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Bevezetés, célmeghatározás
A tantárgy oktatásának célja, hogy a vidékfejlesztési agrármérnöki mesterszakos hallgatók
betekintést nyerjenek a mezőgazdasági piacok és árak elemzésének irodalmába. A
mezőgazdasági piacok felöleik az árupiacokat és az erőforráspiacokat egyaránt. A tantárgy
igyekszik az elméleti ismereteket a gyakorlati alkalmazásokkal ötvözni. Az agrárpiacok
működése és az ár az agrárközgazdaságtan egyik központi fogalma. Mégis az elemi modelleken
túl viszonylag keveset tudunk arról, hogyan is változnak az árak, és milyen tényezők
befolyásolják őket. Az elmúlt évtizedekben az agrárgazdaságtan áramlatában kialakult egy
olyan elméleti keret és tapasztalati módszertan, amelyen belül a mezőgazdasági piaci trendek
és árak változásainak elemzése folyik. A tantárgy teljesítéséhez előnyt jelent némi elemi
kvantitatív módszertani alapismeret, de nem szükséges feltétel. Hasonlóképpen nem szükséges
feltétel a mezőgazdaság kérdései iránt való mélyebb érdeklődés, mivel a tantárgy keretében
tanultak könnyen kiterjeszthetők más, nem mezőgazdasági termékek elemzésére is. A végső cél
az, hogy a tantárgy végére a hallgatók elsajátítják azokat az ismereteket, amelyek segítségével
önálló elemzésre is képesek lesznek, illetve értelmezni tudják a terület zömét alkotó
szakirodalom írásait.

A hallgatótól elvárt tanulási eredmények

Tudása:
-

Részletesen ismeri a vidék- és területfejlesztés működésének sajátosságait (a
mezőgazdaság vidékmegtartó és fejlesztő szerepét) és a sajátosságok okait.

-

Részletesen ismeri - hazai és nemzetközi relációban egyaránt - a vidékfejlesztési
szakterület tevékenység-rendszerének tervezési, megvalósítási, végrehajtási
módszereit, szabályait és a kapcsolódó sajátosságokat, különösen az agrárinformációs
csatornákra.

-

Ismeri a vidékfejlesztés és a vele szorosan összefüggő területek (természettudományi,
közgazdasági, jogi) gazdasági rendszerek működésének hatékonyságát korlátozó
tényezőket.

Képességei:
-

Képes eligazodni és szakmailag megalapozott véleményt alkotni az agrár- és
vidékgazdasághoz kapcsolódó hazai és nemzetközi gazdaságpolitikai, valamint
társadalmi eseményekkel kapcsolatban.

-

Képes saját álláspont kialakítására és annak vitában történő megvédésére általános
társadalmi, agrárgazdasági, és speciális, a szakterülethez tartozó kérdésekben.

-

Képes a szakmai ismeretek szintetizálására.
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-

Az agrár- és vidékgazdaságra vonatkozó elemzéseit képes ágazatokon átívelően,
összefüggéseiben, komplexen megfogalmazni és értékelni.

Attitűdje:
-

Fogékony a hatékony megoldást jelentő vidékfejlesztési módszerek és eszközök
alkalmazására.

-

Együttműködési szándékkal közeledik a vidékfejlesztés összefoglaló és részletezett
problémaköreinek megértéséhez és hiteles közvetítéséhez.

-

Nyitott a tudományos kutatás etikai szabályainak és normarendszerének betartása iránt.

-

Nyitott mások eltérő véleményére, ha azok szakmai indokokkal kellően alátámasztottak.

-

Fogékony a hatékony önképzésre, ami segíti a szakmai munkája hátterét.

Autonómiája és felelőssége:
-

Felelősséget érez az agrárgazdálkodás vidéken betöltött szerepének alakulásában.

-

Gyakorlati tapasztalatai birtokában önállóan dönt meghatározott
munkafolyamatok megvalósítási módjában, időzítését illetően.

-

Önállóan képes a gazdálkodásirányítási folyamatok tervezésére, irányítására.
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tervezési

Mezőgazdasági- és élelmiszertermékek kereslete

A mezőgazdasági termékelőállításnak és értékesítésnek más nemzetgazdasági ágazattól eltérő,
szakmai körökben is elismert sajátosságai vannak. A kereslet nézetrendszerének ismerete
különösen fontos a mezőgazdasági és élelmiszerárak alakulásának jobb megértéséhez.
Általában a keresletet a végső fogyasztó szempontjából szokták vizsgálni, amely a végtermékek
szintjén például a kenyér vagy a szalámi. A mezőgazdasági termékek elemzésénél azonban
legalább olyan fontos a farmszintű keresletet, másképpen a származtatott keresletet is
figyelembe venni.
A kereslet elméletének alapegysége az egyéni fogyasztó vagy háztartás. Minden fogyasztó
szembesül a választás bonyodalmával. Ugyanakkor a fogyasztók jövedelme korlátozott,
amelyet a jószágok vásárlására költhetnek. Ezért a fogyasztó azzal a gonddal találja szemben
magát, hogy miképp elégítheti ki legjobban különböző vágyait a rendelkezésére álló jövedelem,
másképpen költségvetési korlátjának figyelembevételével. A közgazdászok a fogyasztók
döntéseit a hasznosságon keresztül vizsgálják, azaz arra kíváncsiak, hogy az adott jószág vagy
szolgáltatás birtoklása, illetve fogyasztása mekkora mértékű elégedettséget okoz számukra. A
közgazdászok azt feltételezik, hogy a fogyasztó a hasznosság felső határát akarja elérni a
rendelkezésére álló jövedelem függvényében. Másképpen fogalmazva, a fogyasztó tehát úgy
hozza meg döntését, hogy az számára a legmagasabb hasznosságot eredményezze költségvetési
korlátjának figyelembevételével.
A kereslet elmélete tehát azt feltételezi, hogy az egyének maximalizálják a hasznosságukat. Egy
általános hasznossági függvényt az alábbi módon írhatunk fel:
U = u (q1, q2, ..., qn),
ahol az U a hasznosság, a q-k pedig a különböző jószágok vagy szolgáltatások mennyiségét
jelölik. A hasznossági függvény a következő tulajdonságokkal bír:
1. Csak véges számú termék áll rendelkezésre, és mindegyik jószág mennyisége mérhető.
2. A termékek nem jellemezhetők negatív számokkal.
3. A fogyasztók különböző arányban választhatnak a rendelkezésre álló termékek
kosarából.
4. A hasznosságot az alternatív fogyasztási kosár fogyasztása által okozott elégedettséghez
viszonyítva mérjük.
A haszonmaximalizáló fogyasztók viselkedésének megértése fontos, mivel végső soron azt
szeretnénk megtudni, hogy ezt miképpen lehet átültetni az egyéni döntésekre vagy keresletre.
Az elmélet segítségével meghatározhatjuk a keresleti görbét, amely az árak és a mennyiségek
közötti kapcsolatot mutatja az egyének költségvetési korlátjának figyelembevételével. A
fogyasztói kereslet tehát azt írja le, hogy a fogyasztók mennyit hajlandóak fizetni egy
meghatározott termékért. Ugyanakkor a szegénység, a testi romlás, a rabszolgamunka stb. azok
a költségek, amelyeket az árucikkek, mint például a kávé és a kakaó, alacsony árai nem
tartalmaznak. A keresleti görbe azt mutatja meg, hogy a különböző árakon az emberek mekkora
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mennyiséget akarnak megvásárolni egy adott jószágból, minden más keresletre ható tényezőt
állandónak tekintve.
A második világháború előtt a mezőgazdaságból származott a társadalmi termék 51%-a, a
nemzeti jövedelem több mint fele, (58%) és itt tevékenykedett az aktív keresők 50%-a. Azóta
lényeges változás történt. Az élelmiszer-fogyasztás szerkezetében is változás ment végbe –
elsősorban a városiasodási folyamat és a fogyasztási szokások változása miatt – megnőtt a
feldolgozott élelmiszerek aránya a nyers termékek rovására.
Fontos, hogy különbséget tegyünk a keresletváltozás és a keresett mennyiség változása között.
A kereslet mennyiségében történő változások esetében a keresleti görbén történő
elmozdulásokról beszélünk az árváltozások függvényében. A kereslet változásánál azonban a
keresleti függvény eltolódásáról van szó, amely más tényezők eredőjeként következik be, nem
pedig a saját ár- és/vagy mennyiség változására történő reakció.
Egy általános keresleti függvényt az alábbiak szerint írhatunk fel, amely a termék saját árán
kívül más faktorokat is tartalmaz:
Qd = f (Pi, Ps, Pc, Y, N, T, G, I),
ahol

Qd

a kereslet mennyisége,

Pi

a termék ára,

Ps

a helyettesítő termék ára,

Pc

a kiegészítő termék ára,

Y

az átlagos jövedelem,

N

a lakosság száma,

T

a lakosság ízlése és preferenciája,

G

a lakosság jövedelemeloszlása,

I

az időjárás, szezonalitás.

E tényezők nyilvánvalóan egymással kölcsönhatásban vannak, ezért az egyes tényezők hatása,
illetve a közöttük lévő hatások pontos felmérése nem könnyű feladat.
1. Fordított kapcsolat van a termék ára és a megszerzendő mennyiség között. Magasabb ár
mellett a fogyasztó kevesebb, alacsonyabb ár mellett több terméket szándékozik
vásárolni.
2. A helyettesítő termék ára szintén meghatározó, hiszen annak változása hatással van a
szóban forgó termék keresletére. Ha emelkedik a helyettesítő termék ára, akkor az
alacsonyabb árral rendelkező, szóban forgó terméket részesíti előnyben a vásárló, azaz
a keresleti görbe jobbra tolódik. Például ha margarinról van szó, akkor a vaj, mint
helyettesítő termék árának emelkedése a margarinfogyasztás növelését eredményezi
annak ellenére, hogy a margarin ára nem változott.
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3. A kiegészítő termék ára ugyancsak befolyásolja az adott termék keresletét. Kiegészítő
termékről beszélhetünk, ha annak fogyasztása a szóban forgó termékkel azonos módon
változik. A kiegészítő termék árának emelkedése tehát a szóban forgó termék
keresletének csökkenését eredményezi, azaz a keresleti görbe balra tolódik. Így például
a tej árának emelkedése a reggeliző pehelyfogyasztás csökkenését eredményezi.
4. A fogyasztó jövedelme közvetlen hatással lehet a keresletre. A jövedelem növekedése
lehetővé teszi, hogy a fogyasztó többet vásároljon az adott termékből. Ugyanakkor
vannak olyan termékek, amelyek fogyasztása a vásárlók jövedelmének emelkedésekor
csökken, mivel a fogyasztó megváltoztatja fogyasztási szerkezetét, s a jobb minőségű
termékekből nagyobb arányban vásárol, azaz a keresleti görbe nemcsak jobbra tolódik,
hanem a meredeksége is megváltozik. Például az alacsonyabb jövedelmű emberek
általában több burgonyát vagy tésztafélét esznek, míg a magasabb jövedelműek
kereslete megnőhet a bélszín iránt.
5. A lakosság létszámának változása ugyancsak hat a keresletre. A növekvő létszámú
lakosság több terméket vásárol, különösen olyan alapvető jószágokból, mint az
élelmiszer. Persze az eladó számára fontos tudni, hogy a kereslet növekedése mögött a
lakosság nagyobb létszáma van, vagy a termék iránti érdeklődés erősödött.
6. Ízlések, preferenciák. A fogyasztói igény ritkán marad változatlan, az függ az ízléstől
és a preferenciáktól is, amelyek azonban nem állandók. Például az egészségesebb
táplálkozásra való törekvés megváltoztatta az élelmiszerek iránti kereslet szerkezetét,
az emberek több zöldséget és gyümölcsöt, halat, baromfit és kevesebb vöröshúst,
tésztafélét, zsiradékot fogyasztanak. Hasonlóan a dohánytermékek kereslete az
egészséges életmódra való törekvés miatt visszaesett.
7. Egy erősen polarizált jövedelemeloszlású társadalomban mások a fogyasztói szokások,
mint ahol a jövedelemeloszlás kiegyensúlyozottabb, és erős középosztály található.
Nyilvánvaló, hogy ahol a jövedelem néhány kézben összpontosul, ott hiába magas az
átlagos jövedelem, az embereknek csak kevés hányada képes megfizetni a jobb
minőségű és drágább termékeket. Az alacsonyabb átlagos jövedelemmel rendelkező
országokban, ahol szabályosabb jövedelemeloszlás van, a fogyasztók nagyobb aránya
képes magasabb vételárú termékeket vásárolni.
8. Időjárás, szezonalitás. Az időjárás számos módon befolyásolhatja a keresletet. Például
meleg nyáron több görögdinnyét, ásványvizet és sört fogyasztunk, mint az év más
időszakában. Különböző ünnepek alkalmával szintén megnő bizonyos termékek
kereslete, mint például a hal karácsony előtt, a virágoké Anyák napján, a sertés sonkáé
húsvétkor vagy a libáé Márton nap körül.
A különböző termékek keresletének saját árrugalmassága (elaszticitás, E) hasznos adatokkal
szolgál. Ez az arány azt fejezi ki, hogy a kereslet mennyiségében hány százalékos változás
történik, amikor a termék ára egy százalékkal változik. Ezért a kereslet árrugalmasságát
általában a következőképpen csoportosítjuk:
-

Ha E< -1, akkor a termék kereslete rugalmas. Az árak egységnyi százalékos változása a
kereslet mennyiségének egységnyinél nagyobb százalékos változását idézi elő.
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-

Ha E= -1, akkor a termékkereslet egységnyi rugalmasságú. Az árak változásában történt
százalékos változás megegyezik a kereslet mennyiségében történt százalékos
változással.

-

Ha E>-1, akkor pedig a termék kereslete rugalmatlan. Az árak egységnyi százalékos
változása a kereslet mennyiségének egységnyinél kisebb százalékos változását idézi elő.
Például a kereslet mennyisége arányaiban állandó maradhat, amíg az élelmiszer élettani
szempontból alapvető szükséglet. Ha az alapvető élelmiszerek ára emelkedik, a
fogyasztók továbbra is hasonló mennyiséget vásárolnak.

A kereslet törvénye azt mondja, hogy az ár és a mennyiség között inverz kapcsolat van.
Előfordulhat azonban, hogy a kereslet árrugalmassága pozitív értékű, azaz az ár emelkedésével
a termék iránti kereslet mennyisége is nő. Ezt az esetet Giffen-paradoxonnak, illetve az ilyen
termékeket Giffen-jószágoknak nevezik. A Giffen-jószágok elnevezés Robert Giffen (1837–
1910) angol közgazdász jellegzetes példájából származik, aki megfigyelte, hogy a szegény ír
parasztok burgonya iránti kereslete az árak emelkedésével növekedett az 1845-ös éhínség
idején. A parasztok fordított reakcióját az áremelkedésre azzal magyarázta, hogy a burgonya
árának emelkedése miatt nem tudtak más, még drágább élelmiszereket – mint például húst –
megvásárolni, ezért keresletük eltolódott az aránylag olcsóbb élelmiszerek irányába. A Giffenjószágok nyilvánvalóan egyedi esetet jelképeznek, amelynek csekély a viszonylagos
jelentősége. Jó illusztrációként szolgálnak azonban néhány mechanizmus megértéséhez az
élelmiszerpiacokon. Míg a Giffen-paradoxon akkor fordul elő, amikor a fogyasztók védekező
módon hatnak vissza az árváltozásokra, addig az úgynevezett Veblen-jószágokat úgy
mutathatjuk be, hogy a magasabb árak vonzzák a fogyasztókat. Az elnevezés Thorstein Veblen
(1857–1929), A dologtalan osztály elmélete című könyvéből származik. Veblen megfigyelte,
hogy vannak jószágok, amelyek a jólétet szimbolizálják, ezért birtoklásuk annál kívánatosabb,
minél drágábbak. A különböző luxusjószágok ebbe a csoportba tartoznak.
A kereslet változásait a termék saját árán kívül számos más tényező is befolyásolhatja. A
kereslet saját árrugalmassága a keresleti görbén történő mozgásokat mutatja meg, azaz a
kereslet mennyiségében megfigyelhető változásokra összpontosít. Ha azonban a kereslet
változásaira vagyunk kíváncsiak, azaz hogy a keresleti görbe miként tolódik balra vagy jobbra,
akkor szemügyre kell venni a különböző tényezők hatását a kereslet mennyiségére. Ha a
kereslet változása más termékek árváltozásának eredménye, akkor ezt a hatást a keresztárrugalmasság segítségével elemezhetjük. A következő lépésben ezért megvizsgáljuk, hogy
más termékek ára hogyan befolyásolhatja a kereslet mennyiségének változását. Egy jószág
keresletének kereszt-árrugalmassága azt mutatja meg, hogy hány százalékkal változik az adott
jószág keresletének mennyisége (Q), ha egy másik jószág ára (Pj) egy százalékkal változik.
A kereszt-árrugalmasság előjele azt mutatja, hogy az i-edik termék keresleti görbéje milyen
irányba, balra vagy jobbra mozdul el, amikor a j-edik termék ára megváltozik. A keresztárrugalmasság tehát hasznos felvilágosítást adhat a két jószág kereslete közötti kapcsolatról. Ha
Eij > 0, akkor i és j helyettesítő termékek, azaz az i jószág kereslete nő a j jószág árának
emelkedésekor.
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1. ábra: A helyettesítő termékek kereslete
Forrás: Fertő és Mizik (2016)

Például, ha a sertéshús ára emelkedik, akkor a fogyasztók kereslete elmozdulhat a baromfihús irányába.
Másképpen fogalmazva, a fogyasztók a sertéshús-áremelkedés hatására sertéshús-fogyasztásukat
baromfihúsra cserélhetik. Helyettesítő termékek lehetnek még például a hasonló ízű üdítőitalok, a búza
és a rozskenyér, a vaj és a margarin, illetve a kávé és a tea.
Ha Eij < 0, akkor i és j kiegészítő termékek, azaz az i jószág kereslete nő a j jószág árának csökkenésekor.
Magyarán a két termék kereslete egyszerre változik, vagy együtt vásárolják őket. Kiegészítő termékek
lehetnek például a sonka és tojás vagy darált hús és spagetti tészta.

2. ábra: Kiegészítő termékek kereslete
Forrás: Fertő és Mizik (2016)

Ha Eij = 0, akkor i és j termékek függetlenek egymástól, azaz j termék árának változása nem
befolyásolja i termék keresletét. Például a joghurt és az olvasólámpa kereslete vélhetően
független egymástól.
A kereslet másik fontos meghatározó tényezője a fogyasztók rendelkezésére álló jövedelem.
Az élelmiszer- és élvezeti cikkek fogyasztásának viszonylag jelentős növekedése ellenére a
lakossági jövedelmeken belül az élelmiszerre fordított összegek aránya csökken. E folyamat
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mögött két ellentétes tendencia húzódik meg: az élelmiszerfogyasztás arányának csökkenése és
az élvezeti cikkek fogyasztási arányának növekedése. A gazdasági fejlődés természetes
velejárója a fogyasztási szerkezet változása, benne az élelmiszerekre fordított kiadások
arányának a csökkenése. A jövedelemrugalmassági együttható kifejezi, hogy 1%-os
személyijövedelem-változással hány százalékkal változik meg az adott cikk, cikkcsoport
fogyasztása, miközben minden más tényező állandó. Legmagasabbak a szolgáltatások és a
tartós fogyasztási cikkek, legalacsonyabbak az élelmiszerek jövedelemrugalmassági
együtthatói. Az élelmiszerek, összességükben és többségükben a rugalmatlan kiadási csoportba
tartoznak.
A drágább, luxustermékek jövedelemrugalmassága nagyobb, mint például különleges szalámik,
sajtok, tenger gyümölcsei esetében, míg a kenyér, a tej, a tojás, az olaj vagy a zsír
jövedelemrugalmassága alacsony. A lakosság jövedelmének növekedésével általában a
fogyasztási szerkezet változik, megnövekszik a kereslet a drágább és jobb minőségű termékek
iránt.
A mezőgazdasági termékek alacsony jövedelemrugalmasságára először Ernst Engel (1821–
1896) német statisztikus figyelt fel. Az Engel-görbe a jövedelem és a kereslet mennyisége
közötti kapcsolatot mutatja.

3. ábra: Az Engel-görbe
Forrás: Fertő és Mizik (2016)

Az Engel-törvény azt állítja, hogy az élelmiszerekre fordított kiadások aránya a jövedelem
növekedésével csökken minden más tényezőt változatlannak véve. Másképpen fogalmazva, a
szegényebb országok háztartásai arányaiban többet költenek az élelmiszerekre, mint a
gazdagabb háztartások (országok). Fontos megjegyezni, hogy az Engel-törvény nem állítja azt,
hogy az élelmiszerekre fordított kiadások csökkennek a jövedelem növekedésével, hanem arra
hívja fel a figyelmet, hogy az élelmiszerekre költött összegek kevésbé emelkednek a jövedelem
növekedésével.
A végső fogyasztó határozza meg a végtermékek iránti kereslet függvényének formáját és
elhelyezkedését. Ezért a fogyasztói keresletet gyakran elsődleges keresletnek hívjuk. A
fogyasztói keresletet tapasztalati elemzésekben a kereskedelmi szintű ár és mennyiségi
adatokból becsüljük meg.
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A származtatott kereslet kifejezést a végtermékhez felhasznált ráfordítások iránti keresletre
használjuk. Ez különösen fontos koncepcionális megkülönböztetés, mivel a mezőgazdasági
termékek számottevő része valamilyen bemenet a végső élelmiszer vagy más ipari
felhasználású termékekhez. Másképpen fogalmazva, a mezőgazdasági termékeknek számos
további felhasználási lehetősége van, ezért keresletük általában származtatott kereslet.

