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Összefoglaló

A TOP 1500 konjunktúra mutatói 1998-2000-ben, %

Felvételek
Mutatók 1998. december

(TOP98/3)
1999. július
(TOP99/1)

2000. január
(TOP2000/1)

Becslések
1998 1999 1999 2000

A forgalom nominális növekedése az
előző évhez képest 32–42 11–19 7–12 12–14

Az árbevételt növelő cégek aránya 83 81 84 77
Nyereséges cégek aránya 82 – 85 87
Javuló eredményességű cégek aránya – 54 55 –
Létszám alakulása az előző évhez

képest 0,8–1,1 3,1–3,5 –1–2,6 1,6–4,0
Létszámot bővítő cégek aránya 48 38  31 40
Bruttó bérek növekedése az időszak

végén (megelőző év decemberi bér-
színvonal = 100%) 17–18 13–15 12–13 9–10

Kapacitások kihasználtsága 80–86 – 78–82 80–83
Kapacitások kihasználását javító cégek

aránya 43 –  30 38
A rendelésállomány várható növekedésé-

vel számoló cégek aránya 50(1  49(1 59(1

A beruházási volument növelő cégek
aránya 56 36  42 35(2

A cég által termelt termékek belföldi
árainak növekedési üteme

                         Gyorsabb lesz
                         Nem változik
                         Lassabb lesz

–
–
–

  8
54
39

  6
46
49

16
49
35

A cég gazdasági helyzete jelenleg
                         Jó
                         Közepes
                         Rossz

48
45
  7

36
51
13

40
50
11

A cég gazdasági helyzetének várható
változása a következő fél évben

                         Javul
                         Nem változik
                         Romlik

48
42
10

49
39
12

55
39
 6

1: A következő félévben várható rendelésállomány nagysága a megelőző év azonos időszakához
    képest
2: 2000. első félévben
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1. 1995-98 között összesen 2297 vállalkozás került legalább egyszer a legnagyobb feldol-
gozóipari cég 1500-as csoportjába. Ez a szám arra mutat, hogy az 1995-98 közötti – az-
az a gazdasági fellendülés kezdete előtti és utáni éveket magában foglaló – időszakot a
legnagyobb exportálók nagy stabilitása jellemezte. Az évenkénti cserélődési ráta (ki-,
illetve belépők száma osztva 1500-zal) nagyjából állandó volt az időszak során, tehát az
1996 utáni fellendülés nem a cserélődési ráta növekedése mellett ment végbe. A vizsgált
négy év alatt a legnagyobb exportálók körében megfordult cégek között közel 40%-os, a
kemény mag súlya, vagyis azoké a cégeké, amelyek 1995-98 között mindvégig a legna-
gyobb exportáló cégek közé tartoztak. Az 1997-es 1998-as nagyarányú termelés és ex-
port növekedéssel együtt nem figyelhető meg sem a legnagyobb exportálók gyorsuló ki-
cserélődése, sem pedig az, hogy a kicserélődés eredményeként alapvetően egyre instabi-
labb (a legnagyobb exportálók körében várhatóan rövidebb ideig tartózkodó) cégek al-
kotnák ezt a vállalati kört. A számítások arra is rávilágítanak, hogy a dunántúli cégek
voltak az időszak alatt a legstabilabbak: a lemorzsolódók (kilépők) között az arányuk ki-
sebb (különösen 1997-98 között), mint a mindenkori mintabeli arányuk.

2. A legnagyobb exportálók piaci helyzetének és kilátásainak vizsgálatát megalapozó leg-
újabb 2000. januári adatfelvétel során a legnagyobb 1500 exportáló cégből 313-at kér-
deztünk meg. A megkérdezett vállalkozások – hasonlóan a TOP98 korábbi felvételeihez
– ágazati csoportok és az exportárbevétel nagysága szerinti megoszlása megfelel a kivá-
lasztott 1500 cégre jellemző megoszlásnak. A cégek közel fele (47%-a) külföldi többségi
tulajdonban volt, de nem elhanyagolható a magyar magánszemélyek kezében lévő cégek
aránya (30%) sem. Megfigyelhető tendencia még, hogy az utóbbi öt évben a legnagyobb
exportálókon belül jelentősen nőtt a külföldi tulajdonú és kisebb mértékben a magyar
magántulajdonú cégek szerepe, amit az állami és önkormányzati tulajdon csökkenése és
eltűnése kísért.

3. 1999-ben a legnagyobb exportálók összes értékesítésének 82%-át, exportjának 80%-át a
többségében külföldi tulajdonban lévő cégek adták, és a legnagyobb exportálóknál fog-
lalkoztatottak közel 60%-a is külföldi tulajdonú cégeknél dolgozott.

4. 1999-ben a beruházási aktivitás növekedése messze jobban jellemezte a jövedelmezőbb
és a gyorsabb növekedésre képes cégeket. A beruházások eredményeként a menedzseri
becslések alapján 1999-ben 9-13%-kal bővültek a legnagyobb exportálók kapacitásai. A
kapacitások növekedése továbbra is erőteljesebben szolgálja a külpiaci kereslet kielégí-
tését, mint a belföldiét.

5. A szándékok 2000-ben a beruházási aktivitás növekedését jelzik előre. Mivel az export-
piacokon jelentős fellendülés várható, és továbbra is kedvezőek a profit kilátások, amely
tényezők bátorítóan hatnak a vállalati beruházási szándékokra – valószínű, hogy az első
félévi adatok ismeretében tovább erősödik a cégek beruházási aktivitása, bár az 1998-as
kimagasló növekedési ütem elérése kevéssé valószínű.

6. A beruházási aktivitás növekedésével párhuzamosan megfigyelhető, hogy tovább tágult a
cégek tervezési időhorizontja. Elenyésző mértékűre csökkent a tervezni nem tudó cégek
aránya, és nőtt az öt évnél is hosszabb távra tervezőké. Feltehető, hogy az orosz válság
lélektani sokkja után kirajzolódó pozitív tendencia 2000-ben tovább folytatódik.

7. A januári felvétel tanulsága szerint örvendetesen csökkent és elérte az egy évvel azelőtti
szintet a befagyott (több mint egy éve nem mozgó) készletek aránya mind az input, mind
a köztes, mind pedig az output készleteken belül.
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8. 2000-ben a cégek 40%-a tervez létszámfelvételt és 22%-a elbocsátást. Ezek az arányok
némileg visszafogottabb létszámbővítési szándékokra utalnak, mint az egy évvel ezelőt-
tiek.

9. A korábbi felvételekhez képest, amelyekben a cégek egyharmadánál volt munkaerőhi-
ány, most csak 22,7% számolt be erről (1999 nyarán a cégek 24,1%-a volt ezen a véle-
ményen). Leginkább a magyar magánszemélyek tulajdonában lévő cégek vezetői véle-
kedtek így (32,6%), legkevésbé pedig a külföldi tulajdonban lévők (17,8%). Az ágazatok
között is számottevő különbségek vannak: az élelmiszer-, textil-, és papíripari cégek kö-
zött gyakoribb ez a jelenség (29,9%), a vegyipari, kohászati és egyéb feldolgozóipari cé-
geknél pedig ritkább (13,3%).

10. A legnagyobb feldolgozóipari cégek körében a bruttó keresetek várhatóan 9-9,7%-kal
fognak nőni. A keresetnövelési szándékok továbbra is követik az infláció csökkenő ten-
denciáját. 2000-ban magasabb keresetnövekedésre számíthatnak a Budapesten, a Pest
megyében és a dunántúli régió cégeinél foglalkoztatottak, mint a kelet- és észak magyar-
országiak (az előbbiek 9,7-9,8%-os átlagos béremelésre, az utóbbiak csak 8,8%-osra).
Nagyobb mértékű továbbá a bérek emelkedése az 1999-ben nyereséges, a létszámot és a
forgalmat is (ezen belül külön az exportot és a belföldi eladásokat is) dinamikusan bővítő
cégek körében (9,8-10,0%-os béremelés várható ezeknél).

11. 2000-ben – ugyanúgy, ahogy 1999-ben sem – a béreknek a várható inflációnál magasabb
növekedése nem jár együtt a termelékenység romlásával. Másrészt a nagy feldolgozóipa-
ri cégek körében a bérek túlzott elszaladása továbbra sem várható.

12. Mint 1998 első félév óta bármikor, 2000 januárjában is inkább a rendelésállomány növe-
kedése, mint csökkenése jellemzi a legnagyobb exportáló cégeket. Újdonság azonban az,
hogy lényegesen több cég számol az előző évhez képest a rendelésállomány növekedésé-
vel, mint azt egy évvel ezelőtt tették.

13. A menedzseri becslések alapján 2000 januárjában 80-83%-osra tehetjük a kapacitások
átlagos kihasználtságát a TOP 1500 körében, ami némi növekedést mutat a fél évvel ez-
előtti becsléshez képest, amikor 78-82% körüli lehetett a kapacitások kihasználtsága.

14. 1999. II. félévben kedvező fordulat történt a kapacitáskihasználás dinamikájának válto-
zásában. A tavaly nyári helyzethez képest januárban közel tíz százalékponttal nőtt a ka-
pacitáskihasználást javító cégek aránya, miközben a romlást és a változatlanságot érzé-
kelő cégek aránya is csökkent. A kapacitáskihasználás változásának mutatója az 1999
nyarán érzékelt mélypont után növekedésnek indult.

15. Feltételezhető, hogy komoly kapacitástartalékok vannak még a legnagyobb exportáló cé-
geknél. A kereslet, a rendelésállomány növekedésére a cégek túlnyomó része gyorsan és
nehézségek nélkül tud reagálni – kapacitásaik lehetővé teszik ezt. Ugyanakkor az elmúlt
félévben megfigyelhető a kihasználatlan kapacitással rendelkező cégek arányának csök-
kenése is. Januárban a TOP 1500 cégcsoportban a cégek 47,5%-a rendelkezett kihasz-
nálatlan kapacitásokkal. Ez az arány öt százalékponttal alacsonyabb, mint 1999 júliusá-
ban, amikor 52,9% jelezte a ezek létét.

16. A 2000. januári felvétel adatai azt mutatják, hogy a TOP 1500 cégek körében a korábbi
felvételhez képest nem változott érdemben a magyarországi cégek beszállításainak ará-
nya: tavaly nyáron 46-53%-ra, most 46-52%-ra lehet ezt tenni. A külföldi tulajdonban
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lévő cégek körében legkisebb a magyar beszállítók aránya (39%), legmagasabb pedig a
magyar cégek kezében és egyéb tulajdonban lévőknél (58% és 61%).

17. A cégek közötti szegmentált piaci struktúra erősödésére lehet következtetni abból, hogy
azoknál a cégeknél, amelyek piaci helyzete romlik, számottevően magasabb a magyar
beszállítások aránya, mint a többi cégnél. Az 1999-ben piacot vesztő, elsősorban export
forgalom csökkenését elszenvedő cégek támaszkodtak legnagyobb arányban (54%-57%)
magyar beszállítókra. A kirajzolódó kép tehát nem éppen kedvező: a sűrűbb hazai be-
szállítói hálózattal működő cégek 1999-ben megfigyelhető értékesítési nehézségei insta-
billá, illetve növekedésre képtelenné teszik azoknak a cégeknek a helyzetét is, amelyek
hozzájuk mint beszállítók kötődnek. Számottevően magasabb a magyar beszállítók ará-
nya a döntően nem az EU-ba exportáló cégek körében (55%); míg ahol az EU-ba irá-
nyuló export adja a cég exportjának többségét, ott átlagosan mindössze 44%-ra tehetjük
ezt.

18. Az eredmények szerint a döntően a FÁK-ba, és a visegrádi országokon kívül más volt
szocialista országba szállító cégek a többi cégtől alapvetően eltérő piaci hálózatban, üz-
leti környezetben működnek. Az e régióban bekövetkező konjunktúra ingadozások hatá-
sai rajtuk keresztül érik el közvetlenül a nekik beszállító, többségében kis- és közepes,
magyar tulajdonban lévő cégek sokaságát.

19. 1996-2000 között a legnagyobb exportálókon belül csökkent (50,7%-ról 43,3%-ra) azon
cégek aránya, amelyeknek belföldön vannak vállalati tulajdonosi kapcsolatai: vagy tulaj-
donukban van más belföldi cég, vagy/és őket tulajdonolják más belföldi cégek. Ennél
magasabb arányt kapunk, ha azokat a vállalkozásokat is ideszámítjuk, amelyek tulajdo-
nosai között külföldi cégek vannak. A legnagyobb exportálók 75,3%-a kötődik tulajdo-
nosi kapcsolatokon keresztül valamilyen más (külföldi, vagy belföldi) céghez. Ez az
arány 1998-ban 68,7% volt.

20. A cégcsoportba tartozó cégek 69%-ának volt valamilyen mértékű üzleti kapcsolata 1998-
ban a cégcsoportba tartozó valamely céggel, ez az arány 2000-re közel 10 százalékpont-
tal, 78,4%-ra nőtt. A külföldi tulajdonban lévő cégek körében jelentősen nőtt a cégcso-
porton belüli üzleti kapcsolatok gyakorisága. Sőt az is kimutatható, hogy 2000-ben a
legnagyobb exportálókon belüli külföldi tulajdonú cégek forgalmán belül sokkal erőtel-
jesebb szerepet játszanak a cégcsoporton belüli tranzakciók mint két évvel azelőtt. Az
üzleti kapcsolatoknak a cégcsoporton belüli szorossága számottevően nagyobb a döntően
az Európai Unióba exportáló cégek körében, mint a többi cégnél.

21. A legnagyobb exportáló feldolgozóipari cégek túlnyomó többsége az Európai Unió or-
szágaiba exportált 1999-ben. 93,6 százalékuk szállított ebbe a régióba, és az ide szállító
cégeken belül 68,2% azon vállalkozások aránya, amelyek exportjában az Európai Unió-
ba irányuló kivitel aránya meghaladja az 50%-ot. Azaz a legnagyobb exportáló cégek
64%-ára igaz az, hogy a cég exportjának több mint fele 1999-ben az EU-ba irányult.

22. 2000-ben Németország és az egyéb EU országok részesedét kívánja a legtöbb cég növel-
ni. A FÁK piacok összeomlása azonban egyáltalán nem jelentette azt, hogy a korábban
ide szállítók teljes egészében „leírták” volna ezt a piacot. Ugyanúgy, ahogy a korábbi, a
jelen felvétel adatai is arra mutatnak, hogy továbbra is erős igény mutatkozik a FÁK-ba
irányuló export arányának növelésére. Ez a törekvés részben sikeres is lehetett: erre mu-
tat, hogy az 1998-as visszaesés után 1999-ben a cégek majdnem akkora aránya (39,4%-
a) szállít valamilyen mértékben a FÁK-ba, mint az orosz válság előtti évben (40,3%).
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23. A feldolgozóipari értékesítés növekedési ütemének 1999-ben bekövetkezett csökkenése
nem hozta magával a cégek növekedési ütemei közötti különbségeknek a korábbi jelen-
tésünkben várt mérséklődését. Sőt, némileg még nőttek is ezek a különbségek. 2000-ben
azonban a forgalomnövekedés várt ütemeit alapul véve már a növekedési különbségek
csökkenése, a polarizáltság oldódása várható a legnagyobb exportáló cégek körében.

24. A legnagyobb exportáló cégek exportja 2000-ben várhatóan gyorsabban fog nőni mint
1999-ben. E várakozás nem megalapozatlan, ha a világgazdaságban várható általános
fellendülésre, illetve az EU – ezen belül pedig a nagy exportálók fő exportpiaca – Né-
metország várható gyorsuló növekedésére vonatkozó előrejelzéseket figyelembe vesszük.
Az EURO zóna országaiban javultak a növekedési kilátások és 2000-ben átlagosan 3,5%
körüli növekedés várható.

25. A legnagyobb exportálók között 2000-ben várhatóan tovább nő a nyereséges cégek ará-
nya, és csökken a veszteségeseké. 1999-ben az egész mintára jellemzőnél nagyobb való-
színűséggel voltak nyereségesek létszámot bővítő, a forgalmat a cégek többségénél ma-
gasabb ütemben növelő cégek. Örvendetes újdonság, hogy a belföldi forgalomnövekedé-
sére is áll ez a jelenség.

26. A tavaly nyári felvételhez képest több cégnél fog gyorsulni az eladási árak növekedési
üteme, mint a megelőző két évben. A belföldi árak esetében a megkérdezettek közel
16%-a, a külpiaci áraknál pedig mintegy 13%-a vélekedett így, ami közel 10, illetve 7
százalékpontos növekedés a tavaly júliusi véleményekhez képest. Ez azonban nem azt
jelenti, hogy gyorsulni fog az árak növekedési üteme, hiszen mindkét relációban – a bel-
földi és a külpiaci árak esetén is – jóval több cég számol árainak lassuló növekedési üte-
mével, mint ahányan gyorsulást várnak. Tehát nem az árnövekedés ütemének gyorsulá-
sát, hanem az árnövekedés lassulásának mérséklődését jelzik előre az adatok.

27. A fő termék belföldi árában 2000 első félévében bekövetkező változás az árnövekedési
ütem jelentős csökkenését jelzi: mindössze a cégek 57,7%-ánál fognak nőni az árak, és
ahol nőnek, azon cégek között mindössze 25,6%-nál növekszik és 37,2%-nál csökkenni
fog az előző félévhez képest az árnövekedés mértéke. A külpiaci árak esetében alacso-
nyabb növekedési ütem valószínűsíthető.

28. A belföldi árak esetében a döntően az EU-ba exportáló és az 1999-ben nyereséges (és
nagy valószínűséggel 2000-ben is nyereséget elérő) cégek játszanak stabilizáló szerepet:
az első csoportba tartozók 46,2%-a várhatóan nem fogja első félévben változtatni belföl-
di árait, a nyereséges cégek pedig, ha nőnek áraik, a többi cégnél nagyobb arányban
(42,4%) növelik ezeket lassúbb ütemben. A külpiaci árak várható alakulásánál is a dön-
tően az EU-ba exportálók „lógnak ki a sorból” azzal, hogy körükben 8,7%-ra tehető fő
termékük árának csökkenésével számolók aránya.

29. A legutóbbi –1999. júliusi – felvétel óta jelentős pozitív fordulat állt elő a magyar gaz-
daság helyzetének megítélésében: a cégek vezetői még soha sem mutatkoztak ennyire
optimistának e tekintetben a felmérés kezdete, azaz 1997 vége óta: mintegy 20 ponttal
nőtt a „jó” és „rossz” válaszok arányainak különbségét mutató egyenleg.

30. Az általános gazdasági helyzet következő fél évben várható változásáról is sokkal pozití-
vabb képet alkotnak a cégek, mint az előző két évben bármikor. A helyzet változására
vonatkozó várakozások tekintetében ezzel megtört az 1998 júliusa tartó romló tendencia.
Pozitív fejlemény az is, hogy a magyar gazdaság helyzetének és e helyzet változásának
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megítélése a korábbiaknál szorosabban függ össze az adott cég termelékenységére és jö-
vedelmezőségére vonatkozó várakozásokkal.

31. A saját vállalkozásuk helyzetét és ennek változását kedvezőbben ítélik meg a menedzse-
rek, mint a magyar gazdaságét: közel 40 százalékuk adott erre „jó” és csak 10,5 százalé-
kuk „rossz” minősítést. Ennek eredményeképpen az utóbbi fél évben itt is pozitív el-
mozdulást észlelhetünk.

32. Legnagyobb arányban a külföldi kézben lévő, 1999-ben nyereséges, a jövedelmezőség
szerint a cégek felső ötödébe tartozó, a létszámot növelő és a cégek többségénél a for-
galmat (mind az exportot, mind a belföldi eladásokat) gyorsabb ütemben növelni képes
cégek vezetői látják kedvezőnek cégük helyzetét.

33. A cég helyzetének 2000 első félévében várható változására vonatkozó vélemények – a
korábbi felvételek eredményeihez hasonlóan – továbbra is pozitívak és javuló tendenciát
mutatnak: a menedzserek 51%-a várja, hogy cégének helyzete kicsit és 4,2%-a azt, hogy
jelentősen javul, miközben a romló tendenciával számolók aránya összesen 5,8%-ot tesz
ki. Ugyancsak pozitívan és a korábbiaknál kedvezőbben értékelik a cégek idei, Nyugat-
Európába irányuló értékesítési lehetőségeiket: 48 százalékuk számít javulásra és csak 6
százalékuk romlásra. A nyugat-európai értékesítési lehetőségek javulásában legnagyobb
arányban a gépipari cégeknél (65,5%) és ott bíznak, ahol eddig ez a reláció 50%-nál ki-
sebb szerepet játszott (56,2%); valamint ott, ahol magyar cégek a többségi tulajdonosok
(e cégek 65,5%-ánál vélekednek így a megkérdezett menedzserek). Okkal gondolhatjuk
tehát, hogy e várakozások realizálódása esetén itt is a várható növekedés kiegyenlítetteb-
bé válását érhetjük tetten (Az elmúlt két-három évben a magyar cégek tulajdonában lévő
cégek számottevően kisebb növekedési ütemre voltak képesek, mint a külföldi tulajdon-
ban lévők).
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A. ábra
A magyar gazdaság és a cég saját helyzetének valamint a helyzet következő félévben várható

alakulásának megítélése a legnagyobb feldolgozóipari cégek körében 1998-2000-ben, %
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Bevezetés1

A gazdaság és ezen belül a feldolgozóipar 1999-es teljesítménye jobb volt, mint a gazdaság-
kutató intézetek és elemzők egy részének, vagy a feldolgozóipari kibocsátásban lényeges sze-
repet játszó cégek vezetőinek 1998. decemberében, vagy 1999. nyarán megfogalmazott vára-
kozásai.

Az orosz válság közvetlen és közvetett hatásának eredményeként már 1998 harmadik ne-
gyedévétől megfigyelhető volt a növekedés ütemének lassuló tendenciája – amely tendencia
folytatódott 1999 első félévében és nagymértékben hatott az 1999-es növekedési kilátásokra
is. Ez a jelenség – mint legutóbbi (tavaly nyári) jelentésünkben erre felhívtuk a figyelmet –
tükröződött a legnagyobb exportálóknak a forgalom bővülésére vonatkozó visszafogott vára-
kozásaiban, de már ekkor megfigyelhetőek voltak a stabilitásra, illetve a mélyponton való
túljutásra utaló jelek is2.

A növekedés második félévben tapasztalható meglódulása eredményeként a feldolgozóipar-
ban éves szinten mind az export, mind pedig a belföldi forgalom az előzetes várakozásokat
meghaladó mértékben nőtt (23,3%-kal és 2%-kal). Ebben szerepet játszott a magyar cégek
legfőbb exportpiacának számító Európai Unión belüli konjunktúra megerősödése3, és az,
hogy 1999-ben a belföldi kereslet, ezen belül pedig a háztartások fogyasztása a spekulatív,
illetve a makro adatokra alapozódó előzetes becsléseknél nagyobb mértékben nőtt4.

A GDP a KSH előzetes adatai szerint 4,5%-kal nőtt 1999-ben, ami alatta marad ugyan a
kormányzat várakozásainak (5%), de felülmúlja több gazdaságkutató intézet és bank
előrejelzéseit (a GKI Rt. 3-4%-os, a Pénzügykutató Rt. pedig 3,8-4%-os növekedést várt)5.

Az elemzői és a vállalati várakozásokban is megmutatkozó visszafogottság nem nélkülözött
minden alapot és nem is volt egyedüli jelenség Európában. Megfigyelhető ez, ha például a
különben etalonnak számító INSEE-nek a francia gazdaság 1999-es növekedésére vonatkozó

                                                          
1 Jelen tanulmány első, a kutatás előzetes eredményeit tartalmazó változata egy műhelyvita keretében ismerte-

tésre került a Magyar Nemzeti Bankban 2000. április 20-án. Ezúton szeretném megköszönni a vitán jelen lévőknek
a tanulmányhoz fűzött hasznos észrevételeit.

