfelelő „kapcsolat”, saját forrás vagy referenciák hiányában.
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4.3. A szolgáltató szektor mikro- és kisvállalatainak emberi tényezői
Annak ellenére, hogy az Európai Unió mára a világ legnagyobb egységes piacává vált és
az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország együttes népessége kisebb, mint az Európai
Unióé, aggodalomra ad okot az Unió Egyesült Államokhoz képest növekvő termelékenységi
elmaradása. Az EU-15 egy főre jutó bruttó hazai terméke alig haladta meg az amerikai hasonló adat 70 százalékát 2005-ben, míg 2000-ben még azonos volt. A 2004. évi bővítést követően az új tagok népességének több, mint kilencven százaléka él olyan területen, ahol az
egy főre jutó bruttó hazai termék az EU-25 átlagának 76%-a alatt van, és 66%-a él ott, ahol
még a felét sem éri el.96
Az európai országok kedvezőtlen növekedési adatait leggyakrabban az alacsonyabb átlagos
munkatermelékenységre és foglalkoztatottsági rátára, valamint a rövidebb munkaidőre vezetik
vissza. Ezek az okok azonban nem „önként” választott versenyhátrányok, hanem az európai
„szociális modell” sajátosságaiból következnek, amelyek azonban országonként is meglehetősen vegyes képet mutatnak.
Az egy foglalkoztatottra jutó előállított javak összességének átlagos értékével kifejezett
termelékenység mutatóját a foglalkoztatottak számával szorozva a bruttó hazai össztermékhez jutunk. Ha makroszinten ez az a paraméter, amelyet a növekedési cél mutatójaként javítani szeretnénk, akkor a növekedéshez mikroszinten az egyes szorzótényezők értékének növelésére van szükség.
A kutatás adatbázisát képező adatok elemzése kimutatta, hogy a termelékenység ezen mutatójának értéke meglehetősen eltérően alakul akár vállalati kategóriánként, akár tevékenységenként, vagy megyénként vizsgáljuk. Az átlagos érték meghatározása így meglehetősen nagy
szórással járhat, attól függően, hogy hogyan végezzük a lehatárolást.
A munkatermelékenység, mint parciális mutatószám az alkotó tényezők különböző mértékű és irányú változásának eredőjeként is növekedést mutathat. A mutató értéke növekszik, ha:
• a kibocsátás nagyobb mértékben nő, mint a foglalkoztatottak száma,
• változatlan foglalkoztatottsági szint mellett nő a kibocsátás,
• a növekvő kibocsátást a foglalkoztatottak számának csökkenésével érjük el,
• a kibocsátás változatlansága mellett csökkentjük a foglalkoztatottságot,
• a kibocsátás csökkenése mellett a foglalkoztatottság szintje nagyobb mértékben csökken.

96

GIDDENS, A. [2007]: Europe in the Global Age, Polity Press, Cambridge p. 5.
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Mivel az egyes érintettek a termelékenység növelésének eltérő módjában érdekeltek, ezért
is nélkülözhetetlen, hogy a makro- és a mikroszint stratégiai céljai minél inkább rendszerbe
foglalhatók legyenek. Hiszen míg például a kisvállalatok tulajdonosainak érdeke, hogy a növekvő kibocsátást a foglalkoztatottak számának csökkenésével érjék el, addig az államé (társadalom) a kibocsátás és a foglalkoztatás egyidejű növelése.
Az előző alfejezetekben bemutatott elemzések során már egyértelművé vált, hogy a teljesítmény alakulása meglehetősen eltérő képet mutat a szolgáltató és a nem szolgáltató szektorba
soroltak, valamint a különböző „nagyságrendi” szempontok szerint kategorizált vállalatok között. A szolgáltató szektor a kisvállalatok tényezőellátottságának sajátosságai, valamint az ismeretháttér feldolgozása alapján harmadik hipotézisem a következőképpen fogalmaztam meg:
3. hipotézis
A szolgáltató szektorban működő magyar mikro- és kisvállalatok teljesítményének
alakulását az alkalmazotti létszám alakulása és annak képzése nagyobb mértékben
befolyásolja, mint a középvállalatokét.

Ennek a hipotézisnek az igazolásához az alábbi kérdések megválaszolásával jutok el:
1) Kimutatható-e szignifikáns különbség a mikro-, kis- és középvállalatok teljesítménye és
átlagos statisztikai létszámváltozása között?
2) Nagyobb hatással vannak-e a mikro- és kisvállalatok teljesítményére a munkaerőt képviselő faktorok, mint az egyéb piaci tényezők?
3) Kimutatható-e, hogy az alkalmazottak képzése fokozza a mikro- és kisvállalatok teljesítményét?
4) Kimutatható-e, hogy a mikro- és kisvállalatok körében legkritikusabb tényező a munkaerő?