4. ábra: Az elsődleges és a származtatott kereslet közötti kapcsolat
Forrás: Fertő és Mizik (2016)

Az elsődleges kereslet a végtermék iránti keresletet testesíti meg (például zserbó sütemény),
míg a származtatott kereslet a feldolgozónak a termeléshez szükséges alapanyag (például dió)
iránti keresletét mutatja. A két piac közötti árkülönbséget kereskedelmi árrésnek hívjuk.
Például a fejlett országokban termelt kukoricát egyaránt használják állatok takarmányozására,
édesítőszerek és alkoholtermékek vagy üzemanyag előállítására, kivitelre vagy készletezésre.
Ezért a kukorica iránti termelői szintű kereslet attól függ, hogy milyen célra fogják később
felhasználni. Az exportkeresletet befolyásolhatja az importáló országok jövedelme,
lakosságának létszáma, a rendelkezésre álló helyettesítő termékek vagy a partnerországok
közötti árfolyam alakulása. A kukorica kereslete, amelyet bioetanol gyártására használnak, függ
a gázolaj árszabásától, amelyet viszont az olajipari termékek piacának keresleti és kínálati
viszonyai alakítanak.
A kukoricához hasonlóan a búzának is számos felhasználási lehetősége van. Sok országban
fontos a búza fajtája. A különböző típusú búzáknak eltérő tulajdonságai vannak (például más a
proteintartalmuk és a sütőipari tulajdonságaik). A különböző fajtájú búzákból eltérő típusú
liszteket gyártanak, amelyekből szintén többféle kenyér, péksütemény vagy tésztaféle
készülhet. A mezőgazdasági termékek iránti származtatott kereslet tehát függ a végső
felhasználók számára fontos meghatározó jellemzőiktől, tulajdonságaiktól.
Összegezve, a mezőgazdasági termékek iránti termelői szintű származtatott kereslet a sokféle
végső felhasználó keresletétől függ. A mezőgazdasági termékek általában bemenetek sok
közbenső vagy végtermék számára. A mezőgazdasági termékek felhasználása egyre inkább
változik és bonyolulttá válik a gazdasági növekedéssel. A mezőgazdasági termékek
származtatott keresletének elemzése ezért egyre nehezebb feladattá válik.
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A származtatott kereslet elgondolásának az agrárgazdaságtanon túlnyúló, széles alkalmazási
lehetőségei vannak. A mezőgazdasági termékek előállítása során a termelők számos vásárolt
ráfordítást, vetőmagot, műtrágyát, növényvédő szert, takarmányt, gyógyszert, energiahordozót
használnak. Ezért ezeknek a termékeknek a kereslete éppúgy származtatott kereslet, azoktól a
termékektől függnek, amelyek gyártásához felhasználják őket.

Mezőgazdasági- és élelmiszertermékek kínálata
A mezőgazdaság teljesítménye, piac- és versenyképessége az ökológiai adottságok mellett
nagymértékben függ az általa használt termelő alapok (biológiai, kémiai, műszaki, humán stb.)
minőségétől és mennyiségétől. Az élelmiszeripar alapvetően a végső fogyasztás szférájával van
kapcsolatban. Bruttó termelésének több mint 2/3-át végső fogyasztási célokra termeli.
Termelésének csupán kevesebb, mint 1/3-a kerül alapanyagként, félkész termékként továbbfeldolgozásra. A hagyományos – a kapitalista fejlődést megelőző – mezőgazdaságban a külső
kapcsolatok szerepe jelentéktelen volt. A termékek kis hányada került piacra. A mezőgazdasági
termékek feldolgozása alacsony fokon és döntően a mezőgazdaság keretén belül valósult meg.
A mezőgazdasági termelés bővülése azonban a fogyasztói kereslet közvetlen és egyre
magasabb színvonalú kielégítését célozza. A gazdasági fejlődés, a munkamegosztás
erősödésével párhuzamosan bizonyos tevékenységek a mezőgazdaságról leváltak, a
mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó különálló szervezetek jöttek létre. Az
ipar és a kereskedelem kialakulásával és fejlődésével a fogyasztó és termelő egyre inkább
elkülönült. A mezőgazdasági termékek mind nagyobb hányada került feldolgozásra.
Amíg a fogyasztók a saját hasznosságukat maximalizálják a rendelkezésre álló jövedelmi
korlátok között, a termelők mindenekelőtt a nyereségüket akarják maximalizálni a termelési
költségeik figyelembevételével. A kínálat közgazdaságtana tehát a termelés egyes tényezőinek
vizsgálatát jelenti:
-

melyek azok, amelyek befolyásolják a mezőgazdasági kínálatot,
mely tényezők határozzák meg a produktív ráfordítások (munkaerő, gépek, tápanyag,
takarmány stb.) használatát,
milyen összefüggések határozzák meg az erőforrás-felhasználás hatékonyságát, és
milyen a technológiai fejlődés hatása a kínálatra.

Ezek a területek együttesen határozzák meg a termelést, amely végül is a mezőgazdasági piacok
kínálati oldalát jelenti.
Mint minden más közgazdasági részterület, a termelés-gazdaságtan is elsősorban a szűkösen
rendelkezésre álló erőforrások alternatív elosztásának kérdéseivel foglalkozik. A termelésgazdaságtanban a választás fő kérdései az alábbiak:
-

mit (milyen terméket, illetve a termékek milyen kombinációját) termeljünk,
mennyit termeljünk (mekkora kibocsátást tervezzünk) és
hogyan termeljünk (milyen ráfordítás-kombinációt használjunk).

A fejlett és fejlődő országokban egyaránt megtalálhatók az olyan gazdaságok, amelyek a hazai
és világpiacra egyaránt termelnek. A fejlődő és átalakuló gazdaságokban nagyon sok az
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önellátásra termelő gazdaság. Ugyanakkor a kizárólag önellátó gazdaságok meglehetősen
alacsony részarányt képviselnek, különösen, ha a mezőgazdaság összes kibocsátásához
viszonyítjuk az általuk termelt javak mennyiségét.
Az összes termékgörbe (TP) tisztán fizikai összefüggést fejez ki; az olyan közgazdasági
megfontolások, mint a ráfordítások és végtermékek ára nem része ennek az elemzésnek.
Mindazonáltal csupán technikai alapon is mondható valami az ésszerű inputhasználat
mértékéről, amely keretek között a racionális termelőnek érdemes a döntéseit meghozni. Ezek
a pontok, ahol a TP, az MP és az AP görbék a termelést három szakaszra osztják.

5. ábra: Az összestermék-függvény
Forrás: Tóth (2016)
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6. ábra: A határtermék- és átlagtermék függvények
Forrás: Tóth (2016)

Az I. szakasz úgy jellemezhető, hogy az X1 átlagterméke, APx2 növekvő. A II. szakaszban
mind a határtermék MPx2, mind az átlagtermék APx2 csökken, de mindkettő még pozitív. A III.
szakaszban a határtermék negatívba fordul. A továbbiak jobb megértéséhez tételezzük fel, hogy
a termelő legalább kéttípusú ráfordítást használ: változó inputot, például öntözővizet vagy
tápanyagot és egy másikat, amely a fix termelési tényezőket reprezentálja (föld, munkaerő,
vetőmag stb.) együttesen. A III. szakaszban további öntözővíz vagy tápanyag adagolása már az
összes terméket csökkenti, vagyis az öntözővíz vagy tápanyag határterméke negatív. A rögzített
ráfordítások, nevezetesen a föld, túlterheltté váltak, és a termelő érdekét jobban az szolgálná
(az összes kibocsátása akkor növekedne), ha kevesebb öntözővizet vagy tápanyagot használna,
és így visszavonulna a III. szakaszból. Más szavakkal a III. szakasz valamelyik szintjén a
változó ráfordítás-felhasználás mértékének meghatározása ésszerűtlen döntés. Jóllehet a III.
szakaszban a termelő túl sok öntözővizet vagy tápanyagot használ, ezzel ellentétesen az I.
szakaszban nem elegendő a változó ráfordítás alkalmazása az állandó tényezők mellett. Az I.
szakaszban a változó ráfordítás átlagterméke mindvégig növekszik, és ebben a szakaszban a
határtermék (MP) az átlagtermék (AP) vonala fölött van. Az öntözővíz vagy a tápanyag minden
további egységének felhasználásával átlagosan több termékünk lesz, mint az azt megelőző
egységnyi öntözővíz vagy tápanyag alkalmazásával. Ezért, ha egyáltalán megéri, vagyis
nyereséget eredményez valamennyit is termelni, a termelő annál több nyereséget ér el, minél
több öntözővizet vagy tápanyagot alkalmaz, legalábbis az I. szakasz végéig. Ezek alapján
állíthatjuk, hogy a változó ráfordítás-felhasználás optimuma valahol a II. szakaszon belül
található. Természetesen a pontos válasz megadásához a ráfordítás- és a végtermékárakra is
szükség van.
Egy termelési periódusban, mondjuk, egy évben, a termelésben felhasználható tényezők közül
jellemzően egynél több is változtatható. Például a kukoricatermelésben a vetőmag, a tápanyag,
és a növényvédőszer mennyisége is változtatható, miközben a föld és a gépi munkák
mennyisége változatlan marad. Ebben a helyzetben az érdekel bennünket, hogy mi a viszony a
kibocsátás és a változó ráfordítások között, továbbá a változó ráfordítások milyen mértékben
tudják egymást helyettesíteni. Az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos megfontolásoknál az
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elemzést általában két változó ráfordításra szűkítik le, de az eredményeket kettőnél több
változóra is lehet, és érdemes általánosítani.
Két változó ráfordítás feltételezése mellett a termelési függvény az alábbi:
Q = f(X1, X2 ǀ X3, …, Xn),
ahol az X3 előtti függőleges vonal arra utal, hogy X1 és X2 kivételével minden ráfordítás
rögzített mennyiségben kerül felhasználásra. Ezt az összefüggést az egyenlőtermék-térképen
(isoquant) lehet jól szemléltetni.

7. ábra: Az egyenlőtermék-térkép
Forrás: Tóth (2016)

Az egyenlőtermék-görbe azon ráfordításkombinációk (termelési eljárások) halmaza, amelyek
segítségével azonos mennyiségű kibocsátás állítható elő. Így tehát például a 7. ábra A és B
pontjainak ráfordításkombinációja ugyanazt a kibocsátást eredményezi. A pontból B-be
mozdulva az X1 felhasznált mennyisége X10-ról X1ʹ-re nő, miközben az X2 mennyisége X20-ról
X2ʹ-re csökken, vagyis az X1 helyettesíti X2-t. Azt az arányt, amilyen mértékben az
egyenlőtermék-görbe bármely pontján egyik ráfordítás helyettesíti a másikat, marginális
helyettesítési aránynak (Marginal Rate of Substitution, MRS) nevezzük, és ez megegyezik az
egyenlőtermék görbe meredekségével. Kifejezi azt a mértéket, amelyet a helyettesítő ráfordítás
egy egysége kivált a helyettesített ráfordításból, miközben a többi ráfordítás rögzített szinten
marad.
A kibocsátás egy adott (Q) szintjén előforduló különféle mértékű helyettesítésekre látunk
példákat a 8. ábrán. Az ábra „a” részében a növelni szándékozott ráfordítás egyre kisebb és
kisebb mértékben tudja helyettesíteni a másik változó ráfordítást, vagyis X2-nek X1 általi
helyettesítési határrátája (MRS) (abszolút mértékben kifejezve) A pontnál nagyobb, mint Bben. Ez a jól viselkedő egyenlőtermék görbe.
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8. ábra: Helyettesítési arányok
Forrás: Tóth (2016)

Az ábra b részében azt az esetet mutatjuk be, amikor mindvégig ugyanakkora mennyiségű X1re van szükségünk az X2 helyettesítéséhez, függetlenül attól, hogy milyen mennyiséget
használtunk az előbbiből, tehát a helyettesítési határráta állandó. A c részben egyáltalán nincs
helyettesítési lehetőség, mivel a ráfordításokat egy előre meghatározott arányban kell
felhasználni. Bár a helyettesítési határráta eléggé szemléletes fogalom a helyettesítés
érzékeltetésére, mégis van egy olyan nehézség vele kapcsolatban, amelyre érdemes felhívni a
figyelmet. Ez pedig az, hogy a nagysága nagymértékben függ a mértékegységtől. Jobb
mérőszám a helyettesítés rugalmassága (σ), melyet meghatározás szerint a következő képlet
fejez ki:

Ez egy dimenziótól független szám, vagyis olyan érték, amely független a mértékegységtől. A
számláló a ráfordításarány, vagy másképpen a tényezőintenzitás százalékos változását fejezi ki.
Tegyük fel, hogy egy vállalkozás állattartó telepén a karbantartó munkást hanyag
munkavégzése miatt el akarja küldeni a telepvezető, és új munkaerőt szeretne alkalmazni. Hol
nagyobb a helyettesítés rugalmassága és miért: Szegeden vagy Mártélyon?
A kérdés megválaszolásához a fenti összefüggést kell megvizsgálnunk. A számlálóban szereplő
értékek meghatározásához arra kell gondolnunk, hogy Szegeden valószínűleg nagyobb az
esélyünk, hogy olyan karbantartót találjunk, aki lényegesen nagyobb hatékonysággal dolgozik,
mint a hanyag munkás. Legyen az ő teljesítménye 50%-kal nagyobb, mint az előzőé. Tehát egy
új ember 1,5 régi munkást tud helyettesíteni, vagyis az X2/X1 %-os változása 50% (1,5/1).
Tekintve, hogy Mártély nagyságrendekkel kisebb település, mint Szeged, valószínűleg nem
tudunk olyan szakmunkást találni, akinek a teljesítménye elérné a szegedi karbantartóét.
Tegyük fel, hogy az ő teljesítménye 20%-kal nagyobb, mint a hanyag munkásé. Ez esetben a
számláló %-os változása 20%.
A nevezőben lévő érték meghatározása kapcsán feltételezhetjük, hogy ugyanakkora állattartó
telepről van szó, és ugyanolyan technológiát használnak. Ezért az egységnyi minőségi munka
mindkét helyen ugyanolyan arányban helyettesíti a hanyag munkát, vagyis a helyettesítési
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határarány százalékos változása mindkét esetben ugyanaz. Válaszunk tehát az, hogy
valószínűleg Szegeden nagyobb a helyettesítés rugalmassága, vagyis itt könnyebb az
alkalmatlan munkaerő cseréje.
Eddig olyan termelési ráfordítás-kombinációkról beszéltünk, ahol néhány tényező változhatott,
de számos más tényező mértéke rögzítve volt. Közgazdasági értelemben rövid távval
foglalkoztunk, vagyis olyan időperiódussal, amelyen belül a termelő a rendelkezésére álló
inputok felhasználásának nem mindegyikét tudja megfelelően alakítani. Hosszú távon a
kibocsátás változtatása érdekében minden tényező megváltoztatható. Így a termelő hosszú
távon minden lehetséges erőforrást megváltoztathat, beleértve a gazdaság méretét, az épületeket
és a gépesítettséget is.
A hosszú távú tényező–tényező-kapcsolatokon belül különös figyelmet érdemel az, amelyet
skálahozadéknak (returns to scale) hívunk. Hosszú távon a kibocsátás úgy is növelhető, hogy
minden tényezőt azonos arányban változtatunk meg, vagyis megnöveljük a működés
kiterjedtségét, más szóval skáláját. Az, hogy a kibocsátás eme változtatás hatására milyen
mértékben nő meg, alapvetően a termelési függvény technikai jellegétől függ. A lehetséges
kimeneteket érdemes csoportokba rendezni. Amennyiben minden tényezőt azonos mértékben,
mondjuk, 50%-kal növelünk, és ennek hatására a kibocsátás ugyanolyan, tehát 50%-os
mértékben nő, akkor azt mondjuk, hogy a termelési függvényünk a konstans skálahozadéki
szakaszban (constant return to scale) van. Ha a kibocsátás az összes tényező növekedésénél
kisebb mértékben (mondjuk 25%-kal) nő, akkor a csökkenő skálahozadék (decreasing return to
scale) tartományában vagyunk. Ha a kibocsátás nagyobb mértékben (mondjuk 75%-kal) nő,
mint az összes tényező együttes 50%-os növekedése, akkor a termelési függvény a növekvő
skálahozadéki szakaszban (increasing return to scale) van. A közgazdasági irodalomban
leggyakrabban azzal a feltevéssel élnek, hogy az általánosan elterjedt termelés-technológia
összességében a konstans skálahozadéki szakaszt reprezentálja.
A nyereségmaximalizálás a kompetitív piacon a termelő, vagyis a döntéshozó kézzelfogható,
ésszerű magatartásának tűnik, és eredendően nem mond ellent olyan, magasabb rendű céloknak,
mint például a társadalmi és kulturális kívánságok. Feltételezzük, hogy a termelő maga
árelfogadó. Ez azt jelenti, hogy mind a termék-, mind pedig a termelői ráfordításpiacon a
termelő egyáltalán nem képes befolyásolni az árak alakulását. Ez megint csak olyan racionális
feltételezés, hogy a kompetitív piacon számos cég van jelen, amelyek közül egyik sem
rendelkezik olyan piaci erővel, amely hatással lehetne az árakra.
Annak eldöntéséhez, hogy egyetlen változó ráfordításból mi a közgazdasági értelemben vett
optimális felhasználási mérték, a termelőnek háromféle értesülésre van szüksége:
-

a szóban forgó ráfordítás határtermék (MPx1), ami egyenértékű a pótlólagos ráfordításfelhasználás kibocsátásában mért pótlólagos hozzájárulásával;
a végtermék (kibocsátás) egységára (P) és
a változó ráfordítás egységára (Px2).

A termelő számára a pótlólagosan termelt végtermék mennyisége pótlólagos bevételt jelent,
amely a többlet ráfordítás-felhasználás eredményeként keletkezett. Ezt a határtermék értéke
méri, vagyis
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VMPx2 = MPx2 × P

A maximális nyereséget biztosító közgazdasági optimum ott lesz, ahol a változó ráfordítás
határtermékértéke egyenlő lesz a ráfordítás árával:

VMPx2 = Px2

Annak eldöntéséhez, hogy két változó ráfordításból mennyit használjon a termeléshez, a
gazdálkodónak ismernie kell a ráfordítások egymáshoz viszonyított árait (vagyis, hogy milyen
rátával cserélhetők egymásra a piacon), továbbá, hogy milyen mértékben helyettesítik egymást
a termelés során (vagyis helyettesítési határarányaikat). Az előző fogalom bemutatására az
egyenlőköltség-egyenes (isocost) fogalmát használjuk. Ez azokat a ráfordításkombinációkat
mutatja, amelyek azonos nagyságú költséggel járnak.
Feltételezzük, hogy a teljes piachoz képest a cég kibocsátása kicsi, továbbá árelfogadó, és ezen
az adott piaci áron tetszőleges mennyiséget tud értékesíteni. A cég teljes bevétele (Total
Revenue, TR) az eladással egyenes arányban nő, és összege megegyezik a kibocsátás és a piaci
ár szorzatával. Ezért a teljes bevételt az origóból induló egyenes mutatja. A határbevétel
(Marginal Revenue, MR) nem más, mint a pótlólagos egy egységnyi kibocsátástöbblet teljes
bevétele, vagyis:

Ezt testesíti meg a teljes bevétel görbe meredeksége, de ebben az esetben a határbevétel állandó
és megegyezik a piaci árral, tekintve, hogy az újabb egységnyi terméket ugyanazon a piaci áron
adják el.
A cég akkor kerül a kívánt piaci helyzetbe, vagy másképpen akkor éri el a piaci egyensúlyi
állapotát, ha a nyeresége – amit a teljes bevétel és teljes költség különbözeteként értelmezünk
– eléri a maximumot. A 9. a ábrán a vállalkozás Q1-nél kisebb és Q2-nél nagyobb kibocsátás
mellett veszteséget termel, mert ezeken a szakaszokon a költséggörbe nagyobb, mint a bevételi
egyenes. Az optimális kibocsátás Q*-nál van, ahol a teljes bevétel görbe legnagyobb mértékben
haladja meg a teljes költséget. Az ábra b részén ugyanezt a megoldást kapjuk eredményként.
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9. ábra: A rövid távú gazdasági optimum
Forrás: Tóth (2016)
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Itt az árat az egyenes vonal jelenti. Mindegyik egységet ugyanazon az áron értékesíti a termelő,
vagyis a határbevétel megegyezik az árral, továbbá az átlagbevétel is azonos az árral (MR = P
= AR). A teljes költség görbéjéből származtatott határköltség és átlagköltség görbéje a szokásos
„U”-alakot veszi fel, ahol a határköltség (MC) az átlagköltség (AC) görbéjét a minimum
pontjában metszi. Nyereségtermeléshez az szükséges, hogy az ár vagy az átlagos bevétel (AR)
legyen nagyobb, mint az átlagos költség (AC). Más szóval a kibocsátásnak Q1 és Q2 közé kell
esnie. A pontos nyereségmaximalizáló szintet könnyen meg tudjuk határozni. A nyereség akkor
nő, ha a kibocsátás egy újabb egysége több bevételt, mint költséget eredményez, tehát ahol MR
> MC. Ugyanakkor a nyereség csökken, ha az újabb egységnyi kibocsátás nagyobb költséggel
jár, mint amekkora pótlólagos bevételt eredményez, vagyis ahol MC > MR. Emiatt a
nyereségmaximalizáló szabály úgy hangzik, hogy a nyereség annál a kibocsátási szintnél a
legnagyobb, ahol a határköltség megegyezik a határbevétellel, tehát MC = MR. Ez a pont a Q*nál van, ahol a teljes költség görbéjének meredeksége (vagyis a határköltség) megegyezik a
határbevétel görbéjének meredekségével, vagyis a határbevétellel.
Az előbbi szabályt még ki kell egészíteni. A 9. b ábrán ugyanis látható, hogy a határköltséggörbe kétszer is metszi a határbevétel-görbét – először Q0-nál, ahol az MC csökkenő
szakaszában metszi az AR egyenest, valamint Q*-nál, ahol az MC már a növekvő szakaszban
van. Tekintve azonban, hogy Q0-nál az ár (= AR = MR) kisebb, mint az átlagköltség (AC),
ennél a kibocsátási szintnél veszteséget termelünk. Emiatt a nyereségmaximalizáló szabályhoz
egy második feltételt is hozzá kell tennünk, vagyis a határköltség görbéjének alulról, tehát az
emelkedő szakaszban kell metszenie a határbevétel görbéjét.
A 9. b ábrán jelzettnél magasabb ár mellett az MR a D ponttól jobbra metszené az MC-t, aminek
következtében az optimális kibocsátás meghaladná Q*-ot. Alacsonyabb árnál a metszéspont Dtől balra helyezkedne el, és az optimális kibocsátás kisebb lenne, mint Q*. Egyáltalán nem érné
meg termelni, ha az ár olyan alacsony lenne, hogy például az F pontban metszené a
határköltséget. Ilyen helyzetben az átlagbevétel kevesebb lenne, mint az átlagos teljes költség,
és a termelés veszteséges lenne. Bármilyen, az átlagos teljes költség minimumánál (ez az ábrán
a C pontnál található) kisebb ár mellett a termelés veszteséggel járna. Rövidtávon azonban
érdemes folytatni a termelést akkor is, ha a határbevétel (MR) és az átlagbevétel (AR) az átlagos
teljes költség alatt marad, feltéve, hogy meghaladja az átlagos változó költséget. Ezáltal ugyanis
a termelés változó költségein felül még olyan költségek egy részét is fedezi az ár, amelyek
természetük szerint rögzítettek, vagyis nincsenek kapcsolatban a termeléssel, tehát ha nem
termelünk semmit, akkor is felmerülnének költségként. Ezzel az egyszerű megállapítással meg
tudjuk határozni a kompetitív cég kínálati görbéjét, ami nem más, mint a határköltség
görbéjének az átlagos változó költség görbéjének minimumát meghaladó szakasza.
A kínálati görbe számszerű ábrázolására a 1. táblázat adatait használjuk. Egy kis cég számára
az ár (P) minden eladott egységnyi termékre állandó, és így megegyezik az átlagos és
határbevétellel (AR és MR). Függetlenül attól, hogy egyáltalán termel-e a cég, a 30 ezer Ft-os
állandó költség mindenképpen felmerül. Ha az ár mindössze 18 ezer Ft lenne, ez megegyezne
a negyedik egységnyi kibocsátás határköltségével, de ez kevesebb, mint az átlagos változó
költség. Valóban az 72 ezer Ft (4*18 ezer Ft) összes bevétel lényegesen kevesebb, mint az
ehhez a kibocsátáshoz tartozó 106 ezer Ft összes változó költség. A teljes veszteség 64 ezer Ft
(136 ezer Ft–72 ezer Ft). Ez az összeg meghaladja azt a veszteséget, amelyet akkor szenvedne
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el a termelő, ha egyáltalán nem termelne semmit, hiszen ekkor csak az állandó költségei (30
ezer Ft) merülnének fel. Vagyis a nyereségmaximalizáló (vagy veszteségminimalizáló) döntés
a termelés felhagyása lenne.