2 1998-hoz képest nem romlott jelentősen a cégek várható gazdasági helyzetének megítélése, de például nem
változott a nyereséges, a javuló eredményességre, illetve a rendelésállomány növekedésére számító cégek aránya
sem (lásd Tóth I. J.: Ellentmondásos várakozások, csökkenő növekedési ütem, Konjunktúra Kutatási Füzetek, 2.
szám, TÁRKI, szeptember).

3 Az EU felé irányuló exportban legnagyobb súllyal szereplő Németországban a II. félévben meglódult a növe-
kedés (míg az első félévben 1,25%-kal, addig a másodikban 2,75%-kal nőtt a GDP az előző félévhez képest). Mind-
ez azonban csak arra volt elég, hogy éves átlagban az ipari termelés 1%-kal, a GDP pedig 1,4%-kal nőjön. (Lásd
http://www.ifo.de) Eközben az EU másik jelentős súlyt képviselő gazdasága, a francia – ugyancsak gyenge első fél-
év után – az évtized egyik legjelentősebb növekedési ütemét érte el (2,7%), csökkenő munkanélküliség és kézben
tartott, 1,3%-os infláció mellett.

4 Hozzá kell tennünk, hogy a lakosság fogyasztási hajlandóságára vonatkozó megalapozott empirikus kon-
junktúra mutatók 1999 első félévében a háztartások vásárlási hajlandóságának növekedését jelezték az előző évhez
képest. A TÁRKI 1999. májusi Monitor vizsgálatából származó adatok a fogyasztási hajlandóság növekedése irá-
nyába mutatnak, miközben romlottak ugyan az anyagi helyzetre vonatkozó várakozások az 1998-as felvételben ka-
potthoz képest, de nem süllyedtek az 1997-ben mért szint alá. (lásd az M7.2. táblázatot).

5 Még ennél is alacsonyabb növekedési ütemét tartottak valószínűnek például az ING Barings elemzői, amikor
tavaly nyári jelentésükben még a GDP 3,6%-os növekedését jelezték előre.
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becsléseit nézzük: 1999 júniusa és decembere között közel 30%-kal – 2,2%-ról 2,8%-ra –
módosították a GDP éves növekedési rátájára vonatkozó becslésüket (Lásd www.insee.fr). De
tükröződött ez a jelenség a vállalati véleményekben is: Németország nyugati tartományaiban
az első félévi mélypont után, májust és júniust követően szinte megállíthatatlanul javult a cé-
gek üzleti helyzetről alkotott véleménye (lásd az M11.2. ábrát).

Magyarországon a növekedés motorja – a megelőző két évhez hasonlóan – 1999-ben is a fel-
dolgozóipar és ezen belül is a feldolgozóipari export volt. A feldolgozóipari termelés 12,5%-
kal, az export pedig több mint 23%-kal múlta felül az 1998-as szintet (lásd a 6. Mellékletet).
A feldolgozóiparban előállított GDP növekedése 9,7% volt (ez az I-IV. negyedévben sor-
rendben 6,5%, 7,5%, 8,9% és 15,4% volt).

Az 1996 harmadik negyedévében megindult növekedés másik alapjellemzője a polarizáltság
volt, amelynek oldódására utaló jeleket 1999-ben sem figyelhettünk meg. Ez azt jelenti, hogy
a növekedés továbbra is a vállalati szektor csak kis szegmensére korlátozódott. A többségé-
ben belföldre, illetve lokális piacra termelő, jellemzően magyar magántulajdonban lévő kö-
zepes és nagy cégek nem, illetve csak kis mértékben tudtak részt venni ebben.

Az alábbiakban a TOP 1500 legújabb, 2000. januári felvételének eredményeit elemezzük. A
konjunktúra vizsgálatok szokásos kérdései mellett a következő problémákkal foglalkozunk
bővebben: a legnagyobb exportálók körében 1995-98 között bekövetkezett változások, a ka-
pacitáskihasználtság valamint a cégcsoporton belüli üzleti kapcsolatok alakulása6.

A dolgozatban mindvégig törekedtünk arra, hogy a kapott eredményeket összehasonlítsuk ko-
rábbi felvételeink eredményeivel7. Ez az összehasonlítás fontos támpontokat adhat a 2000.
januári felvétel eredményeinek értelmezésénél.

                                                          
6 Minden vizsgált paraméter esetében megvizsgáltuk a cégek közötti különbségeket nagyság, szektor, többségi

tulajdonos és régió szerint. A tanulmányban csak azokat az eredményeket közöljük, ahol az egyes csoportokra jel-
lemző vélemények szignifikánsan eltértek egymástól, azaz ahol az egyes csoportokba sorolt cégek helyzete, várako-
zásai között számottevő különbség mutatkozott.

7Tóth I. J.: Az 1500 legnagyobb feldolgozóipari cég piaci helyzete 1997-ben és rövid távú kilátásai (Gyorsje-
lentés). TÁRKI Konjunktúra Teszt 1998/1, 1998. február; Tóth I. J.: A legnagyobb feldolgozóipari cégek helyzete
és kilátásai – 1998, TÁRKI Konjunktúra Teszt, 1998/3., 1998. szeptember; Tóth I. J.: A legnagyobb feldolgozóipari
cégek helyzete és kilátásai 1998-1999, Konjunktúra Kutatási Füzetek, 1. szám, TÁRKI, 1999. Budapest.; Tóth I. J.:
Ellentmondásos várakozások - csökkenő növekedési ütem, Konjunktúra Kutatási Füzetek, 2. szám, TÁRKI, 1999.
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1. A legnagyobb exportálók néhány jellemzője 1995-1998 között

A feldolgozóiparban az 1997 óta lejátszódó nagyarányú fellendülés motorjai a legnagyobb
exportáló cégek köréből kerültek ki. Ez a fellendülés nemcsak az export, hanem a feldolgo-
zóiparban előállított GDP gyorsuló növekedési ütemében, és – az előbbieknél szerényebb
mértékben ugyan, de – a belföldi eladások volumenének növekedésében is megmutatkozott
(lásd az 1.1. ábrát).

Miután 1997 óta követjük nyomon ezt a cégcsoportot, érdemes figyelmünket arra fordítani,
hogy ez időszak alatt milyen strukturális változások mentek végbe a megfigyelt sokaságban
és az esetenként megfigyelt mintákban. Az alábbiakban a rendelkezésünkre álló adatok alap-
ján először a legnagyobb exportáló cégek szerkezetében bekövetkezett néhány változást fo-
gunk elemezni, majd a felmért cégek körében megfigyelhető módosulásokról lesz szó.

1.1. ábra
A feldolgozóipari termelés, értékesítés és a feldolgozóiparon belül a GDP növekedésének
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Az alábbiakban nem térhetünk ki a sokaság cégei kibocsátását és jövedelmezőségét meghatá-
rozó tényezők közgazdasági elemzésére, mivel nem álltak rendelkezésünkre a cégek gazdál-
kodását, teljesítményét tükröző, 1995-98 közötti vállalatsoros adatok. Ezért egy szerényebb,
de legalább ennyire érdekes kutatási irányt választottunk, amelyben a következő két egyszerű
kérdésre kívánunk választ adni:
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•  A feldolgozóipari fellendüléssel együtt nőtt-e a legnagyobb exportálók cso-
portjába be-, illetve onnan kikerülő cégek aránya, azaz a fellendüléssel együtt
járt-e a cégek fluktuációjának növekedése?

Ha igen, akkor feltételezhető, hogy a növekedés beindulásával együtt felgyor-
sult a feldolgozóiparon belüli strukturális átalakulás is. A korábban kisebb ex-
portvolument elérő, illetve nem exportáló cégek is nagymértékben tudták nö-
velni exportjukat, és ezáltal nagyobb arányban tudták kiszorítani a legnagyobb
exportálók csoportjából az oda korábban bekerült cégeket.

•  Eltérnek-e egymástól nagyság, ágazati összetétel és a vállalati központ területi
elhelyezkedése szerint a legnagyobb exportálók csoportjába bekerülő és onnan
kikerülő cégek?

Az elemzés alapját azok a vállalatsoros adatállományok adják, amelyeket a Központi Statisz-
tikai Hivatal bocsátott évente a kutatás rendelkezésére, és amelyek a felvételek során a meg-
kérdezett minta alapját adták. Ezek az adatbázisok 1995-98 között az adott évben legfrissebb
társasági adóbevallások alapján leválogatott legnagyobb exportáló 1500 feldolgozóipari cég
csoportjainak alábbi adatait tartalmazzák:

•  a cég törzsszáma;
•  ágazata;
•  létszámkategóriája;
•  a cég központjának területi elhelyezkedése (1995 kivételével).

Az 1997-2000 közötti felvételekhez a legnagyobb exportáló cégeket az 1995 és 1998 közötti
négy év társasági adóbevallásainak export adataira alapozva választottuk ki a következők
szerint (lásd az 1.1. táblázatot).

1.1. táblázat
A TOP 1500 kutatás első öt hullámának főbb adatai

Kiválasztott sokaság Megkérdezett minta
Felvétel
sorszáma

Az export árbevétel adatának
forrása

Cégek
száma

Ideje, neve Válaszadó
cégek száma

1. 1995-ös társasági adóbevallás 1491* 1997. december, TOP98/1 299
2. 1996-os társasági adóbevallás 1500 1998. július, TOP98/2 300
3. 1997-es társasági adóbevallás 1500 1998. december TOP98/3 302
4. 1997-es társasági adóbevallás 1500 1999. július TOP99/1 295
5. 1998-as társasági adóbevallás 1500 2000. január TOP00/1 313

*: kilenc cég nélkül, amelyek 1997-ben nem végeztek termelő tevékenységet

Az időszak alatt összesen 2297 vállalkozás került legalább egyszer a TOP 1500 csoportba.
Már ez a szám arra mutat, hogy az 1995-98 közötti – azaz a fellendülés kezdete előtti és utáni
éveket magában foglaló – időszakot a legnagyobb exportálók nagy stabilitása jellemzi. A
négy év alatt a legnagyobb exportáló 1500 cég 53,1%-a cserélődött ki, ami évente 13,3%-os
átlagos cserélődési rátát (belépők száma/1500) jelent. Azaz évente átlagban közel 200 új cég
került be az aktuálisan legnagyobb exportáló 1500 cég közé (illetve ugyanennyien kerültek ki
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e csoportból). A kicserélődés valóságos arányai azonban ennél magasabbak lehetnek, mivel
egy-egy cég az évek során akár többször is be-, illetve kiléphetett.

Érdemes ezért a fenti mintegy 2300 cég „életútját” behatóbban is elemezni.

Nézzük először az egyes évek átmenet mátrixait! Ezekből (lásd az 1.2. táblázatot) egyfelől
azt láthatjuk, hogy az egymást követő években az időszak alatt az adott évben a mintában lé-
vő cégek ötöde cserélődött ki, másfelől pedig azt, hogy az évenkénti cserélődési ráta nagyjá-
ból állandó volt az időszak során, tehát az 1996 utáni fellendülés nem a cserélődési ráta nö-
vekedése mellett ment végbe.

1.2. táblázat
A TOP 1500 átmenet mátrixai 1995-1998 között

1996 1997 1998

Igen Nem Igen Nem Igen Nem

Igen 1193 298 1060 431 935 556

1995
Nem 307 440 556

Igen 1207 293 1048 452

1996
Nem 293 452

Igen 1193 307

1997
Nem 307

Igen = szerepel az adott év legnagyobb 1500 exportáló cége között
Nem = nem szerepel az adott év legnagyobb 1500 exportáló cége között

Lehet azonban az is, hogy a cserélődési ráta ugyanolyan, illetve hasonló évről-évre, de a be-
kerülő és a mintából kikerülő cégek eltérő jellemzőkkel bírnak (eltérő életutat járnak be) és
az is elképzelhető, hogy ez a különbség más és más az egymásra következő évpárokban. En-
nek a feltételezésnek az ellenőrzésére meg kell vizsgálni azt, hogy az adott évben a mintában
lévő cégek életútja mennyiben tér el egy másik évben a mintában szereplőkétől.

Ehhez először négy csoportba soroltuk a cégeket életútjuk szerint, majd megnéztük, hogy ho-
gyan változik évről-évre az egyes típusokba sorolt cégek aránya. Jelöljük az egyes években a
legnagyobb exportálók közé került cégeket az sk, (k=95, 96, 97, 98) betűkkel, a csoportokat
pedig az S betűvel, és a csoportok legyenek a következők:
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•  A kemény mag: a sokaságban mind a négy évben ( Skm = {s95, s96, s97, s98}) jelenlé-
vő cégek csoportja (panel alminta).

•  A feljövők: a sokaságba bekerülők közül azok a cégek, amelyek '95-ben, '96-ban még
nem voltak tagok, de aztán végig azok voltak az utolsó időpontig (k=98) vagy csak
az utolsó időpontban voltak tagok. (Sf = {s96, s97, s98} vagy { s97, s98} vagy {s98})

•  A lecsúszók: a sokaságból kiesők közül azok a cégek, amelyek vagy csak '95-ben
voltak tagok, vagy '95-ben tagok voltak és folyamatos tagság után kiestek 1998
előtt. (Sl = {s95, s96, s97} vagy { s95, s96} vagy {s95})

•  A hulló csillagok: azok a cégek tartoznak ide, amelyek a vizsgált négy év alatt csak
egyszer – '96-ban vagy '97-ben – voltak tagjai a legnagyobb exportálók csoportjá-
nak (Shcs = {s96}, {s97}).

•  A csavargók: azokról a cégekről van szó, amelyek vagy 1996-97-ben, vagy az idő-
szak elején/végén tagok voltak és még legalább egyszer, de nem a rákövetke-
ző/megelőző évben újra bekerültek a legnagyobb exportálók körébe. (Pl. Scs = {s95,
s98} vagy {s95, s97} vagy {s95, s97 ,s98}, stb.).

A vizsgált négy év alatt a legnagyobb exportálók körében megfordult cégek között közel 40%-os a
kemény mag súlya. Viszonylag nagy és közel egyenlő arányban vannak a lecsúszók és a feljövők
(23,5% és 23,9%), a csavargók és a hulló csillagok aránya pedig nem éri el a 10%-ot (lásd az 1.3.
táblázatot). Az egyes évek adatai nem vethetőek össze közvetlenül, mivel az egyes életút típusok
definíciója is befolyásolja azt, hogy egy évben az adott típus súlya mekkora lehet. Például 1995-
ben definíciószerűen nem lehet feljövő és 1998-ban lecsúszó cég, továbbá ezek lehetséges száma
eltér 1996-ban és 1997-ben.

1.3. táblázat
A legnagyobb exportálók csoportjának megoszlása a cégek tipikus életútja szerint

1995-1998, %

A cégek típusai 1995 1996 1997 1998 Négy év alatt
összesen

Stabil mag 58,1 57,7 57,7 57,7 37,7
Lecsúszók 36,2 20,3  9,4 - 23,5
Feljövők -  9,7 19,4 36,7 23,9
Csavargók 5,8  6,1  7,2  5,6  6,8
Hulló csillagok -  6,1  6,3 -  8,1

N 1491 1500 1500 1500 2297

Érdemes ezért azt is megfigyelni, hogy egy adott évben a mintába belépő cégek között mekkora a
hosszabb életkorú, a mintában több ideig tartózkodó cégek aránya. Ezt úgy közelítettük, hogy meg-
néztük az újonnan belépők között mekkora azon cégek aránya, amelyek „megérik a következő
évet”. Két évre lehet ezt kiszámítani: az 1996-ban és az 1997-ben belépők esetében. Ezek szerint
mindkét évben több mint 60%-os a túlélési arány és 1996-ban belépők között kissé magasabb
(65,1%), mint az 1997-ben belépők esetében (62,1%). Ugyanilyen logikával kiszámítható az 1997-
ben és 1998-ban kilépő cégekre nézve az, hogy hányadrészük volt legalább a kilépést megelőző
évben is a mintában. Az eredmények itt is több mint 60%-os arányokat mutatnak: az 1997-ben ki-
lépők esetében 63,5 százalékuk volt tag az előző évben is, az 1998-ban kilépők között pedig
63,8%-osra tehető ez az arány.
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Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az 1997-es 1998-as nagyarányú termelés és export
növekedéssel együtt nem figyelhető meg sem a legnagyobb exportálók gyorsuló kicserélődé-
se, sem pedig az, hogy a kicserélődés eredményeként alapvetően egyre instabilabb (a legna-
gyobb exportálók körében várhatóan rövidebb ideig tartózkodó) cégek alkotnák ezt a vállalati
kört.

1.4. táblázat
A legnagyobb exportálók és ezen belül a stabil mag megoszlása létszám és ágazati csoportok

szerint 1995-1998, %
A cégek típusai 1995 1996 1997 1998

Stabil
mag

Teljes
sokaság

Stabil
mag

Teljes
sokaság

Stabil
mag

Teljes
sokaság

Stabil
mag

Teljes
sokaság

Létszám kategóriák
-20   9,0 15,6 3,6   9,8 3,0   8,3   2,3   6,8

21-50 10,4 13,5 9,4 13,7 7,6 12,4   7,6 12,7
51-250 - - 46,2 55,9 - - 47,9 48,5
51-300 46,2 44,8 - - 53,6 53,1 - -

251- - - 40,9 30,5 - - 42,0 32,1
301- 34,4 26,2 - - 35,8 26,2 - -

Ágazati csoportok * * *
Élelmiszerek, italok
és dohánytermékek
gyártása 14,4 16,9 16,9 16,4 14,9
Textíliák,
ruházati, bőr- és
szőrme termékek
gyártása

18,9 19,3 18,4 17,7 16,9

Fa-, papír- és
nyomdaipar 6,2   6,2   7,0   7,0   5,7
Vegyipar 11,4 10,0   9,6   9,9 10,2
Nemfém ásványi
termékek
gyártása

3,5   3,2   3,7   3,6   3,5

Kohászat és fém-
feldolgozás 14,1 14,6 13,8 14,8 13,5
Gépipar 27,1 25,4 26,5 26,6 30,1
Egyéb feldolgozó-
ipar, hulladék-
visszanyerés 4,3   4,4   4,2   4,1   5,0

Összesen
100,0

N=866
100,0

N=1491
100,0

N=866
100,0

N=1500
100,0

N=866
100,0

N=1500
100,0

N=866
100,0

N=1500
*: 1996-98-ban az ágazati megoszlás megegyezik az 1995-ben kapottal.

Ezek az eredmények pedig arra mutatnak, hogy az 1995-1998 között a legnagyobb exportá-
lók köre feltehetően olyan stabil cégekből állt, amelyek nem egy-egy később megismételhe-
tetlen „nagy üzlet”, illetve „nagy fogás” eredményeként került be ebbe a körbe (a hullócsillag
cégek aránya nem éri el a 10%-ot). Éppen ellenkezőleg: egy-egy év adatait figyelembe véve e
cégek között jelentős (közel 60%-os) a stabil cégek aránya; azoké a cégeké, amelyek 1995
óta minden megfigyelt évben a legnagyobb exportálók közé tartoztak. Másrészt valószínű,
hogy ezek a stabil cégek játszották a döntő szerepet az 1996 utáni fellendülésben is.

A legnagyobb exportálók létszám és ágazati csoportok, valamint régió szerinti megoszlása is
érdekes információkat tartogat (lásd a 1.4. táblázatot). Egyfelől a négy év alatt jelentősen
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csökkent a kis cégek és nőtt a közepes cégek aránya a mintában (a 20 fő alattiak aránya 1995-
ben még közel 16%-ot tett ki, 1998-ban pedig csak közel 7%-ot). Másrészt a stabil mag –
amint azt várni lehetett – a teljes sokaságnál nagyobb arányban tartalmaz közepes és nagy cé-
geket. Eközben a stabil mag összetételére is igaz a nagyobb cégek dominanciájának növeke-
dése (ez bekövetkezhet a kisebb cégeknek a többi cégnél valószínűbb kihullása, illetve a sta-
bil magba tartozó cégek természetes növekedése miatt is) az évek során.

Harmadrészt megfigyelhető bizonyos átrendeződés az ágazati összetételen belül: a TOP
1500-on belül csökkent a textil- és ruházati ipar szerepe miközben hozzávetőlegesen ugyan-
akkora mértékben nőtt a gépiparé.

1.5. táblázat
A legnagyobb exportálók és ezen belül a stabil mag megoszlása régiók szerint 1996-1998, %

1996 1997 1998 Stabil mag
Központi régió 32,3 30,7 29,1 28,8
Dunántúl 29,3 29,7 32,5 31,5
Kelet- és Észak Magyarország 38,3 39,5 38,3 39,7
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0
N 1500 1500 1500 866

A cégek regionális megoszlásában csak kis módosulások figyelhetőek meg: 1996-98 között
némileg csökkent a budapesti és pest megyei cégek szerepe és nőtt a dunántúliaké (lásd az
1.5. táblázatot). A stabil maghoz tartozó cégek megoszlása nem különbözik az 1998-as min-
táétól.

1.6. táblázat
A legnagyobb exportáló mintába be- és kilépők megoszlása régiók szerint 1996-1998, %

1995-96
között

belépők

1996-97
között

kilépők

1996-97
között

belépők

1997-98
között

kilépők

1997-98
között

belépők
Központi régió 34,2 35,5 29,0 35,5 30,3
Dunántúl 30,9 27,3 28,7 23,5 34,5
Kelet- és Észak Magyarország 34,9 37,2 42,3 41,0 35,2
Összesen 100,0 100,0 100 100,0 100,0
N 307 293 293 307 307

Az év elején be-, illetve év végén kilépők regionális megoszlása azonban felhívja a figyelmet
arra, hogy közöttük az évenkénti mintabeli aránynál 1996-ban nagyobb súllyal voltak képvi-
selve a központi régió cégei, 1997-ben pedig a kelet- és észak magyarországi cégek. Azaz a
fellendülés előtt a budapesti és a pest megyei székhelyű cégek váltak ki nagyobb arányban a
legnagyobb exportálók közül. Helyükre a fejletlenebb régiókból érkeztek cégek 1997-ben,
amelyek aztán a fellendülés első évében nehezebben is tudtak megkapaszkodni a legnagyobb
exportáló cégeken belül: jelenlétüket nagyobb valószínűséggel jellemezte az ideiglenesség,
mint azokét, amelyek székhelye a Dunántúlon van (lásd az 1.6 táblázatot). Tehát az eredmé-
nyek arra világítanak rá, hogy a dunántúli cégek voltak a legstabilabbak az időszak alatt: a
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lemorzsolódók (kilépők) között az arányuk kisebb volt (különösen 1997-98 között), mint a
mindenkori mintabeli arányuk.

2. A megkérdezett cégekről

A 2000. januári felvételhez az 1998-as társasági adóbevallási adatok alapján válogattuk ki a
legnagyobb exporttal rendelkező feldolgozóipari 1500 céget8. A vizsgálat során összesen 313
céget kérdeztünk meg, ezek mindegyike exportált 1999-ben. A cégek közel fele (47%-a) kül-
földi többségi tulajdonban volt, de nem elhanyagolható a magyar magánszemélyek kezében
lévő cégek aránya (30%) sem. Megfigyelhető tendencia még, hogy az utóbbi öt évben a leg-
nagyobb exportálókon belül jelentősen nőtt a külföldi tulajdonú és kisebb mértékben a ma-
gyar magántulajdonú cégek szerepe, amit az állami és önkormányzati tulajdon csökkenése és
eltűnése kísért.

2.1 táblázat
A megkérdezett legnagyobb exportáló feldolgozóipari cégek megoszlása a többségi

tulajdonos típusa szerint 1995-99, %

Többségi tulajdonos típusa 1995-ös
felvétel
(január)

1998/1
felvétel
(január)

1998/2
felvétel
(július)

1998/3
felvétel
(nov.)