4.3.1. A KKV-k teljesítményének és alkalmazottainak alakulása
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2001 és 2006 között évente átlagosan mindössze 0,32%-kal növekedett a foglalkoztatottak száma Magyarországon. A közzétett adatok
szerint az iparban közel egy százalékos a csökkenés, míg a szolgáltatók körében 1,44% a növekedés.97 Az alkalmazotti létszám hasonló alakulása a 6. sz. és a 12. sz. mellékletből is kiolvasható. A teljes mintában szereplő vállalatok adatai alapján a nem szolgáltatóknál 1,59%-os
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Forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl2_01_04ic.html.
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a létszámcsökkenés, a szolgáltatóknál közel 1%-os (0,98%) a növekedés, a szűkített mintában
(57 282 vállalat) 1,20%, illetve 1,12%. (12. sz. melléklet)
15. sz. táblázat
Átlagos statisztikai állományi létszám alakulása 2001-2006. között
Vállalat
Mikro

Kis

Közép

2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005

Nem szolgáltatók

98,50%

102,31%

94,33%

97,40%

97,90%

101,27%

102,68%

101,77%

100,21%

100,25%

99,35%

100,04%

99,60%

97,59%

97,62%

104,32%

104,09%

105,40%

102,25%

102,67%

Nem szolgáltatók

97,43%

98,05%

100,17%

98,48%

99,35%

Szolgáltatók

99,75%

101,88%

101,59%

101,35%

102,51%

Szolgáltatók
Nem szolgáltatók
Szolgáltatók

A 15. sz. táblázatból kiolvasható, hogy a szűkített mintában szereplő mikro-, kis- és középvállalatok közül a szolgáltatók foglalkoztatottainak éves átlagos változása növekedést, míg
a nem szolgáltatóké csökkenést mutat. A szolgáltató mikrovállalatok éves átlagos növekedése
1,23%, a kisvállalatoké 3,74%, míg a középvállalatoké csak 1,41%. Ez a középvállalatok
esetében 6 126 fő létszámnövekedést, a mikro- és kisvállalatoknál közel hatszoros (35 991 fő)
emelkedést jelent 2001. évről 2006. évre vonatkozóan.
A szolgáltatók teljesítményének alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a mikrovállalatok mintájában a 4,38%-os értékesítés nettó árbevétel éves átlagos növekedése mellett
az igénybe vett szolgáltatások értéke 4,58%, a személyi jellegű ráfordítások értéke 9,56%, így
az adózás előtti eredményé a félszázalékot (0,49%) sem érte el. A kisvállalatok körében a
9,16%-os értékesítés nettó árbevétel éves átlagos növekedése, mellett az adózás előtti eredményé több, mint hét százalékos (7,71%), a középvállalatoknál 8,04% és 5,48% az éves átlagos növekedés. (41. sz. melléklet)
Az átlagos statisztikai állományi létszám és a bruttó hozzáadott érték változását tekintve az
ábrából is jól látható, hogy a mikrovállalatok létszámváltozásának csökkenése mellett az előállított bruttó hozzáadott érték változása növekedést mutat. Miközben a kisvállalatok görbéi is
hasonló képet mutatnak, addig a középvállalatok létszámváltozását ábrázoló vonal emelkedő
és ezen vállalatok létszám- és bruttó hozzáadott értékváltozásai között van a legnagyobb távolság.
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14. sz. ábra
KKV-k létszám és bruttó hozzáadott érték változásának alakulása
A munkatermelékenység alakulását tekintve (2. sz. melléklet) a mikrovállalatok az 1,23%os éves átlagos létszám növekedése mellett 3,37%-os éves átlagos egy főre jutó bruttó termelési érték növekedést értek el a vizsgált időszakban, a kisvállalatoknál 3,74% - 4,38%, míg a
középvállalatoknál 1,41%-os átlagos éves létszámnövekedés mellett csak 1,62%-os éves átlagos termelékenység emelkedés mutatható ki.
A részletesebb számítások alapján megállapítható, hogy az átlagos statisztikai létszámot
növelő mikro- és kisvállalatok termelékenysége csökkent, míg a létszámot csökkentőké és
változtatóké növekedett a vizsgált időszakban. (15. sz. ábra) A szórásanalízis azt is alátámasztja, hogy míg a vizsgált időszak első éveiben szignifikáns különbség mutatkozik az alkalmazottak számát növelők és csökkentők termelékenységi mutatóiból képzett faktorai között, addig a követő években a különbség csökken és a kapott eredmények nem mutatnak lényeges eltérést a két csoportba tartozó mikro- és kisvállalatok mutatói között. A 2006. évi
adatok alapján a mikrovállalatok körében a különbség ismét szignifikáns, de már a létszámot csökkentők mutatójának értéke a nagyobb. (42. sz. melléklet)
Az is megfigyelhető, hogy a létszámot csökkentő mikro- és kisvállalatoknál a növekvő
munkatermelékenység mellett is csökkent az eszközarányos jövedelmezőség (ROA) ugyanakkor a létszámot növelőknél ellentétes a tendencia a vizsgált időszak adatait tekintve. A két
kategóriába tartozók között a különbség szignifikáns. Az alkalmazottak számát növelő mik-
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rovállalatok eszközarányos jövedelmezősége (ROA) az előző évek növekvő tendenciáját követően a 2006. évben csökken. (43. sz. melléklet)