1. táblázat: A termelés költségkategóriái egy példán keresztül
Kibocsátási
szint

Teljes
változó
költség
(eFt)

Teljes
állandó
költség
(eFt)

Teljes
költség
(eFt)

Határköltség
(eFt)

Átlagos
változó
költség
(eFt)

Átlagos
állandó
költség
(eFt)

Átlagos
teljes
költség
(eFt)

0

-

30

30

-

-

-

-

1

32

30

62

32

32

30

62

2

62

30

92

30

31

15

46

3

88

30

118

26

29,3

10

39,3

4

106

30

136

18

26,5

7,5

34

5

128

30

158

22

25,6

6

31,6

6

158

30

188

30

26,3

5

31,3

7

198

30

228

40

28,3

4,3

32,6

8

270

30

300

56

35

3,75

38,8

(db)

Forrás: saját kalkuláció

A 30 ezer Ft-os ár és a hatodik kibocsátott egység határköltsége találkoznak, és a határbevétel
meghaladja az átlagos változó költséget; az összes bevétel 180 ezer Ft, ami ugyan több mint az
összes változó költség 160 ezer Ft-ja, de kevesebb, mint az összes teljes költség 190 ezer Ft-ja,
tehát 10 ezer Ft veszteség keletkezne. 30 ezer Ft-os árnál rövidtávon tehát megérné
hategységnyi kibocsátással működni. 40 ezer Ft-os ár mellett hétegységnyi kibocsátást
feltételezve a termelés nyereséget eredményez, hiszen az összes teljes bevétel 280 ezer Ft, és
az összes teljes költség 228 ezer Ft. Megfontolásaink azonban kizárólag rövidtávra
vonatkoztak. Hosszú távon minden tényező változtatható, és minden költségnek meg kell
térülnie, ha a cég fenn akar maradni.
A termékösszetétel optimumának meghatározásához adatokkal kell rendelkeznünk
-

a termékek közötti határ transzformációról, illetve
a termékárakról.

Feltéve, hogy a ráfordítások mennyisége és árai adottak, egy adott technológiai szinten akkor
érhetjük el a maximális nyereséget, ha maximalizáljuk a bevételt. Ismert termékárak mellett
meg tudjuk határozni az egyenlőbevétel egyenesét, amely azon pontok mértani helye, amelyek
a különféle termékkibocsátási kombinációk mellett ugyanazt a bevételt eredményezik a vállalat
számára. Két termék esetére a 10. ábra mutatja az egyenlőbevétel-egyenest.
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10. ábra: Az egyenlőbevétel-egyenes
Forrás: Tóth (2016)

A görbe meredeksége a termékárak hányadosával egyezik meg (-Pk/Pb). Egy magasabb
bevételhez tartozó egyenlőbevétel-egyenes a jelenlegivel párhuzamosan, de az origótól
távolabb helyezkedne el. A 11. ábrán néhány egyenlőbevétel-egyenes látható a termelési
lehetőségek határával együtt.

11. ábra: Termék-termék egyensúly
Forrás: Tóth (2016)
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Az optimális pont, vagyis a legnagyobb bevétel ott van, ahol a legmagasabban fekvő
egyenlőbevétel-görbe éppen érinti a termelési lehetőség görbéjét. Ennél a pontnál a termelő Qb*
mennyiségű búzát és Qk* mennyiségű kukoricát szállít a piacra. Ezért az egyensúlyi feltétel az,
hogy a búzának kukoricára való átváltási határaránya (MRT, marginal rate of transformation)
egyezzen meg a kukorica búzához viszonyított árának negatív értékével. Vagyis

A negatív előjel azt mutatja, hogy az átváltási határarány két termék között általában negatív,
hiszen, ha az egyik termékből többet termelünk, a másik termelését csökkentenünk kell. A fenti
egyenletben megfogalmazott szabályt alkalmazva meg tudjuk határozni a kéttermékes
modellben a nyereségmaximalizáló kibocsátási kombinációt.

Erőforráskereslet és termékkínálat a piacok szintjén
A piacok működésének gazdaságszintű elemzését követően arra irányítjuk figyelmünket, hogy
mi a hatása egy adott piacon jelenlévő valamennyi termelő együttes döntésének. Ez a piac
értelmezhető országos, régiós vagy akár világszinten is. Tekintve, hogy az agrárpolitikát
többnyire országos vagy regionális szinten határozzák meg és alakítják, továbbá, mert a
statisztikai adatszolgáltatások is egyazon szintekre vonatkoznak, az agrárpolitikával
kapcsolatos tapasztalati vizsgálatok is ezeknek a piaci szinteknek a viselkedésére irányulnak.
A piaci szintű mezőgazdasági kínálat kérdése napjaink ellentmondásos fejlődése közepette is
fontos téma: egyrészt nagymértékű túltermelést tapasztalunk bizonyos fejlettebb régiókban,
ugyanakkor alapvető élelmiszerhiánytól szenved a fejletlen országok egy része. A fejlődő
országok esetében különösen fontos célként fogalmazható meg a mezőgazdasági kínálat
megfelelő fejlődése, hiszen a világ egyéb részein előállított élelmiszerek egy jelentős hányada
akár a feldolgozási és logisztikai költségek nagysága, akár a termék romlandósága miatt nem is
tud megjelenni tényleges kínálatként ezen országokban. A mezőgazdasági termelők
tevékenységükkel, mindenütt a világon a gazdasági ösztönzőkre, ezen belül különösen is a piaci
jelzésekre adnak választ.
A nyereségmaximalizáló kompetitív vállalat rövid távú kínálati görbéje a felfelé ívelő
szakaszon, az átlagos változó költség feletti tartományban fekszik. Az alapelvből következően
az ár emelkedésével a nyereségmaximalizáló cég növeli a kínálatát. Ebből adódóan egy
nemzetgazdasági ág, mint például a mezőgazdaság, amelyik sok ilyen vállalkozásból tevődik
össze, ugyancsak egy felfelé ívelő kínálati görbével rendelkezik, hiszen az iparági kínálati görbe
nem más, mint az egyéni kínálati görbék összessége. Némelyek úgy viselkednek, hogy az
mások számára gazdaságilag értelmetlennek tűnhet. Ennek ellenére feltételezhetjük, hogy a
termelők többsége az adott iparágban az elméleti optimum irányába mozog, ezért a piaci szintű
iparági kínálati görbe elvárásaink szerint felfelé hajló tulajdonságokkal rendelkezik.
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A többtermékes, többféle erőforrást használó vállalkozás és iparág (a kibocsátási szintet és az
árat megmutató) kínálati görbéje csupán egy kétdimenziós kapcsolat, amelyet kiszakítottunk az
input–output használat, valamint a többi termékkel való kapcsolat bonyolult rendszeréből. Piaci
szinten ezek az összefüggések együttesen hatnak, melyet a vállalatelmélet keretei között lehet
megfelelő módon tárgyalni. Ezek az összefüggések kissé egyedileg érvényesülnek a
mezőgazdaságban. Az elmélet szerint egy termék piaci kínálata a termék piaci árától, az
átalakítható termékek piaci árától, és a termelésben felhasználható erőforrások árától függ. Az
összefüggést a következő kínálati függvénnyel lehet leírni:
Qi = f(Pi, Pj, Pk, p1, …, pn),
ahol Qi az i termék piaci kínálatát jelöli, amelynek folyó piaci ára Pi. Az alternatív termékek, j
és k árai Pj és Pk, továbbá p1, … pn jelenti az n-féle ráfordítás árát. Pillanatnyilag tételezzük fel,
hogy az alternatív termékek ára állandó, ekkor felrajzolhatjuk az összefüggést a kínálat és az i
termék saját ára között, vagyis a kínálati görbét.

12. ábra: A kínálati görbe
Forrás: Tóth (2016)

A görbe azt az összefüggést ábrázolja, hogy a termelők adott ár mellett mennyi terméket
hajlandók elhelyezni a piacon. A termék saját árának változása ennek a görbének a mentén
történő elmozdulással jár együtt, és – tekintve, hogy a magasabb ár magasabb piaci célú
kibocsátásra ösztönöz – a görbe balról jobbra haladva emelkedik. Nagyon fontos ebből a
szempontból, hogy a kínálat milyen mértékben változik az ár csökkenése vagy növekedése
következtében. Ennek a válaszadó képességnek a szokásos mértéke a kínálat rugalmassága,
vagy még pontosabban a kínálat sajátár-rugalmassága. Ez egyszerűen egy olyan mérték, melyet
a mennyiségben, valamint az árban mutatkozó százalékos változások hányadosaként
számítunk. Minél nagyobb a rugalmasság, annál nagyobb mértékű a kínálat változásában az ár
módosulására adott termelői válasz.
A kínálati függvény más paramétereire fordítva a figyelmet levonhatjuk azt a következtetést,
hogy a versenyző termék árának, mondjuk Pj-nek a növekedése az i termék kínálatát csökkenti
minden lehetséges piaci ár esetében. Ez azért van így, mivel az ár növekedése, minden egyéb
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tényezőt változatlannak feltételezve, a j termék i termék termeléséhez viszonyított
profitabilitását növeli meg, ezáltal ösztönözve a termelőt az erőforrások átcsoportosításra.
Diagramon ez úgy mutatható be, hogy a kínálati görbe balra tolódik el.

13. ábra: A versenyző termék vagy valamely ráfordítás árának növekedése miatt a kínálati görbe
eltolódása
Forrás: Tóth (2016)

A görbe eltolódásának iránya még nem elégséges a helyzet megfelelő elemzéséhez, arra
vagyunk kíváncsiak, hogy mekkora a változás mértéke az árváltozás hatására. A rugalmasság
mutatójának egy változata, a keresztár-rugalmasság megfelelőnek kínálkozik ebből a
szempontból, ami az i termék kínálatában bekövetkezett százalékos változás és j termék árában
bekövetkezett százalékos változás hányadosa. A versenyző termék árában bekövetkezett
növekedésre a keresztár-rugalmasság negatív értéket mutat, vagyis ha Pj nő, Qi kínálata
csökken.
A kínálati görbe akkor is elmozdul, ha valamelyik ráfordítás ára megváltozik. Ha például a
munkaerő ára nő, minden egyéb tényező változatlansága mellett, a termelés határköltsége az
adott kibocsátási szinten ugyancsak növekszik. Más szavakkal minden termelő
költségfüggvénye és így a kínálati görbe is eltolódik felfelé és balra. Valamely termelési
tényező árának csökkenése természetszerűleg pontosan ellentétes hatást fejtene ki.
A legtöbb agrárközgazdász egyáltalán nem vitatja azokat a közgazdasági elveket, amelyek
alátámasztják a fent bemutatott kínálati függvénnyel megfogalmazott összefüggést.
Természetesen a gazdák, akik például napraforgót termelnek, nem kizárólag csak a napraforgó
piaci árára figyelnek, de szemmel tartják a versenytársak árait (különösen a szántóföldi
növénytermesztőkét), és elemzik az ráfordítások (vetőmag, műtrágya, növényvédőszerek,
gázolaj stb.) árait is. Ugyanakkor sok olyan tényező van, amit hiányolni lehet a kínálati
függvény listájából.
Először is meg kell jegyezni, hogy a mezőgazdasági termelés számos ikertermékkel szolgál, és
ezek másképp válaszolnak az árváltozásra, mint a versenyző termékek. Például a szarvasmarhát
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a tejéért és a borjúért is lehet tenyészteni, a juhot ugyancsak a bárányért, tejért és gyapjúért stb.
Egy ikertermék árának növekedése a másik termék kínálati görbéjét is jobbra tolja; például a
marhahús kínálata pozitív elmozdulást mutat függetlenül attól, hogy a marhahús vagy a tej ára
emelkedett. Ezért az egyenlet magyarázó változói között különbséget kell tenni az
ikertermékeket és versenyző termékeket illetően.
Ugyancsak gondot jelent, hogy a kínálati függvényben nincs hivatkozás a technológia szintjére,
és – tekintve, hogy a mezőgazdasági kínálat bővülését hosszú távon a technológia fejlettsége
határozza meg – ennek kihagyása komoly akadályok forrása lehet a piaci kínálat jellemzőinek
meghatározásában. Példaként említhetjük, hogy egy korszerűbb és emiatt hatásosabb gyomirtó
alkalmazásával és az egyéb ráfordítások előző szinten tartása mellett a termelő nagyobb
kibocsátást érhet el. Geometriai értelemben ez a termelési függvény felfelé és a költséggörbe
lefelé tolódását eredményezi. Adott ráfordítás-, illetve termékárak mellett a termelő
nyilvánvalóan növelni akarja a kibocsátását, ami összességében a kínálati görbe jobbra
tolódását eredményezi.
Egy másik tényező, ami ugyancsak releváns a mezőgazdasági piacok szempontjából, de amely
nem része a hagyományos kínálati görbék tényezőlistájának, a természeti környezet. Az már
régóta ismert, hogy az éghajlati és időjárási tényezőknek a növénytermesztésre a teljes
technológiát érintően, a csapadékeloszlástól kezdve, a betegségek és kártevők megjelenésén át
a betakarításig tartó hatása igen nagymértékű lehet a piaci kínálatra. Azt is ismerjük már
azonban, hogy a természeti tényezőknek az állattenyésztésre is jelentős hatása van. Ez a hatás
egyrészt a takarmánynövények termesztésén keresztül valósul meg, másrészt az állattartást
közvetlenül is befolyásolja. Ez utóbbira jellemző példa a hőstressz, ami a nyári kánikulai
időszakban jelentős termeléscsökkenésben és szaporodásbiológiai zavarokban is megnyilvánul.
Kedvezőtlen időjárás hatására a kínálati görbe balra tolódik (minden lehetséges ár mellett
csökken a kínálat), de a megfelelő éghajlat hozam- és kínálatbőséget teremt. Jóllehet az időjárás
szeszélye és más természeti tényezők nagyrészt a gazda ellenőrzésén kívül esnek, gyakran
nagyon nagy az eltérés a tervezett és megvalósult kibocsátás között, és ha nehéz megbecsülni a
hozamot, jelentős mértékű bizonytalansággal terhelődik meg a döntéshozatali folyamat.
Nem lenne teljes a mezőgazdasági kínálatot egyedi módon befolyásoló összetevők értékelése
az intézményi tényezők és különösen a gazdaságpolitika szerepének vizsgálata nélkül. Néhány
agrárpolitikai intézkedés közvetlenül hat némely termék kínálatára, és azokat, mint közvetlen
módon ható tényezőket kell figyelembe vennünk a kínálati függvényben. Ilyenek például a
termeléshez kötött támogatások, a jelenleg már nem alkalmazott termelési kvóták vagy
támogatási kvóták, területpihentetés, illetve bizonyos fajta inputok használatának
adminisztratív tiltása. Egyéb esetekben kormányzati intervenciók befolyásolják implicit módon
a kínálatot, vagy kiemelt termelési tényező, mint például a föld kap speciális megkülönböztetést
az agrárpolitikában.
Összegezve, azon tényezők átfogó listája, amelyek a mezőgazdasági termelés kínálatát
befolyásolják, a következő:
-

a termék ára;
a versenyző termékek ára;
az ikertermékek ára;
26

-

a ráfordítások árai;
a technológia fejlettségi szintje;
a természeti környezet;
intézményi tényezők.