1999/1
felvétel
(július)

2000/1
felvétel
(január)

Az 1992-es
társasági

adóbevallás
alapján

Az 1996-os társasági
adóbevallás alapján

Az 1997-es társasági
adóbevallás alapján

Az 1998-as
társasági

adóbevallás
alapján

Külföldi 31,0   38,0   40,3   47,4 43,1 46,6
Magyar magáncég 12,2   20,0   16,7   12,9 21,1 17,9
Magyar magánszemély 25,3   33,0   36,7   32,8 28,6 30,4
Egyéb 31,5     9,0    6,3     7,0   6,8   5,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 229 299 300 302 294 313

A cégek számából, illetve annak változásából azonban nem vonhatunk le messzemenő követ-
keztetéseket az egyes cégek tulajdonosi típusok valódi gazdasági szerepére vonatkozóan. Er-
ről akkor alkothatunk pontosabb képet, ha megnézzük a kibocsátás és a létszám megoszlását
a cégek többségi tulajdonosának típusa szerint. Ekkor a külföldi tulajdon dominanciájára vo-
natkozó mellbevágó adatokhoz jutunk (lásd a 2.2. táblázatot). Ezek szerint 1999-ben a legna-
gyobb exportálók összes értékesítésének 82%-át, exportjának 80%-át többségében külföldi
tulajdonban lévő cégek adták, és a legnagyobb exportálóknál foglalkoztatottak közel 60%-a
is külföldi tulajdonú cégeknél dolgozik.

                                                          
8 Az 1500 legnagyobb exportáló feldolgozóipari cég neveit és címeit tartalmazó adatállományt – mint eddig a

kutatás során minden esetben – a Központi Statisztikai Hivatal munkatársai állították össze.
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2.2. táblázat
A legnagyobb exportáló feldolgozóipari cégek forgalmának és létszámának megoszlása a

többségi tulajdonos típusa szerint 1999-2000, %

Többségi tulajdonos
típusa

Összes
értékesítés
1999-ben

Export
értékesítés
1999-ben

Létszám
1999-ben

Várható létszám
2000-ben

Külföldi 81,7 80,4 59,0 59,3
Magyar magáncég  9,3   9,9 19,0 19,2
Magyar magánszemély  6,6   7,5 16,7 16,5
Egyéb  2,5   2,2  5,4  5,0
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

A legtöbb megkérdezett cég fő terméke fogyasztási cikk (46%) vagy valamilyen anyag, vagy
félkésztermék volt (lásd a 2.3. táblázatot).

2.3. táblázat
A legnagyobb exportálók megoszlása a cég fő termékének típusa szerint, %

1998. decemberi
(TOP98/3)

1999. júliusi
(TOP99/1)

2000. januári
(TOP00/1)

Fogyasztási cikkek 48,0 51,3 45,7
Beruházási javak 19,8 18,1 20,4

Anyagok és félkész termékek 32,2 30,7 33,9
Összesen 100,0 100,0 100,0

N 298 277 307

A megkérdezett vállalkozások ágazati csoportok és az exportárbevétel nagysága szerinti
megoszlása megfelel a kiválasztott 1500 cégre jellemző megoszlásnak (lásd a 2 mellékletet).
A cégek létszám szerinti arányait nézve pedig az 50 főt foglalkoztatók a sokasági arányukhoz
képest kisebb, az 50 fő felettiek pedig nagyobb súllyal szerepelnek a megkérdezett cégek kö-
zött 2.4. táblázatot.
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2.4. táblázat
A sokaság és a lekérdezett minta megoszlása ágazatcsoportok és

létszám-kategóriák szerint, %

Kiválasztott sokaság Megkérdezett minta
Ágazat csoportok
Élelmiszerek, italok és dohánytermékek gyártása 14,9 12,8
Textíliák, ruházati, bőr- és szőrme termékek gyártása 16,9 14,4
Fa-, papír- és nyomdaipar    5,7   7,0
Vegyipar  10,2 11,5
Nemfém ásványi termékek gyártása   3,5   3,2
Kohászat és fémfeldolgozás 13,5 12,1
Gépipar 30,1 34,5
Egyéb feldolgozóipar, hulladék-visszanyerés   5,0   4,5
Összesen 100,0

(n=1500)
100,0

(n=313)
Létszám-kategóriák (a KSH 1998-as adatai szerint)
Legfeljebb 20 fő   6,8   1,9
21 – 50 fő 12,7   8,3
51 – 250 fő 48,5 53,1
250 fő felett 32,1 36,7
Összesen 100,0

(n=1500)
100,0

(n=313)

Megfigyelhető, hogy a felmért vállalkozások jelentős szerepet töltenek be a feldolgozóiparon
belül (lásd a 2.5. táblázatot). A táblázat adatai arra is rámutatnak, hogy a mintába a korábbi
felvételeknél nagyobb arányban kerültek be olyan cégek, amelyek forgalmán belül a belföldi
forgalom nem elhanyagolható, vagy éppen domináns szerepet játszik.

2.5. táblázat
A megkérdezett cégek kibocsátásának, exportjának és foglalkoztatottainak aránya a feldol-

gozóiparon belül 1998-ban

Megkérdezett cégek N Feldolgozóipar %
(1) (2) (3) (4)=(1)/(3)

Foglalkoztatottak (ezer fő)    107,2 309    9121 11,8
Nettó árbevétel (Mrd Ft)  1.507,7 308 6.5602 23,1
Export (Mrd Ft)    553,2 307 3.5562 15,6

Adatok forrása: 1:  Magyar Statisztikai Zsebkönyv - 1998, KSH, 1999, 27. o
2:  Magyar Statisztikai Zsebkönyv - 1998, KSH, 1999,188. O
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3. Helyzetkép, várakozások és előrejelzés

3.1. Beruházások, tervezés és készletek

Az alábbiakban
•  a beruházási volumen változását
•  a beruházások finanszírozásának forrásait
•  a tervezés időhorizontját és a
•  a nem mozgó készletek súlyának változását

vizsgáljuk.

1999-ben a feldolgozóiparban jelentős mértékben csökkent a beruházások növekedési üteme.
Míg 1998-ban a beruházások volumene 23%-kal haladta meg az előző évi szintet, addig
1999-ben a növekedési ütem nem érte el a 8%-ot (lásd a 8. Mellékletet).

Erre a tendenciára már korán, az 1998. decemberi felvétel eredményei felhívták a figyelmet
(lásd a 3.1.1. táblázatot). A beruházási szándékok óvatosabbá válása még nyilvánvalóbbá vált
1998 nyara (az orosz válság) után: míg 1998 nyarán a cégek 40,2%-a, őszén pedig már csak
35,8%-a gondolta úgy, hogy 1999-ben növelni fogja beruházási volumenét.

3.1.1. táblázat
A beruházások volumenének változására vonatkozó várakozások 1997-2000, %*

Beruházások volumenének változása

Év, felvétel Nőtt /
nőni fog

Nem változott /
nem változik

Csökkent /
csökkenni fog

N

1997-ben várhatóan, TOP97 45,6 28,9 25,6 283
1997-ben, TOP98/1 54,9 25,0 20,1 264
1998-ban, TOP98/1 43,6 35,6 20,8 298
1998-ban, TOP98/2 52,5 20,7 26,8 261
1998-ban, TOP98/3 55,8 19,9 24,3 292
1999-ben, TOP98/2 40,8 38,4 20,8 284
1999-ben, TOP98/3 35,8 35,2 29,0 293
1999-ben, TOP99/1 42,0 23,8 34,2 269
1999-ben, TOP00/1 47,8 24,8 27,3 311
2000-ben, TOP99/1 35,1 41,6 23,3 279
2000-ben, TOP00/1 41,7 28,5 29,8 295
2000 I. félévben, TOP00/1 34,9 39,9 25,2 298

*: csak a beruházó cégek körében
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3.1.1. ábra
A beruházási volumen 1999-es változására vonatkozó becslések alakulása

1998. július - 2000. január között, %*
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98. nyári
becslés

98. decemberi
becslés

99. nyári
becslés

2000. januári
becslés

     1998                                               1999

%

1998 augusztus, az orosz válság kezdete

*: Az ábrán a beruházási volument növelni szándékozó (növelő) cégek arányának alakulása szerepel.

A 2000. januári felvétel adataiból származtatott visszatekintő becslés megerősíti az előzetes
becslések alapján kirajzolódó tendenciát: míg 1998 decemberében a válaszadók 55,8%-a vé-
lekedett így, addig 2000. januárban 47,8%. Hozzá kell azonban tenni ehhez, hogy ez az arány
több mint öt százalékponttal magasabb, mint amit az 1999. nyári felvétel során megfogalma-
zott szándékok alapján kaptunk. Azaz az orosz válság sokkját – visszatekintve – túlreagálták
a cégek és 1999-re vonatkozó várakozásaikat, illetve becsléseiket fokozatosan felfelé módo-
sították (lásd a 3.1.1. ábrát).

A nagy feldolgozóipari cégek körében 1999-ben még így is jelentős beruházási aktivitás volt
tapasztalható. Továbbra is a cégek nagyobb hányadánál nőtt a beruházási volumen, mint
amekkora arányánál csökkent.

A vállalati szándékok 2000-ben a beruházási aktivitás növekedését jelzik előre (lásd a 3.1.2.
ábrát). Mivel az exportpiacokon jelentős fellendülés várható és továbbra is kedvezőek a pro-
fit kilátások, amely tényezők bátorítóan hatnak a vállalati beruházási szándékokra – valószí-
nű, hogy az első félévi adatok ismeretében tovább erősödik a cégek beruházási aktivitása, bár
az 1998-as kimagasló növekedési ütem elérése kevéssé valószínű.
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3.1.2. ábra
A beruházási volumen változására vonatkozó becslések 1997-2000, %

11,9
20,5
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6,8

34,8 31,5
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Megjegyzés: Az ábrán a 'növekvő' és a 'csökkenő' válaszok arányainak különbségeit mutató egyenleg
statisztika értékeit közöljük. (egyenleg statisztika = 'a növekvő'' választ adók mínusz a 'csökkenő' vá-
laszt adók aránya.)
Előretekintő becslés = az adott év elején, illetve az előző év végén adott becslés
Visszatekintő becslés = az adott év végén, illetve a következő év elején adott becslés

1999-ben a beruházási aktivitás növekedése messze jobban jellemezte a jövedelmezőbb és a
gyorsabb növekedésre képes cégeket. Mind az összes forgalmat, mind ezen belül az exportot
a medián felett növelő cégek több mint fele növelte beruházásainak volumenét (lásd a  3.1.2.
táblázatot).

3.1.2. táblázat
A beruházási aktivitás a cégek különböző csoportjaiban, %

Beruházások volumene 1999-ben

Csökkent Nem
változott

Nőtt Gamma*

Teljes minta 27,3 24,8 47,8
1999-ben nyereséges cégek 24,2 23,8 52,0 0,316
1999-ben a létszámot növelő cégek 30,8 16,7 52,5 0,055
Forgalmukat a medián feletti ütemben növelni képes

cégek 23,2 22,6 54,2 0,235
Exportjukat a medián feletti ütemben növelni képes

cégek 22,5 21,9 55,6 0,302
*: a szignifikáns értékeket vastagon szedtük

A 2000-es beruházási volumen alakulására vonatkozó várakozásokban már nem játszik sze-
repet sem a cégek növekedési képessége, sem pedig elért, vagy várható nyereségessége.
Nincs különbség az egyes cégek szándékai között régió, nagyság, tulajdonos típusa, vagy
ágazata szerint sem. A beruházások bővítésének szándéka többé-kevésbé egyöntetű véle-
mény.
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3.1.3. táblázat
Egyes beruházási célok előfordulási gyakorisága 1997-99-ben, %

1997
(TOP98/1)

1998
(TOP98/3)

1999
(TOP99/1)

1999
(TOP00/1)

Termelőegységek, járművek, technológia
vásárlása 75,5 81,5 68,9 80,2

Termelőegységek korszerűsítése 70,0 74,4 73,1 71,9
Új épületek (irodaépület, üzemcsarnok)

építése 15,8 24,5 18,6 18,2
Épületek átalakítása 46,0 53,0 45,1 51,4
Ügyviteli eszközök vásárlása 79,1 84,1 79,0 88,2
Használt eszközök vásárlása - 36,4 25,4 33,8
Egyéb 11,5   8,6   9,0   5,7

Megjegyzés: a cellákban szereplő adatok azt mutatják, hogy a válaszadók hány százaléka jelölte meg
az adott célt. Egyszerre több válasz is adható volt.

A tervezett beruházások 2000-ben a tavalyihoz képest nagyobb arányban fognak megteste-
sülni termelőegységek, járművek, technológia vásárlásában. Szinte minden felsorolt beruhá-
zási cél gyakorisága nőtt, és az egyes célok sorrendje megegyezik az 1998-ban kapottal.

3.1.4. táblázat
A beruházások finanszírozási forrásainak fontossága  1997-99-ben, átlagpontszámok*

1997
(TOP98/1)

1998
(TOP98/2)

1998
(TOP98/3)

1999
(TOP99/1)

1999
(TOP00/1)

Nyereség és/vagy
amortizáció 4,33 4,30 3,58 3,46 3,40

Belföldön felvett
bankhitel 1,97 2,12 2,29 2,34 2,18

Külföldi (rész) tulaj-
donos tőkéje 1,46 1,69 1,74 1,90 1,74

Tulajdonosi
hitel 1,60 1,65 1,83 1,81 1,67
Vevő / szállító hite-

lez 1,25 1,46 1,50 1,53 1,46
Külföldön felvett

bankhitel 1,15 1,16 1,16 1,19 1,15
Tőkeemelés üzleti

partnerrel 1,18 1,18 1,12 1,16 1,10
*: a válaszadók 1-től 5-ig osztályozhatták az egyes finanszírozási fajtákat, az átlagpontszámok az adott
válaszok átlagai, a magasabb pontszám fontosabb szerepre utal.

Nem változott 1998-hoz képest a beruházásokat finanszírozó források sorrendje. Továbbra is
a saját forrás (nyereség és/vagy amortizáció) dominanciája jellemző (3.1.4. táblázat).

A beruházások eredményeként a menedzseri becslések alapján 1999-ben 9-13%-kal bővültek
a legnagyobb exportálók kapacitásai.
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A forgalmukat, ezen belül az export eladásaikat a megkérdezett cégek többségénél nagyobb
ütemben növelni képes, illetve létszámukat bővítő cégeknél számottevően gyorsabban nőttek
a kapacitások (15,4% 15,2% és 17,2%) mint a többi cégnél. Nemcsak az exporthoz kapcso-
lódóan beszélhetünk erről, hanem a belföldi forgalom bővülésével kapcsolatban is. A belföldi
forgalmat a medián felett növelő cégeknél 14,1%-kal nőttek a kapacitások. Emellett a forga-
lomnövekedési üteme és kapacitások növekedése között erős lineáris kapcsolat fedezhető fel,
ami mögött továbbra is az export és nem a belföldi eladások állnak9. Azaz a kapacitás bővítés
továbbra is erőteljesebben szolgálják a külpiaci kereslet kielégítését, mint a belföldiét (lásd a
3.1.5. táblázatot)

3.1.5. táblázat
A cégek egyes csoportjainak megoszlása a kapacitások növekedésének mértéke szerint, %

A kapacitások alakulása 1999-ben

Cégek csoportjai
Nem nőttek Legfeljebb

10%-kal
nőttek

Több mint
10%-kal
nőttek

Összesen N

A létszám nőtt 1999-ben 26,4 30,0 43,6 100,0 110
Külföldi többségi tulajdonos 27,8 31,8 40,9 100,0 132
Nyereséges volt 1999-ben 32,4 38,2 29,3 100,0 225
Az export folyó áron a medián feletti
ütemben nőtt 1999-ben 26,1 37,3 36,6 100,0 134

A belföldi árbevétel folyó áron a medián fe-
letti ütemben nőtt 1999-ben 29,5 34,4 36,1 100,0 122

Teljes minta 35,8 36,2 28,0 100,0 282
Előrejelzés a TOP99/1 felvételből 34,0 35,6 30,4 100,0 247

A beruházási aktivitás növekedésével párhuzamosan megfigyelhető, hogy tovább tágult a cé-
gek tervezési időhorizontja10. Elenyésző mértékűre csökkent a tervezni nem tudó cégek ará-
nya és nőtt az öt évnél is hosszabb távra tervezőké. Feltehető, hogy az orosz válság lélektani
sokkja után kirajzolódó pozitív tendencia 2000-ben is folytatódni fog (lásd a 3.1.3. ábrát).

                                                          
9A exportnövekedés és a kapacitásbővítés üteme között szignifikáns pozitív összefüggés mutatkozik, míg a bel-

földi forgalom alakulása és az utóbbi tényező között nincs kapcsolat (az korrelációs koefficiensek értékei 0,2576 és
0,0005).

10A tervezési időhorizontot annak barométerének tekinthetjük, hogy hogyan érzékelik a cégek piaci perspektí-
váikat, mennyire tudják kiszámítani működésük, beruházásaik makrogazdasági feltételeit, illetve a piacon a termé-
keik iránti kereslet jövőbeni alakulását.
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3.1.6. táblázat
A tervezés időhorizontjának változása 1994-2000 között, %

Év (felvétel) A tervezés időhorizontja

nem tervez
előre

kevesebb,
mint egy évre

1-2
évre

3-5
évre

több, mint öt
évre

Összesen
(N)

1994 (EXPORT94) 4,8 15,3 41,9 29,3  8,7 100,0
(230)

1995 (EXPORT95) 0,7 5,3 36,7 32,2 25,1 100,0
(196)

1997 (TOP98/1) 4,0 7,1 32,0 41,1 15,8 100,0
(297)

1998 (TOP98/2) 2,3 3,7 26,8 40,8 26,4 100,0
(299)

1998 (TOP98/3) 1,7 3,1 38,8 39,8 16,7 100,0
(294)

1999 (TOP99/1) 1,4 6,8 32,7 41,8 17,3 100,0
(294)

2000 (TOP00/1) 0,6 2,6 37,5 36,2 23,0 100,0
(309)

3.1.3. ábra
A tervezés időhorizontjának változása 1994-2000 között, %

240
260
280
300
320
340
360
380
400

1994. 1995. 1997.
december

1998.
július

1998.
november

1999.
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Megjegyzés: a válaszok arányainak súlyozott adatai alapján. Az egyes kategóriákhoz tartozó súlyok a
következők: nem tervez előre = 0; kevesebb, mint egy évre = 0,5; 1-2 évre = 1,5; 3-5 évre = 4; több
mint öt évre = 7. A skála értéke 0-700 között változhat. Nulla lenne akkor, ha a válaszadók közül egy
cég sem tudna előre tervezni, 700 pedig akkor, a minden cég több mint öt évre tervezne. A súlyok meg-
választásából következően a mutató érzékenyebb a „felső”, mint az „alsó” kategóriák között bekövet-
kezett változásokra.
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A tervezés időhorizontja elsősorban a regionális elhelyezkedéssel áll összefüggésben, ami az
eddigi felvételek eredményeihez képest újdonság. Leginkább a budapesti és pest megyei cé-
gek tudnak hosszabb távra előre tervezni. Közöttük a több mint öt évre tervezni tudók aránya
38,5%, míg a dunántúliak sokkal kisebb arányban állították ezt (12,8%). Ennek okára nem
találtunk magyarázatot. Másrész a korábbiakkal megegyezően a tervezés időhorizontja a cég
nagyságával van összefüggésben: minél nagyobb egy cég, annál inkább tervez hosszabb távra
(az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató cégek 43%-a legfeljebb két évre tervez). Ezen túl to-
vábbra is igaz az, hogy a magyar és a külföldi kézben lévő cégek tervezési horizontja között
nincs számottevő különbség.

A januári felvétel tanulsága szerint örvendetesen csökkent és elérte az egy évvel azelőtti
szintet a befagyott (több mint egy éve nem mozgó) készletek aránya mind az input, mind a
köztes, mind pedig az output készleteken belül (3.1.7. táblázat)11.

3.1.7. táblázat
A legalább egy éve nem mozgó készletek aránya 1997-99-ben, %

Készletek
fajtája

Jellemzők 1997
(TOP98/1)

1998
(TOP98/2)

1998
(TOP98/3)

1999
(TOP99/1)

1999
(TOP00/1)

Input
készletek

Átlag 4,9 3,9 4,2 5,5 4,3
Szórás 8,5 8,3 9,4 8,3 5,9
Medián 2,0 0,0 0,0 3,0 2,0

N 283 282 293 281 302
Köztes

készletek
Átlag 1,8 1,8 2,1 2,9 2,1
Szórás 5,0 5,3 7,5 7,3 7,0
Medián 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N 283 281 293 282 302
Output

készletek
Átlag 2,7   3,0 2,8 3,1 2,6
Szórás 7,6 10,5 9,1 7,0 8,1
Medián 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0

N 281 282 293 282 302

Az input készleteken belül a nem mozgó készletek szintje a belföldi cégek tulajdonban lévő
vállalkozások körében átlagosan 6% (ez négy százalékpontos csökkenés 1999 nyara óta), míg
a külföldi tulajdonúaknál csak 4%.

Azoknál a cégeknél beszélhetünk a nem mozgó készletek magas szintjéről, amelyek gazdasá-
gi teljesítménye 1999-ben kedvezőtlenebbül alakult, mint a cégek többségéé. Legmagasabb
arány a létszámot csökkentő, a forgalom és ezen belül az export visszaesését elszenvedő cé-
geknél mutatható ki (5,2-5,4%), míg a dinamikus cégeknél (nő a létszám, és a teljes forgalom,

                                                          
11  Köztes készleteken a befejezetlen termék és a félkésztermék készleteket értjük.
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valamint az export is a mediánnál magasabb ütemben nőtt 1999-ben) 3,4-3,5%-os arányt be-
csülhetünk.

3.1.8. táblázat
A saját termelésű készletek állományának alakulása 1997-99-ben, %

Saját termelésű
készletek állománya

Jelentősen
csökkent

Kicsit
csökkent

Nem
változott

Kicsit
nőtt

Jelentősen
nőtt

Összesen N

1997-ben
(TOP98/1) 4,1 12,6 43,7 28,7 10,9 100,0 293
1998-ban
(TOP98/3) 6,0 11,1 43,6 26,2 13,1 100,0 298
1999. I. félév
(TOP99/1) 9,0 16,3 38,8 24,2 11,8 100,0 289
1999. II. félév
(TOP00/1) 9,8 14,7 43,3 23,1   9,1 100,0 307

Az output készleteken belül az átlagosnál számottevően magasabb a befagyott készletek
szintje az élelmiszeripari, textilipari, valamint fa- és papíripari cégeknél (3,5), és minimális
(átlagosan 1,1%) a gépipariaknál. Ezen kívül a nem nyereséges, forgalmukat valamint ezen
belül exportjukat bővíteni nem tudó cégeknél figyelhetőek meg magasabb arányok (6%,
4,4%, 4,8%), míg a dinamikusan növekedő és nyereséges cégeknél 1,5-1,8% közötti ennek
aránya.

1999 nyarát követően tovább csökkent a saját termelésű készletek állománya is (lásd a 3.1.8.
táblázatot). Az is megfigyelhető, hogy leginkább a jobb helyzetben lévő és dinamikusan nö-
vekvő cégek esetében nőttek a saját termelésű készletek. Azokról a cégekről van szó, ame-
lyek nem voltak veszteségesek 1999-ben (ezek 34%-ánál nőtt a saját termelésű készletek ál-
lománya); továbbá ott, ahol nőtt a létszám (ezek 40%-ánál volt készletnövekedés), vagy
1999-ben a cégek többségénél nagyobb mértékben nőtt a forgalom és ezen belül az export
(mindkét esetben 41%).
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3.2. Foglalkoztatottság munkaerőhiány és bérek

Az alábbiakban

•  a létszám várható változását
•  a munkaerőhiány előfordulását és a
•  a bruttó keresetek 2000-es várható növekedését

tekintjük át.

A cégek több mint 46%-ában csökkent, 39%-ában növekedett és 15%-ában nem változott a
létszám 1999-ben (lásd a 3.2.1. táblázatot). Ez az eredmény nagyobb fluktuációra, ritkább
létszámbővítésre és gyakoribbá váló elbocsátásokra mutat, mint az 1998-ra vonatkozó év vé-
gi felvétel adatai (TOP98/3). Akkor a létszámot bővített a cégek 48%-a, és elbocsátás volt a
cégek 34%-ánál. Ennek megfelelően a létszám változására vonatkozó mutató 1999-ben min-
den eddigi felvételnél kedvezőtlenebb képet mutat (lásd a 3.2.1. ábrát).