15. sz. ábra
Munkatermelékenység alakulása a mikrovállalatoknál
A foglalkoztatottságot növelők körében kimutatható eszközarányos jövedelmezőség növekedése az árbevétel-arányos jövedelmezőség (ROS) esetében nem mutatható ki, ami arra utal,
hogy a termelési tényezők arányának (létszám-eszköz) változása kedvezően befolyásolta
ugyan az eszközarányos jövedelmezőség alakulását, de a teljesítmény csökkenése más mutatókban egyértelműbben nyomon követhető.
Mivel a középvállalatoknál a fenti tendenciák nem mutathatók ki, ezért nem tévedünk akkor, ha az első kérdésre megválaszolva kijelentjük, hogy a szolgáltató szektorban működő
mikro- és kisvállalatok teljesítményének alakulását az alkalmazotti létszám alakulása
nagyobb mértékben befolyásolja, mint a középvállalatokét.

4.3.2. A munkaerő hatása a mikro- és kisvállalatok teljesítményére
A vállalati adatok elemzése során kapott eredmények alátámasztását és az ok-okozati kapcsolatok szélesebb körű feltárását a beérkezett kérdőívek feldolgozásától vártam. (A kérdőíves
felmérés módszertanának részleteit és a kitöltésre került kérdőív kivonatát az 1. sz. függelék
tartalmazza.) A kérdőív kitöltése során a megkérdezettek öt fokozatú LIKERT-skálán értékel-
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ték, hogy mennyire elégedettek a felsorolt 14 tényezővel. (1 = egyáltalán nem elégedett, 5 –
teljesen elégedett.)
A válaszadók a „Mennyire elégedett az Ön és a munkavállalói közötti kapcsolattal” kérdésre adták a legmagasabb pontokat. Erre a kérdésre számítható a legmagasabb átlag (4,20) és a
legnagyobb egyetértés is ennél a kérdésnél tapasztalható. A relatív szórás itt a legkisebb
(15,56%), ami azt a gyakorlati tapasztalatot erősíti, miszerint a mikro- és kisvállalatok tulajdonosai jó kapcsolatot igyekeznek tartani munkavállalóikkal.
Az átlag alatti és az átlag fölötti választ adók külön csoportja szerint vizsgálódva megállapítható, hogy az átlag fölötti értéket adók átlagos jövedelmezőségi mutatója (ROA) magasabb,
mint az átlag alatt értékelőké. Ugyancsak magasabb átlagos jövedelmezőség (ROA) számítható a „Munkavállalói szakmai hozzáértésével” kérdésre adott értékek elemzése során.
Kiemelendő a „Munkavállalói informatikai képzettségével” kérdésre adott válasz, amelyre
az átlag fölötti értéket adók mind átlagos jövedelmezőségi (ROA), mind átlagos munkatermelékenységi mutatóira magasabb értékek számíthatók, mint az átlag alatt pontozók esetében.
Megfigyelhető az is, hogy ez az a kérdés, amely a legkisebb átlagot (3,63) érte el a munkavállalókra vonatkozó kérdések között, ami megerősíti azt a tapasztalatot, miszerint a szolgáltató szektorban fokozódnak a munkavállalók megfelelő számítástechnikai felkészültsége
iránti elvárások.

16. sz. ábra
Munkatermelékenység alakulása a
„Munkavállalói informatikai képzettségével” kérdésre adott válasz alapján
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Legalacsonyabban „A munkaerőpiacon elérhető munkavállalók képzettségével és naprakész ismereteivel” kérdést értékelték a válaszadók (átlag 2,79). (16. sz. táblázat) Ennél a kérdésnél is magasabb átlagos értékek számíthatók az átlag fölötti értéket adók körében mind a
jövedelmezőségi (ROA), mind a munkatermelékenységi mutatókra vonatkozóan.
A mikro- és kisvállalatok körében a munkavállalói „fontosság” feltételezésének elfogadását tovább erősíti, ha kimutatható, hogy a tényezők között szignifikáns módon jelenik meg
egy vagy több azok közül, amelyek az alkalmazottakkal kapcsolatosak. Ezeket a tényezőket a
faktoranalízis segítségével határoltam el. A faktoranalízis eredményeit a (44. sz. melléklet), a
14 tényezőre vonatkozó értékelés összefoglalását a 16. sz. táblázat tartalmazza.
16. sz. táblázat
A kérdőívet kitöltő vállalatok száma vállalati kategóriák szerint
Faktor
1

2

3

4
5

6

Mennyire elégedett?