Ily módon kiegészítve a kínálati függvény paraméterlistáját, olyan függvényt kapunk, amely
lényegesen pontosabb képet ad a mezőgazdasági piacokra termelőkről, mint a hagyományos
változat. Mindegyikük ellenére modellünk mégsem teljesen félreérthetetlen. Ez azért van, mert
statikus, amin azt értjük, hogy a magyarázó változókban bekövetkezett bármilyen változás
azonnali és komplett választ vált ki a kínálatban, vagyis nincs benne késés és alkalmazkodás.
Valójában a mezőgazdasági piacokon számos indoka van a késleltetett válaszadásnak, és emiatt
különbséget kell tennünk az azonnali, rövid határidejű és a hosszú idejű válaszok között.
A mezőgazdasági kibocsátást erőteljesen befolyásolják az éghajlati és biológiai tényezők,
amelyek – alapvetően kívül lévén a gazdálkodó döntéshozatali hatókörén – igen erőteljes,
véletlenszerű ingadozásokat okozhatnak a termelési eredményekben. Azonban ugyanilyen
bizonytalanság veszi körül a termékárakat is.
A legtöbb mezőgazdasági termék árát nem lehet teljes bizonyossággal ismerni a tervezési,
telepítési, termékenyítési időszakban, vagy amikor a vetés elkezdődik. Ezeket a döntéseket a
gazdának nagyrészt a várt vagy esélyes termelői árak alapján kell meghoznia, ami várhatóan az
az ár lesz, amelyet a termékéért kapni fog. Annak aprólékos módja, ahogyan a gazdák ezt az
árat tervezik, nem pontosan ismert, azonban létezik olyan közgazdasági elmélet – amelyet az
gyakorlati kutatásokban rendszeresen teszteltek is –, miszerint ezeket az elvárt árakat a múltbeli
árak alapján határozzák meg.
Ha elfogadjuk ezt a vélelmet, meg kell határoznunk az elvárt ár és a múltbeli ár közötti
kapcsolatot. Erre vonatkozóan számos alternatív megoldási javaslat látott napvilágot. A
legegyszerűbb az ún. „naiv várakozási modell”, amely szerint a gazda a múltban megkapott
árral megegyezőre számít. Ha ezt egyszerűen csak átveszi, a várakozása valószínűleg tényleg
„naiv” lesz. Jobb esetben az elmúlt termelési ciklusok tapasztalati árait súlyozva átlagolja, és
ezt tekinti a várakozása alapjának. Ezt már egyfajta „normál ár”-ként is felfoghatjuk, hiszen
megfelelő hosszú idősort használva a véletlen hatások jórészt kiküszöbölhetők. Az 1950-es
években kifejlesztett „adaptív várakozási modell”-t még ma is elterjedten használják. Ebben a
sémában a termelő minden termelési ciklusban felülvizsgálja, hogy mi tekinthető szabályosnak
a között, ami ténylegesen történt, és amit előzetesen normálisnak gondolt. Másképpen a termelő
minden periódusban a korábban elkövetett hibáinak mértékéig igazítja a valósághoz a
várakozásait.
A termelési döntéseket a gazda tehát mindig a vetés/ültetés vagy termékenyítés időszakában
elvárt jövőbeli árai alapján hozza, és ezek az elvárások bizonyos részben a múltbeli
tapasztalatokon alapulnak. Következésképpen a jelen periódus piaci ára mindig hatással lesz
néhány jövőbeli időszak döntéshozatali folyamatára.
A kínálati függvény dinamizálásának igénye abból is fakad, hogy a termelő nem mindig képes
vagy akarja a termelését állandóan és azonnal a piaci ösztönzők szerint alakítani. Először is
lehet egy természetes pszichológiai ellenállása a változásokkal szemben, különösen, ha ezek a
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változások a megszokott technológiai eljárások radikálisabb cseréjét igénylik. Még akkor is, ha
a gazda innovatív természetű, az új tudás összegyűjtése és alkalmazása költséges és időigényes.
Lehet, hogy több termelési periódust is átfog, míg az alkalmazás sikeres lesz, s ez növeli a
válaszidőt.
Másodjára a piachoz történő részleges alkalmazkodás lehet az intézményi tényezők hatása is.
Például a termeléshez kötött támogatásokat azért alkalmazzák, hogy a nemzetgazdasági
szempontból fontos és kívánatos termékmennyiség elérhető, de legalábbis minél inkább
megközelíthető legyen. Ilyen például Magyarországon a fehérjenövény-támogatás. A rövid
távú alkalmazkodást gátolhatja például a földbérleti rendszer vagy szerződéses kötelezettségek,
továbbá a piaci infrastruktúra hiánya vagy sajátságos mezőgazdasági hitelek szűkössége stb.
Végül a mezőgazdasági termelés technikai jellemzői állíthatnak gátat az azonnali
alkalmazkodásnak. Ugyanúgy, mint bármely más vállalatnál, a mezőgazdaságban is rövidtávon
stabilis teljesítőképességgel kell számot vetni, úgymint föld, épületek, műszaki berendezések,
és ez útjában áll a növekvő árakra történő azonnali reakciónak. Mindemellett még azonban
számos mezőgazdasági üzem, elsősorban az állattenyésztéssel és tartós kertészeti kultúrákkal
foglalkozók, biológiai korlátok által is kötöttek. Egy üszőborjú tejtermelésbe fogása legalább
két évet vesz igénybe, vagy egy gyümölcsültetvény kb. 3–5 év után fordul termőre. Egy másik,
a rövid távú alkalmazkodást gátló tényező a mezőgazdaságban a növénytermesztési ágazatok
vetésváltásának igénye. Egy szántóföldi növénytermesztő, akinek előre eltervezett vetésváltási
rend szerint kell váltogatni a növényeket, hogy kihasználja a talaj természetes
tápanyagszolgáltató képességét vagy megelőzze a betegségeket, nem teheti meg teljes
önkénnyel, hogy csupán a piaci árak kedvező alakulása miatt felrúgja a gondosan kialakított
rendet.
Eme tényezők alapján a termelők a piaci jelzések azonnali és teljes mértékű megválaszolása
helyett jellemzően csak több perióduson át valósítják meg az alkalmazkodást. Ismerve ezeket a
jelzéseket, a gazda a hosszú távú egyensúlyi szint megállapítására és az ahhoz való
alkalmazkodásra törekszik, jóllehet ezt nem tudja megvalósítani egyszerre, hanem sok
termelési cikluson keresztül igyekszik a kitűzött célt elérni. Ugyanakkor tekintettel kell lennie
arra is, hogy a piac állandó változása következtében neki magának is rendszeresen felül kell
vizsgálnia a kitűzött hosszú távú céljait. Következésképpen a gazdák nem csupán a kínálati
függvény magyarázó változóinak mai alakulását veszik számba döntéseiknél, hanem a múltat,
sőt az elvárt jövőt is, következésképpen a kínálati görbéről nyugodtan kijelenthetjük, hogy az
ebben a felfogásban dinamikusan viselkedik.
A mezőgazdasági és nem mezőgazdasági szektorok közötti kapcsolatot a termelési tényezők
piaca teremti meg, emiatt az agrár-közgazdaságtanban alapvető az erőforráshasználat
meghatározó tényezőinek ismerete. A termelési tényezők kereslete származtatott kereslet,
vagyis a szóban forgó mezőgazdasági termék keresletének, valamint a termelés technikai
jellemzőinek a függvénye.
Az egyszerűség kedvéért az elemzést kezdetben korlátozzuk az olyan kompetitív gazdaságra,
amelyik mindössze egy erőforrást, mondjuk, műtrágyát használ. A gazdának tehát csupán azt
kell meghatároznia, hogy mennyi műtrágyát használjon ahhoz, hogy maximális nyereséget
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érjen el. A megoldás annál a pontnál van, ahol a műtrágya határtermékének értéke egyenlő a
műtrágya árával, vagyis:
VPMm = pm.
A műtrágya határtermékének az értékét két összetevő határozza meg: a végtermék ára (P) és a
műtrágya határhozama (MPm). Ez azt a többletbevételt jelenti, amit egy többlet egységnyi
műtrágya felhasználásával érünk el. Más szavakkal egy egységnyi többletműtrágya használata
a határhozammal növeli a teljes kibocsátást, s ezt a többletet a gazda a jelenlegi áron értékesíti,
ami növeli a gazdaság bevételét. Ugyanakkor a többletműtrágya használata megnöveli a
gazdaság teljes költségét is, megemelve a műtrágyaköltséget az egységnyi műtrágya árával
(pm). A gazdaság, lévén nyereségmaximalizáló, mindaddig növelni fogja a műtrágyafelhasználást, amíg ebből adódóan a többletbevétele nagyobb lesz, mint a többletköltsége, és
az egyensúlyi pont ott lesz, ahol ez a kettő egyenlővé válik egymással. A 14. ábra mutatja az
egyéni döntéshozó optimális megoldását.

14. ábra: A műtrágya iránti egyéni kereslet
Forrás: Tóth (2016)

A gazdaság műtrágya iránti kereslete egyszerűen a határtermék értékgörbéje, amely viszont
nem más, mint a műtrágya minden egyes felhasználási szint mellett mért határtermékének és a
termék árának szorzata. Kompetitív tényezőpiacot feltételezve egy gazdaság annyi műtrágyát
használ, amennyit az adott árak mellett csak akar. Az optimalizálási szabályt követve p0 árnál
f0 mennyiséget használhat. Amennyiben azonban a műtrágya ára lecsökken p1-re, keresnie kell
a lehetőségét, hogy a műtrágyahasználatot kibővítse f1 mennyiségig.
A vállalati szintű döntéshozatali szabály fontos megállapítás, azonban a gazdaságpolitika, azon
belül is különösen az agrárpolitika lényegi kérdései közé tartozik, hogy mekkora a termelési
tényezők (például termőföld) iránti kereslet az egész agrárgazdaság szintjén. Első ránézésre úgy
tűnhet, hogy lévén a nemzetgazdaság ebből a szempontból nem más, mint az adott terméket
előállító gazdaságok összessége, az összevont tényező-/ráfordításkereslete egyszerűen a cégek
keresletének az összege. Sajnos az elemzés ennél kissé kuszább. Ha egy erőforrás ára csökken,
a gazdaságok ésszerűen többet használnak belőle, és ebből fakadóan nő a kibocsátásuk.
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Ugyanakkor az összesített kibocsátás növekedése miatt a termékár csökkenni fog, a pótlólagos
kibocsátást csak alacsonyabb áron lehet értékesíteni. A termékárban bekövetkezett csökkenés
egyúttal a ráfordítás határtermékértékét is csökkenti, aminek hatására minden cégnél a
műtrágya iránti keresleti görbe balra tolódik. A 15. ábra mutatja ezt a helyzetet.

15. ábra: A műtrágya, mint egyedüli változó ráfordítás egyéni és iparági kereslete
Forrás: Tóth (2016)

Az eredeti p0 ráfordításár mellett a gazda f0 mennyiségű műtrágyát használ. Ha az ár p1-re
csökken, akkor nemcsak ez a gazda, hanem az összes többi is megpróbálja a műtrágyafelhasználást növelni f1 mennyiségig. Az ennek eredményeként megtermelt többletkibocsátás
azonban csökkenti a termék árát, ami a műtrágya határtermékértékének egyik összetevője. A
határtermék értékének csökkenésével együtt a gazdaság műtrágya iránti keresleti görbéje balra
tolódik, és így ezen a p1 áron mindegyik gazdaság fʹ volumenű műtrágyát fog felhasználni, nem
pedig f1-et. Iparági illetve nemzetgazdasági szinten az összes műtrágya-felhasználás az eredeti
ár mellett F0 lenne, amely az egyes cégek saját f0 mennyiségeinek az összege. Az alacsonyabb
p1 esetében az iparági kereslet Fʹ lenne, amely az egyéni fʹ felhasználások összege. (Az
összehasonlíthatóság érdekében a 15. ábra bemutatja azt is, hogy F1 lett volna az iparági
műtrágyakereslet, ha a termékár nem változott volna meg.) Az ábrából levonhatjuk azt a
következtetést is, hogy egy adott ráfordítás iránti iparági kereslet sokkal meredekebb (vagyis
kevésbé rugalmas), mint az iparághoz tartozó cégek keresletének összegzése révén előálló
görbe.
Összegzésképpen, ha az elemzést leszűkítjük az egy változó ráfordításos termelésre, az adott
tényező keresletét az alábbiak határozzák meg:
-

a tényező ára;
a termék ára (amelynek előállításához az erőforrást felhasználják);
a tényező határterméke;
a technológia változása, mert ebből kifolyólag változik a tényező határterméke.
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Ezeket a magyarázó változókat ki kell bővíteni akkor, ha a vállalat egynél több változó
ráfordítást használ. Ha több változó tényezőnk van, a listához még hozzá kell tenni:
-

a többi tényező ára;
a megszabott tényezők mennyisége.

Ahhoz, hogy kicsit jobban értelmezhessük mindezeket, tegyük fel, hogy a gazdaság két változó
ráfordítást, X1-et és X2-t használ, és így, mivel a többi tényező változatlan, a megfelelő
termelési függvény a következő formát ölti:
Q = f(X1, X2 ǀ X3, …, Xn).
Érdemes megjegyeznünk ezt az összefüggést, mert a rögzített tényezők határozzák meg a teljes
fizikai termelési görbét, és ugyancsak hatással vannak a változó ráfordítások határtermékére.
Amikor X1 ára csökken, X2 ára és a termékár változatlan marad. A nyereségmaximalizáló
vállalat reakciója elemzési szempontból két részre bontható: helyettesítési hatásra és expanziós
hatásra. A helyettesítési hatás a függő tényezőárak változásának a következménye, és minden
kibocsátási szint mellett mutatja a legkisebb költségű erőforráskombinációk változását. A mi
példánkban X1 viszonylag olcsóbbá vált X2-höz képest, és ez a vállalatot arra hajtja, hogy
bizonyos mértékig X1-gyel helyettesítse X2-t. Egy adott kibocsátási szint mellett a legkisebb
költségű erőforráskombináció ezért több X1-et és kevesebb X2-t tartalmaz. Az expanziós hatás
a kibocsátás minden szintjén az összes költség csökkenésére adott válasz, ami az input árának
csökkenéséből fakad. Mivel X1 ára csökkent, a minden kibocsátott egység határköltsége is
csökkent, és azért, hogy a vállalat maximalizálja a nyereségét (ahol is a határköltség =
termékár), a cég bővíti a kibocsátást, és több ráfordítást használ a változó tényezőkből.
Levonhatjuk azt a következtetést, hogy az X1 iránti kereslet fordítottan arányos az árral, vagyis,
ha X1 ára csökken, mind a helyettesítési, mind pedig az expanziós hatás növeli X1 keresletét.
Mi történik a másik változó ráfordítással, X2-vel? Sajnos teljesen általános érvényűen nem lehet
megmondani, hogy nő vagy csökken X2 kereslete. Ez azért van, mert X2 esetében a
helyettesítési hatás és az expanziós ellenhatás fordított irányba hatnak, és a priori nem lehet
tudni, melyik hatás lesz erősebb. Egy pontosabb válaszhoz ismerni kellene a termelés technikai
feltételeit, különösen pedig a helyettesítés rugalmasságát. Amit kijelenthetünk: minél
könnyebb az erőforrásokat egymással helyettesíteni, annál nagyobb a valószínűsége annak,
hogy X2 helyettesítése megtörténik, és ez a hatás meghaladja az expanziós választ,
következésképpen X2 kereslete csökken, ha X1 ára csökken.
Az erőforráskereslet elméleténél az előzőekben feltételeztük, hogy a cég ugyanazon a
tényezőáron tud termelési erőforrásokat venni és eladni. Jóllehet, néhány, a mezőgazdasági
termelésben használt sajátságos, tartós erőforrás esetében igen jelentős lehet az eltérés az
akvizíciós költség (az az ár, amelyen megvásárolta az eszközt a gazda) és a menekülési érték
(az az ár, amelyen a farmer ugyanazt az erőforrást, ugyanolyan feltételekkel és időben el tudja
adni) között. Például egy fejőberendezés egy tejtermelő tehenészetben immobil erőforrás abban
az értelemben, hogy nem vihető el onnan igen jelentős szerelési, logisztikai és tranzakciós
költségek nélkül. Igen csekély, vagy egyáltalán nincs is haszna a mezőgazdaságon kívül, még
az adott gazdaságban sem máshol. Nem használható más célra, csak amire megtervezték.
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Emiatt ennek a specifikus eszköznek, ha már egyszer üzembe helyezték, akkor csekély
haszonáldozati költsége van.
A 16. ábrán az eszköz akvizíciós (beszerzési) árát pa jelöli. Az eszköz használatának
határtermékértékét a VMP0 egyenes mutatja. Ennél az árnál a cég X0 mennyiségű tartós,
specifikus eszközt állít üzembe. Az eszköz menekülési árát pm mutatja.

16. ábra: Eszközspecifikusság
Forrás: Tóth (2016)

Tegyük fel, hogy a termék ára, amelynek termeléséhez az adott eszközt használják, elkezd
csökkenni. Ennek következtében a határtermékérték egyenese is balra tolódik a VMP1-be.
Egyértelmű, hogy az eszköz hozzájárulása a cég bevételéhez csökkent, de még mindig a
menekülési érték fölött van, ami azzal az árral egyezik meg, amit a termelő az eszközért
bevételként kapna. Ha a termék ára tovább süllyed, még akkor sem lesz indokolt, hogy a gazda
csökkentse az adott eszköz alkalmazását. Ez majd csak annál a pontnál következik be, ahol az
ár további csökkenése következtében a határtermékérték-egyenes a VMP2 helyig tolódik balra,
ahol is a határtermék értéke megegyezik a menekülési árral. Ennél a pontnál a termelő csökkenti
az adott eszköz felhasználását. Az eszközspecifikusság következménye, hogy a
mezőgazdaságban a kínálati reakció kevésbé rugalmas abban az esetben, amikor a termékárak
csökkennek, mintha azok nőnek. Más szavakkal: néhány mezőgazdasági termék esetében a
kínálati görbe aszimmetrikus vagy visszahajló.
A legtöbb, hatékonysággal foglalkozó irodalom közvetve vagy közvetlenül Farell (1957)
alapozó munkájára épül, aki azt állította, hogy a hatékonyságot jelentéstartalommal bíró módon
csak máshoz viszonyított értelemben lehet mérni. Ehhez a termelők homogén csoportját kell
képezni, akik közül a legjobb gyakorlatot felmutatók jelentik a viszonyítási alapot. Ő vezette
be a technikai hatékonyság (ahol a cél az adott összetételű ráfordításokkal a maximális
kibocsátás elérése) és allokatív hatékonyság (ahol adott ráfordításárak mellett a tényezőket úgy
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kell használni, hogy maximalizáljuk a nyereséget) közötti megkülönböztetést. Ezt a modellt
mutatja a 17. ábra.

17. ábra: Farell hatékonysági mutatói
Forrás: Tóth (2016)

Adott viszonylagos ráfordításárak mellett a PPʹ egyenlőköltség-egyenes mutatja meg, hogy
mekkora költséggel állítható elő egy egységnyi végtermék. Ezért a legnagyobb gazdasági
hatékonyság az egyenlőtermék görbe A pontjában található. Rálelve arra, hogy az R pontnak
ugyanakkora a költsége, mint A-nak, Farell azt javasolta, hogy a D gazdaság általános
gazdasági hatékonyságát az OR/OD hányados mérje, ahol OR/OC mutatja az allokatív
hatékonyságot, vagy másképpen a minimumköltség és a C pontban felmerülő költség közti
eltérést. Az általános hatékonyságot két tényező szorzata adja a következőképpen:
OR/OD = OC/OD × OR/OC , vagy másképpen
gazdasági hatékonyság = technikai hatékonyság × allokatív hatékonyság.
A technikai hatékonyság nézetrendszere jól értelmezhető és használható a mezőgazdaságban,
hiszen nem feltételezi a tökéletes tájékozottságot és a tökéletesen kompetitív piacokat. A teljes
hatékonysági vizsgálatok élesen vetik fel az aggregálás buktatóit, különösen olyan esetekben,
amikor a végtermékek és/vagy ráfordítások árai nem versenypiaci körülmények között
határozódnak meg. Tegyük fel, hogy a gépi szolgáltatás relatív határhozama megnő azáltal,
hogy egy fejlettebb technikai szintet jelentő traktort alkalmaznak. Ha a tényezőárak nem
változnak, az optimális gép–munka- arány megemelkedik, és ilyenkor a technológiai haladás
munkamegtakarító természetű. Ezt mutatja a 18. ábra, amint – az egyenlőtermék görbe
elmozdulása után – az optimális gép–munka-arány (G/M)0-ról (G/M)1-re nő.

33

18. ábra: Munkamegtakarító technológiai haladás
Forrás: Tóth (2016)

A változatlan tényezőárak melletti semleges technológiai haladás feltételezése az egyes
vállalatok szintjén jól elképzelhető, de az egész iparágra nézve egy kicsit más összefüggés
mutatkozik. Míg az egyes vállalat részére az ráfordításár adottság, országos szinten sokkal
közelebb áll a valósághoz azt feltételezni, hogy a termelési tényezők mennyisége adott,
legalábbis rövidtávon. Idővel a termelő elsajátítja helyesen használni a technológiát, amellyel
a lehetséges legnagyobb kibocsátást is el tudja érni. Az így elért többletkibocsátás a
gyakorlattal szerzett tudás hozama, és nagymértékben a gyakorlati tapasztalat és idő függvénye.
A technológiai haladás második forrása a kutatás és fejlesztés, ami közpénzből fenntartott vagy
magánintézmény terméke is lehet. Ezek közül a kutatás jelenti a bázist, ami lehet alap- vagy
éppen alkalmazott kutatás (előbbinél nincs semmiféle közvetlen kereskedelmi cél, míg az
utóbbi rendszerint közvetlen értékesítési céllal folyik). A fejlesztés során a kereskedelmileg
legígéretesebb kutatásokat kiválasztják, és új termelési eljárások vagy termékek előállítására
használják fel azokat. Az egyes iparágakban nagyon sok vállalatnak van saját kutatásifejlesztési csoportja; a feldolgozóiparban valójában a legtöbb kutatási-fejlesztési pénzt
magáncégek költik el. Ezzel ellentétesen a legtöbb mezőgazdasági kutatási-fejlesztési
tevékenységet közpénzből fenntartott intézetek végzik. A kormányok gyakran biztosítanak
állami támogatást a mezőgazdasági kutatásra és fejlesztésre, mert egy új technológiát csak igen
hosszú idő alatt lehet kifejleszteni, a fejlesztési költségeket az egyes cégek nem bírnák el, és
ugyancsak sokba kerülne az új technológia elterjesztése is. Továbbá, ha nehézségek
mutatkoznak a technológiai újdonság szabadalma vagy a kutatók egyéb érdekeinek
védelmében, a magáncégek számára a kutatás és fejlesztés nem tűnik kereskedelmileg
életképes tevékenységnek. Ez utóbbi ok miatt van az, hogy a közpénzből támogatott
intézmények többnyire az új állat- vagy növényfajták kikísérletezésével, míg a magáncégek
inkább új gépek és kémiai szerek fejlesztésével foglalkoznak, ahol a szabadalmi eljárásokat
könnyebben és egyértelműen lehet alkalmazni.
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A lehetséges újító beleütközhet néhány korlátba: rendelkezésére áll-e megfelelő mennyiségű
pénz az eszköz megvásárlásához, van-e hitelfelvételi lehetősége, rendelkezik-e megfelelő
útbaigazítással a termék- és erőforráspiacokról. Ez utóbbival kapcsolatosan ugyancsak fontos
a megfelelő pótalkatrészek időben és szükséges mennyiségben való elérhetősége, s ez megint
csak nagymértékben befolyásolja az alkalmazási döntést.
A gazdálkodó az elméleti közgazdasági modellekkel szemben a valóságban a hozamok,
továbbá az ráfordítás- és termelői árak vonatkozásában ténylegesen bizonytalan adatokkal
rendelkezik. Ha a termelői ár bizonytalan (vagyis az ár véletlen változó), és a gazdálkodó
kockázatkerülő, megmutatható, hogy a kibocsátás alacsonyabb szintű lesz, mint tökéletes
informáltság esetén. Ebben az esetben a termelő a döntését nem a „marginális költség = ár”
szabály alapján hozza, hanem a termeléssel már akkor felhagy, amikor a határköltsége még
kisebb, mint az ár.
Fontos megemlíteni, hogy a különféle kockázati modellek nemcsak a kibocsátás optimális
szintjét határozzák meg (amely értelemszerűen különbözik a teljes informáltság optimális
szintjétől), hanem választ adnak arra is, hogy a termelő miként döntsön a piaci feltételek vagy
az agrárpolitika változása esetén. Például egy kockázatkerülő döntéshozó a termékár
növekedésekor sem szükségszerűen növeli a kibocsátását. Hasonlóképpen a főként kisebb
termelők egy része nem tesz lépéseket például az ültetvény-kivágási prémium bevezetésére,
jóllehet a teljes bizonyossággal történő döntési szabály ezt kívánná tőle.
Számos döntéshozatali terület létezik, ahol jelentős segítséget ad a következők tapasztalaton
alapuló értékeinek meghatározása:
-

a termelési tényezők közötti helyettesítési rugalmasság,
az erőforráskereslet árrugalmassága,
az erőforrásfelhasználásban történt változás termékrugalmassága és
a kínálat árrugalmassága.