A létszám változása szoros kapcsolatba van azzal, hogy a vállalkozás külföldi, vagy magyar
cég tulajdonában van-e. A külföldi tulajdonú cégeknél ugyanis jelentős a létszámot bővítők
aránya (45,8%) a magyar tulajdonban lévők körében pedig létszámot leépítőké (62,5%). A
létszám változása szoros kapcsolatot mutat továbbá a profitkilátásokkal és a forgalom, ezen
belül pedig az export dinamikájával. (A forgalmat és az exportot a többségnél nagyobb ütem-
ben növelni képes cégek 54,6%-ánál és 53%-ánál bővült a létszám 1999-ben.) Ezek az ered-
mények teljes egészében megfelelnek korábbi tanulmányunk előrejelzésével.12

3.2.1. táblázat
A legnagyobb exportálók megoszlása a létszám várható alakulása szerint 1996-2000

Létszám alakulása
Évek, felvételek Elbocsátás Nincs változás Felvétel Összesen N
1996, TOP97 37,0 20,5 42,5 100,0 291
1997, TOP97 13,1 55,1 31,8 100,0 289
1997, TOP98/1 35,6 23,7 40,7 100,0 295
1998, TOP98/1  8,4 53,7 37,8 100,0 296
1998, TOP98/2 25,0 31,3 43,7 100,0 284
1998, TOP98/3 34,1 18,1 47,8 100,0 299
1999, TOP98/3 16,0 45,9 38,1 100,0 257
1999, TOP99/1 32,1 37,2 30,7 100,0 290
1999, TOP00/1 46,4 14,6 39,0 100,0 308
2000, TOP00/1 22,3 37,5 40,2 100,0 301

Újdonság a korábbi felvételek eredményeihez képest, hogy a vizsgált vállalkozói körben a
belföldi eladások növekedési üteme is szerepet játszik a létszámra vonatkozó várakozások ki-
alakításában. A két tényező között pozitív kapcsolat mutatható ki (Gamma értéke = 0,192),
ami azonban lényegesen gyengébb, mint az export és a létszám alakulása közötti kapcsolat
(Gamma = 0,421).

                                                          
12 Ld. Tóth I. J.: Ellentmondásos várakozások…. 20. oldal.
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2000-ben a cégek 40%-a tervez létszámfelvételt és 22%-a elbocsátást. Ezek az arányok né-
mileg visszafogottabb létszámbővítési szándékokra utalnak, mint az egy évvel azelőttiek (lásd
a 3.2.1. ábrát). Leginkább a gépipari, a létszámot 1999-ben is bővítő és a forgalmat, exportot
1999-ben dinamikusan növelni tudó cégek tervezik létszámuk bővítését (50-51 százalékuk
vélekedik így).

3.2.1. ábra
A létszámváltozás dinamikája a legnagyobb exportáló cégek körében 1996-2000, %
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Megjegyzés: Az ábrában a 'felvétel' és az 'elbocsátás' válaszok arányainak különbségeit mutató
egyenleg statisztika értékeit közöljük.
Előretekintő becslés = az adott év elején, illetve az előző év végén adott becslés
Visszatekintő becslés = az adott év végén, illetve a következő év elején adott becslés

A feldolgozóiparban 1999. október és december közötti időszakban 2,3%-kal nőtt az alkal-
mazottak száma az előző év azonos időszakához képest. 1999 végén a legnagyobb exportálók
körében az 1998-as létszám 99-103,2%-ra tehetjük a foglalkoztatottak számát. Ez lényegében
megegyezik az 1999. nyári felvétel során kapott becsléssel (99-102,6%).

Az ágazatok és a tulajdonosi csoportok között a létszám növekedésére legerőteljesebben a
gépipari, valamint a külföldi tulajdonban lévő cégek számítanak (5% és 3,7%). A 300 fő fe-
lettiek akár 2,5%-os csökkenést sem zárnak ki, míg az 50 fő alattiak létszámbővítésre vonat-
kozó szándékai a legerőteljesebbek (8,6%).

A korábbi felvételekhez képest, amelyekben a cégek egyharmadánál volt munkaerőhiány,
most csak 22,7% számolt be erről (1999 nyarán a cégek 24,1%-a volt ezen a véleményen).
Leginkább a magyar magánszemélyek tulajdonában lévő cégek vezetői vélekedtek így
(32,6%), legkevésbé pedig a külföldi tulajdonban lévők (17,8%). Az ágazatok között is szá-
mottevő különbségek vannak: az élelmiszer-, textil-, és papíripari cégek között gyakoribb ez
a jelenség (29,9%), a vegyipari, kohászati és egyéb feldolgozóipari cégeknél pedig ritkább
(13,3%). Azoknál a cégeknél, ahol fellép ez a jelenség, dolgozik a TOP 1500 cégeinél fog-
lalkoztatott munkaerő 22%-a de ezek a cégek az összes forgalom mindössze 7%-át adják.

A munkaerőhiányra az érintett cégeknek csak alig 17%-a válaszolt a bérek emelésével, 30
százalékuk a technológia fejlesztésével reagált, 47 százalékuk egyéb módon, 7 százalékuk
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pedig semmit sem tudott ez ellen tenni. A munkaerőhiány 1998-hoz képest nagyobb arányban
jelentette szakmunkások (84,5%), segédmunkások (28,2%) és diplomások (26,8%) hiányát,
ami arra mutat, hogy a 1998-hoz képest csökkent ugyan a munkaerőhiánnyal küzdő cégek
aránya, de ahol jelentkezett ez, ott nőtt a munkaerőhiány intenzitása.

A legnagyobb feldolgozóipari cégek körében a bruttó keresetek várhatóan 9-9,7%-kal fognak
nőni, azaz a keresetnövelési szándékok továbbra is követik az infláció csökkenő tendenciáját.

3.2.2. táblázat
A bruttó keresetek átlagos növekedése a megkérdezett cégek körében 1997-2000, %

Felvétel Év Átlag Sztenderd hiba Medián N

TOP98/2 1997 17,75 0,41 18,0 288
TOP98/2 1998 15,84 0,31 15,0 285
TOP98/3 1998 17,03 0,25 15,0 290
TOP98/3 1999 14,21 0,28 14,0 290
TOP99/1 1999 12,61 0,30 13,0 283
TOP00/1 2000   9,37 0,20 10,0 298

2000-ban magasabb keresetnövekedésre számíthatnak a központi és a dunántúli régió cégei-
nél foglalkoztatottak, mint a kelet- és észak magyarországiak (az előbbiek 9,7-9,8%-os átla-
gos béremelésre, az utóbbiak csak 8,8%-osra). Nagyobb mértékű továbbá a bérek emelkedése
az 1999-ben nyereséges, a létszámot és a forgalmat is (ezen belül külön az exportot és a bel-
földi eladásokat is) dinamikusan bővítő cégek körében (9,8-10,0%-os béremelés várható
ezeknél). Mindez arra utal, hogy 2000-ben – ugyanúgy, ahogy 1999-ben sem – a béreknek a
várható inflációnál magasabb növekedése nem jár együtt a termelékenység romlásával. Más-
részt a nagy feldolgozóipari cégek körében a bérek túlzott elszaladása továbbra sem várható.
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3.3. Rendelésállomány, kapacitások és beszállítók

Az alábbiakban
•  a rendelésállomány alakulásával
•  a kapacitások kihasználtságával
•  a magyarországi beszállítók arányával és a
•  cégek közötti üzleti kapcsolatokkal

foglalkozunk.

Mint 1998 első félév óta bármikor, 2000 januárjában is inkább a rendelésállomány növeke-
dése, mint csökkenése jellemzi a legnagyobb exportáló cégeket. Újdonság azonban az, hogy
lényegesen több cég számol az előző évhez képest a rendelésállomány növekedésével, mint
azt egy évvel ezelőtt tették. Még nagyobb mértékű pozitív változásról beszélhetünk, ha az
1999. II. félévi és a 2000. I. félévi (az előző év azonos időszakához képest becsült) várakozá-
sokat vetjük össze. Míg tavaly nyáron a cégek csak 49%-a várta a rendelésállomány javulá-
sát, addig idén januárban már 59 százalékuk.

3.3.1. táblázat
A rendelésállomány alakulása 1998-2000-ben, %

Idő, felvétel
Rendelésállomány alakulása N

Kisebb
 lesz

Nem
változik

Nagyobb
lesz

Összesen

1998. I. félévében 1997. I.
félévhez képest, TOP98/1   8,1 33,7 58,2 100,0 285
1998. I. félévében az előző
félévhez képest, TOP98/1 10,2 33,2 56,5 100,0 283
1998. II. félévben 1997. II.
félévhez képest, TOP98/2   4,8 29,8 65,4 100,0 292
1998. II. félévben az előző
félévhez képest, TOP98/2   6,9 36,0 57,1 100,0 292
1999. I. félévében 1998. I.
félévéhez képest, TOP98/3 10,7 39,1 50,2 100,0 281
1999. I. félévében az előző
félévhez képest, TOP98/3  8,2 37,9 53,9 100,0 282
1999. II. félévben 1998. II.
félévéhez képest, TOP99/1 19,5 31,7 48,8 100,0 287
1999. II. félévben az előző
félévhez képest, TOP99/1 10,8 29,4 59,8 100,0 286
2000. I. félévben 1999. I. fél-
évéhez képest, TOP00/1 11,7 28,9 59,4 100,0 308
2000. I. félévben az előző fél-
évhez képest, TOP00/1 13,2 33,2 53,6 100,0 304

Ellentétes eredményt kapunk, ha a rendelésállomány nagyságát a tavalyi második félévhez vi-
szonyítják a kérdezettek (lásd a 3.3.1. táblázatot). Itt csökkenő tendencia rajzolódik ki (lásd a
3.3.1. ábrát), ami figyelembe véve a lehetséges szezonális hatásokat nem meglepő. Annál in-
kább talányos az 1999 első félév óta érzékelhető aszinkronitás a két mutató mozgása között.
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Ez a helyzet azonban megváltozhat – és minden jel arra mutat, hogy meg is változik – ha a
2000. II. félév során tovább erősödik a fellendülés a legnagyobb exportálók legfontosabb pi-
acán, az Európai Unióban.

Míg a tavaly nyári felvétel alapján azt láthattuk, hogy a rendelésállomány növekedésére vo-
natkozó várakozások nemcsak az export forgalommal, hanem a belföldi eladások ütemével is
pozitív kapcsolatban állnak, idén januárban már eltűnt ez a hatás. 1999-ben a létszámot, va-
lamint a forgalmat és az exportot a cégek többségénél nagyobb ütemben növelő cégek az át-
lagosnál nagyobb arányban számítanak arra, hogy 2000 első félévében nőni fog rendelésál-
lományuk.

3.3.1. ábra
A rendelésállomány alakulása 1998-2000-ben, %
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Megjegyzés: Az ábrában a 'nagyobb lesz' és a 'kisebb lesz' válaszok arányainak különbségeit mutató
egyenleg statisztika értékeit közöljük

A fentieknek megfelelően a kapacitások kihasználtsága is felfelé mozdult el. A menedzseri
becslések alapján 2000 januárjában 80-83%-osra tehetjük a kapacitások átlagos kihasználtsá-
gát a TOP 1500 körében, ami némi növekedést mutat a fél évvel ezelőtti becsléshez képest,
amikor 78-82% körüli lehetett a kapacitások kihasználtsága (lásd a 3.3.2. ábrát).
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3.3.2. ábra
A kapacitáskihasználtság becsült arányának alakulása 1997-2000-ben, %

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

1996. 1997. 1998. július 1998. november 1999. július 2000. január

% 

Ugyanerre mutat, ha nem a kapacitáskihasználás szintjét, hanem dinamikájának változását
nézzük. 1997 óta csökkenő ütemben javult a kapacitások kihasználtsága. A szóban forgó fo-
lyamat 1998 decembere és 1999 júliusa között gyorsult fel, aminek eredményeként tavaly jú-
liusban alig 7 százalékponttal volt magasabb a kapacitások kihasználásának javulásáról, mint
romlásáról számot adó cégek aránya. 1999 II. félévben kedvező fordulat történt e téren is: a
nyári helyzethez képest 2000 januárban közel tíz százalékponttal nőtt a kapacitáskihaszná-
lást javító cégek aránya, miközben a romlást és a változatlanságot érzékelő cégek aránya is
csökkent (lásd a 3.3.2. táblázatot). A kapacitáskihasználás változásának mutatója (lásd az
3.3.3. ábrát) az 1999 nyarán érzékelt mélypont után növekedésnek indult. Ezzel együtt még
mindig magas (közel 20%), a romló kapacitáskihasználtság mellett termelő cégek aránya,
szemben az 1997-ben és 98 elején érvényes 7-10%-os aránnyal.

3.3.2. táblázat
A kapacitáskihasználtság alakulása 1997-99-ben, %

Év (felvétel) Kapacitáskihasználtság  alakulása N
Javul /

javulni fog
Nincs változás Romlik /

romlani fog
Összesen

1997-ben 1996-hoz
képest  (TOP98/1) 53,1 39,4   7,5 100,0 289

1998-ban 1997-hez
képest  (TOP98/2) 42,7 47,8   9,5 100,0 295

1998-ban 1997-hez
képest  (TOP98/3) 43,0 41,7 15,3 100,0 300

1999-ben 1998-hoz
képest  (TOP99/1) 29,5 47,8 22,7 100,0 295

1999-ben 1998-hoz
képest  (TOP00/1) 38,1 42,0 19,9 100,0 307
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A kapacitáskihasználás szintjének növekedésével eltűnt azon különbségek nagy része, ame-
lyek 1999 nyarán még jellemezték a legnagyobb feldolgozóipari cégeket. Sem a régiók, sem
a többségi tulajdonos típusa, sem a cég nagysága szerint nem mutathatók ki különbségek. Ez
arra mutat, hogy 1999 második felében oldódtak az egyes cégcsoportok közötti határvona-
lak, és a korábban alacsonyabb kapacitáskihasználással működő cégek is „nagyobb sebes-
ségre tudtak kapcsolni”.

3.3.3. ábra
A kapacitáskihasználtság dinamikájának alakulása 1997-2000-ben, %
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Megjegyzés: Az ábrában a 'javuló' és a 'romló' válaszok arányainak különbségeit mutató egyenleg sta-
tisztika értékeit közöljük

Másrészt továbbra is megfigyelhetők a cégek növekedési képessége és eredményessége
mentén korábban felrajzolt számottevő eltérések. A nyereséges és forgalmat dinamikusan nö-
velő cégek kapacitáskihasználtsága számottevően magasabb, mint a többi cégé (lásd a 3.3.3.
táblázatot). A belföldi eladások 1999-es alakulása szerint azonban továbbra sem mutatható ki
különbség e tekintetben. Ezek a tények egyfelől megnyugtatóak, másfelől a növekedés rövid
távú korlátjaira is felhívják a figyelmet, harmadrészt pedig újfent aláhúzzák a belföldi eladá-
sok alárendelt szerepét az 1999-es növekedésben.

A kapacitáskihasználás – megegyezően a korábbi jelentésben leírt előrejelzéssel – 1999-ben
azoknál a vállalkozásoknál javult nagyobb valószínűséggel, amelyek nyereségesek voltak,
növelték létszámukat és/vagy a cégek többségénél jelentősebb ütemben növelték forgalmukat
és ezen belül exportjukat (lásd a 3.3.4. táblázatot).

Nézzük meg ezek után, hogy hogyan függ össze a kapacitáskihasználtság változása és a kapa-
citások nagyságának kielégítő voltáról alkotott vélemény azoknak a lépéseknek az alkalmazá-
sával, amelyek rövid távú, illetve ideiglenes megoldásként is szolgálhatnak a kapacitáshiány
oldásában.

Három megoldásról van szó: a túlóráztatás mértékéről és annak várható változásáról; a rész-
munkaidős, illetve határozott időre szóló szerződéssel felvett dolgozók számának alakulásá-
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ról; és harmadikként az alvállalkozók szerepének változásáról. Feltételezhető, hogy a rende-
lésállomány növekedése esetén – amennyiben annak tartóssága még nem látható előre – a cé-
gek nagyobb arányban élnek ezekkel a „pufferekkel”, más esetben pedig inkább törekednek
tartósabb megoldásokra – kapacitásaik beruházásokkal, illetve más cég megvásárlásával tör-
ténő növelésére.

A cégek közel 43%-ánál 5% feletti a túlóra aránya az összes ledolgozott órán belül13 (lásd a
3.3.5. táblázatot), ezen belül 25%-nál magasabb ez az arány, mint 10%. A cégek 63%-a dol-
gozik rendszeresen alvállalkozókkal, aminek az aránya inkább nőtt (41,5%), mint csökkent
(8,2%) 1999-ben. Részmunkaidős és szerződéses dolgozót foglalkoztatott a cégek 56-65%-a,
amely arányok nem fognak változni jelentősen 2000 első félévében. Ugyanekkor a foglal-
koztatottakon belül a részmunkaidősök aránya sem fog változni, míg a szerződéses dolgozóké
kismértékben csökken.

                                                          
13 Szignifikánsan legmagasabb a túlóra aránya a külföldi tulajdonban lévő cégeknél: ez 49,3 százalékuknál a

ledolgozott órák 5%-át is meghaladja.
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3.3.3. táblázat
A kapacitáskihasználtság átlagos szintje a cégek egyes csoportjaiban

1999. júliusban és 2000. januárban, %*

Ismérvek Cégek csoportjai 1999. júliusi fel-
vétel (TOP99/1)

2000. januári
felvétel

(TOP00/1)
Átlag N Átlag N

Régiók
Központi (Budapest és Pest megye) 79,7   76 80,6 88
Dunántúl 84,4   82 83,3 87
Kelet- és Észak Magyarország 77,3 131 80,5 126

Többségi tulajdonos
Külföldi 82,2 127 83,7 140
Magyar cég 73,0   60 79,5  53
Magyar magánszemély 81,2   82 79,8  92
Egyéb 80,0   20 75,2  16

Létszám
-50 86,3   17 82,9 34
51-100 78,5   57 84,0 64
101-300 82,8 114 81,0 106
301- 76,5 102 79,0  95

Nyereségesség 1998-ban
Nyereséges volt 81,7 215 n.a.
Nem volt nyereséges 73,5   56 n.a.

Nyereségesség 1999-ben
Nyereséges (lesz) 80,9 215 82,2
Nem (lesz) nyereséges 74,5   33 75,5

Eredményesség alakulása 1999-ben
Javul az eredményesség 80,4 158 n.a.
Nem változik 82,6   82 n.a.
Romlik az eredményesség 73,4   44 n.a.

Forgalom alakulása 1998-ban
Nem nőtt 72,5   61 n.a.
Nőtt, legfeljebb, mint a cégek többségéé 79,9   76 n.a.
Nőtt, nagyobb arányban, mint a cégek többségéé 83,2 140 n.a.

Az export alakulása 1998-ban
Nem nőtt 73,2   61 n.a.
Nőtt, legfeljebb, mint a cégek többségéé 80,4   76 n.a.
Nőtt, nagyobb arányban, mint a cégek többségéé 83,6 140 n.a.

Forgalom alakulása 1999-ben
Nem nőtt 75,2   68 77,8 105
Nőtt, legfeljebb, mint a cégek többségéé 84,5   72 83,1  40
Nőtt, nagyobb arányban, mint a cégek többségéé 80,5 141 83,3 148

Az export alakulása 1999-ben
Nem nőtt 76,1   83 78,6 111
Nőtt, legfeljebb, mint a cégek többségéé 79,6   54 81,4  36
Nőtt, nagyobb arányban, mint a cégek többségéé 82,9 138 83,5 144

*:vastagon szedtük azokat az értékeket, amely csoportosításoknál az F érték szignifikáns volt legalább
0,05-ös szinten
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3.3.4. táblázat
A kapacitáskihasználtság változása 1999-ben a cégek egyes csoportjaiban, %

Kapacitáskihasználtság
alakulása

Romlott Nincs
változás

Romlott N Gamma

Teljes minta 22,7 47,8 29,5 295
Nyereségesség Nyereséges 15,7 42,1 42,1 242 0,463

Veszteséges 45,9 37,8 (16,2)
Létszám változása 1999-ben Nőtt 10,3 39,7 50,0 116 0,398

Csökkent 31,0 43,0 26,1 142
Forgalom változása 1999-ben Nem nőtt 39,6 42,5 17,9 106 0,576

Medián felett
nőtt 8,4 37,7 53,9 154

Export változása 1999-ben Nem nőtt 33,6 46,0 20,4 113 0,519
Medián felett

nőtt  9,4 36,9 53,7 149

A cégek egészénél a kapacitáskihasználás javulását, a rendelésállomány növekedését tehát
nem kísérte és 2000 első félévében nem is kísérik e folyamatokra a gyors – és többnyire ide-
iglenes – alkalmazkodást jelző lépések. Az feltételezhető tehát, hogy komoly kapacitástarta-
lékok vannak még a legnagyobb exportáló cégeknél, amelyek nem teszik különösebben szük-
ségessé e pufferek súlyának növelését. Igaz ugyan, hogy szignifikáns pozitív kapcsolat mutat-
kozik a túlóra és a szerződéssel foglalkoztatott dolgozók várható szerepe között14, de azt is
figyelembe kell venni, hogy a rendelésállomány növekedésével számoló cégek mindössze 13-
15%-a él ezekkel a lehetőségekkel. A kereslet, a rendelésállomány növekedésére a cégek túl-
nyomó része tehát gyorsan és nehézségek nélkül tud reagálni – kapacitásaik lehetővé teszik
ezt.

                                                          
14 A phi értéke 0,368 és 0,210, mindkettő szignifikáns 5%-os szinten.
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3.3.5. táblázat
Kapacitáskihasználást javító, illetve kapacitáshiányt oldó lépések aránya, és ezek

(várható) változása

Nincs
túlóra

1-5% Több mint 5% N

Túlóra átlagos aránya az összes
ledolgozott munkaidőben 16,6 40,5 42,9 289

Nőtt /
nőni fog

Nem változott /
nem változik

Csökkent / csök-
kenni fog

A túlórák arányának várható
változása 2000 első félévében 8,6 69,5 21,9 269

Nőtt Nem változott Csökkent
Alvállalkozások szerepének ala-
kulása 1999-ben 41,5 50,3 8,2 195

Nincs ilyen Csökkent /
csökkeni fog

Nem
változott /

nem változik

Nőtt /
Nőni fog

Részmunkaidős dolgozók szá-
mának alakulása 1999. II. félév-
ében 1998. II. félévhez képest

43,5 5,8 44,7 6,1 313

Részmunkaidős dolgozók szá-
mának alakulása 2000. I. félév-
ében 2000. II. félévhez képest

41,5 4,5 50,5 3,5 311

Szerződéses dolgozók száma
1999. II. félévében 1998. II. fél-
évhez képest

34,5 11,9 36,8 16,8 310

Szerződéses dolgozók száma
2000. I. félévében 1999. I. félév-
hez képest

32,0 7,4 48,2 12,3 309

Ugyanakkor a múlt félévben megfigyelhető a kihasználatlan kapacitással rendelkező cégek
arányának csökkenése is. Januárban a TOP 1500 cégcsoportban a cégek 47,5%-a rendelke-
zett kihasználatlan kapacitásokkal. Ez az arány öt százalékponttal alacsonyabb, mint 1999
júliusában, amikor 52,9% jelezte ezek létét. Ennek megfelelően a korábbiakhoz képest nőtt
azon cégek aránya, amelyeknél a kapacitások mértéke a rendelésállományhoz képest éppen
megfelelő (42% szemben a tavaly júliusi 38,8%-kal) és némileg nőtt a kapacitáshiányról
számot adó cégek aránya is (8,2%-ról 10,5%-ra).

A kapacitások gyors növelését, illetve a vállalat határainak kiterjesztését jelentő lépések kö-
zül egyedül az alvállalkozások szerepének növekedését figyelhetjük meg 1999 során, ami jó
jelnek is tűnhet, ha a hazai tulajdonú cégek és a nagy exportálók közötti üzleti kapcsolatok
szorosabbá válását takarják, de elhamarkodott lenne még erre gondolni – nincsenek ugyanis
összehasonlítható adataink e mutató alakulásáról.