Átlag

Medián

Szórás

Ön és a munkavállalói közötti kapcsolattal

4,20

4

0,65

Munkavállalói ügyfelekkel való kapcsolatával

4,15

4

0,70

A munkavállalói munkaidő kihasználásával

3,66

4

0,94

Vállalkozása hatékonyságával

3,55

4

0,80

Vállalkozása likviditásával

3,23

3

1,12

Vállalkozása jövedelmezőségével

3,07

3

0,98

Munkavállalói egymás közötti kapcsolatával

4,16

4

0,75

Munkavállalói szakmai hozzáértésével

4,06

4

0,77

Munkavállalói informatikai képzettségével

3,63

4

1,04

A rendelkezésre álló terület kihasználtságával

3,97

4

0,96

A tárgyi eszközök kihasználtságával

3,85

4

0,87

Saját vezetői készségeivel

3,66

4

0,76

A munkaerőpiacon elérhető munkavállalók képzettségével és naprakész ismereteivel

2,79

3

0,81

A vevők fizetési moráljával

2,92

3

1,20

Együtt

3,64

4

0,47

Megállapítható, hogy az 1-es és 3-as faktorokat alkotó tényezőkre adott értékelések átlaga
(egy kivételével) rendre a főátlag (3,64) fölött van.
„A vevők fizetési moráljával” tényező elhagyásával megismételve a faktoranalízist a faktorok száma 5-re csökken, amelyek a 13 megmaradt változó által képviselt adatállomány szórását 67,445%-ban magyarázzák98. (45. sz. melléklet)
98

A modell javítgatásának lehetőségeiről és a faktorelemzés buktatóiról bővebb információ SZÉKELY MÁRIA –
BARNA ILDIKÓ [2005].
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A faktorokat rendre „Szociometria” (1), „Mutatók” (2), „Kompetencia” (3), „Kapacitás”
(4) és „Képességek” (5) neveztem el. A három munkaerővel kapcsolatos faktor együttes magyarázó ereje 40,595%, ami több, mint 60 százaléka a modell teljes magyarázó erejének.
A vállalati adatbázis alapján kapott eredményeket a kérdőívet kitöltők véleményei is alátámasztják, miszerint a szolgáltató szektorban működő mikro- és kisvállalatok teljesítményének alakulására a munkaerőt képviselő faktorok nagyobb hatással vannak, mint az
egyéb piaci tényezők.

4.3.3. Az alkalmazottak képzése és a mikro- és kisvállalatok teljesítménye
A hipotézis második részének igazolására ugyancsak a kérdőíves felmérést használtam fel.
A kérdőíves felmérés alapján a megkérdezettek kevesebb, mint 52%-a képezte tovább dolgozóit 2003-2005. években. A vizsgált három év átlagában a dolgozók mindössze 25,53%-a vett
részt munkájához kapcsolódó továbbképzésen. Egy fő továbbképzésére átlagosan 78 072 forintot költöttek egy év alatt a megkérdezett vállalatok.
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Átlag

Medián

Szórás

Nincs továbbképzés

Átlag

Medián

Szórás

Van továbbképzés

Átlag

Medián

Szórás

Összesen

Könnyen lehet találni megfelelő munkaerőt.

Fontos a képzés.

A képzéssel növelhető a versenyképesség és hatékonyság.

A képzés ráfordításai megtérülnek.

Nem éri meg a saját dolgozót továbbképezni.

A munkaadók „munkaerőtakarékos” megoldásokra törekszenek.