A dualitás tulajdonságai abból a tényből fakadnak, hogy a termelő vagy éppen egy egész
szektor által hozott gazdasági döntésekkel együtt jár a termelés fizikai folyamatainak
hozzáigazítása a gazdasági célkitűzésekhez, míg a fizikai folyamatot az egyszerűség kedvéért
egy termelési függvénynek foghatjuk fel. Ezért minden egyes gazdasági válasz visszatükrözi a
szóban forgó fizikai összefüggéseket, és (a nyereségmaximalizáló elméletnek megfelelően) az
árakra adott kínálati vagy erőforráskeresleti válasz a mögöttes termelési függvény fizikai
paramétereinek szerteágazó függvénye.
A változó költséget tulajdonképpen a termeléstechnológia jellegzetessége határozza meg.
Valójában az összefüggés sokkal erősebb és sokkal szabatosabb annál, amit ez az egyszerű
kijelentés állít. Ha egyetlen változó ráfordítást (a növénytermesztésben rendszerint a tápanyag,
növényvédőszer vagy az öntözővíz, míg az állattenyésztésben a takarmány) veszünk, akkor ki
tudjuk számítani az adott tényező átlag- és határhozamát. Ha ehhez csupán egyetlen adatot,
nevezetesen a változó ráfordítás árát hozzátesszük, az összes változót, az átlagos változót és a
határköltséget pontosan ki tudjuk számolni.
Tekintsük a műtrágya hatóanyag egységárát 200 Ft/kg-nak. A műtrágya felhasználás során 20
kg-os adagokat képezve egy adag tápanyag költsége 4000 Ft, amiből így az összes változó
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költség könnyen számítható. Az átlagos változó költség és a határköltség számítása a
következőképpen történik. Az első egységnyi műtrágya 4000 Ft-ba kerül és 0,3 tonna
pótlólagos termést eredményez, így az átlagos változó költség és határköltség egy tonna
termésre vetített értéke egyaránt 13 333 Ft lesz. A második egység műtrágyát hozzáadva
további 1,0 tonna többlet repcénk lesz, így az egy tonna megtermelt repcére jutó átlagos változó
költség 6 154 Ft lesz, míg a határköltség leesik 4 000 Ft/tonnára, és így tovább.

2. táblázat: A repce tápanyagellátásának hozam-költség összefüggései
Repce összes
hozama
(tonna)

Tápanyag
átlagtermék
(AP)

Tápanyag
határtermék
(MP)

Teljes
változóköltség
(TVC) (Ft)

Átlagos
változóköltség
(AVC)
(Ft/tonna)

Határköltség
(MC)
(Ft/tonna)

0

0

-

-

0

-

-

1

0,3

0,3

0,3

4 000

13 333

13 333

2

1,3

0,65

1,0

8 000

6 154

4 000

3

2,5

0,83

1,2

12 000

4 800

3 333

4

3,4

0,85

0,9

16 000

4 706

4 444

5

4,0

0,8

0,6

20 000

5 000

6 667

6

3,8

0,63

-0,2

24 000

6 316

-20 000

Tápanyag
mennyisége
(adag)

Forrás: saját kalkuláció

Lévén, hogy a példánkban csupán egy változó tényező van, a következő összefüggéseket
írhatjuk le:
átlagos változóköltség (AVC) = a műtrágya ára/átlagtermék (AP)
határköltség (MC) = a műtrágya ára/határtermék (MP).
A határköltség és az átlagos változóköltség görbéjének formája a határtermék és átlagtermék
görbéjének éppen a tükörképe. Ez az elemzés megmutatja, hogy a költséggörbék valójában a
termelési függvény fizikai összefüggésein alapulnak és abba ágyazódnak. Ennek
következtében mindegyik termelési függvényhez (a ráfordításárak bármely adott együtteséhez)
tartozik egy egyedi teljesváltozó-költséggörbe, és erre a költségfüggvényre azt mondjuk, hogy
ez a termelési függvény duálja. Ez valójában nem más, mint a termelési függvény
ráfordításárakkal kombinált alternatív kifejezése.
Például megfelelő adatok elérhetősége esetén lehetséges a termelési függvény becslése.
Ellenben nagyon sokszor nincsenek világos adataink és ezért egyszerűbb (azzal a feltételezéssel
élve, hogy az adott szektorban a cégek költségminimalizálók), ha a duális költségfüggvényt
becsüljük, ahol a termelés költségét a ráfordításárak és a kibocsátási szint függvényeként
állapítjuk meg.
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Mezőgazdasági piacok
Mint minden piacon, így a mezőgazdasági- és élelmiszerpiacokon is alapvető fontosságú az
egyensúlyi helyzet megtalálása. Tegyük fel, hogy a sóspálcika piacát vizsgáljuk a helyi piacon.
Határozzuk meg az egyensúlyi árat és mennyiséget, ha a keresletet, illetve a kínálatot az alábbi
függvények írják le:
Qd = 450 – 4P
Qs = 5P.
A sóspálcika egyensúlyi árának meghatározása érdekében a kereslet mennyiségét és a kínálat
mennyiségét egymással egyenlővé tesszük:
Qd = 450 – 4P = Qs = 5P.
Ezt az egyenletet megoldva megkaphatjuk az egyensúlyi árat:
450 – 4P = 5P
450 = 9P.
Ebből megkapjuk az egyensúlyi árat:
P = 50.
Az egyensúlyi mennyiséget kétféle módon is meghatározhatjuk. Először helyettesítsünk be a
keresleti függvény egyenletébe:

Qd = 450 – 4P = 450 – 4×50 = 250.
A másik lehetőség, hogy a kínálati függvény egyenletébe helyettesítünk be:
Qs = 5P = 5×50 = 250.
Az egyensúlyi árnál tehát a kereslet és a kínálat egyenlő, másképpen fogalmazva egyensúlyban
vannak.

A következőkben néhány adattal érzékeltetjük a piaci koncentráció mértékét az
élelmiszeriparban. A 3. táblázat mutatja a magyar élelmiszeripar koncentráltságát a nettó
árbevétel alapján a legnagyobb tíz vállalat esetében 2009 és 2012 között. Láthatjuk, hogy az
egyes ágazatok között jelentős különbségek vannak a koncentráltság tekintetében. A
legkoncentráltabb ágazatok közé tartozik a cukoripar, a söripar és a halfeldolgozás, ahol már
az öt legnagyobb vállalat részesedése is eléri a 100 százalékot vagy nagyon közel van hozzá.
Az öt legnagyobb cég árbevétele alapján összesen hét, míg a tíz legnagyobbat véve tíz
szakágazat éri el a százszázalékos koncentráltságot. A skála másik végén található a friss
pékáru gyártás, a szőlőbortermelés és a húsipar, ahol a legnagyobb tíz vállalat részesedése 50
százalék alatti vagy a körüli. Láthatjuk továbbá, hogy az ágazatok mindössze egyharmadánál,
ott is csupán kismértékben növekedett a piaci koncentráció a vizsgált időszak alatt.
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3. táblázat: A hazai élelmiszeripari szakágazatok tíz legnagyobb vállalatának
együttes piaci részesedése (%)

Forrás: FM (2015)

Bár a mezőgazdasági termelők és fogyasztók valóban személyesen is találkozhatnak (lásd
például a reneszánszát élő rövid ellátási lánc különféle formáit), a legtöbb asztalunkra kerülő
élelmiszer jellemzően hosszas és bonyolult feldolgozási és disztribúciós folyamaton megy
keresztül. Az üzletekben vásárolható élelmiszerek azonban alapvetően különbözhetnek az
eredeti, a mezőgazdasági termelők által előállított termékektől. Ezért nem meglepő, ha a friss
gyümölcs ára alacsonyabb, mint a belőle készült lekváré, vagy hasonlóan a liszt ára
alacsonyabb, mint a péksüteményé. A termelők által kapott ár és a fogyasztók által fizetett ár
különbségét kereskedelmi árrésnek hívják. Mivel a kereskedelmi árrés az élelmiszerlánc
különböző lépcsőin látható árakkal foglalkozik, ezért természetes módon felmerül kérdés, hogy
az árral kapcsolatos adatok hogyan terjednek tovább az egyik szintről a másikra.
A kereskedelmi árrést egyrészt megadhatjuk a fogyasztók által kifizetett és a mezőgazdasági
termelők által a termékekért kapott árak különbségeként (angolul marketing margin, MM).
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Amikor a fogyasztók egy meghatározott terméket keresnek, például pezsgőt, akkor ezzel
egyidejűleg a termékhez kapcsolódó feldolgozási és marketingszolgáltatások iránt is keresletet
támasztanak. Ezek a tevékenységek teszik lehetővé, hogy a szőlő átalakuljon pezsgővé, a
feldolgozási folyamatot követően a csomagolás, szállítás révén az üzletek polcaira kerüljön.
Ezekre a szolgáltatásokra gyakran úgy hivatkoznak, mint amelyek lehetővé teszik az alapanyag
térben, időben és formában való átalakulását. A kereskedelmi árrés tehát magában foglalja egy
adott termék térbeli, időbeli és formai átalakulásához kapcsolódó szolgáltatások költségeit.
Ezért koncepcionálisan az elsődleges keresletet két további keresletre bonthatjuk szét: egyrészt
a termelői szintű termékek, másrészt a feldolgozási, illetve marketing szolgálatások iránti
keresletre.
A másik megközelítés szerint a kereskedelmi árrés tartalmazza a marketingrendszer
szolgáltatásainak az élelmiszerlánc különböző szintjein felmerülő költségeit, mint például a
szállítás, feldolgozás, csomagolás, egyéb ráfordítások, amihez természetesen hozzáadódik a
nyereség, amelyek lehetővé teszik, hogy termelői szintű alapanyagból végső fogyasztásra szánt
termék legyen.

Nézzünk egy hazai példát a kereskedelmi árrés alakulására. Az alábbi ábrán a hazai tehéntej
piac éves termelői és fogyasztói átlagárait ábrázoljuk. A termelői és a fogyasztói ár közötti
különbség a kereskedelmi árrés. Ez magába foglalja a tej feldolgozása majd értékesítése során
felmerülő költségeket, valamint a feldolgozó és a kereskedő(k) nyereségigényét. A két
vonaldiagram azt mutatja, hogy a kereskedelmi árrés ugyan nem állandó, de a kétféle ár
nagyjából követi egymás tendenciáit.

19. ábra: A tehéntej termelői és fogyasztói átlagárának alakulása 2002 és 2018 között
Forrás: MTI (2019)

Ugyanakkor arra is felfigyelhetünk, hogy a kereskedelmi árrés mértéke az elmúlt bő másfél
évtizedben növekedett, hiszen a termelői árak 35%-os emelkedése mellett a fogyasztói árak
mintegy 61%-kal mutatnak többet. A 19. ábrán csupán a termelői és fogyasztói árakat
ábrázoltuk, a mennyiségek figyelembevétele nélkül. Nyilvánvaló azonban, hogy amennyiben
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a tényleges árrést kívánjuk tapasztalati úton mérni, akkor egyenértékű adatokat kell
használnunk.
Tegyük fel, hogy 1 liter barackpálinka előállításához körülbelül 8 kg másodosztályú
kajszibarack szükséges. Ha tehát a pálinka ára átlagban 5000 Ft/liter, a kajszibarack ára 250
Ft/kg, akkor a termelői és a fogyasztói ár különbsége:

5000 – 8×250 = 3000 Ft/liter.
A hazai kiskereskedelmi vállalkozások egy főre eső bruttó árrését 2005-ös és 2010-es adatok
alapján vizsgálva megállapítható, hogy a legmagasabb érték az ital-kiskereskedelemben
mérhető. Ott mintegy 7,5 millió Ft jut egy főre, ami 28%-kal magasabb a 2005. évi adatnál.
Viszonylag magas még a húsáru-kiskereskedelem fajlagos árrése (4,7 millió Ft/fő) amely még
dinamikusabban, 60%-kal emelkedett. 2005 és 2010 között drasztikusan (6%-ára) esett vissza
az egy főre jutó bruttó árrés a dohánytermékeknél, amely 2010-ben mindössze 243 eFt.
A kereskedelmi árrés marketingszolgáltatás-alapú megközelítésére jó példa az amerikai
mezőgazdasági minisztérium, a United States Department of Agriculture (USDA) által használt
módszertan. Jelenleg két különböző eljárással számolják a marketingszámla- (marketing bill),
valamint a piacikosár- mutatókat (food basket). A marketingszámla-mutatót az USDA kutatási
részlege (Economic Research Service, ERS) 1929 óta, körülményekhez alkalmazkodva változó
módszerrel számolja. Fogalma szerint az élelmiszerre fordított fogyasztói kiadások (kivéve
behozatal, italok, tengeri termékek) és a termelőknek kifizetett érték közötti különbséget méri.
Elsősorban az árakban, termékmennyiségben, a termékösszetételben és a
marketingszolgáltatások mennyiségében bekövetkezett változásokra hat vissza.
A mutatót időközben az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma
átalakította, újra kiszámította és az élelmiszerdollár-idősor (food dollar series) részeként
szakterületenként és összesítve jelentette meg. A 20. ábrán látható, hogy a mutató három
elsődleges sorozatból áll. Ezek a sorozatok a következők:
-

a marketingszámla-idősor (marketing bill series) az élelmiszerdollárnak a
termelőkre, illetve marketingszolgáltatásokra eső részeit mutatja. Láthatjuk, hogy
2008-ban minden élelmiszerre költött dollár után a termelők 15,8 centet kapnak;

-

a feldolgozóipar-idősor (industry group series) az élelmiszer-marketingláncban
szerepet játszó tíz iparág hozzáadott értékét méri. Vegyük észre, hogy például a
termelők és az agráripari komplexum (farm and agribusiness) részesedése (11,6
cent) különbözik a marketingszámlában szereplő értéktől (15,8 cent). A kettőjük
közötti 4,2 cent különbség a nem farmszereplők termelői szinten hozzáadott
értékének az összege (például energia, szállítás, pénzügyi szolgáltatások);

-

és végül az elsődleges tényezők (primary factor series) sorozat pedig az
élelmiszerdollár Egyesült Államokbeli, az agrárélelmiszer szektorban alkalmazott
bérekhez, juttatásokhoz, ipari ágazati tulajdonosokhoz, adókhoz, valamint a
behozatalhoz való viszonyát tükrözi.
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20. ábra: Az élelmiszer-dollár mutató összetevői 2008-ban
Forrás: Canning (2011) nyomán Bakucs (2016)

Az alábbi 21. ábrán a teljes élelmiszerdollár- (Food dollar, F$), az otthon fogyasztott
élelmiszerdollár- (Food at home dollar, FH$), valamint az otthontól távol fogyasztott
élelmiszerdollár- (Food away from home dollar, FAW$) idősorokat láthatjuk, 1993 és 2013
közötti évekre.

21. ábra: A termelőknek jutó részesedés az élelmiszerdollárból étkezési típusok szerint
Forrás: USDA adatok alapján Bakucs (2016)
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Látható, hogy 2013-ban minden egy dollár, Az Amerikai Egyesült Államokban előállított
élelmiszerhez a mezőgazdasági termelők 17,4 cent értékű terményt, illetve állatot értékesítettek.
Figyeljük meg, hogy az otthontól távol (például éttermekben) elfogyasztott élelmiszerek
esetében a legalacsonyabb a minden elköltött dollár után a termelőknek jutó rész.
A kereskedelmi árrés tapasztalati mérésére alkalmas második mutató a piacikosármegközelítés, vagyis annak meghatározása, hogy minden élelmiszerkosárra költött dollár
után hány centet kapnak a termelők – lásd a 4. táblázatot.

4. táblázat: A termelők részesedése a fogyasztói árból az USA-ban (1982-1984=100)

Forrás: Bakucs (2016)

A mutató a kereskedők stabilis kosarának a változását méri, a költségváltozások kizárólag az
árváltozásoknak tudhatók be. A kosár összetétele miatt egyes mezőgazdasági ágazatok termelői
részesedése között nagy különbségek lehetnek. Például a malomipar esetében körülbelül 7
centet kapnak a termelők minden fogyasztó által elköltött 1 dollár után, míg például a zöldség–
gyümölcs szektorban ez a szám 34 százalék volt 1982-ben és 20 százalék 2004-ben.
Látható, hogy a termelők aránya a fogyasztói kosárból a legutóbbi adatok szerint 20–24
százalék között konzerválódott. Ugyanakkor mind az élelmiszerdollár, mind a fogyasztóikosármegközelítés azt mutatja, hogy bár szakáganként nagyon eltérő módon, de a termelők
részesedése időben csökken. Lássuk most, mi okozza a termelők fogyasztói árból való
részesedésének a változásait. A következőkben néhány lehetséges tényezőt ismerhetünk meg.
-

A fejlett országokban a fogyasztási szerkezet folyamatos átalakulása a magasabb
hozzáadott értékű és fogyasztásra kész termékek felé csökkenti a fogyasztói árhoz
mért termelői részesedést (a marketinglánc költségei nőnek).

-

A tényezők termelékenységének növekedése gyorsabb a mezőgazdaságban, mint az
iparban, egyedül hagyva a szolgáltatásokat.
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-

A növekvő piaci erőfölény miatt: ez lehet oligopszonisztikus, vagyis ha egy
mezőgazdasági ágazatban nagyon kevés a felvásárló–feldolgozó cég, akkor
lenyomhatják a termelői felvásárlási árakat. Vagy lehet oligopolisztikus,
amennyiben a fogyasztók irányában nyilvánul meg a piaci erő alkalmazása, ha – az
előbbihez hasonlóan – egy pár cégnél összpontosul a feldolgozói vagy
kiskereskedelmi teljesítőképesség. Ezekben az esetekben a termelői árak
csökkenése nem jelentkezik a fogyasztói árak csökkenésében, vagy a fogyasztói ár
növekedése nem vonja maga után a termelői árak növekedését.

-

A kockázat miatt: ha egy cég számára a végtermék ára bizonytalan, akkor ez hatással
lesz a termelésére, árpolitikájára, ezáltal pedig az árrésre. Wohlgenant (2001)
gyakorlati kutatásokra hivatkozva kijelenti, hogy kisebb kockázatkerülés (risk
aversion) esetén várható, hogy az árrés pozitívan viszonyul a végtermék árára
vonatkozó kockázathoz. Ugyanakkor, bár a tapasztalaton alapuló kutatások mind a
kockázatot, mind a koncentrációt statisztikailag szignifikánsnak találták, ezek
mértéke alacsonynak bizonyult.

-

A technikai és szerveződési változás miatt: bár logikusan azt várnánk, hogy a
kereskedelemben bekövetkező technikai és szerveződési változás csökkentse az
árrést és növelje a termelői árakat, ezek hatása kérdéses. A tapasztalati kutatásokat
nehezíti a technikai fejlődés meghatározása és modellezése. A felépítési változások
– mint például a vertikális integráció, az összefogás és a kormányzati beavatkozások
hatásának modellezése – szintén nehézségekbe ütközik, és a termelői árakra
gyakorolt hatásuk sem egyértelmű.

-

A minőség és szezonalitás miatt: monopolisztikus piacszerkezet esetében
kimutatták, hogy a kínált termékek heterogenitása hatással van a kereskedelmi
árrésre, az irány azonban nem egyértelmű. Versenyző piacszerkezet mellett a friss
gyümölcsök példáján úgy találták, hogy pozitív irányú kapcsolat van a minőség és
a kereskedelmi árrés mértéke között. Másrészt az új termékek bevezetésekor
előfordulhat, hogy azok kevesebb nyers mezőgazdasági alapanyagot és több
értékesítési szolgáltatást tartalmaznak, így az árrés nő.

Az egy terméket és két ráfordítást felölelő Gardner-féle modell három árat, P, PA, PB vagyis a
fogyasztói árat, a termelői, valamint – a termelő és fogyasztó között helyet foglaló mediátor
cégek által felhasznált – egyéb inputok árát (közbenső inputár), valamint három mennyiséget,
Q, A, B, vagyis a termék összevont kínálatát, az ehhez felhasznált termelői, illetve közbenső
input mennyiségét hat egyenlet segítségével magyarázza. Az első egyenlet a fogyasztói szintű
elsődleges keresleti függvény:
Q = D (P, N),
ahol N egy külső, keresletmódosító változó (például népességnövekedés vagy a népesség
jövedelemének változása).
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Egy önálló kereskedelmi cég q mennyiséget bocsát ki, a termelési függvénye pedig: q = f(a, b)
lesz, ahol a és b az egy cég által felhasznált mezőgazdasági és közbenső inputok mennyisége.
Az összes (n számú) önálló cég aggregált termelési függvényét írja le a második egyenlet:
Q = f(A, B),
ahol Q = nq, A = na, B = nb. A felhasznált a és b mennyiség ezek áraitól, valamint a végtermék
árától (q) függnek.
A harmadik és negyedik egyenlet az A és B ráfordítások aggregált származtatott keresletét írja
le. Minden cég maximalizálni kívánja a profitját, így akkora mennyiségeket vásárol az a és b
inputokból, hogy határtermékének értéke egyenlő az inputok áraival. Aggregáltan:
PA = P × fA,
PB = P × fB,
ahol fA és fB a Q mennyiség A és B-re vonatkozó parciális deriváltjai.
Az utolsó két egyenlet a termelői és a közbenső ráfordítások kínálati függvényét határozza meg:
PA = g(A, W),
ahol W a termelői kínálatot módosító valamilyen külső tényező (például az időjárás),
PB = h(B, T),
ahol T a közbenső ráfordítások kínálatát módosító valamely külső tényező (például
munkabérek).
A Gardner-féle modell három fontos feltételezésen alapul:
1. A termelői ráfordítás (A) kínálata rövidtávon tökéletesen rugalmatlan. Ez a rövidtáv
egyéves termelési technológiájú termék (például szántóföldi növények) esetén egy év.
2. A végtermék elkészítéséhez pontosan meghatározott arányú termelői ráfordítások
szükségesek, valamint a közbenső ráfordítások (B) és a termelői ráfordítások (A) közötti
helyettesítési rugalmasság nulla lesz. Ez azt jelenti, hogy a végtermék mennyisége a
mezőgazdasági ráfordítás és egy állandó szorzata: Q = kA lesz. Például 1 kilogramm
élősúlyban kifejezett vágómarhából 0,41667 kilogramm a fogyasztói piacon eladásra
kész hús készül, tehát k = 0,41667.
3. A közbenső szolgáltatások kínálati függvénye meghatározott (rögzített) a köztes
tevékenységgel foglalkozó cégek számára. Ez azt jelenti, hogy a kereskedelmi
szolgáltatások ára a cégek szempontjából külső, az éppen naprakész áron pedig a
szükséges közbenső ráfordítások rendelkezésre állnak.