Azt azonban már most is tudhatjuk, hogy az alvállalkozók arányának növelése nem a külföldi
tulajdonban lévő cégek sajátja (nincs szignifikáns kapcsolatban a tulajdon típusával). Inkább
a nyereséges, létszámukat, árbevételüket – és ami fontos – mind külföldi, mind belföldi el-
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adásaikat dinamikusan növelő cégeknél fordult elő ez 1999-ben (az arányok sorrendben
44,4%, 52,1% 54,5%, 57,6% és 50,6%).

Következő – és sokakat érdeklő – kérdés az, hogy az alvállalkozókon belül a magyarországi
beszállítók szerepe mekkora és várhatóan hogyan módosul ez az arány 2000 első félévében?

A 2000. januári felvétel adatai azt mutatják, hogy a TOP 1500 cégek körében a korábbi fel-
vételhez képest nem változott érdemben a magyarországi cégek beszállításainak aránya: a
menedzserek becslései alapján tavaly nyáron 46-53%-ra, most 46-52%-ra lehetett ezt tenni15.
Ez az eredmény továbbra sem támasztja alá a magyarországi beszállítók szerepének lassú
növekedésére utaló – a előző felvételek adataira alapozódó – várakozásainkat. Ennek magya-
rázata az lehet, hogy a legnagyobb exportáló cégek szeretnék ugyan növelni a hazai beszál-
lítások arányát, de ez a szándékuk rendre meghiúsul. Sőt az adatok arra is rávilágítanak,
hogy 1998 óta a cégek egyre csökkenő aránya számít erre – a különben pozitív – tendenciára
(lásd a 3.3.4. ábrát és a 3.3.6. táblázatot).

3.3.6. táblázat
A magyar beszállítók szerepének várható alakulása, %

Magyar beszállítók szerepe

Felvételek Évek Növekedni fog Nem fog
változni

Csökkenni
fog

Összesen N

TOP98/2 1998 16,4 79,5 4,1 100,0 293
TOP98/3 1999 16,5 77,8 5,7 100,0 297
TOP99/1 2000 15,8 77,9 6,3 100,0 272
TOP00/1 2000 14,4 79,7 5,9 100,0 306

3.3.4. ábra
A magyar beszállítók szerepének várható alakulása 1998-2000, %
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%

Megjegyzés: Az ábrában a 'növekvő' és a 'csökkenő' válaszok arányainak különbségeit mutató egyen-
leg statisztika értékeit közöljük

                                                          
15 Ezek az arányok nem a többségében  magyar tulajdonban lévő cégek, hanem a magyarországi telephellyel

rendelkező cégek beszállítási arányára vonatkoznak. A kérdezés során a menedzsereket arra kértük, hogy becsüljék
meg cégük energián kívüli összes inputján belül mekkora arányt képviselnek a magyarországi beszállítók.
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A magyarországi beszállítók szerepe továbbra is Kelet- és Észak Magyarországon a legje-
lentősebb (55%), míg Budapesten és Pest megyében 47%-os, Dunántúlon pedig – ahol a
legtöbb nagy multinacionális cég működik – 42%-os arányt kapunk.

Ugyancsak nem változott a helyzet a korábbi felvételek eredményeihez képest, ha a cégeket a
többségi tulajdonos típusa szerint csoportosítjuk. Továbbra is a külföldi tulajdonban lévő cé-
gek körében legkisebb a magyarországi beszállítók aránya (39%), legmagasabb pedig a ma-
gyar cégek kezében és egyéb tulajdonban lévőknél (58% és 61%).

Ezek szerint továbbra is érvényes az, amit a legutóbbi felvétel adatai alapján mondtunk. A
cégek közötti szegmentált piaci struktúra erősödésére lehet következtetni abból, hogy azoknál
a cégeknél amelyek piaci helyzete romlik, számottevően magasabb a magyarországi beszál-
lítások aránya, mint a többi cégnél. Az 1999-ben piacot vesztő, elsősorban export forgalom
csökkenését elszenvedő cégek támaszkodtak legnagyobb arányban (54%-57%) magyarorszá-
gi beszállítókra.

A kirajzolódó kép tehát nem éppen kedvező: a sűrűbb beszállítói hálózattal működő cégek
1999-ben megfigyelhető értékesítési nehézségei instabillá, illetve növekedésre képtelenné te-
szik azoknak a cégeknek a helyzetét is, amelyek hozzájuk beszállítóként kötődnek. Ez a szeg-
mentáltság egyik metszete.

A másik metszetet pedig az export iránya adja. Számottevően magasabb a hazai beszállítók
aránya a döntően nem az EU-ba exportáló cégek körében (55%); míg ahol az EU-ba irányuló
export adja a cég exportjának többségét, ott átlagosan mindössze 44%-ra tehetjük ezt. Még
jelentősebb különbségeket látunk ha a FÁK-ba, vagy a visegrádi országokon kívül más volt
szocialista országba irányuló export súlya szerint választjuk ketté a legnagyobb exportálók
csoportját (lásd a 3.3.5. ábrát).

3.3.5. ábra
A hazai beszállítók aránya a cégek export-orientáció szerint képzett csoportjaiban, %
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Megjegyzés: Kelet-Európa: FÁK országai és volt szocialista országok a visegrádi országokon kívül

Ezek szerint a döntően a FÁK-ba, a visegrádi országokon kívül más volt szocialista országba
szállító cégek a többi cégtől élesen különböző piaci hálózatokban, üzleti környezetben mű-
ködnek. Az e régióban bekövetkező konjunktúra ingadozások hatásai rajtuk keresztül érik el
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közvetlenül a nekik beszállító, többségében kis- és közepes, jellemzően magyar tulajdonban
lévő cégek sokaságát.

A szegmentáltság e metszetei tovább finomítják a magyar iparvállalati szektor tagolódásáról
alkotott képet. Nemcsak az üzleti hatókör (a), a tulajdonosi viszonyok (b) és a multinacioná-
lis cégekkel való üzleti kapcsolat léte (c) lehet döntő ebben16, hanem az is, hogy ha egy cég
beszállítói pozícióban van, akkor milyen piacra irányulnak a megrendelő cég eladásai (d).

Mindez alapján újra fel kell hívunk a figyelmet a beszállítói hálózatok sebezhetőségére, más-
részt a magyar beszállítók szerepét ösztönző direkt gazdaságpolitikai lépések kikerülhetetlen
korlátjaira is.

A fentiekből láthattuk, hogy a külföldi cégeket sokkal kevésbé veszik körül hazai beszállító
cégek, mint a magyar tulajdonban lévőket. A kép azonban nem lenne teljes, ha itt megállnánk
és nem vizsgálnánk az üzleti kötődések más típusát: a cégcsoportok létét és a cégcsoportokon
belüli üzleti tranzakciók gyakoriságát és súlyát a cégcsoportba tartozó cégek beszerzésén és
kibocsátásán belül. Ekkor egy új szempontot kell bevinnünk az elemzésbe: a cégek közötti
tulajdonosi kapcsolatok létét, illetve ennek hiányát.

Jelen elemzésben csak két kérdésre kívánunk választ adni. Hogyan módosult a holdingon
(cégcsoporton) belüli üzleti kapcsolatok gyakorisága és erőssége a fellendülés kezdete óta?
Másrészt pedig van-e pozitív hozadéka a cégen belüli üzleti kapcsolatoknak a megfigyelt cég
fejlődési képességére?

Korábbi elemzések eredményei alapján tudjuk, hogy a cégek közötti tulajdonosi kapcsolatok
a legnagyobb cégek körében előfordulnak ugyan, de nem domináns jelenségként, mint azt a
rekombináns tulajdon teóriája megalapozatlanul állította17.

Az üzleti kapcsolatok és a tulajdonosi kapcsolatok összefüggéseit már elemeztük korábban
(1998-ban) ugyancsak a legnagyobb exportáló feldolgozóipari cégek mintáján18. Akkor azt
találtuk, hogy (1) a időben a cégek egyre csökkenő aránya tartozik cégcsoporthoz, és ez az
arány 1998-ban 47%-ra tehető19; (2) a cégcsoporthoz tartozók közel 70%-a valamilyen üzleti
kapcsolattal is kötődik a cégcsoport valamelyik másik tagjához; (3) az üzleti kapcsolatok in-
tenzitása azonban meglehetősen egyenetlen: az intenzitás növekedésével csökken azon cégek
aránya, amelyekre az adott intenzitási szint jellemző20; (4) a külföldi tulajdonban lévő cégek

                                                          
16 Lásd Tóth I. J.: „A magyar vállalkozások piaci kapcsolatai és rövid távú kilátásai”, Külgazdaság, 1998, XLII.

évf. szeptember, 30-55 old.
17 A teóriát lásd Stark, D.:  „Új módon összekapcsolódott régi építőelemek: rekombináns tulajdon a kelet-

európai kapitalizmusban I-II.”, Közgazdasági Szemle, 1994. XLI. évf., 11-12. szám 933-948 és 1053-1069. o. a
kritikát pedig Szanyi M.: Stratégiai szövetségek, a vállalati kapcsolati hálók átalakulása és a versenyképesség. Ver-
senyben a világgal, Zárótanulmányok Z9. BKE Vállalatgazdaságtan tanszék és Tóth I. J. „Vállalkozások tulajdonosi
kapcsolatai Magyarországon 1992-1996 között”, Közgazdasági Szemle, 1998. XLV. évf., június, 591-615. o.

18 Lásd Tóth I. J.: Ownership Sturcture, Business Links and Performance of Firms in a Transforming
Economy. The case of Hungary. Discussion Papers MT-DP. 1999/3. Institute of Economics HAS, Budapest. p. 82.

19 A számítások során két céget, amelyeket tulajdonosi kapcsolat köt össze cégcsoportnak számítottunk. Ez a
definíció nyilvánvalóan nagyon tág, minek eredményeképpen túlbecsüljük az effektív tulajdonosi befolyással együtt
járó kapcsolatok elterjedtségét, de lehetőséget ad e jelenség lehetséges maximális elterjedtségének becslésére.

20 Míg például a cégek 21%-ának üzleti forgalmában legfeljebb 10%-ot tesz ki a cégcsoporton belüli forgalom,



Tóth István János: Kiemelkedően jó kilátások, kiegyenlítettebb növekedés
45

számottevően nagyobb intenzitású üzleti kapcsolatban állnak cégcsoportjuk többi tagjával;
(5) a külföldi tulajdonban lévő cégek üzleti kapcsolatai „külföldre irányulnak”, míg a belföldi
magántulajdonban lévőké a hazai piac felé; (6) sem a tulajdonosi kapcsolatok önmagában,
sem pedig a tulajdonosi kapcsolatok talaján létrejött üzleti kapcsolatok intenzitása nem ját-
szik szerepet a cégek növekedési képességének alakulásában.

A pusztán gazdaságszociológiai, illetve közgazdasági kíváncsiságon túl aktuális rétege is van
a fenti problémának. A cégek – ezeken belül is a külföldi cégek – cégcsoporton belüli üzleti
kapcsolatai drámai módon adtak jelt ugyanis magukról tavaly, az orosz válságot követően,
amikor a nagyarányú profitkivonás mellett a transfer pricing létére utaló nagyarányú szol-
gáltatás import növekedés is megjelent a folyó fizetési mérlegben.

Az elemzés során először nézzük csak azokat a kapcsolatokat, amelyeknek a két végpontján
magyarországi cégek vannak! A 3.3.7. táblából láthatjuk, hogy 1996-2000 között a legna-
gyobb exportálókon belül csökkent (50,7%-ról 43,3%-ra) azon cégek aránya, amelyek válla-
latközi tulajdonosi kapcsolatokkal rendelkeznek. Ez megfelel korábbi megfigyelésünk ered-
ményének.

Ha ezekhez hozzávesszük a külföldre irányuló kapcsolatokat is, akkor – a külföldi tulajdonú
cégeknek a mintában elfoglalt domináns helyzetéből következően – megnő a tulajdonosi kap-
csolatokkal rendelkező cégek aránya. A legnagyobb exportálók 75,3%-a kötődik tulajdonosi
kapcsolatokon keresztül valamilyen más (külföldi, vagy belföldi) céghez. Ez az arány 1998-
ban 68,7% volt.

1998-ban a cégcsoportba tartozó cégek 69%-ának volt valamilyen mértékű üzleti kapcsolata
a cégcsoportba tartozó valamely céggel, ez az arány 2000-re közel 10 százalékponttal,
78,4%-ra nőtt.

                                                                                                                                                     

a „belső forgalom” 31-40% közötti aránya a cégek 9,5%-ára, 41-50% közötti aránya a cégek 6,1%-ára, 51% feletti
aránya pedig a cégeknek kevesebb mint 3%-ára jellemző.
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3.3.7. táblázat
A vállalatközi tulajdonosi kapcsolatok alakulása a legnagyobb feldolgozóipari

 cégek között 1996-2000, %

Van-e a cég tulajdonosai között
magyar vállalkozás?

Nincs Van Összesen

Nincs 49,3 10,4 59,7
1996 Van 26,5 13,7 40,3

(TOP96) Összesen 75,9 24,1 100,0
(N=289)

Van-e a cég tulajdo- Nincs 53,0 20,0 73,0
nában más magyar 1998 Van 13,7 13,3 27,0
vállalkozás? (TOP98/1) Összesen 66,7 33,3 100,0

(N=300)
Nincs 56,7 18,9 75,6

2000 Van 14,1 10,3 24,4
(TOP00/1) Összesen 70,8 29,2 100,0

(N=312)

Ez a növekedés legalább két tényezőből is adódhat. Az 1998-as adatok alapján láthattuk,
hogy a külföldi tulajdonban lévő cégek nagyobb arányának van intenzívebb üzleti kapcso-
lata a cégcsoporton belül, mint a többi cégnek. Ezért a cégcsoporton belüli üzleti kapcso-
latok elterjedtebbé válását egyszerűen a külföldi tulajdonú cégek súlyának a legnagyobb
exportálókon belüli növekedése idézte elő. A tüzetesebb vizsgálat azonban egy másik té-
nyezőre is felhívja a figyelmet. Eszerint a külföldi tulajdonban lévő cégek körében lénye-
gesen megnőtt a cégcsoporton belüli üzleti kapcsolatok gyakorisága. Sőt az is kimutatha-
tó, hogy 2000-ben a legnagyobb exportálókon belüli külföldi tulajdonú cégek forgalmán
belül sokkal erőteljesebb szerepet játszanak a cégcsoporton belüli tranzakciók mint két
évvel azelőtt (lásd a 3.3.8. táblázatot).



Tóth István János: Kiemelkedően jó kilátások, kiegyenlítettebb növekedés
47

3.3.8. táblázat
A cégcsoporton belüli üzleti kapcsolatok alakulása a legnagyobb feldolgozóipari cégek

 között 1996-2000, %

Az cégcsoporton belüli tranzakciók átlagos aránya a
cég vásárlásaiban és eladásaiban

Többségi tulajdonos típusa Évek Nincs üzleti
kapcsolat

1-20% 21-80% 80% felett N

Külföldi 1998 25,7 24,8 37,6 11,9 101
2000 17,1 20,7 47,9 14,3 140

Magyar cég 1998 39,0 32,2 28,8   0,0   59
2000 28,6 50,0 19,6 (1,8)   56

Magyar magánszemély 1998 32,4 48,6 (18,9)  0,0   37
2000 50,0 36,7 (13,9)  0,0   30

Döntően az EU-ba
exportál 2000 24,0 21,9 41,1 13,6 146

Döntően nem az EU-ba
exportál 2000 24,7 45,5 27,3  2,6   77

(): a cellákban az esetszám kevesebb mint 10
Az 1998-as adatok forrása: Tóth I. J. Ownership….53. o.

Még egy tényező szerepét kell még kihangsúlyozni: az üzleti kapcsolatoknak a cégcsoporton
belüli szorossága számottevően nagyobb a döntően az Európai Unióba exportáló cégek kö-
rében, mint a többi cégnél.

Mit jelent mindez?

Nehéz pontos és érvényes választ adni a jelenség magyarázatára és feltérképezni ennek in-
tézményi és közgazdasági hatásait. Most csak négy tisztán közgazdasági, illetve intézményi
mozzanatra hívnánk fel röviden a figyelmet21.

•  A cégcsoporton belüli üzleti kapcsolatok gyakoribbá és intenzívebbé válása a külföldi
tulajdonban lévő és az EU-ba exportáló cégek körérben arra utal, hogy az adott típusú,
magyarországi telephellyel rendelkező cégek örvendetes módon bekapcsolódtak a
modern technológia és termékek áramlásába. Feltehető, hogy a szoros üzleti kapcso-
latok modern technológia átvételét, illetve termékek gyártását is jelentik.

•  A cégcsoporton belüli üzleti kapcsolatok egyik célja a kiegyensúlyozott, hosszú távú,
stabil kínálat biztosítása – ennyiben e kapcsolatok intenzívebbé válása kiszámíthatób-
bá teszi a benne résztvevő cégek jövőjét, és amennyire a szóban forgó cégek nagy, il-
letve növekvő szerepet játszanak egy ország gazdaságában a fortiori a gazdaság egé-
szét.

•  Harmadszor ez a helyzet azt eredményezi, hogy ebben a vállalati szegmensben az
adott céget érintő stratégiai döntéseket nem egyedül a cégnél, hanem a cégcsoport-
ban, illetve a csoportot irányító holding központban hozzák. Azaz itt nem a cégek,
hanem a cégcsoport egésze a releváns gazdasági szereplő.

                                                          
21 A gazdaságpolitikai implikációktól tudatosan nem ejtve szót.
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•  Végül a cégcsoporton belüli üzleti kapcsolatok erősödése nemcsak stabilitást eredmé-
nyezhet, hanem radikális váltásokat is valószínűbbé tehet. A konjunkturális hatásokra
adott vállalati reakcióknak gyors és drámai makrogazdasági hatása lehet. A cégcso-
porton belüli tranzakciók nélkülözhetik és gyakran nélkülözik is az adott cég keretei
között értelmezett haszon elvű kalkulációt. Lehetőség adódik a jövedelem „vonal
alatti” ide-oda szivattyúzására (transfer pricing), ad-hoc és stratégiai szempontok sze-
rint.

3.4. Forgalom, export és import

A következőekben
•  a nettó árbevétel és az export alakulásáról valamint
•  a folyó termelés importigényességéről és a
•  szolgáltatás export és import várható alakulásáról

lesz szó.

A KSH adatai szerint22 1999-ben 12,5%-kal nőtt a feldolgozóipar termelési volumene, mi-
közben az export értékesítés volumene 23,3 %-kal a belföldi értékesítés pedig 2%-kal nőtt. A
menedzseri becslések alapján 1999-ben a TOP 1500 cég körében a forgalom nominálisan
8,7-13,3%-os növekedése adódik (lásd a 3.4.1. táblázatot), ami volumenben (5,3%-os ter-
melői árindexszel számolva) 3,2-7,5%-os forgalombővülést jelent.

3.4.1. táblázat
A forgalomnövekedés és relatív szórásának alakulása 1997-2000, előző év = 100%*

Év (felvétel) Átlag Szórás Relatív szórás N

1997 (TOP98/1) 136,84 74,08 0,54 288
1998 (TOP98/1) 115,26 27,21 0,24 266
1998 (TOP98/2) 114,35 16,45 0,14 292
1998 (TOP98/3) 136,70 43,05 0,31 296
1999 (TOP98/3) 114,91 30,98 0,27 264
1999 (TOP99/1) 109,30 21,31 0,19 289
1999 (TOP00/1) 110,98 23,17 0,21 302
2000 (TOP00/1) 112,94 13,29 0,12 298

*:a cégek nettó árbevételével súlyozott adatok alapján

A legnagyobb exportáló feldolgozóipari cégek túlnyomó többsége az Európai Unió országai-
ba exportált 1999-ben. 93,6 százalékuk szállított ebbe a régióba, és az ide szállító cégeken
belül 68,2% azon vállalkozások aránya, amelyek exportjában az Európai Unióba irányuló ki-
vitel aránya meghaladja az 50%-ot. Azaz a legnagyobb exportáló cégek 64%-ára igaz az,
hogy a cég exportjának több mint fele 1999-ben az EU-ba irányult. A FÁK esetében ez az
arány 2,3%, a visegrádi országok esetében pedig 1,9%. Exportjukat döntően az EU-ba szál-
lító cégek valamilyen mértékben szállítanak még a visegrádi országokba, a FÁK-ba, egyéb

                                                          
22Lásd http://www.ksh.hu
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volt KGST országokba, Észak Amerikába és egyéb országokba is. Ezek a számok az EU do-
minanciájára utalnak a TOP 1500 cégek exportján belül.

2000-ben Németország és az egyéb EU országok részesedét kívánja a legtöbb cég növelni
(lásd a 3.4.2. táblázatot). A FÁK piacok összeomlása azonban egyáltalán nem jelentette azt,
hogy a korábban ide szállítók teljes egészében „leírták” volna ezt a piacot. Ugyanúgy, ahogy
a korábbi, a jelen felvétel adatai is arra mutatnak, hogy továbbra is erős igény mutatkozik a
FÁK-ba irányuló export arányának növelésére. Ez a törekvés részben sikeres is lehetett: erre
mutat, hogy az 1998-as visszaesés után 1999-ben a cégek majdnem akkora aránya (39,4%-a)
szállít valamilyen mértékben a FÁK-ba, mint az orosz válság előtti évben (40,3%).
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3.4.2. táblázat
Az egyes export-relációk szerepe az 1997-ben, 1998-ban és várhatóan 1999-ben

a legnagyobb exportáló feldolgozóipari cégek körében, %

A TOP98/1 hullámban megkérdezett cégek exportjában az adott export-relációk aránya
1997-ben

Nem exportál oda 25% alatt 25-49% 50% és felett
Németország 24,0 21,6 13,9 40,5
Ausztria 50,3 37,8 6,1 5,8
Egyéb EU országok 37,6 37,2 14,2 15,9
Visegrádi országok 71,0 25,3 2,0 1,7
FÁK országok 69,7 16,0 6,1 8,2
Egyéb volt KGST országok 73,2 22,0 2,0 2,0
Észak-Amerika (USA, Kanada) 81,0 12,9 3,7 2,4
Egyéb országok 72,8 20,4 4,1 2,7

A TOP98/3 hullámban megkérdezett cégek exportjában az adott export-relációk aránya
1998-ban

Németország 21,1 23,1 12,4 43,5
Ausztria 50,8 37,8 5,7 5,7
Egyéb EU országok 38,4 33,0 13,5 15,2
Visegrádi országok 65,8 26,2 5,0 3,0
FÁK országok 72,4 18,5 5,4 3,7
Egyéb volt KGST országok 69,1 26,2 2,7 2,0
Észak-Amerika (USA, Kanada) 76,9 16,7 3,7 2,7
Egyéb országok 72,8 19,8 4,4 3,0

A TOP00/1 hullámban megkérdezett cégek exportjában az adott export-relációk aránya
1999-ben

Németország 19,0 27,3 13,8 39,9
Ausztria 50,0 39,0 6,5 4,5
Egyéb EU országok 35,8 36,5 11,3 16,5
Visegrádi országok 62,7 31,8 3,5 1,9
FÁK országok 70,6 23,2 3,9 2,3
Egyéb volt KGST országok 65,6 27,3 2,6 4,5
Észak-Amerika (USA, Kanada) 81,1 15,7 1,6 1,6
Egyéb országok 68,5 25,7 3,5 2,3

A TOP00/1 hullámban megkérdezett cégek exportjában az adott export-relációk várható változása
2000-ben

Nem fog ide
exportálni

Csökkenni
fog

Nem változik Nőni fog

Németország 17,2 3,9 58,4 20,5
Ausztria 47,6 3,3 39,7 9,4
Egyéb EU országok 31,8 1,9 44,5 21,8
Visegrádi országok 59,9 2,3 26,5 11,3
FÁK országok 67,5 3,2 21,4 7,8
Egyéb volt KGST országok 64,7 2,6 24,6 8,1
Észak-Amerika (USA, Kanada) 77,6 2,3 13,0 7,1
Egyéb országok 66,6 3,2 24,7 5,5

A feldolgozóipari értékesítés növekedési ütemének 1999-ben bekövetkezett csökkenése nem
hozta magával a cégek növekedési ütemei közötti különbségeknek a korábbi jelentésünkben
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várt mérséklődését. Sőt, némileg még nőttek is ezek a különbségek (lásd a 3.4.1. táblázatot).
2000-ben azonban a forgalomnövekedés várt ütemeit alapul véve már a növekedési különb-
ségek csökkenése, a polarizáltság oldódása várható a legnagyobb exportáló cégek körében
(lásd a 3.4.1. ábrát).