17. sz. ábra
„Mennyiben ért egyet a következő kijelentésekkel”?
A válaszadók 1-től 5-ig értékelték a „Mennyiben ért egyet a következő kijelentésekkel”?
kérdőívrészt; 1 jelentette azt. hogy egyáltalán nem ért egyet, 5 azt, hogy teljesen egyetért. Az
ábrából jól látható, hogy nem könnyen találnak a megkérdezettek megfelelő szakképzettségű
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munkavállalót a munkaerőpiacon (átlag 2,61) és fontosnak tartják a képzést, az ismeretek,
készségek és a magatartás alakítását is a szervezeti célok teljesítése és az egyéni megelégedettség céljából (4,12).
Nagyobb véleménykülönbség mutatkozik a képzés ráfordításainak megtérülésére és
egyáltalán a saját dolgozók továbbképzésére vonatkozó kérdésekben azon megkérdezettek
között, akiknél van továbbképzés és akiknél nincs. Abban viszont, mind a két kategóriába
tartozó válaszadók egyetértenek, hogy a „munkaadók egyre inkább „munkaerőtakarékos”
megoldásokra törekszenek. Erre a kérdésre adott válasz esetében legmagasabbak az átlagok és
itt a legkisebb a relatív szórás értéke is (átlag 4,39-4,29, relatív szórás 19,85%-18,58%).
A képzést, az ismeretek, készségek és a magatartás alakítását az átlagnál fontosabbnak
tartók mutatóiból magasabb átlagos munkatermelékenység (VTK_M1) és jövedelmezőség
(ROA) számítható, mint azok körében, akik az átlagosnál alacsonyabb pontszámot adtak erre
a kérdésre. Az alkalmazottak képzését fontosnak tartók átlag alatti, illetve átlag fölötti csoportjai között szignifikáns különbség mutatkozik mind a termelékenység (VTK_M1), mind
az eszközarányos jövedelmezőség (ROA) tekintetében az utóbbiak javára. (46. sz. melléklet)
A képzés ráfordításaink megtérülésére vonatkozó állítás átlag alatti és átlag fölötti kategóriákba tartozók szerint vizsgálata kimutatja, hogy az átlag fölötti értéket adók átlagos munkatermelékenységi (VTK_M1) és jövedelmezőségi mutatói (ROA) magasabbak, mint az átlag
alatt értékelőké. Az elvégzett tesztek eredményei alapján azonban nem mutatható ki lényeges
különbség a vizsgált mintában.
Külön vizsgálva a továbbképzők és a nem képzők csoportját megállapítható, hogy ahol van
továbbképzés ott az átlag fölötti kategóriába tartozók munkatermelékenységi (VTK_M1) és
jövedelmezőségi (ROA) mutatói magasabb értéket mutatnak. A nemparaméteres tesztek
eredményeit a t-próba is megerősíti, amely szerint az eszközarányos jövedelmezőség (ROA)
átlagai között kimutatható a szignifikáns különbség a két csoportba tartozók között, viszont a
munkatermelékenység (VTK_M1) átlagértékei között nincs lényeges különbség a vizsgált
időszakra vonatkozóan. (47. sz. melléklet)
Az alkalmazottak képzése meglehetősen fontos a szolgáltató szektorban működő mikro- és
a kisvállalatok körében, de a gyakorlati tapasztalatok és a minta alapján végzett számítások is
azt támasztják alá, hogy nem minden vállalatnál térülnek meg a munkaerőbe történő befektetések. A harmadik kérdésre válaszolva az alkalmazottak képzése fokozza a vállalatok
jövedelmezőségét, de ez nem feltétlenül a munkatermelékenység növekedésén keresztül
jelent meg a vizsgált időszakban.
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Összefoglalva
A szolgáltató szektorban működő mikro- és kisvállalatok munkavállalói létszámának változása mind a munkatermelékenység, mind a jövedelmezőség alakulásában szignifikáns különbözőséget mutat a vizsgált időszakban, miközben a középvállalatok körében még a tendenciák is eltérőek. A vállalati adatok alapján a szolgáltató szektorban működő mikro- és
kisvállalatok teljesítményének alakulását az alkalmazotti létszám változása nagyobb
mértékben befolyásolja, mint a középvállalatokét.
A kérdőívek kiértékelése során kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a munkaerővel kapcsolatos kérdésekkel az átlagnál elégedettebbek jobb teljesítményt értek el a vonatkozó időszakban. Az elvégzett faktoranalízis alapján az is megállapítható, hogy a humántényezőt képviselő faktorok nagyobb hatással vannak a szolgáltató szektorban működő mikroés kisvállalatok teljesítményére, mint az egyéb rövid távon befolyásolható piaci tényezők.
A szolgáltató szektorban működő megkérdezett mikro-, és kisvállalatok elégedetlenek a
munkaerőpiacon elérhető munkavállalók képességével és képzettségével viszont dolgozóik
fejlesztését sem igazán vállalják fel. Egyértelmű, hogy a mikrovállalatok körében a „leggyengébb láncszem” a humán tényező, így minden döntéshozó a minimális szint szorítására
törekszik.