44

A nem versenyzői piaci viselkedés elemző következményeinek a vizsgálódásához Holloway
azt vizsgálta, hogy a fogyasztói ár/termelői ár arányának a változása hogyan használható az
élelmiszeripar viselkedésének a megértéséhez, illetve segítségével miként tesztelhető a
tökéletes versenyre vonatkozó nullhipotézis. Végül a modell gyakorlati vizsgálatát nyolc
termék segítségével végezte el a szerző, és megállapította, hogy a mezőgazdasági termékek
piacait általában versenyzői magatartás írja körül.
Némileg összetettebb a helyzet akkor, ha egy termelési folyamatban egymással párhuzamosan
képződnek ikertermékek. Jelöljük X-szel az alapterméket és X1, valamint X2-vel az
ikertermékeket, úgy, hogy X megszabott, (w1 és w2) arányban járul hozzá az X1 és X2
ikertermék előállításához, tehát:
X1 = w1X és X2 = w2X, valamint P1 és P2 az ikertermékek egységárai, továbbá E1 és E2 az
árrugalmasságuk. Ekkor X rugalmassága:
Ex = [P1w1 + P2w2]/[(1/E1)(P1w1) + (1/E2)(P2w2)].
Ebből következik, hogy amennyiben E1 és E2-t változatlannak tekintjük, Ex a w1 és w2 súlyok
változásának a függvénye. A két szélsőséges lehetőség P1w1 = 0 (vagy P2w2 = 0), ez esetben Ex
= E1 (vagy Ex = E2). Tekintsünk erre egy konkrét példát.
A szójababdara és szójaolaj, mint ikertermékek esetét vizsgáljuk. Angolszász
mértékegységeket használva, 60 font (egy bushel) szójababból 47,7 font dara, 11,1 font olaj
valamint 1,2 font értéktelen maradvány keletkezik a feldolgozás során. A súlyok w1 = 47,6/60
= 0,793 és w2 = 11,1/60 = 0,185 lesznek, az egyszerűség kedvéért legyen a szójadara ára P1 =
25 cent/font, a szójaolajé pedig P2 = 50 cent/font. Feltételezzük továbbá, hogy a szójadara,
valamint a szójaolaj árrugalmassága E1 = - 0,9, illetve E2 = - 2,5.
Behelyettesítve a fenti egyenletbe:
Ex = [25(0,793) + 50(0,185)]/[(1/-0,9)(25)(0,793) + (1/-2,5(50)(0,185)] = -1,13.
Ebből következik (ne feledjük, bár az ikertermékek aránya a szójabab-feldolgozásban valós
érték, az ikertermékárakat azonban csak szemléltetési célokra használtuk), hogy a szójabab
származtatott (termelői) kereslete árrugalmas, és nagyobb, mint a szójadara, de lényegesen
kisebb, mint a nagyon árrugalmas szójaolaj elaszticitása.
Az ártranszmisszióval foglalkozó szakirodalom az árak igazodási folyamatát mutatja be az
élelmiszerláncokon belül. A kutatások a következő kérdésekre igyekeznek választ találni.
Mennyi időbe kerül, míg a piaci szereplők alkalmazkodnak az új értesüléshez? Ez az
alkalmazkodás vajon szimmetrikus-e, azaz az árak lefelé és felfelé is ugyanolyan sebességgel
alkalmazkodnak? Ha az ártranszmisszió aszimmetrikus, vajon milyen okai lehetnek ennek?
Ártranszmissziónak nevezzük azt a folyamatot, amikor az árral kapcsolatos adat valamely
irányban elejétől végéig áramlik az élelmiszerláncon, és a különböző gazdasági szereplők
hatására átalakul. Az ártranszmisszió ár elváltozásokat jellemző adatáramláson keresztül hat a
kereskedelmi árrésre. Amennyiben ez szimmetrikus, a piaci szintekre jellemző árak közötti
kereskedelmi árrés változatlan marad (százalékban). Aszimmetrikus ártranszmisszióról akkor
beszélünk, amikor az árral kapcsolatos adat terjedési sebessége és/vagy nagysága attól függ,
hogy a piac melyik ára mozdult el az addigi egyensúlyi pontból.
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Az egyszerűség kedvéért, tekintsünk egy kétszintű piacot, ahol egy pin vételárú inputterméket
használunk fel egy pout eladási árú outputtermék előállítására. Tegyük fel, hogy a piacok
egyensúlyban vannak, vagyis az árak változatlanok maradnak, amíg nem éri sokk a piac
valamelyik szintjét. Ha a piacok tökéletesen kompetitívek, azaz a piaci szereplők tökéletesen
tájékozottak, akkor az egyik árat ért sokk esetén a másik ár is azonnal és teljes mértékben
igazodik az új értesüléshez, és azonnal létrejön az új egyensúly. Ha ellenben a piacokat nem a
tökéletes versennyel fejezhetjük ki, akkor a sokkot követő új ár aszimmetrikusan gyűrűzhet
tovább a többi piacra. Az ártranszmisszió-vizsgálatok a következő egyszerű egyenletet
becsülik:
Pin = α + βPout.
Ha β = 1, akkor szimmetrikus ártranszmisszióról, ellenkező esetben pedig aszimmetrikus
ártranszmisszióról beszélhetünk.
Az aszimmetria különféle típusait a legegyszerűbb grafikusan szemléltetni. A 22. ábra az
aszimmetria terjedelmét mutatja. A végtermék ár (pout) változásának a nagysága a ráfordítás ár
(pin) változásának az irányától függ. Ha pin növekszik, akkor arányaiban ugyanannyival
növekedik a pout is, míg ha pin csökken, akkor a pout-ban bekövetkező változás mértéke
(arányaiban) kisebb, mint a pin-ben bekövetkezett árcsökkenés.

22. ábra: Az aszimmetrikus ártranszmisszió terjedelme
Forrás: Meyer – Cramon-Taubadel (2004) alapján Bakucs (2016)

A 23. ábrán az ártranszmisszió sebességét láthatjuk. A pin hatására a pout-beli változások
bekövetkeztének a gyorsasága attól függ, hogy az eredeti változás pozitív vagy negatív volt-e.
Ebben az esetben, a ráfordítás ára azonnal megnő, de csak egy (t2 – t1) késéssel csökken.

23. ábra: A szimmetrikus ártranszmisszió sebessége
Forrás: Meyer – Cramon-Taubadel (2004) alapján Bakucs (2016)
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A 24. ábra az előző két eset egy lehetséges kombinációját mutatja be, ahol egyszerre van jelen
a mérték és gyorsaság szerinti aszimmetria az ártranszmisszióban. A ráfordításár-növekedés
teljes mértékben tovahalad két (t1, illetve t2) lépésben. Ellenben a ráfordítás árcsökkenése három
időperióduson keresztül gyűrűzik át (t1, t2 és t3), és nem lesz teljes transzmisszió.

24. ábra: Az aszimmetrikus ártranszmisszió terjedelme és sebessége
Forrás: Meyer – Cramon-Taubadel (2004) alapján Bakucs (2016)

Megkülönböztetünk pozitív vagy negatív aszimmetriát. A 25. ábra pozitív aszimmetriát
ábrázol, ahol pout nagyobb mértékben válaszol az áremelkedésre, mint az árcsökkenésre.

25. ábra: Pozitív aszimmetrikus ártranszmisszió
Forrás: Meyer – Cramon-Taubadel (2004) alapján Bakucs (2016)

A 26. ábrán egy negatív aszimmetrikus ártranszmissziót ábrázoltunk, ahol a pout végtermékár
gyorsabban és erősebben válaszol a pin esetleges csökkenésére, mint növekedésére.
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26. ábra: Negatív aszimmetrikus ártranszmisszió
Forrás: Meyer – Cramon-Taubadel (2004) alapján Bakucs (2016)

Az ártranszmisszióval foglalkozó tanulmányok számos negatív vagy pozitív aszimmetriát
elősegítő okot sorolnak fel, sőt néha azonos ügykörbe tartoznak a negatív és a pozitív
aszimmetriát létrehozó okok. A keresési vagy az árak feltérképezési költségei helyi jellegű
aszimmetrikus ártranszmissziót okozhatnak, amennyiben a térségi piacok nem tökéletesek. Jó
példa erre, ha egy településen (kerületben) kevés hasonló arculatú cég működik (vagy esetleg
nincs helyi versenytárs, így a cég helyben monopóliumot élvez). Az itt említett esetben a
fogyasztóknak számos választási lehetőségük van (vagyis az árral kapcsolatos adatok
megszerezhetők és elemezhetők), a keresési költségek miatt azonban nem, vagy csak bizonyos
időeltolódással képesek pontos és teljes eligazítást beszerezni a kérdéses termékek más cégek
által kínált árairól. Ha egy cég emeli vagy csökkenti az árait, akkor az újbóli ármeghatározással
kapcsolatos költségekkel (például újra kell nyomtatni az ár regisztereket, katalógusokat,
informálni kell a kereskedelmi partnereket, eladókat és fogyasztókat, vagy esetleg bonyolultabb
folyamatokból eredő költségekkel) kell szembenéznie. Ezeket menüköltségeknek hívjuk, tehát
létezik az ármozgásoknak egy bizonyos szakasza, ahol a kereskedelmi árak merevek lesznek,
függetlenül attól, hogy a mezőgazdasági árak növekednek vagy csökkennek.
A kevésbé tartós élelmiszerek esetében, a romlandó termékek buktatója vezethet
aszimmetriához. Vagyis, ha a friss, romlandó termékek termelői és nagybani ára emelkedik,
akkor a kiskereskedők ellenállnak az áremelés csábításának. A romlandó termékek csoportjába
sok olyan termék tartozik, amelynek magas a forgalma. Ezért, ha a kereskedők emelik a
termékek árait, csökkenhet az eladás mértéke, és növekszik annak a valószínűsége, hogy a
termékek megromlanak. Továbbá az élelmiszer feldolgozói, illetve élelmiszer-kereskedelmi
ágazatokban gyakran megfigyelhető oligopolisztikus, illetve az oligopszonisztikus
piacszerkezetek lehetőséget nyújtanak a piaci erő gyakorlására, így például a piaci közvetítők
a kereskedelmi haszonkulcsukat csökkentő ráfordításár-növekedéseket gyorsabban és
teljesebben továbbítják, mint a kereskedelmi haszonkulcsukat növelő ráfordításárcsökkenéseket.
Az agrárpolitika révén a termelői árak (kormányzati vagy közösségi) támogatása is
hozzájárulhat az aszimmetrikus ártranszmisszióhoz. A feldolgozók és nagykereskedők úgy
tekintik a kormányzati vagy közösségi ár-intervenciók hatására kialakult áremelkedéseket, mint
állandó és végleges ár-expanziót, így azokat rögtön és teljes mértékben átterhelik az értékesítési
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csatornán. Ezzel szemben, mivel a termelői ártámogatás-csökkenések ritkábbak, amennyiben
ilyen történik, a piaci közvetítők ezeket mulandóknak gondolják, ezért lassabban és csak kisebb
mértékben továbbítják, ezáltal pedig létrejön az aszimmetrikus ártranszmisszió.
A releváns piaci adatok (például árak, mennyiségek) megszerzése nem feltétlenül minden piaci
szereplő számára hasonlóan egyszerű és/vagy olcsó. Ezért az aszimmetrikus ártranszmisszió
lehetséges okai közé sorolhatjuk az aszimmetrikus értesülést. Köz- és magáninformációszerzéssel kapcsolatos költségek közé tartozhatnak az adatok megvásárlásának
költségei, előfizetési díjak, telefon-, internet- és számítógépekkel kapcsolatos költségek,
fizetések. A nagy mennyiségű mezőgazdasági terméket továbbító cégek számára az egy
egységre jutó adatszerzés költsége kisebb lesz, mint gazdaságilag kisebb versenytársaiké, így a
méretgazdaságosságnak közvetlen köze van az adat költségéhez. Azonfelül, végül a közvetítő
cégek közötti eltérő jövedelmezőség is aszimmetriát okozhat. Idézve Bedrossian és Moschos
(1988) kutatását: „egy viszonylag jól jövedelmező cég sokkal könnyebben vállalja az
inputárcsökkenés miatti árkiigazítás késleltetésével járó kockázatot, mint egy alacsonyabb
jövedelmezőségű cég, mivel előbbinek magasabb a haszonkulcsa”. Vagyis egy jövedelmező
cég megengedheti magának, hogy megkockáztasson egy esetleges piacvesztést.

A mezőgazdasági árak földrajzi eltérései
Az előállítás helye általában a mezőgazdasági termékek fontos jellemzője, ezért nem
lepődhetünk meg azon, hogy az egyes termékek árai regionálisan, azaz térben különböznek
egymástól. A hasonló vagy akár azonos minőségű termékek ára nem szükségszerűen azonos az
országok között, illetve az egyes országok különböző régióiban vagy akár egy városon belül a
különböző piacokon. A 27. ábra egyes zöldségfélék árát mutatja három magyarországi
nagybani piacon.

27. ábra: Egyes zöldségfélék nagybani piaci árai 2019 decemberében
Forrás: NAIK AKI (2019)
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A négyféle zöldség mindegyikénél a budapesti ár a legmagasabb. A gumós zeller kivételével a
debreceni árak a másodikok és a szegediek a harmadikok.
A következő példa az egész csirke heti értékesítési árát mutatja Magyarországon és további
négy Európai Uniós országban. Az árak alakulása eltérő mintát mutat az országokban,
ugyanakkor jelentős árkülönbségeket is megfigyelhetünk. A megfigyelt árkülönbségek
átlagosan a 2 eurot is megközelítik a legmagasabb német, illetve a legalacsonyabb lengyel árak
között.

28. ábra: Az egész csirke heti értékesítési ára néhány EU országban 2018-2019-ben
Forrás: NAIK AKI (2019)

Versenyző piaci szerkezet mellett a térbeli árviszonyokat az egyes régiók közötti
transzferköltségek határozzák meg. A transzferköltségek a szállítási költségek mellett számos
más költséget is felölelhetnek, és többé-kevésbé nagyok lehetnek a mezőgazdasági termékek
termelői árához viszonyítva. A mezőgazdasági termékek gyakran ömlesztett, nagy súlyú
tömegtermékek, amelyeknek magas a termék egységére jutó szállítási költsége.
A mezőgazdasági termékekről általában azt feltételezzük, hogy követik az egy ár törvényét,
amely azt mondja ki, hogy az árak a térben különböző piacokon nem különböznek egymástól
nagyobb mértékben, mint a szállítási vagy transzferköltségek (versenyző piaci szerkezetet,
homogén termékeket és kereskedelmi korlátok hiányát feltételezve).
Tegyük fel, hogy a tojás termelői ára Magyarországon a Tolna megyei Zombán 400 Ft
kilogrammonként, míg Horvátországban Eszéken 360 Ft. Tegyük fel továbbá, hogy a
transzferköltség a két hely között 30 Ft/kg. Mit fogunk tenni?
A válasz a fentiek alapján nyilvánvaló. Ha vásárolhatunk Eszéken kilogrammonként 360 Ft-ért
tojást és 30 Ft-ért elszállíthatjuk Zombára, akkor a teljes költségünk kilogrammonként 390 Ft
lesz. Zombán eladhatjuk a tojást 400 Ft-ért, amelyből 10 Ft/kg nyereséget valósíthatunk meg.
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Feltételezzük, hogy másoknak is rendelkezésre áll ez az értesülés. Ez az árkülönbség őket is
arra bátorítja fel, hogy tojást szállítsanak Eszékről Zombára egészen addig a pontig, amíg az
árkülönbség nem lesz egyenlő a transzferköltséggel, vagyis 10 Ft-tal kilogrammonként. Ez egy
egyszerű példa arra, hogy miként működik az arbritrázs a gyakorlatban.
Az arbritrázs központi jellemzője a jól működő piacoknak. A fenti példából láttuk, hogy az
arbritrázsnak nagy jelentősége van a termékek megfelelő térbeli felosztásában és az árak régiók
közötti kiegyensúlyozásában. Az egyének nyereségmotívumai a gazdaságban erős ösztönzőt
jelentenek, hogy az arbritrázs jelen legyen a piacokon.
Nyilvánvaló, hogy az arbritrázst számos tényező korlátozhatja. Korábban említettük, hogy a
kereskedőknek rendelkezni kell adatokkal arról, hogy melyik piacokon vannak regionális
árkülönbségek. Ha nem minden kereskedő fér hozzá ehhez az értesüléshez, az arbritrázs lassú
vagy kevésbé hatékony lesz, amely az egy ár törvényének állandó vagy hosszú távú sérüléséhez
vezethet. A szállítási lehetőségekhez való hozzáférés szintén fontos tényező. Ha nincs elegendő
szállítóeszköz Eszéken, akkor a Zombára való szállítás sokkal nehezebb vagy drágább lesz.
Ezek a zökkenők általában inkább rövid távú természetűek.
Továbbá a fogyasztói preferenciák megváltozása szintén előidézhet olyan helyzetet, hogy az
árkülönbség meghaladhatja a transzferköltséget. A magyar fogyasztók például preferálhatják a
holland sajtokat a szlovák versenytársához képest, amely akár hosszabb távon is a
transzferköltségen felüli árkülönbséghez vezethet. Végezetül meg kell említeni a
piacszerkezetet, mint lehetséges korlátozó tényezőt. Az arbritrázst általában a versenyző piacok
jellemzőjeként képzelik el. A tökéletlenül versenyző piacokon azonban más tényezők is
összekapcsolhatják a térben elkülönülő piacokat, mint az arbritrázs. Másik oldalról a
piacszerkezet befolyásolhatja az arbritrázs működésének hatékonyságát az árak térbeli
kiegyenlítésében. Ezért – noha az arbritrázs fontos dolog – meg kell jegyezni, hogy ez a jelenség
inkább a versenyzően működő piacokra korlátozódik.
Az árak térbeli szerkezetének meghatározását az alábbi egyszerű példával érzékeltethetjük. A
29. ábra a búza elméleti piacát mutatja, ahol két fogyasztói (termékhiányos) piac van A és B,
illetve két termelői (többletet termelő) piac X és Y. Az egyes piacok közötti transzferköltséget
TC, illetve a piacok közötti kapcsolatokat a szaggatott vonal mutatja. A búza ára tonnánként A
piacon 300, míg B piacon 330 euró. Ha a szállítási költség A és B piac között 50 euró
tonnánként, akkor a maximum elérhető ár B piacon 350 euró lenne.
Láthatjuk azonban, hogy bárki könnyen vásárolhat X piacon búzát és eladhatja B piacon 290 +
40 = 330 euróért. Hasonlóan, mások Y piacon vehetnek búzát és 310 + 20 = 330 euróért
értékesíthetik. Ezért a legalacsonyabb költségű eljárás búzát vásárolni X vagy Y piacon és
elszállítani és értékesíteni B piacon 330 euróért, nem pedig A piacról B piacra szállítani a búzát.
Hasonlóan valaki vásárolhat X piacon 290 euróért búzát és elszállíthatja 10 euróért A piacra,
amely 300 eurós árhoz vezet. A másik lehetőség, hogy Y piacon vásárolunk 310 euróért búzát
és 30 euróért elszállítjuk A piacra és 340 eurót kérünk érte. Az A piac vásárlói nyilvánvalóan
az X piac termékét választják, mivel annak alacsonyabb az ára. Ez az egyszerű számpélda egy
fontos következtetést mutat meg a térbeli piacok működéséről: az árakat a termékhiányos
(fogyasztói) piacokon a legalacsonyabb költségű forrás (termelő) határozza meg.
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29. ábra: Hipotetikus búzapiac két termelővel és két piaccal
Forrás: Fertő (2016)

Az Y piac termelőinek is van választása, hogy A vagy B piacon akarják értékesíteni búzájukat.
Ha Y piac termelői az A piacon kívánják eladni búzájukat, akkor az ár 310 euró plusz 30 euró
transzferköltség, viszont maximum 300 eurót kaphatnak árujukért. Ha viszont B piacon
értékesítik a búzát, akkor 310 euró plusz 20 euró transzferköltség, 330 euróért adhatják el
terméküket. Nyilvánvaló, hogy Y piac termelői számára a B piacon való értékesítés a
jövedelmezőbb. Ez elvezet bennünket két másik lényeges következtetéshez:
-

A termelők azon a piacon értékesítik árujukat, ahol a legmagasabb nettó jövedelmet
érik el.

-

A többletet termelő piacok árai egyformák a termékhiányos piacok vételáraival
mínusz az egységnyi termékre jutó transzferköltség ezekre a piacokra.