3.4.1. ábra
A forgalomnövekedés relatív szórásának alakulása 1997-2000 között

0,38 0,270,3
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Előretekintő becslés Visszatekintő becslés

Megjegyzés: súlyozatlan adatok alapján

A forgalom idei növekedési ütemének várható kiegyenlítődését jelzi az is, hogy nincsenek
ebben számottevő különbségek ágazat vagy vállalatméret szerint (3.4.3. táblázat). Ezt a vára-
kozást azonban meglehetősen lehűti egy intő jel. 2000-ben az 1999-ben veszteséges cégek
szignifikánsan magasabb növekedési ütemmel (33%) számolnak, mint a többi cég. (1999-ben
és korábban is a nyereséges cégek nőttek számottevően a leggyorsabban.) Itt feltételezésünk
szerint nem arról van szó, hogy 2000-ben a jövedelmezőség drámai romlását kellene várni, ha
megvalósulnának a veszteséges cégek szándékai. Ekkor két eset lehetséges.

Egyrészt várható, hogy az 1999-ben veszteséges cégek jelentős része veszteséges, vagy null-
szaldós lesz 2000-ben is23. Inkább arról van szó, hogy e cégeknek az eladásaik növekedési
ütemére vonatkozó szándékai eltúlzottak és többé-kevésbé megalapozatlanok. Ekkor pedig
nem várhatjuk a polarizáltság olyan mértékű oldódását, mint ami az idei vállalati növekedési
ütemekre vonatkozó szándékokból következik.

Másrészt, nem kizárt az sem, hogy a kibocsátás növekedésével együtt javuljon a cégek jöve-
delmezőségi pozíciója (például, ha eddig üzembezárási szint alatt működtek, vagy időközben
hatékonyabb termelést lehetővé tevő technológiai fejlesztéseket hajtottak végre).

A legnagyobb exportáló cégek exportja 2000-ben várhatóan gyorsabban fog nőni mint 1999-
ben. Erre mutatnak az egyes cégek várható exportnövekedési ütemei alapján kapott aggregált

                                                          
23Egy adott évben veszteséges cégek a korábbi felvételek tapasztalatai szerint nagyobb eséllyel lesznek a követ-

kező évben veszteségesek, mint az adott évben nyereséget, vagy null-szaldót produkálók.
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adatok. (lásd a 3.4.4. táblázatot). A várható növekedési ütem 10-16%, ami magasabb, mint az
1999-re vonatkozó 1998 végén adott becslés (6-13%). Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt,
hogy ténylegesen ekkora növekedési ütemre kellene számítani. A tapasztalatok szerint nem a
konkrét becsült növekedési ütemek, hanem ezek változása hordoz releváns információt.

3.4.3. táblázat
A forgalom átlagos növekedési ütemei a cégek egyes csoportjaiban 1999-ben és az 2000-re

vonatkozó várakozások szerint (folyó áron, előző év = 100%)

Ismérvek Cégek csoportjai 1999-ben (TOP00/1) 2000-ben (TOP00/1)
Átlag N Átlag N

Létszám
-50 108,6  35 118,3  33
51-100 108,7  66 111,6  64
101-300 111,7 108 113,4 107
301- 118,0  94 118,8  94

Nyereségesség 1999-ben
Veszteséges volt  94,1  37 133,4  34
Null-szaldó 102,4  21 126,6  22
Nyereséges volt 116,1 239 111,4 236

Létszám alakulása 1999-ben
Csökken 101,7 139 114,3 136
Nem változik 105,4  44 107,7  44
Nő 125,1 119 118,0 116

Ágazati csoportok
Gépipar 108,3 103 115,3 101
Élelmiszeripar, textilipar, fa- és
papíripar 113,4  96 118,2  94
Vegyipar, nemfém ásványi term.,
kohászat, egyéb feldolgozóipar 116,3 106 112,6 105

*: a félkövéren szedett adatok a 0,05-ös szinten szignifikáns kapcsolatot jelzik

Jól láthatjuk ezt a 3.4.2. ábrán, ahol négy év tényadatai mellett a menedzsereknek a saját cé-
gük exportvolumen növekedési ütemére előretekintő (következő évre vonatkozó) és visszate-
kintő (az elmúlt évre vonatkozó) becsléseiből kapott aggregált becslések értékét is közöljük.
Látható, hogy mind az előretekintő, mind pedig a visszatekintő becslések jóval a tényleges
növekedési ütem adatai alatt maradnak, de az is megfigyelhető, hogy tendenciájukban nem
mozognak ettől ellentétesen24.

                                                          
24 Ez a megállapítás csupán intuitív és nélkülözni kénytelen minden bevett és kívánatos statisztikai tesztet. Erre

nincs is mód addig, amíg nem áll rendelkezésünkre kellően hosszú (évenkénti megfigyelések esetén 20-30 éves)
idősor.
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3.4.4. táblázat
A legnagyobb exportálók export-alakulásának becslései 1995-2000 között, %*

Évek, felvételek Átlagos növekedés Sztenderd hiba N

1995, TOP96 121,8 3,9 211
1996, TOP96 109,9 3,6 185
1996, TOP97 116,6 3,2 264
1997, TOP98/1 126,1 3,9 283
1998, TOP98/1 115,9 1,7 269
1998, TOP98/2 124,4 3,5 286
1998, TOP98/3 126,4 3,0 297
1999, TOP98/3 109,7 1,9 288
1999, TOP99/1 106,1 2,9 184
1999, TOP00/1 112,3 2,2 301
2000, TOP99/1 109,9 1,8 169
2000, TOP00/1 113,1 1,8 298

*: devizában számolt export, folyó áron, előző év=100%; a cégek nettó árbevételével súlyozott adatok
alapján.
Megjegyzés: TOP96: 1995. november – 1996. január között készült felvétel

TOP97: 1996. november – 1997. január között készült felvétel

A tavaly nyári felvétel adatai alapján adott becslésünkben 2000-re az export volumenének
növekvő ütemét valószínűsítettük25. A jelen felvétel adatai megerősítik ennek az előrejelzés-
nek az érvényességét. Feltételezve a menedzseri becslések racionalitását a 2000-re vonatkozó
várakozások az export volumenének az 1999-es ütemet meghaladó növekedését jelzik előre.

A feldolgozóipari export havi növekedésének csökkenő üteme már 1998 első negyedév után
érzékelhetővé vált (lásd a 3.4.3. ábrát), majd tovább folytatódott az orosz válság után egészen
1999 első negyedévéig. Majd 1999 nyarán már érezhetően megfordult ez a tendencia és ezt
követően folyamatos volt a növekedési ütem gyorsulása. E folyamat folytatódására számít-
hatunk 2000 első félévében, sőt – a külpiaci kereslet előre jelzett növekedésének bekövetke-
zése esetén – az év további részében is.

                                                          
25 Ld. Tóth I. J.: Ellentmondásos várakozások… 34. oldal.
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3.4.2. ábra
A legnagyobb exportálók export növekedési rátáinak becslései és a feldolgozóipari export

tényleges növekedési üteme 1996-2000 között, %*
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E várakozás nem megalapozatlan, ha az általános fellendülésre26, illetve az EU – ezen belül
pedig a nagy exportálók fő exportpiaca – Németország várható gyorsuló növekedésére vo-
natkozó előrejelzéseket figyelembe vesszük. Az EURO zóna országaiban általánosan javultak
a növekedési kilátások és átlagosan 3,5% körüli növekedés várható27. A német gazdaság
1999-ben 1,4%-kal nőtt, 2000-ben pedig akár ennek közel kétszerese (2,7%) is lehet a GDP
növekedési üteme28. Jelenleg a német gazdaságot – ugyanúgy mint a magyart – az ipari növe-
kedés dinamizálja: 2000-ben az ipari termelés volumene akár 3,5%-kal is nőhet.

                                                          
26 A világkereskedelem volumenének növekedése 1999-ben 3,8% körülire tehető. Független előrejelzések

(INEE, IFO) szerint  2000-re megközelítően 8%-os reálértékben vett növekedés várható. Az USA növekedése is fel-
gyorsult (és 1999 második félévében 6%-ot meghaladó ütemet ért el). E tendencia folytatásként a GDP növekedése
2000-ben várhatóan megközelíti a 4%-ot. Ez utóbbi – mivel a belső kereslet generálja és az USA-ba irányuló ma-
gyar export aránya az összes exportban kicsi – csak nagyon áttételesen (pl. a kedvező befektetési várakozásokon ke-
resztül), de mégis pozitív hatást gyakorolhat a magyar cégek export kilátásaira.

27 Lásd INSEE: Note de Conjoncture, 2000 mars p.20. Letölthető az  http://www.insee.fr címen.
28 Az IFO becslése alapján. A növekedési ütem gyorsulása azonban várhatóan nagyobb lesz a német export,

mint az import oldalán. Ugyancsak az IFO előrejelzése szerint 2000-ben az export 7,6%-kal fog nőni (1999-ben
3,8%-os növekedés volt) az import pedig 6%-kal (1999-ben az import 5,8%-kal nőtt).
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3.4.3. ábra
A feldolgozóipari exportértékesítés alakulása 1996-2000, összehasonlító áron, az előző év
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Az exportot a többi cégnél számottevően gyorsabb ütemben szeretnék növelni a kelet- és
észak magyarországi és a dunántúli cégek (33% és 20%). Továbbá jelentős növekedési kü-
lönbségek mutatkoznak a cégek tavalyi eredményességi pozíciója szerint. Éppen úgy, ahogy a
teljes forgalomnál előzőleg láttuk: ha a megvalósulást (a tavalyi adatokat) nézzük, akkor a
nyereségesek exportja nőtt a legdinamikusabban, addig a szándékok esetében éppen fordítva,
a nem nyereséges (a null-szaldós, vagy veszteséges) cégek növelnék legmagasabb arányban
exportjukat. E jelenség magyarázataként érvényesnek tartjuk, azt amit előzőleg írtunk, kiegé-
szítve azzal, hogy szoros pozitív kapcsolat mutatkozik az export jövedelmezőségre és az ex-
port növekedési ütemére vonatkozó várakozások között. (Amelyik cégnél a jövedelmezőség
jelentős, vagy kismértékű javulását várják, ott az export 45%-os, illetve 37%-os növekedésé-
re számítanak; ahol pedig várhatóan romlik vagy jelentősen romlik az export jövedelmezősé-
ge, ott 10%-os nominál növekedést, illetve 2,6%-os csökkenést várnak.) Jelentősen eltérnek
még a döntően az EU-ba, illetve az EU-n kívülre exportálók várakozásai is: az előbbiek ex-
portjuk átlagban 18%-os, az utóbbiak pedig 31%-os növekedésére számítanak.
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3.4.5. táblázat
Az export 1998-1999-es becsült növekedési ütemei a cégek egyes csoportjaiban, %

 (előző év = 100%)

Cégek csoportjai 1998-ben 1998.
 decemberi felvétel

(TOP98/3)

1999-ban 2000.
januári felvétel

(TOP00/1)

2000-ben 2000.
januári felvétel

(TOP00/1)
Átlagos

ütem
N Átlagos

ütem
N Átlagos

ütem
N

Ágazati csoportok(1

Könnyűipar  (15-22) 105,4 110 107,1 104 128,5 100
Vegyipar, kohászat, és egyéb
feldolgozóipar (23-28,36,37) 121,6    91 121,4   95 121,3 94
Gépipar (29-35) 127,5    85 115,2 106 119,0 101
F = 6,31** 0,86 1,04

Többségi tulajdonos típusa
Külföldi 124,2 134 117,9 138 117,9 136
Magyar magáncég 112,4   36 103,4   56 130,1   53
Magyar magánszemély 111,4   96 110,3   95 128,6   91
Egyéb 102,3   20 146,6   16 109,0   15
F = 2,49** 1,48 1,69

Eredményesség várható alakulása 1999-ben
Javul 126,0 152 n.a. n.a.
Nem változik 109,0   81 n.a. n.a.
Romlik 100,3   39 n.a. n.a.
F = 4,38** n.a. n.a.

Eredményesség alakulása 1999-ben
Veszteség n.a.   93,9  37 135,3    33
Null-szaldó n.a.   94,1  22 157,3    21
Nyereség n.a. 119,0 237 118,2 234
F = 2,44* 7,62**

Megjegyzés: súlyozatlan adatok; a szignifikáns ütemkülönbségeket vastagon szedtük
1: zárójelben a kétjegyű TEÁOR kódok
*:  p < 0,10
**: p < 0,05

A cégek közel 19%-ánál nő, és mintegy 10%-ánál csökken a folyó termelés importtartalma
2000-ben – ami megegyezik a tavaly őszi felvétel során kapott, 1999-re vonatkozó adatokkal
(3.4.6. táblázat). Összehasonlítva az 1999-re és a 2000-re vonatkozó előretekintő becsléseket
(lásd a 3.4.4. ábrát) a folyó termelés importigényességének némi növekedését láthatjuk, de ez
nem számottevő. Azaz, ha nő is az folyó termelés importigényessége a legnagyobb exportáló
vállalatok körében (részben a minta kicserélődéséből fakadó összetételhatás, részben egy-egy
cégnél megvalósult technológiai váltás következtében), de ez a tendencia várhatóan nem fog
gyorsulni 2000-ben.
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3.4.6. táblázat
A folyó termelés importtartalom arányának változása 1998-99-ben és várható

alakulása 2000-ben, %

A cég termeléséhez kapcsolódó
importtartalom alakulása TOP98/3 TOP99/1 TOP00/1

1998 1999 1999 Várhatóan
2000-ben

1999 Várhatóan
2000-ben

Nőtt/nőni fog   21,3  18,9   19,8   16,4 24,0 18,8
Nem változott/nem változik   69,8  71,4   69,2   71,6 66,3 73,2
Csökkent/csökkenni fog     8,9     9,7   11,1   12,0  9,7   8,0
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 258 259 253 250 279 276

3.4.4. ábra
A folyó termelés importtartalom arány-változásának becslése 1998-2000-ben, %
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Megjegyzés: Az ábrában a 'nőtt/nőni fog' és a 'csökkent/csökkenni fog' válaszok arányainak különbsé-
geit mutató egyenleg statisztika értékeit közöljük.

A felmért cégek körében várhatóan nem változik a szolgáltatás importra fordított kiadások-
nak a nettó árbevételhez viszonyított aránya. A szolgáltatás export aránya várhatóan a cégek
11 százalékánál fog nőni, és 3%-nál fog csökkenni, ami a szolgáltatás export kismértékű nö-
vekedését valószínűsíti (lásd a 3.4.7. táblázatot). Nincs szó e szándékok vállalatméret szerinti
torzítottságáról: a kisebb forgalmat lebonyolító cégek éppen olyan arányban tervezik a szol-
gáltatás export arányának növelését, mint a nagyobb cégek.
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3.4.7. táblázat
Szolgáltatások exportjának és importjának várható alakulása 2000-ben, %

A szolgáltatások nettó árbevételhez viszonyított
arányának várható alakulása 2000-ben

Import Export

Nőni fog  11,1  10,8
Nem változik  76,7  86,5

Csökken  12,2   2,8
Összesen 100,0 100,0

N 296 288

3.5. Eredményesség és termelékenység

A cégek eredményessége 1999-ben kissé rosszabbul alakult ugyan, mint amire 1998 nyarán
számítottak: kissé csökkent a nyereséges cégek aránya és nőtt a veszteségeseké (lásd a 3.5.1.
táblázatot). De azt is el kell mondanunk, hogy 1999-ben így is kedvezőbb kép rajzolható fel,
mint 1998-ban. A cégek eredmény pozíciójára vonatkozó visszatekintő becslés kedvezőbb
most, mint 1998 végén (lásd a 3.5.1. ábrát).

3.5.1.táblázat
A cégek megoszlása eredményesség szerint 1997-1998, %

Év Felvétel Mérleg pozíció Összesen N
Nyereséges Null-szaldós Veszteséges

1997 TOP98/2 78,9  2,7 18,4 100,0 299
TOP98/3 79,1  3,7 17,3 100,0 301
TOP99/1 79,0  3,1 17,9 100,0 290

1998 TOP98/2 88,1  7,8   4,1 100,0 294
TOP98/3 81,9  8,0 10,0 100,0 299
TOP99/1 78,8  3,1 18,1 100,0 293
TOP00/1 78,8  4,2 17,0 100,0 312

1999 TOP99/1 85,1  8,0   6,9 100,0 288
TOP00/1 80,3  7,2 12,5 100,0 304

2000 TOP00/1 86,6 10,4   2,9 100,0 307

A legnagyobb exportálók között idén várhatóan tovább nő a nyereséges cégek aránya, és
csökken a veszteségeseké. Az előretekintő becslés egyenlege közel olyan magas (83,7%),
mint az 1998-ra vonatkozó érték, amikor az 1997-es növekedés és kedvező piaci kilátások
nyomán rendkívüli várakozássokkal tekintettek a cégek a következő évre.

1999-ben az egész mintára jellemzőnél nagyobb valószínűséggel voltak nyereségesek létszá-
mot bővítő, a forgalmat a cégek többségénél magasabb ütemben növelő cégek. Újdonság, és
örvendetes jelenség, hogy a belföldi forgalomnövekedésére is áll ez a jelenség.
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3.5.1. ábra
A cégek eredmény pozíciójának változása, 1997-2000, %
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Megjegyzés: Az ábrában a 'nyereséges' és a 'veszteséges' válaszok arányainak különbségeit mutató
egyenleg statisztika értékeit közöljük.
Előretekintő becslés = az adott év első félévében adott becslés
Visszatekintő becslés = az adott év második félévében, illetve a következő év első félévében adott becslés

3.5.2. táblázat
Az átlagos árbevétel arányos eredmény a cégek kvintiliseiben és a minta egészében

1998-1999, %

Árbevétel arányos ered-
mény alapján képzett

kvintilisek

1999. júliusi becslés
(TOP99/1 felvétel)

2000. januári becslés
(TOP00/1 felvétel)

1998 1999 1998 1999
Alsó ötöd  -7,6   -3,9 -5,9 -5,7

2   0,8    1,3  0,9  0,9
3   3,1    3,4  3,4  3,0
4   6,6    6,2  7,2  6,8

Felső ötöd 15,7  13,4 17,4 18,1
Felső / Alsó -2,1  -3,4 -2,9 -3,2

Átlag  3,6    4,1 4.6 4.6
Sztenderd hiba  0,6   0,5 0,5 0,5

Medián 3,3 2,9
N 273 253 285 262

2000-ben a cégek 15%-a számít mérlegpozíciójának javulására (1998-ban 12 százalékuk,
1999-ben 16 százalékuk számított erre), azaz ha az elmúlt évben veszteséges volt, akkor null-
szaldós, vagy nyereséges lesz; ha null-szaldós volt, akkor 1999-ben várhatóan nyereséget
könyvelhet el.

A múlt nyári felvétel alapján 1999-ben az 1998-ban elért eredményességi szint stabilizálódá-
sát vártuk az árbevétel-arányos jövedelmezőség 1998-as és 1999-es értékeinek összehasonlí-
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tása alapján. Ez az előrejelzésünk megerősítést nyert – ha az 2000. januári adatfelvétel ide-
vonatkozó adataira tekintünk (3.5.2. táblázat). A januári felvétel cégei között az árbevétel
arányos eredmény29 átlagosan 4,6%-volt 1998-ban és 1999-ben is.

A következőekben a munkatermelékenység nagyságáról, alakulásáról és röviden a munkater-
melékenység és egyes cégjellemzők közötti összefüggésekről lesz szó. A munkatermelékeny-
séget az egy főre jutó nettó árbevétel alapján számoltuk. A megkérdezett cégek körében ez
átlagosan 10 millió forint volt 1999-ben és ebben több mint 12%-os növekedés várható 2000-
ben, amikor  átlagosan 11,28 millió forint egy főre jutó árbevételt várnak a cégvezetők (lásd a
3.5.3. táblázatot).

3.5.3. táblázat
Munkatermelékenység 1999-es és 2000-es várható alakulása

1999 2000*

Átlag 10,07 11,28
Szórás   9,40 12,21
Medián  7,00  7,29

N 297 289
*: a legkisebb és a legnagyobb értékre számító cégek 1-1%-a ( 4 cég) nélkül

A munkatermelékenység nagyságát megvizsgáltuk a különböző jellemzőkkel bíró cégek kö-
rében. Három feltételezést kívántunk tesztelni: egyrészt azt, hogy a külföldi tulajdon pozitív
hatást gyakorol-e a cégek munkatermelékenységére. E feltételezett hatás mögött leginkább a
fejlett technológia valószínűbb és kiterjedtebb alkalmazása áll. Másrészt arra voltunk kíván-
csiak, hogy a cég exportján belül az Európai Unió dominanciája ugyancsak pozitív hatással
jár-e. Feltételeztük, hogy éppen a modernebb technológia elterjedtebb alkalmazása miatt a
döntően ide szállító cégek termelékenysége számottevően magasabb, mint a többi cégé. Har-
madrészt pedig a magyarországi beszállítók elterjedtségének hatását kívántuk tesztelni. Fel-
tételeztük, hogy a kiterjedtebb hazai beszállítói kapcsolatokkal rendelkező cégek munkater-
melékenysége magasabb: azért, mert az alvállalkozók gyakoribb és kiterjedtebb alkalmazása
lehetővé teszi számukra létszámuk és munkaerő költségeik minimalizálását.

Az asszociációs mutatók értékei arra mutatnak, hogy az EU export dominanciájára és a több-
ségi külföldi tulajdon között nincs számottevő összefüggés. Ez azonban már nem mondható
el az előbbi két tényező és a hazai beszállítók becsült aránya esetében. Amint korábban em-
lítettük, a hazai beszállítók aránya szignifikánsan alacsonyabb a dominánsan EU-ba exportá-
lók és a többségében külföldi tulajdonban lévő cégek esetében.

A modellekben a munkatermelékenység logaritmusával számoltunk. Ezek megoszlása az el-
végzett tesztek30 tanulsága szerint normális eloszlásúnak tekinthető. Sűrűségfüggvényüket
lásd a 10. Mellékletben.

                                                          
29 Az adózás utáni eredménnyel számolva.
30 A normalitást a Shapiro-Francia és a Skewness-Kurtoses tesztekkel a STATA programcsomag felhasználá-
sával  ellenőriztük.
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A számítások eredményei csak részben támasztják alá eredeti feltételezéseinket. Először is
szembetűnik a budapesti és pest megyei cégek előnye a kelet- és észak magyarországi szék-
helyűekkel szemben. Ennek oka eléggé homályos. Másrészt észrevehetőek nyilvánvaló
szektorális hatások: a tőkeintenzív ágazatokban (Vegyipar, kohászat és egyéb feldolgozóipar),
magasabb az egy dolgozóra jutó forgalom, mint máshol.