3. tézis
A szolgáltató szektorban működő magyar mikro- és kisvállalatok teljesítményének
alakulását az alkalmazotti létszám és annak képzettsége nagyobb mértékben befolyásolja, mint a középvállalatokét.
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Dolgozatomban igyekeztem betekintést nyújtani a verseny és a vállalati teljesítmény elméletének nemzetközi és hazai megközelítéseiről, mérhetőségének gyakorlati problémáiról.
Kutatásom során a szolgáltató szektorban működő kettős könyvvitelt vezető vállalatokra fókuszáltam a XXI. század elején rendelkezésre álló adatok alapján. A szektor egyre fokozódó
gazdasági jelentősége ellenére a szakirodalom tanulmányozása során nem csak a
szolgáltatásgazdaságtan szerény kidolgozottságával kellett szembesülnöm, hanem az elmúlt
közel két évtized vizsgált területet jellemző stratégiát nélkülöző gazdaságpolitikájával is.
Az ismeretháttér feldolgozása során egyre világosabbá vált számomra, hogy a kilencvenes
években „fellángolt” vállalati teljesítmény számbavételére irányuló kutatások száma jelentős
mértékben csökkent és főként a feldolgozóiparra fókuszáló tanulmányok a nemzetgazdasági
ág gazdasági súlyának mérséklődésével szinte még nagyobb mértékben veszítettek jelentőségükből. Az is megállapítható, hogy az alkalmazott módszertan és a megszületett eredmények
egy része mára elavult, nagyobb hiányosság, sőt egyenesen „pazarlás”, hogy a kutatók által
bizonyított eredmények, de még a tanulmányokból tényként kiolvasható információk is csak
korlátozott mértékben kerültek hasznosításra a gyakorlatban.
Az empirikus kutatás során – még ma is – fokozatosan meg kellett küzdenem a szakirodalom széles körében tárgyalt azon nehézségekkel, amelyek az általánosan elfogadott és alkalmazott definíciók és az egységes osztályozási rendszer hiányosságaira vezethetők vissza. Nem
egyedi eset, hogy a megjelenő publikációk, még ha elvileg azonos forrásból származnak is,
gyakran eltérő aggregátumokat közölnek.
A vállalati teljesítmény fogalomrendszerének általános elfogadottsága és alkalmazása, valamint alakulásának dinamikus kutatása egyre égetőbbé válik mind a szolgáltató szektor, mind
a kis- és középvállalatok tekintetében. A szektor és a KKV-k vitathatatlan nemzetközi és hazai előretörése következtében meglehetősen fontos lenne az egyes szereplők teljesítményének
számbavételére irányuló kutatások kiterjesztése és az eddigi tapasztalatok továbbfejlesztése.
Legfontosabb számomra, hogy elértem kutatási célomat, sikerült feltérképeznem a nemzetközi szakirodalomban széles körben alkalmazott módszerekkel a piaci verseny hatását a
Magyarországon működő vállalatok teljesítményére. Hipotéziseim bizonyítását egy olyan
időszakra vonatkozóan végeztem, amelyben a bruttó hazai termék évenkénti átlagos növekedése meghaladta a négy százalékot (4,25%). A gazdaság bővülése a vállalati adatokból
számítható bruttó hozzáadott érték alakulásában is nyomon követhető mind a teljes mintára
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(95 214 vállalat), mind a szűkített adatbázisban maradt (57 282) vállalat összesített adatai
alapján.
A vállalatok közötti méret-gazdaságosságon alapuló jövedelmezőségi különbségeken túl a
vizsgált időszakban és vállalati körben nem igazolható a „klasszikus hagyományt követő”
ipari közgazdászok azon feltételezése mely szerint az értékesítők koncentrációja általában az
ágazat profitját növeli azáltal, hogy megkönnyíti a piac felosztását. Számos kutatás az ágazat,
illetve szakágazat átlagos jövedelmezősége és a koncentráció között pozitív és szignifikáns
kapcsolatról számol be. Az első hipotézis bizonyítása során azonban egyértelművé vált, hogy
a kevésbé koncentrált szakágazatokban működő vállalatok jövedelmezőségi mutatói magasabb értéket mutatnak. A részletesebb vizsgálatok azt is kimutatják, a tőkearányos (ROE) és
az eszközarányos jövedelmezőség (ROA) esetében minden egyes vizsgált évben, az
árbevételarányos jövedelmezőség (ROS) esetében pedig 2003. évtől a szolgáltató szektorba
tartozó szakágazatok átlagos jövedelmezőségi mutatói nagyobb értékkel szerepelnek a 70%nál magasabb koncentrációba tartozó szakágazatokban.
Az is bizonyítást nyert, hogy a koncentráció fokozódása a jövedelmezőség ellentétes irányú
változásával járt együtt, és a szolgáltatók körében a csökkenő koncentrációt mutató szakágazatokban működők átlagos jövedelmezősége szignifikánsan magasabb a vizsgált időszakban.
A vállalati teljesítmény és a piaci részesedés kapcsolatának vizsgálatával azt az ipari közgazdaságtannak egy nem klasszikus, a nemzetközi szakirodalomban „revizionista” felfogását teszteltem, amelynek alapvető feltételezése az, hogy bizonyos ágazatokban az értékesítők között
tartós hatékonyságkülönbségek vannak. Mivel a hatékonyabb vállalkozások általában egyrészt
riválisaik számlájára növekednek, másrészt jövedelmezőbbek, ezért a különbségek általában
pozitív ágazaton belüli korrelációt generálnak a részesedés és a jövedelmezőség között. Ezenfelül annál lényegesebbek egy ágazatban a hatékonyságbeli különbségek, minél kevésbé egyformák a piaci részesedések (így minél magasabb a piaci koncentráció) és minél magasabb az
élvonalbeli cégek profitja (így minél magasabb az ágazat átlagos jövedelmezősége).