Az X régió termelői egy sajátságos esetet jelenítenek meg. A nettó ár az X régió termelői
számára azonos mindkét fogyasztói piacon. Ez azért van, mert az X régió termelői a piaci
határon vannak, ezért számukra közömbös, hogy melyik piacon adják el árujukat. Az Y régió
termelői érthető módon a B régiót részesítik előnyben, mert ott magasabb nettó árhoz juthatnak.
Ilyen esetekben könnyű a piaci határokat grafikusan ábrázolni. Az előrelátható arbritrázs a
legalacsonyabb költségű módon allokálja a termékeket a térbeli piacok kötött. A
transzferköltségek határozzák meg, hogyan szerveződnek a térbeli piacok. Emlékeztetőül,
továbbra is versenyző piaci szerkezetet, homogén termékeket, tökéletesen tájékozott
kereskedőket és a kereskedelmi korlátok hiányát feltételezzük.
A gyakorlatban azonban sok termelői régió és sok valószínűsíthető fogyasztói piac van. Az
ilyen szerteágazó helyzetekben nagyon nehéz grafikusan ábrázolni a kereskedelem szerkezetét.
Az egyéni döntések, hogy A vagy B régióba szállítsunk, még egyszerűek. Ezeket a
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transzferköltségek határozzák meg. De az árak és a kereskedelem szerkezetét már nagyon nehéz
leírni vagy kiszámítani.
Ha a piacok versenyzőszerkezetűek és nincsenek természetes vagy mesterséges kereskedelmi
korlátok, akkor a regionális árak csak a transzferköltségekkel különbözhetnek. Másképp
fogalmazva, a piacok hatékonyan működnek, ha létezik jövedelmező arbritrázs. Ebben az
esetben a regionális árak a transzferköltségeken keresztül alkalmazkodnak, és az egy ár
törvényének működnie kell. Az egy ár törvénye általában a kiindulópontja a piacok térbeli
hatékonyságát és integrációját vizsgáló kutatásoknak, amelyet az alábbi egyenlet segítségével
tesztelnek:
PAt = β0+β1PBt,

ahol PA, illetve PB A, valamint B régió árait jelölik. Az egyár-törvény szigorú változata szerint
egy adott termék ára a térben eltérő piacokon megegyezik, valamint az árak időben tökéletesen
együtt mozognak. A fenti egyenlet jelöléseit alkalmazva, az egyár-törvény szigorú változata
akkor teljesül, ha β0 = 0 és β1 = 1. Mivel a valóságban a szigorú változat meglehetősen ritkán
fordul elő, ezért megfogalmazták az egyár-törvény gyenge változatát, miszerint az árak közötti
kapcsolat csak arányaiban állandó, szintértékük a szállítási és egyéb transzferköltségek miatt
különbözik. Ez az egyenletben a β0 ≠ 0 és β1 = 1 korlátozásokat jelenteni.
Mivel a transzferköltségeket nehéz pontosan mérni, és ráadásul az idő múlásával változhatnak
is, ezért sok gyakorlati vizsgálat eredményét megkérdőjelezik. A tapasztalaton alapuló
kutatások általában idősoros adatokat használnak, és arra a közvetett feltevésre épülnek, hogy
az egyes régiók folyamatosan kereskednek egymással. A kereskedelmi adatok részletesebb
vizsgálatai azonban azt mutatják, hogy a kereskedelem sok esetben nem folytonos, az egyes
régiók vagy országok kereskedelmi kapcsolatai gyakran változnak: régi partnerek tűnnek el,
miközben új kapcsolatok keletkeznek. A tapasztalati vizsgálatok tanúsága szerint a regionális
árak közötti kapcsolat nem feltétlenül lineáris, sőt az ár-relációk gyakrabban inkább nem
elsőfokúak, illetve különböző állapotokat vehetnek fel.
Bakucs és Fertő (2014) vizsgálata a magyar és a német búzapiacról jól szemlélteti a fenti
kérdéscsoportot. A szerzők számításaik eredményeképpen, amelyben egyaránt alkalmaztak árés külkereskedelmi adatokat, három rezsimet különböztettek meg az ár- és kereskedelmi
kapcsolatokat illetően. A rezsimek közül az egyik a szokatlanul nagyméretű magyar
árváltozásoknak felel meg, míg a 3. a szabályos – vagy ahogyan nevezték „tipikus” – nagy áru
adásvételű kereskedelmi folyamatoknak. Közgazdaságtani szempontból a legérdekesebb a 2.
rezsim, mivel olyan ár-összefüggéssel szemléltethető, amely teljesíti a gyakorlatban nagyon
ritkán megfigyelt egyár-törvényt. Előfordulása azonban ritkább, mint a „tipikus” rezsimé. A
kereskedett mennyiség viszonylag alacsony, ellenben a leggyorsabb a hosszú távú pályától való
eltérés kiigazítása.
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A mezőgazdasági árak időbeli eltérései
Az időben bekövetkező ármozgások adatokat szolgáltatnak azokról a változásokról, amelyek a
kereslet-kínálatban, a mezőgazdasági vállalkozások bevételeiben és a gazdasági
tevékenységekben következnek be. A szántóföldi növénytermesztésben az őszi betakarítás után
a termés mennyiségétől függően kialakul az egyensúlyi ár. Minden tényleges és lehetséges
termelő ennek alapján dönti el, hogy a következő évben mennyit termel. A döntéshez persze
korábbi adatokat is felhasználhatnak és rendszerint fel is használnak. A döntés eredménye a
következő évben az adott növény termesztésére felhasznált terület, amely meghatározza a
következő évi termést. Természetesen az időjárás valamekkora bizonytalanságot jelent. Ez az
eljárás a következő lépések időbeli sorrendjét jelenti:
1. kialakul a piaci ár, majd
2. a termelő megbecsüli a következő évi árat,
3. ez meghatározza a következő évi termést,
4. a kereslet-kínálat törvénye alapján kialakul az új piaci ár.
Ez a mechanizmus, amelyben jól látható módon a termelő árszámításán keresztül a piac
visszahat önmagára, a végtelenségig ismétlődik. Ez a visszahatás teszi a piacot dinamikus
rendszerré.
A 30. ábra bemutat egy hároméves trendet a havi méz ár esetén 2017–2019 között. Amint az
látható, ebben az időszakban az árak alapvetően stagnáltak. Azonban, ahogy szintén látható, az
árak korántsem voltak állandók. Ingadozások figyelhetők meg a lineáris trendvonalhoz képest,
melyek rövid távú ár-fluktuációkat jelentettek.
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30. ábra: A méz havi felvásárlási átlagára és lineáris trendje
Magyarországon 2017 és 2019 között
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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2019.

A rövid távú ármozgások adódhatnak a jövőbeli igények változásából, az időjárás hatásából,
politikai eseményekből, ideiglenes szállítási akadályokból stb. Ezek a rövid távú események
rövid távú zavarokat okozhatnak, melyek a 30. ábrán bemutatott ár-fluktuációkban
jelentkeznek. A trendek ezzel ellentétben hosszabb távú, stabilabb gazdasági változók
mozgásában nyilvánulnak meg.
Komoly vita folyik arról, hogy természetes ár-periódusok léteznek-e a mezőgazdaságban.
Tomek és Robinson (2003) szerint van rá bizonyíték, hogy a szarvasmarhapiacon egy ciklus
körülbelül 10–12 évig tart. Másképpen fogalmazva, 10–12 évig tart, míg a szarvasmarhaárak a
magas áraktól az alacsony árakig, majd visszaalakulnak. Ezzel szemben a ciklikus viselkedés
lehet egy hamis megnyilvánulása a keresleti és kínálati változásoknak, melyek hosszú
időszakok során ciklusként figyelhetők meg.
A trendelemzés másik elterjedt technikája a mozgóátlagolás módszere. Azért kapta ezt az
elnevezést, mert adott időintervallumra kiszámított idősorátlagok sorozata van időben eltolva.
Megfigyelhetjük a három időszak alapján számított átlagokat a 31. ábrán.
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31. ábra: A méz havi felvásárlási átlagára és a háromtagú mozgóátlagok
Magyarországon 2017-2019 között
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

x1átlag = (x1 + x2 + x3)/3

Ezután eltoljuk az átlagot egy időszakkal:

x2átlag = (x2 + x3 + x4)/3
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Figyeljük meg a két képlet közötti különbséget! Az első képletben az első három időszak
szerepel, míg a másodikban a 2., a 3. és a 4. időszak. Megállapítható, hogy minden egyes
középérték különböző (egymást követő) időszakokat jelenít meg, de átfedés van az egyes
időszakok között. A 5. táblázatban követhetjük az egyes értékek pontos kiszámítását is.

5. táblázat: A méz havi felvásárlási átlagaiból számított háromtagú mozgóátlagok
Magyarországon 2017-ben
Hónapok

Árak

Háromtagú mozgóátlagok

2017. január

731

-

2017. február

630

-

2017. március

912

-

2017. április

792

(731+630+912)/3= 758

2017. május

855

(630+912+792)/3= 778

2017. június

1 010

(912+792+855)/3= 853

2017. július

854

(792+855+1010)/3= 886

2017. augusztus

682

(855+1010+854)/3= 906

2017. szeptember

717

(1010+854+682)= 849

2017. október

780

(854+682+717)/3= 751

2017. november

903

(682+717+780)/3= 726

2017. december

822

(717+780+903)= 800

Forrás: KSH adatok alapján saját számítás

A rövid távú mozgóátlagok kiszámításához csak néhány időszakot használunk fel, így azok
aránylag gyorsan követik az árakban bekövetkezett változásokat. Ezért jól alkalmazhatóak arra,
hogy az árakban bekövetkezett elmozdulás (eltolódás) irányát gyorsan követni tudjuk. A mozgó
átlagok érzékenyek az árak változásaira, ezért ezek vizsgálatára jól alkalmazhatók, de a
hosszabb távú trendhatásokat nem tudják kimutatni.
Erre egy másik csoport, a hosszú távú mozgóátlagok alkalmasak. A 32. ábrán a három- és a
kilenctagú mozgóátlagok is fel vannak tüntetve. A háromtagú átlagok sárga, míg a kilenctagú
átlagok piros színnel vannak jelölve. Mivel a kilenctagú mozgóátlag hosszabb időszakot
jellemez, ezért kevésbé alkalmas az árakban történt rövid távú változások leírására. Ugyanakkor
alkalmazható az árak sokkal általánosabb mozgásának jellemzésére. Mivel ez a két átlagolási
eljárás az árak változásáról eltérő típusú adatot szolgáltat, ezért felhasználhatjuk az általuk
nyújtott útmutatásokat az árakra vonatkozó időbeli anticipációra.
A rövid és a hosszú távú mozgóátlagvonalak közötti kapcsolat alkalmazható arra, hogy adatokat
szerezzünk az árváltozások lehetséges irányváltozásairól. A mézárak esetében a rövid és a

56

hosszú távú mozgóátlagvonalak metszetei alkalmasak arra, hogy ezek alapján az árak
irányváltozásait elemezhessük.
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32. ábra: A méz havi felvásárlási átlagára három- és kilenctagú mozgóátlagokkal
Magyarországon 2017-2019 között
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

Tudjuk azt, hogy a rövid távú átlagok sokkal érzékenyebbek az árakban bekövetkezett véletlen
ingadozásra. Ezért nagyobb valószínűsége van annak, hogy a trendben irányvonal-váltás
következik be, amikor a rövid távú mozgóátlag vonala metszi a hosszú távú mozgóátlag
vonalát. Mindezt megfigyelhetjük a 33. ábrán.

33. ábra: A rövid- és hosszútávú mozgóátlagvonalak metszéspontjainak használata a
trendelemzésben
Forrás: Balogh (2016)

Az ábra bal oldalán a rövid távú mozgóátlag felülről metszi a hosszú távú mozgóátlagot. Mivel
a rövid távú mozgóátlag érzékenyebb az árak irányának változására, ezért ennek csökkenése
hamarabb követi az árak csökkenését összehasonlítva a hosszú távú mozgóátlaggal. Amikor a
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rövid távú mozgóátlag vonala felülről metszi a hosszú távú mozgóátlag vonalát, akkor ez annak
a jele, hogy a piaci árakban jelentős csökkenés következett be. Ennek az ellentéte is igaz, azaz
amikor a rövid távú trendvonal alulról metszi a hosszú távú trendvonalat, akkor a piacon
emelkedő ár-tendencia figyelhető meg. A fentiek ismeretében már a gyakorlatban is tudunk
trendelemzést készíteni. A 34. ábrán megjelöltünk néhányat az emelkedő és a csökkenő trendek
közül.

34. ábra: A méz emelkedő és csökkenő ártendjei 2017 és 2019 között
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

2017 novemberében a háromtagú mozgóátlag alulról metszette a kilenctagú trendvonalat. Ez
azt jelenti, hogy ettől az időponttól az árak változása emelkedő tendenciát mutatott. Hasonló
volt az árak mozgása négy hónappal később, amikor az ártrend ismételten emelkedni kezdett.
(Ezt azonban az ábrán nem jelöltük, mivel az árcsökkenés szinte azonnal áremelkedésbe fordult
át, így az ábrán nehézkes lenne jelezni.) Meg kell jegyezni, hogy 2018 novemberben magasabb
átlagértékek voltak (1032 Ft/kg), mint a négy hónappal azelőtti időszakban (903 Ft/kg), de a
trend emelkedése ekkor is bekövetkezett. A másik típusú trendmozgás is azonosítható az ábra
alapján. 2018 januárjában a háromtagú mozgóátlag vonala felülről metszette a kilenctagú
mozgóátlag értékeit, ami az árak mozgásában bekövetkezett csökkenő trendhatásra utalt. A
trendmozgásban történt következő jelentősebb csökkenés 5 hónap múlva látható 2018
júniusában, de ebben az esetben is meg lehet jegyezni ugyanazt, mint az emelkedő trendek
esetében, hogy az árak átlagos értéke a második csökkenés kezdetekor jelentősen kisebb volt,
mint az első csökkenő trend esetén (826 Ft/kg; 918 Ft/kg). A mozgóátlagok alapján
megfogalmazható az is, hogy a vizsgált időszakban az első trendváltásig lényegesen hosszabb
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idő telt el, mint a másodikig, majd később ismét hosszabb és növekvő periódusok következtek
a trendfordulókig.
Az eddigiek alapján megállapítható, hogy a mozgóátlagokkal készülő trendek alapján elvégzett
elemzés nem mindenre ad választ. Az egyik hátránya ennek az eljárásnak, hogy az árakban
bekövetkezett változást csak akkor képes jelezni, ha az már bekövetkezett, azaz előre nem
tudunk jelezni a segítségükkel. Tehát a múltbeli árak alapján nem tudjuk meghatározni a
következő időszaki árakat, mivel a mozgóátlagok csak bizonyos késéssel képesek követni a
jelenlegi árak alakulását. A másik hátrány az, hogy amikor az árak gyakrabban ingadoznak (ez
látható a vizsgált időszak második felében), a mozgóátlagolással számított adatok alapján nem
tudunk megfelelő előrejelzést adni a várható tendenciára.
A fentiek alapján megfogalmazhatjuk azt, hogy ez a típusú trendelemzés jól használható az
árváltozások irányának jelzésére, de nem nyújt elegendő tájékoztatást a trend időtartamával és
a potenciális árváltozás nagyságával kapcsolatban sem.
A mezőgazdaságban előállított termékek piaci megjelenésére jellemző az idényszerű jelleg, és
ezt általában követi az árak mozgása is. A növénytermesztésben általában objektív
időpontokhoz vannak kötve az agrotechnikai műveletek, mint a vetés és a betakarítás is (az őszi
árpát és búzát ősszel el kell vetni és nyáron le kell aratni, a cukorrépát tavasszal vetik és ősszel
szedik fel). Ez az úgynevezett kínálati szezonalitás. A mezőgazdasági termékek fogyasztása a
betakarításhoz képest pedig egy bizonyos időszakkal később történik. Ez pedig a keresleti
szezonalitás, amikor egyes termékekből jelentősen megnő a keresleti mennyiség (pl.: pezsgőt
újévkor, krizantémot halottak napján, halat karácsonykor). Az állattenyésztésben is
megfigyelhető ez az éven belüli ingadozás a különböző állatfajok esetében (pl.: a juhok
ellésének időzítése a báránykeresleti csúcsidőszakokhoz, az anyatehenek tél végi szezonális
elletése), ugyanakkor a sertés- vagy pecsenyebaromfi hízlalásnál a zárt rendszerű tartás miatt
kevésbé jelentkezik ez a hatás.
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35. ábra: Az alma havi felvásárlási átlagárainak idényszerű eltérései Magyarországon 2015 és
2019 között
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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Mivel a termékek ára szoros kapcsolatban van a termelés mennyiségével, ezért például az alma
esetében a 35. ábrán láthatóan a júniusi és júliusi viszonylag magas ár elkülönül az év többi
időszakától. Ez azt jelenti, hogy 2015 és 2019 között az alma ára minden évben – évenként
eltérő mértékben – az előző időszakokhoz képest ebben a két hónapban jelentősen
megemelkedett Magyarországon. Ennek az alapvető oka az, hogy a Magyarországon termelt és
betárolt alma tavasz végére már elfogyott, és a külföldről behozott ára jóval magasabb volt. A
nyár folyamán már fokozatosan megjelent a piacon a hazai előállítású nyári alma, majd az ősz
folyamán már be is takarították az összes hazai termést. Általános esetben a betakarítás után a
termény ára folyamatosan nő a következő betakarítási időszakig. A két időszak közötti
árkülönbség magában foglalja a raktározási költséget.
A következőkben az idényszerű kínálat modellje egy gabonaféleség példáján látható a 36.
ábrán. A modellel kapcsolatos előfeltevések a következők: csak a kínálat szezonszerű, a kereslet
nem követi ezt a rendszerességet.

36. ábra: Az idényszerű kínálat modellje egy gabonaféleség példáján
Forrás: Balogh (2016)

Azt feltételezzük, hogy egy évben három időszak lehetséges. Az aratás az első idényben
történik, majd tárolhatják vagy értékesíthetik is azt mind a három időszakban. Idényenként
külön kínálati görbéink vannak (S1, S2, S3). A kínálati görbe rugalmatlanabbá válik a készletek
csökkenése után. A fenti ábra alapján megállapíthatjuk, hogy az árak aratás után a készletezési
költségekre visszahatva emelkednek. A készletezési költség tartalmazza a közvetlen
költségeket, a kockázati prémiumot és a kényelmi jövedelmet is.
A következőkben a gabonafélék normál idényszerű ármozgását tekintjük át a 37. ábra alapján.
Először a félig tárolható termékek esetében vizsgálódunk, és feltételezzük azt, hogy a
készleteket értékesíteni kell az új idény előtt. A bal oldali ábrán az árak nőnek a készletezési
költségekkel. Amikor a következő időszak közeledik, a készleteket felszámolják, és az árak
azonnal lecsökkennek a következő idény aljára.
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37. ábra: Az idényszerű kínálat modellje
Forrás: Balogh (2016)

A jobb oldali ábrán a tárolható termékek esetében elemezzük az idényszerű mozgást, ahol
feltételezzük azt, hogy a készleteket át lehet vinni az új időszakra. Tisztában kell azzal lenni,
hogy a készletezés befolyásolja az árakat.
Abban az esetben, ha nagy a termés a készlethez képes, akkor a készleteket megszüntetik,
mielőtt az árak elkezdenek esni az új aratás miatt és a szabályos ármozgás megmarad. Ellenben
ha kicsi a termés a készlethez képes, akkor az árak magasabbak, mint a normál aratási árak.
Ezután több készletet visznek át a másik évre. Ekkor már az új árakat a készletek határozzák
meg jobban, nem pedig az új aratás nagysága, és ez már eltér a megszokott ármozgástól.
A sertés esetében, ha a nagy sertésállomány miatti túlkínálat lenyomja a sertésárakat, a
tenyésztők csökkenthetik kocáik számát, ami a sertésállomány visszaesését eredményezi. Az
alacsony állatállomány miatt csökken a kínálat, magasra emelkedik a sertés piaci ára, ez
visszaállítja a tenyésztési kedvet, a gazdák ismét növelik a kocák számát, amit a sertésállomány
felfutása követ. A megnövekedett állomány ismét lenyomja a sertésárakat, és a ciklusmozgás
tovább folytatódik. A fenti folyamat a sertésciklus, amelynek két fázisa van, az egyik a felfelé
tartó fázis, amikor a termelés bővítésének fázisa a magas árra történő reakció, de ennek vannak
biológiai korlátai. A másik a lefelé tartó fázis, ahol az állatkivágások fázisa az alacsony árra
történő reakció, és ennek nincs biológiai korlátja. Ez általában rövidebb, mint a felfelé tartó
fázis. Ez a ciklikus változás elsősorban akkor nyerhet teret, ha a sertésállomány meghatározó
része kistermelők, családi gazdálkodók, háztáji gazdaságok birtokában van. Manapság a hazai
sertésállomány döntő hányadát már közép- és nagyüzemek tenyésztik, amelyek tervszerű
gazdálkodást folytatnak és kisebb árváltozások egyáltalán nem befolyásolják a termelési
volumenüket.
Kövesi (1973) még arról írt, hogy a sertésciklusok általában három–négy éves periódusokban
ismétlődnek. A ciklusok tartamát befolyásolják a hízlalási módszerek, a hízlalási átlagsúly és a
sertésfajták. A sertésciklusok meghatározott mechanizmus szerint zajlanak le. E mechanizmus
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lényegét a következőképp foglalja össze. A takarmányárak növekedésével az élő sertés ára és a
takarmányár közötti arányok romlanak, s ennek folytán csökken a termelés jövedelmezősége.
A sertéstartó gazdák erre felelve a termelést csökkentik, így az élősertés-kínálat csökken. A
termelés csökkenése maga után vonja a takarmány iránti kereslet csökkenését, ami a
takarmányárak eséséhez vezet. A csökkent élősertés-kínálat az élő sertés árának növekedését
idézi elő. Kornai (1981) tanulmányában rávilágított arra, hogy még a szocialista gazdálkodás
körülményei között sem szűnt meg a sertésciklus. Bródy (1983) alapvető munkáját követően a
ciklusok tanulmányozása új lendületet vett. A piacok dinamikus tulajdonságait leíró,
úgynevezett pókhálómodellek egyik legfontosabb eleme annak vizsgálata, hogy a termelők
miként becsülik meg a termék jövőbeni árát. Ezek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy
a családi gazdaságok ár-előrejelzésében sokkal nagyobb szerepet kap a hatodik érzék, az
ösztönösség, mint az átgondolt, elemző vállalkozói gondolkodás.
A piaci folyamatok szabályozásának szakértői már évtizedek óta vizsgálják az árak ide-oda
mozgásának és a sertésciklusnak a kialakulását. A késedelmes felzárkózás pókhálóelmélete
(cobweb theorem) a reprezentatív közgazdaságtani irodalomban a mai napig megtalálható.
A pókhálóelmélet alapjait 1930-ban három szerző rakta le: az amerikai Schultz (1930), a
holland Tinbergen (1930) és az olasz Ricci (1930). Coase és Fowler (1937) megállapították,
hogy a piaci értesülés hiánya befolyásolta a ciklus viselkedését. A termelőknek nehéz pontosan
előre jelezni, hogy a húsipar hogyan hat vissza a kínálatra, és hogy hogyan szabályozza
termelését rövidtávon, abban az esetben, ha a kereslet miatt állandó szinten tartott
sertésállomány az idők folyamán ingadozik. Ezekiel (1938) feltételezte, hogy a vizsgált áruk
kínálata rövidtávon teljesen rugalmatlan, azaz a „figyelembe vett periódust olyan rövidnek lehet
venni, hogy a perióduson belül a rendelkezésre álló kínálaton ne lehessen változtatni, mint
például a gyapot, krumpli kínálata, amint az évi termelést betakarították”. Feltételezte: hogy az
árak és mennyiségek rekurzív módon kapcsolódnak az oksági láncban.
A naiv árvárakozások nem láthatók pontosan előre, mivel a farmereknek sokrétűbb elvárásaik
vannak. Ezek a következők lehetnek például: ártámogatás, árinformációs rendszerek adatai,
saját előrejelzések és a határidős piacok. További korlát az, hogy a tervezett és a véghezvitt
termelés nem esik egybe. Ugyanakkor a kereslet és a kínálat időben nem változatlan és a
termelés alkalmazkodása sem szimmetrikus.