3.5.3. táblázat
Munkatermelékenység 1999-es és 2000-es nagyságának becslése

Változók
Munka-termelékenység

1999-ben
(LNWP99)

Munka
termelékenység 2000-ben

(LNWP00)
(1) (3)

Központi régió (Bp + Pest megye)      0,28**       0,37***

Dunántúl -0,12 -0,12
Kelet- és Észak Magyarország (referencia) - -
Élelmiszer-, textil-, fa- és papíripar -0,17 -0,06
Vegyipar, kohászat és egyéb feldolgozó-

ipar      0,33***    0,28**

Gépipar (referencia) - -
Létszám 1999-ben 0,06   0,11**

Külföldi többségi tulajdon   0,58***    0,58***

EUEXP  -0,51***  -0,55***

Hazai beszállítók aránya   0,01***   0,01***

Konstans   1,51***   1,56***

N 281 270
F 14,36 16,87
F prob. 0,000 0,000
Heteroszkedaszticitás 0,78 2,87
Ramsey test, ŷ2 0,08 0,03
Adj. R2 0,2763 0,3206

Megjegyzés: a 2000-re vonatkozó számításokból kihagytuk a legkisebb és a legnagyobb munkatermelé-
kenységre számító cégek 1-1%-át, azaz 4 céget. A legalább 10%-os szinten szignifikáns koefficienseket
vastagon szedtük.
*.     p < 0,1
**:   p < 0,05
***  p  < 0,01

Az előzetes feltételezések közül a külföldi tulajdonra és a szélesebb hazai beszállítói körre
vonatkozót erősíthetjük meg. A modellek eredményei szerint a külföldi tulajdonban lévő cé-
gek munkatermelékenysége számottevően magasabb mint a többi cégé. A hazai beszállítók
esetében is szignifikáns hatást kapunk: ahol nagyobb arányú a hazai beszállítók szerepe az
összes input vásárláson belül, ott nagyobb a munkatermelékenység is, de ez a hatás eléggé
gyenge.

Az export iránya és a munkatermelékenység nagysága közötti hatásra vonatkozó feltételezést
azonban az adatok nem erősítik meg, sőt az eredeti feltételezéssel ellentétes irányú hatás raj-
zolódik ki: éppen a döntően Európai Unióba szállító cégek esetében becsülhetjük alacso-
nyabbra a munkatermelékenységet. E hatás okainak feltárása hosszabb elemzést igényelne.
Most csak két lehetséges tényezőre hívjuk fel a figyelmet:
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1. Egyrészt a döntően nem EU-ba, hanem éppen a volt KGST országokba szállító
cégek körében éppen a szélesebb hazai beszállítói részvétellel összefüggésben
jellemzőbb lehet az, hogy a cég a termelő tevékenység mellett tisztán kereske-
delmi tranzakciókat is lebonyolít: a mások (jellemzően hazai cégek) által előál-
lított termékeket külföldön forgalmazza. E tevékenység eredményeképpen pedig
a többi cég átlaga fölé nő az egy foglalkoztatottra jutó forgalom.

2. Másrészt a döntően nem EU-ba exportáló, azaz belföldre, vagy jellemzően volt
KGST országokba szállító cégek feltehetően az előbbi csoportnál nagyobb
mértékben vannak érintve a rejtett gazdaság bizonyos vetületeiben. E cégekre
inkább jellemző lehet, hogy alkalmazottaik egy részét nem jelentik be, mint a
stabilabb piaci háttérrel rendelkező, döntően Európai Unióba szállító cégekre.
Másrészt az adóelkerülésnek az a formája is gyakoribb lehet itt, amikor a ko-
rábban elbocsátott dolgozókat, most mint bt-k, vagy kft-k tagjait foglalkoztat-
ják. Ezáltal e cégeknél a dolgozók formálisan kimutatott létszáma szisztemati-
kusan alacsonyabb annál, mint amely létszám ténylegesen a termelésben részt
vesz.
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3.6. Árak, inflációs várakozások

1999-ben az ipar termelői árai 5,1%-kal nőttek. A feldolgozóipar belföldi értékesítésének árai
6,8%-kal voltak magasabbak az előző évinél, az export árak pedig 2,8%-kal31. A decemberi
belföldi értékesítési árak 13,1%-kal, a külkereskedelmi árak pedig 4,4%-kal nőttek az előző
év decemberi árszínvonalához képest32.

A megkérdezett cégek árai 1999 decemberében átlagosan 10,1%-kal voltak magasabbak,
mint az előző év decemberében, külpiaci áraik pedig 7,8%-kal nőttek a menedzseri becslések
alapján (lásd a 3.6.1. ábrát).

3.6.1. ábra
A belföldi és a külpiaci árak emelkedésének becsült üteme a felmért cégek körében 1997-

1999, (decemberben az előző év decemberi árszínvonalhoz képest, %)*
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3.6.1. táblázat
A belföldi és a külpiaci árak emelkedésének becsült üteme a TOP 1500 cég körében 1997-

1999, (decemberben az előző év decemberi árszínvonalhoz képest, %)*

Évek Felvételek ideje Belföldi értékesítési árak Export árak

1997 1997. december 10,3 – 12,5 7,3 – 9,2
1998 1997. december  6,0 –  7,3 5,3 – 7,2
1998 1998. december 6,2 –  8,4 3,1 – 5,3
1999 1999. július 4,1 –  5,6 1,5 – 3,1
1999 2000. január  9,1 – 11,1 6,6 – 9,0

*: A cégek nettó árbevételével súlyozott adatok alapján.

                                                          
31Lásd: A KSH jelenti 1999/12. KSH 2000. február. 75. o.
32 Lásd: Statisztikai Havi Közlemények, KSH 1999/12. 75. o.
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A 2000-ben várható áralakulást két kérdéscsoporttal vizsgáltuk. Egyrészt megkérdeztük a cég
termékeinek áraira vonatkozóan az árnövekedés ütemének várható változását. Másrész a cég
fő terméke árának 2000. első félévben várható alakulását és növekedés esetén növekedési
ütemét33. Mindkét esetben külön tettünk fel kérdéseket a belföldi és külpiaci árakra.

Először az egész évre vonatkozó  inflációs várakozások összefoglaló statisztikáit közöljük
(lásd a 3.6.2. táblázatot). Látható, hogy a tavaly nyári felvételhez képest több cégnél fog
gyorsulni az eladási árak növekedési üteme, mint a megelőző kép évben. A belföldi árak
esetében a megkérdezettek közel 16%-a, a külpiaci áraknál pedig mintegy 13%-a vélekedett
így, ami közel 10, illetve 7 százalékpontos növekedés a tavaly júliusi véleményekhez képest.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy gyorsulni fog az árak növekedési üteme, hiszen mindkét
relációban – a belföldi és a külpiaci árak esetén – jóval több cég számol árainak lassuló nö-
vekedési ütemével, mint ahányan gyorsulást várnak. Tehát nem az árnövekedés ütemének
gyorsulását, hanem az árnövekedés lassulásának mérséklődését jelzik előre az adatok.
Szemléletesen mutatja ezt a tendenciát a 3.6.2. ábra, amelyen a nulla alatti tartomány az ár-
növekedési ütem csökkenését, a nulla feletti pedig ennek növekedését jelenti.

3.6.2. táblázat
A legnagyobb exportáló cégek körében az árak 1999-ben várható növekedési üteme, %

Piaci szegmens
Év Felvétel ideje

A cég termékeinél az árak növekedési
üteme várhatóan…

…lassabb
lesz

…ugyanolyan
mértékű lesz

…gyorsabb
lesz

N

Belföld 1999 1998. december 38,5 54,0   7,5 252
1999 1999. július 49,0 45,5   5,5 255
2000 2000. január 35,1 48,9 15,9 276

Külföld 1999 1998. december 30,0 62,5   7,4 283
1999 1999. július 38,9 56,4   5,1 273
2000 2000. január 25,8 61,4 12,9 295

A belföldi árak növekedési ütemének várható változása negatív kapcsolatban áll a cég 1999-
es eredmény pozíciójával (gamma = -0,345). A nyereséges cégek számottevően kevésbé kal-
kulálnak belföldi áraik gyorsuló növekedésével, mint a többi cég. A nyereségesek 38,4%-ánál
várhatóan csökkenni, 13,9%-ánál pedig növekedni fog az árnövekedés üteme.

A külpiaci árak esetében a döntően az Európai Unióba szállító cégek sokkal kisebb aránya
számít áraik gyorsuló növekedésére (9,9%), mint azok a cégek, amelyek exportjuk kevesebb
mint felét szállítják az EU-ba (19,8%).

A fő termék belföldi árában 2000 első félévében bekövetkező változás az árnövekedési ütem
jelentős csökkenését jelzi: mindössze a cégek 57,7%-ánál fognak nőni az árak, és ahol nőnek,
azon cégek között mindössze 25,6%-nál növekszik és 37,2%-nál csökkenni fog az előző fél-

                                                          
33 Az utóbbi kérdést az OECD és az EU által vállalati felvételeknél ajánlott, az árak növekedését vizsgáló kon-

junktúra kérdés alapján fogalmaztuk meg. Ld. Business Tendency Surveys in Transition Economies.
Methodological review and recommendation for harmonisation, OECD, Paris, 1996.
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évhez képest az árnövekedés mértéke. A külpiaci árak esetében alacsonyabb növekedési ütem
valószínűsíthető. A cégek mindössze 30,3%-ánál fognak nőni az árak (6,6 százalékuk számol
árcsökkenéssel) és ahol lesz árnövekedés, azok között 31,5%-nál fog várhatóan gyorsulni a
növekedési ütem 1999 második félévéhez képest és 34,8 százalékuknál várható ennek lassu-
lása, a többi cégnél pedig nem változik az árnövekedés üteme.

A belföldi árak esetében a döntően az EU-ba exportáló és az 1999-ben nyereséges (és nagy
valószínűséggel 2000-ben is nyereséget elérő) cégek játszanak stabilizáló szerepet: az első
csoportba tartozók 46,2%-a várhatóan nem fogja első félévben változtatni belföldi árait, a
nyereséges cégek pedig, ha nőnek áraik, a többi cégnél nagyobb arányban (42,4%) növelik
ezeket lassúbb ütemben. A külpiaci árak várható alakulásánál is a döntően az EU-ba expor-
tálók „lógnak ki a sorból” azzal, hogy körükben 8,7%-ra tehető fő termékük árának csökke-
nésével számolók aránya.

3.6.2. ábra
A belföldi és a külpiaci áremelkedés 1999-es és 2000-es ütemére vonatkozó

várakozások alakulása

-50
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1999, TOP98/3 1999, TOP99/1 2000, TOP00/1

Belpiaci árak Külpiaci árak

Megjegyzés: Az ábrában a 'gyorsabb lesz' és a 'lassabb lesz' válaszok arányainak különbségeit mutató
egyenleg statisztika értékeit közöljük.
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3.7. Közérzet és várakozások

A januári felvétel adatai arra mutatnak, hogy radikális fordulatot vett az 1998 végi vizsgála-
tok óta megfigyelhető tendencia, miszerint a TOP 1500 cégek egyre kevésbé látták optimis-
tán a magyar gazdaság helyzetét. A legutóbbi (1999. júliusi) felvétel óta jelentős pozitív for-
dulat állt elő ebben: a cégek vezetői még soha sem mutatkoztak ennyire optimistának e te-
kintetben a felmérés kezdete, azaz 1997 vége óta: mintegy 20 ponttal nőtt a „jó” és „rossz”
válaszok arányainak különbségét mutató egyenleg statisztika értéke (lásd a 3.7.1. táblázatot).

Az általános gazdasági helyzet következő fél évben várható változásáról is sokkal pozitívabb
képet alkotnak a cégek, mint az előző két évben bármikor (lásd a 3.7.2. táblázatot). A helyzet
változására vonatkozó várakozások tekintetében ezzel megtört az 1998. júliusa óta tartó
romló tendencia. Az elmúlt fél évben 57 ponttal lett jobb az egyenleg statisztika értéke, ami
rendkívüli mértékű javulást jelent. (lásd a 3.7.1. ábrát.).

3.7.1. táblázat
A magyar gazdaság és a megkérdezett cégek helyzetének megítélése 1998-99-ben, %

A magyar gazdaság jelenlegi helyzete Összesen N Egyenleg
statisztika

Jó Közepes Rossz
TOP98/1 5,5 67,9 26,6 100,0 293 - 21,1
TOP98/2 8,6 75,9 15,5 100,0 291   - 6,9
TOP98/3 6,0 76,4 17,6 100,0 301 - 11,6
TOP99/1 4,5 68,3 27,2 100,0 290 - 22,7
TOP00/1 13,8 70,7 15,4 100,0 311   -1,6

A cég jelenlegi helyzete
TOP98/2 41,9 53,0   5,0 100,0 298 36,9
TOP98/3 47,7 45,0   7,3 100,0 302 40,4
TOP99/1 35,6 51,9 12,5 100,0 295 23,1
TOP00/1 39,9 49,5 10,5 100,0 313 29,4

A korábbiakkal ellentétben változás az is, hogy jelentős eltérés mutatkozik a magyar gazda-
ság jelenlegi helyzetének és e helyzet 2000 első félévében várató változásának megítélésében
a cégek egyes csoportjai között. Egyrészt azt láthatjuk, hogy a magyar gazdaság helyzetét
kedvezőtlenebbül látják a keleti és észak-keleti országrész cégei (körükben 14,4%-os a
„rossz” válasz aránya); a veszteséges cégek és azok, amelyeknél a munka termelékenység az
egész mintára jellemző átlag alatt maradt 1999-ben. (Első ránézésre különös, de ugyanígy
vélekedtek azok a cégek is, amelyeknél az átlag fölötti mértékben nőtt a munkatermelékeny-
ség. Ennek a magyarázata egyszerű: az 1998-ban nagy piacvesztést, forgalomcsökkenést el-
könyvelt cégek 1999-re jelentősen csökkentették létszámukat és ezáltal ők tudták leginkább
növelni az egy főre jutó kibocsátást 1999-ben.) Másrészt az is látszik, hogy kedvezőbbek
azon cégek a magyar gazdaság helyzetének változására vonatkozó várakozásai, amelyek az
átlag feletti munkatermelékenységet értek el 1999-ben, erre számítanak 2000-ben, illetve az
átlagosnál nagyobb arányú termelékenység javulásra számítanak az idén.
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3.7.1. ábra
A magyar gazdaság és a cég saját helyzetének valamint a helyzet következő félévben várható

alakulásának megítélése a legnagyobb feldolgozóipari cégek körében, %
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Megjegyzés: az ábrán a javuló (jó) és a romló (rossz) válaszok arányainak különbségeit mutató
egyenleg statisztika értékeit ábrázoljuk.

Azt mondhatjuk tehát, hogy a magyar gazdaság helyzetének megítélése és e helyzet változása
a korábbiaknál szorosabban függ össze az adott cég termelékenységére és jövedelmezőségére
vonatkozó várakozásokkal.

Ha a saját vállalkozásuk helyzetéről és annak változásáról kérdezzük a menedzsereket, akkor
a korábbi felvételeknek megfelelően kedvezőbb képet kapunk mint előzőleg, de az is igaz,
hogy itt is pozitív elmozdulást észlelhetünk. Saját cégük helyzetét ugyanis optimistábban lát-
ják a vezetők, mint a magyar gazdaságét: közel 40 százalékuk adott erre „jó” és csak 10,5
százalékuk „rossz” minősítést. Ennek megfelelően az elmúlt fél évben mintegy 6 ponttal nőtt
az egyenleg statisztika értéke. Nincs különbség ebben a tekintetben a cégek között aszerint,
hogy exportjuk többségében Nyugat-Európába irányul-e vagy sem. De más szempontokból
nagy különbségeket fedezhetünk fel. Legnagyobb arányban a külföldi kézben lévő, 1999-ben
nyereséges, a jövedelmezőség szerint a cégek felső ötödébe tartozó, a létszámot növelő és a
cégek többségénél a forgalmat (mind az exportot, mind a belföldi eladásokat) gyorsabb
ütemben növelni képes cégek vezetői látják kedvezőnek cégük helyzetét (lásd a 3.7.3. táblá-
zatot). Ezek az egyfelől magától értetődő tények arra is rávilágítanak, hogy helyes nagyobb
érvényességet tulajdonítani az utóbbi indikátornak, mint a magyar gazdaság helyzetének
megítélésére vonatkozónak, és érdemes komolyan venni a cégek helyzetének megítélésében
bekövetkező változásokat is.
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Azaz megerősíthetjük az előző konjunktúra elemzésben leírtakat: a ’cég helyzetének megíté-
lése’ a kemény adatok alapján kirajzolódó helyzetet tükröző, szintetikus mutatóként veendő
figyelembe az elemzés során34.

3.7.2. táblázat
A magyar gazdaság és a megkérdezett cégek helyzetének várható alakulása 1998-99-ben, %

A magyar gazdaság helyzetének változása a következő
hat hónapban

Jelentősen
javul

Kicsit
javul

Nem
változik

Kicsit
romlik

Jelentősen
romlik

Össz. N Egyenleg
statisztika*

TOP98/1 2,7 54,7 34,5 6,4 1,7 100,0 296  49,3
TOP98/2 1,4 40,4 44,3 12,9 1,1 100,0 280  27,8
TOP98/3 0,0 32,7 39,5 24,1 3,7 100,0 294   4,9
TOP99/1 0,3 20,1 39,1 34,6 5,9 100,0 289 -20,1
TOP00/1 2,2 45,8 41,3 8,7 1,9 100,0 312 37,4

A cég gazdasági helyzetének változása a következő hat
hónapban

TOP98/2 6,0 47,2 43,1 3,3 0,3 100,0 299 49,6
TOP98/3 6,4 41,6 41,9 9,4 0,7 100,0 298 37,9
TOP99/1 2,7 46,6 38,7 10,6 1,4 100,0 292 37,3
TOP00/1 4,2 51,1 38,9 5,5 0,3 100,0 311 49,5

*: a jelentősen javul és a kicsit javul válaszok aránya összegének és a kicsit romlik, jelentősen romlik
válaszok aránya összegének különbsége

Egyértelműek a cég helyzetének várható változására vonatkozó vélemények. Ezek a korábbi
felvételek eredményeihez hasonlóan továbbra is pozitívak és – ami újdonság – javuló tenden-
ciát mutatnak: a menedzserek 51%-a várja hogy cégének helyzete kicsit és 4,2%-a azt, hogy
jelentősen javul, miközben a romló tendenciával számolók aránya összesen 5,8%-ot tesz ki.
Két csoport véleménye optimistább az átlagosnál. Egyfelől azon cégeké, amelyek 1999-ben
gyengébben szerepeltek, veszteségesek voltak (ezek 76%-a vár javulást), vagy a jövedelme-
zőséget tekintve az alsó ötödben foglaltak helyet (69 százalékuk számít javulásra). Másrészt
pedig azon cégek vélekednek így, amelyek a cégek többségénél nagyobb ütemben voltak ké-
pesek növelni belföldi árbevételüket (62%) és azok, amelyek árbevételén belül a belföldi el-
adások aránya meghaladja az exportét (több mint 60 százalékuk vár javulást).

                                                          
34Lásd Tóth I. J.: Ellentmondásos várakozások….
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3.7.3. táblázat
A cég helyzetének megítélése a legnagyobb exportálók egyes csoportjaiban, %

Cégek csoportjai A cég helyzetének megítélése
2000 januárjában

Jó Közepes Rossz Összesen N

Teljes minta 39,9 49,5 10,5 100,0 313
Kelet- és Észak Magyarország 30,1 57,9 12,0 100,0 133
Külföldi többségi tulajdon 50,7 40,4  8,9 100,0 146
Magyar magánszemélyek többségi tulajdona 29,5 57,9 12,6 100,0  95
A cég nyereséges volt 1999-ben 48,4 47,5  4,1 100,0 244
Jövedelmezőség: legalsó ötöd (13,5) 53,8 32,7 100,0  52
Jövedelmezőség: legfelső ötöd 82,7 15,4 (1,9) 100,0  52
Létszám nőtt 1999-ben 52,5 42,5 (5,0) 100,0 120
Forgalom a cégek többségénél nagyobb arányban

nőtt 1999-ben 49,7 47,7 (2,6) 100,0 155
A belföldi eladások a cégek többségénél nagyobb

arányban nőttek 1999-ben 44,1 50,7 (5,1) 100,0 136
Az export a cégek többségénél nagyobb arányban

nőtt 1999-ben 49,0 47,7 (3,3) 100,0 151
Megjegyzés: A zárójelben szereplő celláknál az esetszám kisebb mint 10

Ugyancsak pozitív kép és javuló tendencia rajzolódik ki, ha a cégek 2000-ben várható, Nyu-
gat-Európa felé irányuló értékesítési lehetőségei felől érdeklődünk (lásd a 3.7.4. táblázatot és
a 3.7.2. ábrát).

3.7.4. táblázat
A Nyugat-Európa felé irányuló értékesítési lehetőségek várható változása, %

A Nyugat-Európa felé irányuló értékesí-
tési lehetőségek várható változása

Összesen N Egyenleg
statisztika

Javul Nem változik Romlik
TOP98/3 44,5 49,7   5,8 100,0 301 38,7
TOP99/1 43,5 45,2 11,3 100,0 290 32,2
TOP00/1 47,7 46,4 5,9 100,0 311 41,8

Nem tudjuk azonban, hogy mennyire megalapozottak ezek a várakozások. Mindenképpen
megemlítendő, hogy a nyugat-európai értékesítési lehetőségek javulásában legnagyobb
arányban a gépipari cégeknél (65,5%) és ott bíznak, ahol exportjában eddig ez a reláció 50%-
nál kisebb szerepet játszott (56,2%); valamint ott, ahol magyar cégek a többségi tulajdonosok
(e cégek 65,5%-ánál vélekednek így a megkérdezett menedzserek).

Okkal gondolhatjuk tehát, hogy e várakozások realizálódása esetén itt is a várható növekedés
kiegyenlítettebbé válását érhetjük tetten (Az elmúlt két három évben a magyar cégek tulajdo-
nában lévő cégek számottevően kisebb növekedési ütemre voltak képesek, mint a külföldi
tulajdonban lévők).
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3.7.2. ábra
A Nyugat-Európa felé irányuló értékesítési lehetőségek megítélésének változása, %
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Megjegyzés: az ábrán a javuló (jó) és a romló (rossz) válaszok arányainak különbségeit mutató
egyenleg statisztika értékeit ábrázoljuk.

A cégek helyzetének várható változásának megítélésében bekövetkezett váltás mellett jelen-
tősen módosult a várakozások belső szerkezete is. Míg legutóbb rosszabb kilátásokról szá-
moltak be azok a cégek, amelyek csak, illetve döntően belföldre szállítottak, mint azok,
amelyek kibocsátásuk többségét exportálták, addig januárra már megfordult a helyzet és az
előbbi cégek számolnak be jobb kilátásokról. Továbbra is igaz azonban az, hogy a feldolgo-
zóipari cégek helyzete jobb, illetve helyzetmegítélésük kedvezőbb képet mutat, mint a nem-
zetgazdaság más ágaiban tevékenykedő gazdálkodó szervezeteké (lásd a 8. Mellékletben az
M8.2. – M8.4. ábrákat).
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4. Következtetések

1. Az 1997-1999-es fellendülésben kiemelkedő szerepet játszó nagy exportáló feldolgozó-
ipari cégek belső szerkezete meglehetősen stabil. E cégek 40%-a olyan vállalkozásokat
takar, amelyek már 1995 előtt is jelen voltak a magyar vállalati szektorban és exportjuk
1995-1998 között mindvégig a legnagyobbak közé tartozott. A feldolgozóipari export
növekedésében e stabil mag cégei játszottak döntő szerepet. E cégeken belül dominánsak
a külföldi tulajdonban lévő, magyar viszonylatokban nagyvállalatnak számító cégek. A
nagyfokú stabilitás mellett bekövetkező növekedési ütemgyorsulás arra mutat, hogy e
cégek egy hosszú távú stratégia részeként fejlesztették kapacitásaikat Magyarországon,
és a kibocsátásban, az exportban és végső soron a növekedésben 1997-99-ben megmu-
tatkozó szerepük hosszú távon a magyar gazdaság sajátossága lesz.

2. 1999 második félévében radikális és pozitív fordulat történt a vállalkozások helyzetmeg-
ítélésében és várakozásaiban. Az orosz válságra való gazdaságilag megalapozott, vagy
megalapozatlan vállalati reakciók után pozitív irányban változtak a vállalkozások vára-
kozásai.

E várakozások nem megalapozatlanok, ha a cégek termékei iránti kereslet várható ala-
kulását nézzük: a Nyugat-Európai növekedés erősödése nyomán javultak az értékesítési
kilátások, a belföldi eladások volumene is várhatóan magasabb lesz a tavalyinál. Más-
részt ugyanerre mutatnak a vállalati gazdálkodás adatai is: 1999-ben nőtt a beruházási
aktivitás; nőtt a cégek tervezési időhorizontja; csökkent a befagyott készletek szintje;
nőtt a rendelésállomány; javul a kapacitások kihasználtsága.