Az alapmodell nemzetközi irodalomban fellelhető kiegészítéseivel, valamint a saját kutatási
részeredményeim alapján olyan regressziós egyenletet sikerült felírnom, amely a magyar vállalati adatokkal működőképes. A modell mind magyarázó erejében, mind megbízhatóságában
és még validitását tekintve is megfelel a regresszióelemzéssel szembeni követelményeknek.
A modell Beta-i alapján az ár-költség rést a szolgáltatók befolyásolják legjobban. A koncentráció (CR4t0) mint az alapmodellben negatív kapcsolatot mutat az ár-költség rés alakulásával. Hasonlóan negatív kapcsolat mutatkozik a vizsgált időszak első évében a kibocsátásra
jutó összes eszköz értékével (K_S_Rt0). Figyelemre méltó és az előzetes várakozásnak meg114
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felelően pozitív kapcsolatot jelez a termelékenység (VTK_M1ti) hatása a modellben. Pozitív
a kapcsolat a szakágazatok kibocsátásának százalékos növekedésével (Gt/t-1) és a földrajzi
szóródás indexével (IGEODt6) is. Ez utóbbi változó nagyobb mértékben befolyásolja az árköltség rés alakulását, mint az egyes szakágazatok piacának bővülése.
A vizsgálati körbe tartozó magyar vállalati adatokkal végzett számítások alapján egyértelműen megállapítható, hogy a piaci részesedés növelésének árát a jövedelmezőség csökkenésével előbb vagy utóbb meg kell fizetni. Miközben a piacvesztők jövedelmezősége folyamatosan csökkent, addig a részesedést növelőké a vizsgált időszak első felének végére csökkenésbe fordult át.
A vállalati piaci részesedést növelők a munkatermelékenységét is fokozni tudták, míg a piaci részesedést vesztők mutatói csökkenésbe fordult át. Míg a „veszteseknél” ez a csökkenés
2001-2003. évekre nem szignifikáns, addig a növekedőknél lényeges különbséget mutatnak a
tesztek. A számítások során kapott eredményekből az is kiolvasható, hogy a piaci részesedésüket növelő vállalatok átlagos munkatermelékenységi mutatóinak értéke magasabb, mint a
csökkenőké. Ugyanakkor a csökkenők táborába tartozók a vizsgált időszak elején még magasabb átlagos munkatermelékenységi mutatóval rendelkeztek, a 2004-2006. évekre vonatkozóan pedig az első évek között nincs szignifikáns különbség. Ez inkább arra utal, hogy a piaci
részesedés növelésével fokozható a termelékenység, mint hogy a termelékenység fokozásával növelhető a piaci részesedés.
A feldolgozott szakirodalom, gyakorlati tapasztalataim és a saját kutatási részeredményeim
is a szolgáltató szektorban működő kisvállalatok teljesítményének vizsgálata során egyre inkább azon tényezőkre irányított a figyelmem, amelyekre a piac ezen szereplői is hatást képesek gyakorolni.
Az alkalmazotti létszám alakulásának hatása a vállalati teljesítményre már az összesített
vállalati adatokból is kimutathatóvá vált. A részletesebb számítások alapján viszont már egyértelműen megállapítható, hogy az átlagos statisztikai létszámot növelő mikro- és kisvállalatok munkatermelékenysége csökkent, míg a létszámot csökkentő és változtatóké növekedett a vizsgált időszakban.
A részletesebb számítások azt is alátámasztják, hogy míg a vizsgált időszak első éveiben
szignifikáns különbség mutatkozik az alkalmazottak számát növelők és csökkentők munkatermelékenysége között, addig a követő években a különbség csökken és a kapott eredmények
nem mutatnak lényeges eltérést a két csoportba tartozó mikro- és kisvállalatok teljesítménye
között. A 2006. évi adatok alapján a mikrovállalatok körében a különbség ismét szignifikáns, de már a létszámot csökkentők mutatójának értéke a nagyobb.
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A munkaerő mikro- és kisvállalati teljesítményre gyakorolt hatásának mélyrehatóbb kapcsolatát az összegyűjtött kérdőívek feldolgozása során kapott eredmények is megerősítik. Így
a vállalati adatbázis alapján kapott eredményeket a kérdőívet kitöltők véleményei is azt támasztják alá, hogy a szolgáltató szektorban működő mikro- és kisvállalatok teljesítményének alakulására a munkaerőt képviselő faktorok nagyobb hatással vannak, mint az
egyéb piaci tényezők.
Az is bizonyítást nyert, hogy az alkalmazottak képzése meglehetősen fontos a szolgáltató
szektorban működő mikro- és a kisvállalatok körében, de a gyakorlati tapasztalatok és a minta
alapján végzett számítások is azt támasztják alá, hogy nem minden vállalatnál térülnek meg a
munkaerőbe történő befektetések. Az alkalmazottak képzése fokozza a vállalatok jövedelmezőségét, de ez nem feltétlenül a munkatermelékenység növekedésén keresztül jelent meg a
vizsgált időszakban.
A felépített modell regresszióelemzés során ellenőrizendő feltételeinek teljesülése és a modell validitásának véletlen mintavételen, valamint az egyes ágazatokra kidolgozott és publikált
eredményei arra engednek következtetni, hogy másodlagos kutatási célom is teljesülhet. A
regressziós egyenlet megfelel annak az elvárt és ugyanakkor remélt célomnak, miszerint a
nemzetközi gyakorlatban kidolgozott és alkalmazott módszerekből kiindulva - a magyar sajátosságok figyelembevételével - a gyakorlati munkában is hasznosítható modellt készítsek. A
megjelent publikációk és a konferencia előadásokat követő visszacsatolások alapján azonban
a módszertan részletesebb kidolgozására, széleskörű hozzáférhetőségére és tesztelésére van