Mindemellett a várakozások a növekedésre korábban jellemző polarizáltság némi oldó-
dását valószínűsítik. Mindemellett 2000-ben mind az export, mind az összforgalom nö-
vekedésében továbbra is fennmarad a többségében külföldi tulajdonú cégek előnye (lásd
a 4.1. táblát).

3. A javuló növekedési és jövedelmezőségi kilátásokon, a várhatóan csökkenő polarizáltsá-
gon túl azonban egy, a legnagyobb cégeket jellemző strukturális tényezőre kell felhív-
nunk a figyelmet: a korábban is megfigyelt szegmentáltság egyre erősödő jelenlétére.

A legnagyobb exportáló vállalkozások tulajdonosi összetétele 1995-1999 között jelentő-
sen megváltozott. Nőtt a többségi külföldi tulajdonban lévő cégek aránya. Ez egyrészt az
egyes cégek tulajdonosi struktúráján belüli változásokra vezethető vissza, másrészt pedig
a legnagyobb exportálók kicserélődésére: az állami cégek helyére inkább léptek külföldi,
mint magyar tulajdonban lévő cégek. A két hatás eredőjeként közel másfélszer nagyobb
valószínűséggel kerültek be a legnagyobb exportálók közé többségében külföldi tulaj-
donban lévő cégek, mint többségében magyar tulajdonban lévők (lásd a 4.1. ábrát). Ez a
változási folyamat – az állami tulajdon eltűnésével – lassan lezáródik és átadja a helyét
egy másiknak, amelyben a legnagyobb exportálókon belül a külföldi tulajdon kiszorítja a
magyar tulajdonban lévő cégeket.
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4.1. ábra
A legnagyobb exportáló cégek összetételének változása a többségi tulajdonos típusa szerint

1995-2000 között, %
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Magyarázat: ÁLLAMI: állami, önkormányzati vagy egyéb többségi tulajdon
MMSZ: magyar magánszemély többségi tulajdona
MCÉG: magyar magáncég többségi tulajdona
KÜLFÖLDI: külföldi többségi tulajdon

A folyamat csupán közgazdasági konzekvenciáit szem előtt tartva két ponton erősíti a
feldolgozóiparon belüli szegmentációt: egyrészt a külföldi tulajdonban lévő és (jellem-
zően az EU-ba exportáló) cégek üzleti kapcsolatai, beszállítói környezete alapvetően el-
tér a magyar tulajdonban lévő – jellemzően belföldre és nem az EU-ba exportáló – cége-
kétől. Ez utóbbiak ugyanis sűrű szálakkal kötődnek, mint megrendelők, a magyar kis- és
közepes vállalkozásokhoz, míg az előbbiekre egyáltalán nem jellemző ez.

Másrészt a többségében külföldi tulajdonban lévő cégek vállalatszervezeti keretei és az
erre épülő értékesítési stratégiái is eltérnek a többségében magyar tulajdonban lévőkétől.
Az előbbiek sokkal intenzívebben használják ki cégcsoportjaikat üzleti tranzakcióik te-
repeként: eladásaikon és vásárlásaikon belül számottevően magasabb és növekvő arány-
nyal bír az egymással tulajdonosi kapcsolattal összekötött cégek között lebonyolított for-
galom. E tendencia tovább erősíti a szóban forgó cégcsoportok elszigetelődését a vállal-
kozási szektor többségét alkotó magyar tulajdonban lévő cégektől.



4.1. tábla
A vizsgát cégek üzleti helyzetét és kilátásait tükröző indikátorok becslése (rendezett logit modellek)

Létszám-változás
2000-ben
(DL0o)

Forgalom
változása
1999-ban
(DQ9o)

A forgalom
változása
2000-ben
(DQ0o)

Az export vál-
tozása

1999-ben
(DEXP9o)

Jövedel-
mezőség
1999-ben

(JOVH9Q)

Nyugat-európai
értékesítési kilátá-

sok 2000-ben
(DWEEXP)

Központi régió (Bp + Pest megye) -0,35 -0,37 0,07 0,02    0,71** -0,46
Dunántúl 0,05 0,11 0,36 0,17 0,26    0,54*

Kelet- és Észak Magyarország (referencia) - - - - -
Élelmiszer-, textil-, fa- és papíripar    -0,78***    -0,98***    -0,71**    -0,74** -0,34     -1,02***

Vegyipar, kohászat és egyéb feldolgozóipar -0,52*  -0,63** -0,41 -0,36 -0,22 0,47
Gépipar (referencia) - - - - - -
Külföldi többségi tulajdon 0,27  0,22      0,74***     0,73*** -0,33 -0,15
Létszám -0,19*  -0,23* -0,02 0,00  -0,20* -0,05
EUEXP -0,20 -0,19 0,07 -0,27     -0,74***

1. vágópont -2,23 -2,57 -0,75 -0,46 -2,02 -4,01
2. vágópont -0,52 -0,89 -0,14  0,04 -1,02  1,15
3. vágópont - - - - -0,15 -
4. vágópont - - - -  0,89 -
N 301 285 285 283 251 287
Khi 2 14,56 18,56 19,47 16,02 16,25 22,59
Prob Khi 2 0,0240 0,0097 0,0067 0,0249 0,0229 0,0020
Pseudo R2 0,0226 0,0304 0,0347 0,0294 0,0201 0,0446

Megjegyzés: a legalább 10%-os szinten szignifikáns koefficienseket vastagon szedjük
*.     p < 0,1; **:   p < 0,05***;  p  < 0,01
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M1. Az adatfelvétel egyes jellemzői

A felvétel során 313 céget kérdeztek meg a TÁRKI kérdezői 2000. január 2. és február 1. kö-
zött. A kérdőíveket leggyakrabban az ügyvezető igazgató, a főkönyvelő, vagy a gazdasági
igazgató válaszolta meg (lásd az M1.1. táblázatot).

M1.1. táblázat
A cégek megoszlása  a válaszadó beosztása szerint

A válaszoló beosztása a cégnél %
Controlling igazgató 3,2
Elnök-vezérigazgató 2,9
Gazdasági igazgató 24,0
Ügyvezető igazgató 20,5
Kereskedelmi igazgató 5,1
Manager tulajdonos 1,0
Vezérigazgató 1,6
Vezérigazgató-helyettes 1,9
Főkönyvelő 23,7
Egyéb vezető 16,0
Összesen 100,0

           (N=312)

A kérdezettek 48,9%-a volt nő. A legtöbb kérdezett kora 35-50 év közöttire tehető (60,1%),
míg 35 év alatt 14,7 százalékuk, 50 év felett pedig 25,2 százalékuk lehetett. A kérdezettek
között a korábbi felvételhez képest számottevően csökkent a bizonytalankodó válaszadók
aránya: közel négyötödük (72,8%) minden kérdésre határozottan válaszolt, 23,7 százalékuk
néhányszor bizonytalankodott és 3,5% volt bizonytalan több esetben. Több mint kétharma-
duk (69%) egyedül válaszolt a kérdőív kérdéseire, míg a többieket kollégái is segítették a
válaszadásban. A kérdezett számára a cég vezetői közül leggyakrabban a gazdasági igazgató
(12%), a főkönyvelő (26,8%), valamint a pénzügyi-számviteli vezető adott így segítséget.
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M2. Az illeszkedésvizsgálat eredményei

Az illeszkedésvizsgálatnál a vizsgált nullhipotézis és alternatív hipotézis az alábbiak szerint
írható fel:

H0: P(Ci) = Pi,   i=1,2,....,k   ( i=1,...k  Pi=1)
H1: P(Ci) nem minden i-re egyenlő Pi-vel
Ahol P(Ci) egy ismérv n elemű mintában előforduló Ci kategóriájának valószínűsé-

ge, Pi  pedig az adott kategória valószínűsége a sokaságban.

Az illeszkedésvizsgálathoz szerkesztettünk egy változót, amely a cégek ágazatának és export-
árbevételének együttes megoszlását mutatja. Ennek segítségével khi négyzet próbával tesz-
teljük a minta és a sokaság eltérését.

Az adott  változó esetében teljesül a szokásos nPi  ≥ 5 követelmény.

A próba végrehajtásához a meghatározott szabadságfok és kiválasztott szignifikanciaszint
melletti felső kritikus értéket kell meghatározni, amit a χ2

1-α (v) ad meg. Ebben v a próbához
tartozó szabadságfok (v=k-1) α pedig a kiválasztott szignifikanciaszint. Vizsgáljuk meg a
nullhipotézis érvényesülését 5%-os szinten!

M2.1. táblázat
 Khi négyzet próba a cégek ágazatának és exportárbevételének együttes megoszlása alapján

Kategória Kategória tartalma* Megfigyelt esetek Várt esetek Reziduális

1 15,16 – 1 15 23,48  –8,48
2 15,16 – 2 25 23,16    1,84
3 17–19 – 1 28 37,25   –9,25
4 17–19 – 2 17 15,65    1,35
5 20–22 – 1 12 12,83  –0,83
6 20–22 – 2 10   5,32  –4,68
7 23–25 – 1 17 16,59   0,41
8 23–25 – 2 19 15,34   3,66
9 26 – 1   5  6,57  –1,57

10 26 – 2   5  4,70   0,30
11 27,28 – 1 21 29,42 –8,42
12 27,28 – 2 17 12,83  4,17
13 29–35 – 1 62 52,27  9,73
14 29–36 – 2 46 41,94  4,06
15 36,37 14 15,65 –1,65

Összesen 313 313
Khi négyzet: 17,2088 Szabadságfok: 14 Szignifikancia: 0,2452

*: kétjegyű ágazati (TEÁOR) kód és az exportárbevétel szerinti nagyság kódja (1- alsó 3/5-be tartozik;
2 - felső 2/5-be tartozik a legnagyobb exportálókon belül)

Mivel χχχχ2
1-0.05 (16)= 26,3 táblázatos érték nagyobb mint a kapott χχχχ2 értéke, ezért a két el-

oszlás egyezését állító nullhipotézist elfogadjuk.
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M3. A megkérdezett minta megoszlása ágazati csoportok és régiók szerint

Cégek száma %

Ágazati csoportok
Élelmiszeripar, textilipar, fa- és papíripar  107   34,2
Vegyipar, nemfém ásványi term., kohászat, egyéb fel-

dolgozóipar    98   31,3
Gépipar  108   34,5
Összesen  313 100,0
Régiók
Központi (Budapest + Pest megye)   93  29,7
Dunántúl   87  27,8
Kelet- és Észak-Magyarország 133  42,5
Összesen 313 100,0

M4. A GDP növekedési üteme a magyar gazdaságban 1981-1998 között, %
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Forrás: KSH Statisztikai Zsebkönyv 1986, KSH Statisztikai Zsebkönyv 1998 és MNB éves jelentés
1997, valamint http://www.ksh.hu 1998: előzetes adat, 1999: előzetes adat
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M5. A GDP negyedéves növekedési ütemei 1996-1999 között, %
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Megjegyzés: adott negyedév a megelőző
Források:

MNB: Magyar Nemzeti Bank becslései  Lásd: Jelentés az infláció alakulásáról, Magyar Nemzeti
Bank, 1999. március és június, december.
KSH: a Központi Statisztikai Hivatal számításai Ld.: A KSH jelenti 1999/4, Központi  Statisztikai
Hivatal , Budapest, 1999. június 25., valamint http://www.ksh.hu és a KSH gyorstájékoztatója

M6. A feldolgozóipari termelés, export és belföldi értékesítés alakulása 1992-
1999 között, % (előző év, illetve előző év azonos időszaka = 100%)

Évek Termelés Export értékesítés Belföldi értékesítés

1992   91,8   96,4   95,7
1993 103,3   99,3 103,0
1994 109,3 119,3 105,5
1995 105,0 118,5   97,2
1996 103,4 118,5   96,5
1997 114,8 136,9   98,0
1998 116,3 129,5 105,5
1999 108,3 123,3 102,0

Forrás: Magyar statisztikai zsebkönyv '92, '94, '95, '96, '97, '98 és Statisztikai Havi közlemények
1999/12.
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M7. A család anyagi helyzetére vonatkozó lakossági percepció és a
fogyasztási hajlandóság alakulása

M7.1. ábra
A család anyagi helyzetére vonatkozó lakossági percepció 1980-1999, %*
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*: egyenleg statisztika = a „javul” és a „romlik” válaszok százalékos arányának különbsége
Adatok forrása:
1980-1997 között Lengyel Gy. (1998): Vélemények a gazdaságról, In: Sik E. Tóth I. Gy.:
Zárótanulmány. Jelentés a Magyar Háztartás Panel 6. hullámának eredményeiről, Magyar Háztartás
Panel Műhelytanulmányok, 9., Budapest, február, 177-189. oldal alapján;
1998: Tóth I. J.: Gazdasági helyzetkép és várakozások. In: Szivós P. - Tóth I. Gy.: Társadalmi tény-
kép, 1999.
1999: Sági Matild: Szubjektív anyagi helyzet és vonatkoztatási csoportok. In: Szívós P. - Tóth I. Gy.
Monitor, 1999, TÁRKI Monitor Jelentések, 1999. 196. oldal

M7.2. táblázat
A fogyasztási hajlandóság változása 1998-1999, %

1998 1999
Fogyasztási hajlandóság („telítettségi mutató”)

Meg van szinte mindene, amire szüksége van   11,9   11,9
Meg van (szinte) mindene, de jó néhány dolgot szívesen újra cserélne   24,7   30,0
Vannak olyan dolgok, amelyekre szüksége lenne, de amelyek hiányzanak   63,4   58,1
Összesen
(N)

100,0
(3738)

100,0
(3755)

Vélemények a takarékoskodásról („puritanizmus versus hedonizmus”)
Akármennyit is keres az ember, sokat, vagy keveset, mindig tegyen valamit

félre a jövedelméből 57,6 53,4
Az ember csak akkor tegyen félre, ha nem kell hozzá megszorítania a

 nadrágszíjat 33,6 36,4
Nem sok értelme van takarékoskodni, az ember amíg teheti addig éljen jól 8,8 10,3
Összesen
(N)

100,0
(3658)

100,0
(3694)
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M8. Az ipar és a feldolgozóipar fontosabb gazdasági mutatóinak
alakulása 1996-1999 között

1996 1997 1998 1999
GDP

GDP növekedése az iparban (előző év = 100%) 103,2(8 111,2(8 111,8(9 108,0(10

GDP növekedése a feldolgozóiparban
(előző év = 100%) 104,0(7 113,0(7 n.a.   9,7(14

Foglalkoztatottság
Foglalkoztatottak száma a feldolgozóiparban  869,1(2  883,0(2  912,1(1 934,8(3

Foglalkoztatottak száma a nemzetgazdaságban 3648,1(6 3646,3(6 3697,7(6 3843,6(3

A foglalkoztatottak számának változása a feldolgozó-
iparban (előző év azonos időszaka = 100%) 100,1(1 101,6(1 103,3(1 n.a.

Foglalkoztatottak számának változása a nemzetgazda-
ságban (előző év azonos időszaka = 100%) 99,2(1 100,0(1 100,7(1 102,0(3

Alkalmazásban állók száma a feldolgozóiparban 683,5(4 686,3(4 703,6(4 755,4(5

Alkalmazásban állók a nemzetgazdaságban 2551,5(4 2508,8(4 2519,6(4 2691,2(5

Az alkalmazásban állók számának változása a feldol-
gozóiparban (előző év azonos időszak = 100%) 94,8(4 100,4(4 102,5(4 102,3(5

Az alkalmazásban állók számának változása a nemzet-
gazdaságban (előző év azonos időszak = 100%) 92,5(4   98,3(4 100,4(4 100,3(5

Beruházások
Beruházások volumenindexe a feldolgozóiparban

(előző év = 100%) 115,8(8 109,0(8 124,5(8 107,7(11

Beruházások volumenindexe a nemzetgazdaságban
(előző év = 100%) 105,2(8 108,5(8 112,7(8 106,6(11

Árak
Belföldi árak a feldolgozóiparban (előző év december

= 100%) 122,3(12 117,8(12 108,6(12 107,1(13

Külpiaci árak az iparban (előző év december = 100%) 119,7(12 119,5(12 112,5(12 102,8(13

Termelői árak az iparban (előző év december = 100%) 121,8(12 120,4(12 111,3(12 105,1(13

Források:
1: Magyar statisztikai zsebkönyv, '98, 27. o.
2: Magyar statisztikai zsebkönyv, '98, 27. oldala alapján
3: október - decemberi adatok. Statisztikai Havi Közlemények 1999/12, 25-26. o.
4: január-decemberi adatok. Statisztikai Havi közlemények 1997/1-2, 1997/12 és 1998/12. 13-14, 13-
14 és 16-17. oldal.
5: október - decemberi adatok. Statisztikai Havi közlemények 1999/12, 16-17.
6: Munkaügyi Kutatóintézet: A munkaerőpiac keresletét- és kínálatát alakító folyamatok, Budapest
1999. április, 19. o.
7: Magyar statisztikai zsebkönyv, '98, 130. o.
8: Magyar statisztikai évkönyv 1998, 306. o.
9: A KSH jelenti 1999/12. 67. o.
10: 1999. I.-III. negyedévben, 1998. I-III. negyedévhez képest. A KSH jelenti 1999/12. 67. o.
11:  A KSH jelenti 1999/12. 71. o.
12: január-decemberi adatok. Forrás: Statisztikai Havi Közlemények 1999/6, 75. o.
13: január-júniusi adatok. Forrás: Statisztikai Havi Közlemények 1999/6, 76. o.
14:előzetes adat. Forrás: www.ksh.hu
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M9. A gazdasági szervezetek várakozásai és helyzete a feldolgozóiparban
és a nemzetgazdaságban az Országos Munkaügyi Módszertani
Központ felvételei alapján

M9.1. ábra
A 80% feletti kapacitáskihasználtsággal működő cégek aránya a feldolgozóiparban és a

nemzetgazdaságban 1996-1999 között, %
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Forrás: OMMK: Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 1999. II. félév, 1.2.  tábla és 2000. I.
félév 1.2. tábla

M9.2. ábra
A rendelésállomány várható változása, %
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Megjegyzés: az ábrán a ‘növekvő’ és a ‘csökkenő’ válaszok arányainak különbségeit mutató egyenleg
statisztika értékeit ábrázoljuk.
Forrás: saját számítás az OMMK: Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 1999. II. félév, és 2000. I. félév
5.2. táblái alapján.
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M9.3. ábra
A növekvő nettó árbevételre számító gazdálkodók aránya a feldolgozóiparban és

a nemzetgazdaságban 1998-2000, %
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Forrás: OMMK: Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 1999. II. félév, és 2000./I. félév 6.2. táblái

M9.4. ábra
A magyar gazdaság helyzetének és a helyzet változásának megítélése a feldolgozóipari cégek

és az összes gazdálkodó szervezet szerint 1998-1999, %
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A gazdaság helyzete a feldolgozóipari cégek véleménye szerint

A gazdaság helyzete az  összes  gazdasági szervezet véleménye szerint

A gazdaság helyzetének változása a feldolgozóipari cégek véleménye szerint

A gazdaság helyzetének változása az  összes  gazdasági szervezet véleménye szerint

Megjegyzés: az ábrán a ‘jó (javuló)’ és a ‘rossz (romló)’ válaszok arányainak különbségeit mutató
egyenleg statisztika értékeit ábrázoljuk.
Forrás: saját számítás az OMMK: Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 1999. II. félév, és 2000./I. félév
9.1. és  9.2.  táblái alapján.
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M10. A munkatermelékenység empirikus sűrűség függvényei

M10.1.ábra
Az 1999-ben elért munkatermelékenység logaritmusának (LNWP99) sűrűségfüggvénye

M10.2.ábra
A 2000-ben várható munkatermelékenység logaritmusának (LNWP00) sűrűségfüggvénye
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M11. Nemzetközi adatok

M11.1. táblázat
A GDP növekedési üteme néhány európai országban 1997-2000, %

Indikátor 1997 1998 1999 2000
Németország GDP(a  2,2  2,7 1,4(a,g 2,7(a,b

Franciaország GDP(c  2,3  3,4 2,7(c,g 3,0(c,b

Lengyelország GDP(d  6,8  4,3 4,1(d,g ..
       GDP ipar(d 10,3  4,3 4,7(d,g ..

Magyarország GDP(e   4,6  4,9 4,3(e,g 5-5,5(b

       GDP ipar(e 11,2 11,8 8,0(h,g ..
Csehország GDP(f   1,0 -0,7 .. ..

Adatok forrása:
a: http://www.ifo.de
b: előrejelzés
c: http://www.insee.fr/fr/indicateur/analys_conj/anaconj01/conj_resume.htm
d: Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczes kraju - Rok 1999, GUS, 28 stycznia 2000
e: KSH jelentések, évkönyvek
f: http://www.oecd.org/publications/figures/e_14-15_economic_growth.pdf
g: előzetes adatok
h: I-III. negyedéves adat

M11.1. ábra
A GDP átlagos növekedési üteme néhány OECD tagországban 1990-1998, %
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Forrás: http://www.oecd.org/publications/figures/e_78_oifgraph_gdp_growth.pdf
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M11.2. ábra
Az üzleti helyzet megítélésének alakulása Németországban 1999-2000

(IFO Business Climate Index), %
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Megjegyzés: az ábrán vállalati felvételekből származó, több mutatóból képzett szintetikus indikátor
egyenleg statisztikájának értékei szerepelnek
Forrás: http://www.ifo.de

M11.3. ábra
Az üzleti helyzet megítélésének alakulása Lengyelországban 1998-1999

(Konjunktúra indikátor, GUS), %
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Megjegyzés: az ábrán a vállalat jelenlegi gazdasági helyzetére vonatkozó kérdésre adott válaszokból
(jó / kielégítő / rossz) képzett egyenleg statisztika adatai szerepelnek.
Forrás: Badania Koniunktury - Koniunktura w przemyśle budownictwie i handlu, październik -
grudzień 1999, GUS, Warszawa, 1999. 118 oldal
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Jegyzet
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A sorozatban már megjelent:

Tóth I. J.: A legnagyobb feldolgozóipari cégek helyzete és kilátásai 1998-1999, Konjunktúra
Kutatási Füzetek 1. szám, 1999. március, 48. o.

Tóth I. J.: Ellentmondásos várakozások, csökkenő növekedési ütem, , Konjunktúra Kutatási
Füzetek 2. szám, 1999. szeptember, 68. o.

A szerző a témához kapcsolódó munkái magyarul:

 „A magyar vállalkozások exportképességét befolyásoló tényezők empirikus elemzése”, Kül-
gazdaság, 1998, XLII. évf. november, 4-21. o.

Vállalkozások készpénztartási szokásai és házipénztárának állománya, Magyar Nemzeti
Bank, 1998, Műhelytanulmányok, 15.szám, 92. o.

„A magyar vállalkozások piaci kapcsolatai és rövid távú kilátásai”, Külgazdaság, 1998, XLII.
évf. szeptember, 30-55 o.

„Vállalkozások tulajdonosi kapcsolatai Magyarországon 1992-1996 között”, Közgazdasági
Szemle, 1998, XLV. évf., június, 591-615. o.

„Vállalatok pénzügyi fegyelme és növekedési képessége az átalakuló gazdaságban”, Közgaz-
dasági Szemle, 1998, XLV. évf., 12. szám. december, 1126-1140. o.

„A magyar vállalkozások adózási magatartása és pénzügyi fegyelme”, Külgazdaság, 1999,
XLIII. Évf. 1. szám, 29-55. o. (Társszerző: Semjén András)

„Magyar vállalatok árképzési gyakorlata”, Bankszemle, 1999, XLIII. évf. 3- szám, 26-41. o.
(Társszerző: Vincze János)

 „Hihetünk-e a vállalati felvételeken alapuló kutatások eredményeinek?”,Statisztikai Szemle,
1999, 77. évf., 10-11. szám. 844-855. o. (társszerző: Vincze János)
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