még szükség, hogy a gyakorló szakemberek számára alkalmazható eszközként szolgálhasson.
A témám feldolgozása során számos további kutatási irány lehetőségére is bukkantam,
amelyek kidolgozásához és rendszerbe foglalásához reményeim szerint jelen értekezésem
kiindulási alapot szolgáltathat. A szolgáltatások és a kis- és középvállalatok többszintű fogalomrendszerének egységes kidolgozása, valamint általános elfogadottsága lehetővé tenné
mind a vizsgált tevékenység, mind a „szervezeti” dimenzió részletesebb kidolgozását és egységbe foglalását.
• A szolgáltató szektor gazdasági súlyára és annak növekedésére való tekintettel a szektorban tevékenykedőkről több (nem csak pénzügyi jellegű) és jobb minőségű adatokra
lenne szükség. Célszerű lenne egy olyan adatbázis létrehozása, amely az alanyok, a
szabályozásban (jogszabályok megalkotásának folyamatában) résztvevők és a kutatók
számára (kutatási céllal) korlátlanul hozzáférhető lenne.
• A jelenleg elérhető adatok megbízhatóságát és összehasonlíthatóságát is nagymértékben
növelné, ha a ma alkalmazott „adóvezérelt” könyvvitel helyett megvalósulna a kettős
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könyvvitel és a közzétett beszámolók „egyszerűsített” változatának kidolgozása és választásának motiválása. A jelenleg hatályos számviteli, a társasági adó és osztalékadóról
szóló törvény (Tao), illetve az egyéni vállalkozók könyvvezetését szabályozó személyi
jövedelemadóról szóló törvények könyvvezetésre és beszámoltatásra vonatkozó előírásai egységesítve – vállalkozási formától függetlenül - kerülhetnének szabályozásra. A
könyvvezetés zárt rendszerének követelményét megtartva az „egyszerűsítés” egyrészt a
választási lehetőség szűkítését, másrészt a beszámoló tartalmának és formájának átalakítását – „egy oldalas beszámoló” – jelentené. A választási lehetőségek korlátozása alatt
értem például az alábbiak előírását:
o az eszközök állományának csökkenésére csak a FIFO módszer,
o az értékcsökkenés elszámolásánál csak a Tao kulcsainak alkalmazása,
o a követelések, kötelezettségek elengedésére, beszámítására vonatkozó tranzakciók
tilalma,
o részesedések és értékpapírok adás-vétele, bérbe-letétbe helyezése, majd ezen
ügyletekhez kapcsolódó átalakulások,
o tagoknak, tulajdonosoknak, közvetlen hozzátartozóiknak vállalati pénzeszközök
kölcsönbe-, letétbeadása,
o az értékhelyesbítés, valós értéken törénő értékelés tilalmát,
o a mérlegen kívüli tételek, pénzügyi instrumentumok megléte esetén, stb. az „egy
oldalas beszámoló” választásának tilalmát. Minden olyan elszámolás és tétel alkalmazásának tilalma, amelyek a gyakorlatban a „jóhiszemű„ vállalati körben
nem jelennek meg.
o Az „egy oldalas beszámoló” a tranzakciók volumenétől függően, akár valóban egy
oldalas is lehetne, beleértve a kiegészítő mellékletet is.
A választási lehetőségek szűkítése és „egy oldalas beszámoló” jelentősen egyszerűsítené az elszámolásokat, miközben csökkentené a visszaélések lehetőségét.
Azok a gazdasági szereplők, amelyek nem szeretnék korlátok közé szorítani magukat, a Magyar Könyvvizsgáló Kamara nyilvántartásában szereplő független
„kisvállalati” szakértőjétől kötelező egyszerűsített ellenőrzést kellene kérnie az első üzleti év végén, majd ötévenként vagy a megszűnéskor. A szakágazat sajátosságainak megfelelő vizsgálati program alapján vizsgáló „kisvállalati” szakértőt
mindig rotálni kellene.
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• A számviteli törvényben kellene előírni többek között:
o a költség, ráfordítás fogalmát,
o a leltár összeállítási kötelezettséget minden a számviteli adatokon alapuló adatszolgáltatás teljesítését megelőzően, például ÁFA bevallás,
o a saját előállítású eszközök önköltségszámítási szabályzatának alkalmazását a tevékenység sajátosságainak figyelembevételével,
o a könyvvizsgálatra nem kötelezett vállalatok ötévenkénti vagy megszűnéskori ellenőrzését független a „kisvállalati szakértői adatbázisból” véletlenszerűen kiválasztott könyvvizsgálóval, stb.
• A „legkisebbek” (mikrovállalatok) adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében
„könyvviteli centereket” lehetne létrehozni, amelyekben nem csak a könyvelési és az
adózási feladatokat végeznék el, hanem a „továbbképzést” is támogatnák. Ezeknek a
központoknak a munkájában közreműködhetnének a kamarák is (például a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara, a Kereskedelmi és Iparkamara stb.).
• Nemcsak a köz- és a felsőoktatás résztvevőinek kompetencia alapú képzésére lenne
szükség, hanem olyan a szükséges és elégséges ismeretekkel nem rendelkező KKV-k
tulajdonosai és menedzserei számára kidolgozott továbbképzési rendszerre, amely egyrészt szakmai felügyelet, másrészt legalább időszakos ellenőrzés mellett egymásra épülő
modulokból állna (vállalatvezetői jogosítvány).
• A megvédett disszertációk gyakorlati hasznosulása érdekében a szolgáltató szektor versenyképességét és a KKV-k menedzselését segíthető tudományos kutatásokat egy nyilvánosan elérhető adatbázisba kellene foglalni, a témavezetők, a szerzők, a szabályozásban résztvevők és az érdeklődő gyakorló vállalatvezetők/menedzserek számára fórumot
kellene biztosítani.
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