A minőség és az ár összefüggései
A közgazdaságtanban általában azzal a feltételezéssel élnek, hogy az adott termékek homogén
minőséggel rendelkeznek. Ennek az ellenkezőjéről azonban az esetek többségében nagyon
könnyen meggyőződhetünk, hiszen két fejes saláta sem egyezik meg teljesen egymással. Az
egyes termékek különbözősége gyakran azonnal és egyértelműen megfigyelhető, hiszen egy
Holstein-fríz tehén vagy egy Charolais tehén, egy csemegekukorica vagy egy árukukorica egy
fajba tartoznak és alapjaiban véve egyfajta terméket jelentenek. Ugyanakkor jelentős
különbségeket mutatnak, hiszen a példaként említett termékek másfajta felhasználást
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eredményeznek. Az egyik marhát a tejéért, a másikat a húsáért tenyésztik, az egyik kukoricát
humán táplálkozásra, a másikat takarmányozásra vagy ipari feldolgozásra termesztik.
Tegyük fel, hogy a vásárló téliszalámit kíván vásárolni, és két fajta közül választhat. Mindkét
szalámi külső fizikai tulajdonságait (mint például a szín, márványozottság, illat stb.) tekintve
nagyon hasonlít egymáshoz. Azonban amíg az egyik szalámi bors felhasználása nélkül és
csípmentes paprikaőrleménnyel, addig a másik bors és erőspaprika hozzáadásával készült
csípős szalámi. Abban az esetben, ha a fogyasztónak nem nyílik lehetősége megkóstolni a két
különböző szalámit, s nem rendelkezik pontos felvilágosítással a csípősség mértékéről, a két
szalámifajta közötti különbséget csak akkor ismeri meg, ha azokat már megvette.
Tegyük fel, hogy a vásárló hűtőszekrényt kíván vásárolni. A műszaki kereskedésben az eladó
két modellt ajánl a figyelmébe, melyekről a vásárló egyből meg tudja állapítani azok méretét,
elrendezését, tömegét, energiafogyasztását és valamennyi jelentős tulajdonságát.
A fenti két példa rámutat arra, hogy a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek esetében a
különböző tulajdonságú, illetve minőségű termékek csak nagyon nehezen különíthetők el
egymástól. A várható minőség megismeréséhez vagy utánajárás, vagy pedig próbavásárlás
szükséges, ami mindenképpen időt és energiát emészt fel, vagyis tranzakciós költséggel jár.
Ezen tranzakciós költségek csökkentése érdekében a mezőgazdasági és élelmiszeripari
termékek jelentős részét minőségi osztályokba sorolják, vagy hivatalos minőségi jelzéssel látják
el.
A termelői nyerstej Magyarországon a higiéniai paraméterei (összes mikrobaszám, szomatikus
sejtszám, erjedésgátló tejidegen anyagok, Staphylococcus aureus baktérium szám) alapján két
minőségi csoportba sorolható, mely alapján lehet extra, vagy osztályon kívüli tej.
Értelemszerűen a termelők a magasabb árat az extra minőségű tejért kapják. A tranzakciós
költség ebben az esetben azzal csökkenthető, hogy az objektív paraméterek alapján minőségi
kategóriákba sorolt terméket a felvásárló már előre beárazza.
Az élelmiszerek körében egy másik bevett gyakorlat az ilyenfajta tranzakciós költségek
csökkentésére a címkézés. Az élelmiszerek csomagolásán található címkék kötelező, illetve
egyéb adattartalma segíti a vásárlókat az eligazodásban, többek között olyan adatok
biztosításával, amelyek nem, vagy csak nehezen mondhatók meg az adott termékről. Ilyen
adattartalom többek között az összetevők, a tápanyag- és energiatartalom. Ezek mind olyan
tájékoztatással szolgálnak a fogyasztók számára, amelyek befolyásolhatják őket a vásárlási
döntésükben. Egy egészségtudatos vásárló az alacsonyabb tápértékű alternatívát fogja
választani, egy ételallergiában szenvedő pedig az adott allergéntől mentes terméket. A
termelők, illetve a gyártók a címkézést sokszor marketingeszközökként is használják, jól
láthatóan feltüntetve az előállítási módot (például bio-élelmiszer), vagy az egyéb, vásárlást
ösztönző adatokat (például bornál egy adott versenyen szerzett helyezés), melyek mind
hozzáköthetők a termék minőségéhez. Az adott termékek egyedülálló minőségét hivatottak
tanúsítani a különböző minőségi védjegyek is. Magyarországon is számos ilyen, élelmiszereket
tanúsító védjegy létezik, melyek közül sokat állami szervek (például minisztériumok)
gondoznak, de akadnak olyanok is, amelyeket termelői vagy egyéb piaci szereplők
csoportosulása.
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6. táblázat: Fontosabb minőségi védjegyek Magyarországon

Forrás: Török (2016)

Nyilvánvalóan a faggyúszegény marhahús magasabb áron fog elkelni, mint a faggyús,
ugyanakkor az alacsonyabb ára miatt a faggyúsabb húsnak is meglesz a maga vásárlói köre. A
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékeknél jelentkező minőségi igényeket a kínálati oldal
megpróbálja követni még a végső fogyasztók elérése előtt, feltételezve a leginkább keresett
minőségi paramétereket. Ilyen minőségi előválogatást figyelhetünk meg a rizs piacán is, ahol a
kereskedelmi forgalomba A és B minőségű termékek kerülnek aszerint, hogy a standardizált
paramétereket eléri-e az áru, vagy sem. Ugyan táplálóértékét tekintve semmiféle különbség
nincs az A és a B kategóriájú rizs között, azonban a fogyasztók egy jelentős hányada a kevesebb
szemtörmeléket és idegen anyagot (pl. apró kavics) tartalmazó árut választaná. Ennek
következtében a két különböző minőségi osztályba tartozó rizs elkülönítve, a csomagoláson
megfelelően jelölve kerül a kereskedelmi forgalomba.
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek tulajdonságai tehát nagymértékben
különbözhetnek egymástól. Többek között az alak, méret, szín, illat, víztartalom, hústartalom,
zsírtartalom, cukortartalom, fehérjetartalom mellett a különböző jellemzőkkel bíró termékek
különböző árral is rendelkeznek, ami nagyon gyakran összefügg az adott termék minőségi
besorolásával. Ugyan a termékek árait tekintve gyakran jelentős fluktuáció figyelhető meg, a
különböző minőségi osztályok egymáshoz viszonyított árkülönbségei azonban sokkal inkább
állandónak tekinthetők. Ebből következően a minőségi osztályok, illetve a termékek azokba
való besorolása jelentős ráhatással van a termékek áraira.
A NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet Piaci Árinformációs Rendszeréből származó adatok
alapján elmondható, hogy a termelői nyerstej felvásárlási ára jelentősen változott 2019 során,
és a két minőségi osztály egymáshoz viszonyított ár-aránypárai sem tekinthetők állandónak. Az
extra minőségű tej ára viszonylag stabil volt, a legalacsonyabb és legmagasabb ár között
mindössze 7% eltérés van, míg az osztályon kívüli tej esetében az árkülönbség 39%-ot tesz ki.
Az év első felében közeledett, majd a nyár folyamán távolodott, azt követően ismét záródott a
két diagram közötti eltérés.
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38. ábra: Az extra és osztályon kívüli minőségű tej árainak alakulása Magyarországon 2019-ben
Forrás: NAIK AKI adatok alapján saját szerkesztés

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek minőségi osztályokba való sorolását
nagymértékben megnehezíti, hogy gyakran még a termékek legfontosabb jellemzői is
folyamatosan változnak, ugyanakkor a minőségi rendszereket egy racionális számosságú
minőségi ismérvekből álló kitételrendszer alapján kell megszabni. Könnyen belátható, hogy
például az Európai Unióba irányuló magyar kivitel tárgyát képező mezőgazdasági termékeknek
is meg kell felelniük a közösségi élelmiszerjogi, növényvédőszer-használati, -engedélyezési, forgalmazási, állategészségügyi, állatvédelmi stb. szabályoknak.
Egy élelmiszeripari termék esetében egyes minőségi tulajdonságok csak annak elfogyasztása
után válnak teljesen egyértelművé a fogyasztó számára, így a minőségi rendszereknek
alapvetően azokat a minőségi jellemzőket kell magukban foglalniuk, amelyek a fogyasztó
számára a legfontosabbak. Mivel azonban a termék számtalan minőségi jellemzői közül sokszor
mást tart fontosnak az eladó, mást a vevő, és olykor a vásárlók is különböző
terméktulajdonságokat preferálnak, egy hitelt érdemlő és mindenki számára elfogadható
minőségi rendszer megadása meglehetősen nagy kihívásokat rejt magában. Mindezt tovább
árnyalja, hogy amíg egyes terméktulajdonságokat kifejezetten olcsón meg lehet mérni (például
tömeg, űrtartalom), addig vannak olyan minőségi paraméterek, amelyek a fogyasztóknak sokat
jelentenek, de azok pontos kimutatása igencsak költséges (például toxintartalom, antioxidánsok
jelenléte stb).
Az egységes minőségi osztályozásnak, illetve standardoknak a bevezetése számos előnnyel jár,
amelyeket
alapvetően
az
árazásban,
illetve
a
működésben
bekövetkező
hatékonyságnövekedéssel lehet jellemezni. Az alábbiakban a minőségi osztályok előnyei
kerülnek felsorolásra.
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Árazási hatékonyság:
1. A minőségi osztályok megnövelik az árakat bemutató piaci hírek jelentőségét: Egy adott
termékcsoport ára meglehetősen széles tartományban mozoghat, így ennek az ismerete
nem igazán jelent előnyt a termelőnek a termelési és értékesítési döntéseinek
meghozatalában. Azonban ha arról is rendelkezik értesüléssel, hogy egy jól
meghatározott minőségi paraméterekkel rendelkező, szűkebb termékszortiment milyen
piaci árral rendelkezik az adott időszakban, az már kézzel fogható segítséget jelent a
számára.
2. Megnövelik az árképzés pontosságát: Ha a termékek egy jól meghatározható, homogén
minőségi jellemzőkkel rendelkező osztályba rendszerezhetők, akkor az árazás
jelentősen leegyszerűsödik, s az árak kialakításakor egyre kevésbé kell az átlagárat
alapul venni.
3. Megnövelhetik a piaci verseny mértékét: Ha létezik egy jól bejáratott és elfogadott
minőségi osztályozás, akkor a vevőnek kevesebb energiát kell fordítania a megvásárolni
kívánt termék minőségének személyes ellenőrzésére. Ez pedig megnöveli az adott
termék eladhatóságának földrajzi korlátait, aminek köszönhetően több vevő és eladó is
megjelenhet a piacon, így növelve a versenyt.
4. Elősegítik az adott kínálat hatékony elosztását a különböző minőségi igényű keresletek
között: Különböző minőségi osztályú termékekre más-más kereslet mutatkozik (például
friss fogyasztásra vagy feldolgozásra szánt gyümölcs, zöldség), s amennyiben a
minőségi osztályba való soroláskor már megtörténik a termék szelekciója, a különböző
igényű vevőknek már nem kell azzal foglalkoznia.
5. Hatékonyan összegyűjtik a kínálattal és kereslettel kapcsolatos, illetve az árak
kialakításához szükséges adatokat: Ha egy adott terméknek a minőségi skálája széles,
akkor minőségi osztályok hiányában is biztosan lesz árkülönbség a különböző minőségű
termékváltozatok között. Az árkülönbség megállapításához azonban az adott termék
minőségének vizsgálata szükséges a keresleti és kínálati viszonyok figyelembevétele
mellett. Mindennek pedig költsége van, amelyet a minőségi osztályok kiváltanak.

Működési hatékonyság:
1. A minőségi osztályok lecsökkentik a tranzakciós költségeket azáltal, hogy nem kell
minden egyes vásárlási döntés előtt az ár és a minőség feltérképezésre időt és pénzt
áldozni. Ennek természetesen az a feltétele, hogy a minőségi osztályok azokat a
szempontokat vegyék figyelembe, amelyek a vásárló számára is fontosak. A
búzaosztályozási rendszer példáját figyelembe véve amennyiben a gabonakereskedő
elfogadja, hogy a termék az előre meghatározott és standardizált sütőipari minőségi
paramétereknek megfelel, akkor már csak az árban kell megegyeznie a termelővel. Ez
utóbbit pedig nagymértékben befolyásolja az adott minőségű gabona világpiaci ára,
amit már csak a földrajzi távolságokból fakadó szállítási költségekkel kell kiigazítani.
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2. A minőségi osztályok megnövelik annak a lehetőségét, hogy a vásárlási műveletek a
személyes minőségi vizsgálat nélkül történjenek. Az árutőzsdéken kereskedett termékek
üzletkötéseikor a vevő nem győződik meg személyesen a termék minőségéről, hanem
megbízik abban a standardizált minőségi rendszerben (standardizált kontraktus), amibe
a terméket a tulajdonságai alapján besorolták.
3. Elősegítik a specializációt. Annak következtében, hogy a minőség alapján a termék
differenciálása megtörténik, s ezzel párhuzamosan az árakban is szemmel látható
különbségek fedezhetők fel, lehetővé válik, hogy a termelők ezek függvényében hozzák
meg a termelési döntéseiket. A magasabb minőségi osztályba sorolható termék
előállítója így joggal várhatja el, hogy az értékesítéskor ártöbbletet tudjon majd
létrehozni.
4. Az egységes osztályozás lehetővé teszi, hogy több optimális értékesítési csatorna is
létrejöhessen a termelő és a fogyasztó között. Az alacsonyabb minőségű termék
megvásárlására lehetőség van az általános élelmiszerboltokban, míg a magas minőségű
termékek jellemzően a specializált boltokban kaphatóak.
5. A minőségi osztályok lecsökkentik azokat a költségeket, amelyek abból fakadnak, hogy
lényegtelen minőségi tulajdonságokat kelljen hirdetni. A legfontosabb minőségi
paramétereken alapuló standardok átveszik ezt a szerepet, s erre már nem kell külön
erőforrást pazarolni, ami miatt a piac hatékonyabbá válik.
6. Egy közvetett előnye a minőségi osztályoknak, hogy a fent bemutatott árversenynövekedés következtében hozzájárulnak a technológiai innovációkhoz, illetve egyéb,
költségcsökkentő folyamathoz.
Egy adott minőségű termékre a kereslet árrugalmassága meglehetősen alacsony, ha az ügylet
csak kis mennyiséget érint, ugyanakkor nagyobb mennyiségek esetében már igencsak magas
az árrugalmasság. Ilyen eset akkor fordulhat elő, amikor egy adott minőségű, meghatározott
paraméterekkel rendelkező termékre egy nagyobb megrendelés érkezik. Jellemző példa lehet
erre az, amikor Törökország megszüntette a Magyarországot is érintő élőállat-import tilalmát,
a vágásérett marhákra, akkor hirtelen igen magas kereslet jelentkezett, ami jelentősen
megemelte azok árát.
Az, hogy egy adott termék rövidtávon melyik minőségi csoportba fog tartozni – s ebből
kifolyólag milyen ártöbbletre vagy diszkontra számíthat –, a mezőgazdaság esetében leginkább
olyan külső tényezőktől függ, mint az évjárathatás klimatikus összetevői vagy az egyes
betegségek, fertőzések hatásai.
A minőségi ártöbbletben hatalmas hullámzás is elképzelhető, a kínálat elég nagy visszaesése
egy meghatározott minőségi paraméterekkel rendelkező termék esetében – amelyre jelentős és
állandó kereslet van, így annak kifejezetten alacsony az árrugalmassága – jelentősen
megemelheti annak a terméknek az árát. A magyarországi cukorgyárak többségének bezárása
után a kristálycukor ára jelentős áremelkedést mutatott, hiszen a lakosság cukorfogyasztása nem
csökkent a kínálati oldal brutális visszaesése után sem. A kialakult helyzetből így a
cukorimportőrök, illetve az egyetlen megmaradt magyar cukorgyár profitálhatott.
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Számos különböző eset előfordulhat, de azok közül a leggyakoribb az, amikor a kereslet
sokrétű, a minőségi eloszlás pedig változó. Ilyenkor a minőségi osztályoknak akkor van
létjogosultsága, amennyiben a piacok szegmentáltak. A gyakorlatban számos mezőgazdasági
és élelmiszeripari termék esetében figyelhető meg ez a felállás, hiszen a legtöbb zöldség- és
gyümölcsféle esetében elmondható, hogy a kereslet különnemű, a minőségi eloszlás pedig
időben változó. A különböző minőségi osztályoknak megvan a saját maguk kereslete, így az
egyes osztályok csak korlátozottan helyettesíthetik egymást. A minőségi osztályozás így itt
segíthet abban, hogy a kereslet és a kínálat optimális szinten találkozzon egymással. Ezeknél
az ügyleteknél az árak és a mennyiségek minden minőségi osztályban az pillanatnyi piaci
folyamatok eredményeként alakulnak ki.
Különösen a friss, nem feldolgozott mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek esetében
megkerülhetetlen tényező a természetes minőségromlás. Ugyan a technikai színvonal
emelkedése során a minőségromlás gyorsasága jelentősen csökkenthető, például hűtőházak,
hűtőkamionok, de az ilyen áruk esetében a minőségromlás természetes velejárója a
termékeknek. Joggal merül fel a kérdés, hogy a minőségi osztályokba sorolás mikor optimális,
hiszen elképzelhető, hogy az a termék, amely a termelő telephelyét elhagyva még kiváló
minőségű volt, mire a fogyasztóhoz kerül, már kívánni valókat hagy maga után. Azok a
termékek, amelyek időben és térben is nagy utat tesznek meg a termelőtől a fogyasztóig, például
tengeri halak, tenger gyümölcsei, déli gyümölcsök különösen érzékenyek erre, hiszen a
termelők így nehezen motiválhatók a magas minőségű végtermék előállítására, ha azokat a
marketinglánc végén csak alacsonyabb minőségű termékként lehet értékesíteni.
A mezőgazdasági termékeknek, illetve az élelmiszereknek számos minőségi dimenziója létezik,
amelyek relevanciájukat tekintve különböznek a fogyasztók és a termelők számára. A minőségi
osztályok mégis kísérletet tesznek ezeknek az együttes figyelembevételére, noha néha már a
paraméterek meghatározása és azok mérése is nehézségekbe ütközik. Vannak olyan minőségi
ismérvek, amelyek kifejezetten tárgyilagosan és könnyen megmérhetők, mint a tömeg, az
olajtartalom vagy víztartalom stb. Vannak azonban ennél sokkal szubjektívebb paraméterek is,
mint a porhanyósság, zamat, illat vagy ízletesség. Ezek alapján pedig nem lehet egységes,
mindenki által elfogadott minőségi besorolást végezni.
Az eredeti hategyenletes modellből három egyenlet segítségével vázoljuk fel a szektorok
közötti ár-összeköttetéseket. Az élelmiszerek összevont kereskedelmi szintű kereslete inverz
formában a következőképpen írható fel:

P = D-1(Q, Y),

ahol P az élelmiszerek fogyasztói ára, amely lehet a fogyasztói árindex élelmiszer-komponense,
Q az aggregált élelmiszer-fogyasztás és Y a keresletre ható egyéb változók, például a
jövedelem, a lakosság száma, más jószágok, szolgáltatások árai.
Az agrárvállalkozási vagy mezőgazdasági szintű származtatott keresleti függvény az alábbiak
szerint írható fel:
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PA = DA-1 (A, P, PB),

ahol PA a mezőgazdasági árindex, A az összesített farmkibocsátás, P az élelmiszerek fogyasztói
ára és PB a mezőgazdasági- és marketingráfordítások (amelyek segítségével A-ból Q lesz)
árindexe. Jegyezzük meg, hogy PA többek között függ a kereskedelmi szintű keresleti
függvénytől. A mezőgazdasági termékek származtatott keresletét szintén befolyásolhatják e
termékek nemzetközi kereskedelme, kivitele illetve behozatala.
A farmszintű kínálatot a következőképpen írhatjuk le:

A = A(PA,t–1, X)

ahol, X a kínálatra ható tényezők és PA,t–1 a ráfordítások késleltetett ára.
A három egyenlet segít megérteni, hogy a termelők által kapott árat sok tényező befolyásolja,
amelyek részben a mezőgazdaságon belülről, részben a gazdaság más szektoraiból vagy a
nemzetközi gazdaságból származnak. A mezőgazdasági termékek iránti aggregált kereslet függ
a nemzeti jövedelemtől és a lakosság számától, míg a mezőgazdasági termékek kínálata a
felhasznált ráfordítások ellenértékétől. Nyilvánvaló, hogy az erőforrások többsége a
mezőgazdasági szektoron kívülről, a gazdaság más ágazataiból származik. Ilyen például a tőke
költsége, vagy másképpen fogalmazva a kamatláb. Az új, termelékenységet javító technológiák
szintén fontos tényezői a mezőgazdasági kínálat változásainak. Az új technológiák a kutatástól,
illetve azokból származó eredményektől függnek. A kutatásba és fejlesztésbe történő magán-,
illetve állami forrásokból történő beruházások pedig egyaránt függnek gazdasági és politikai
döntésektől.

Összefüggések a mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági árak között
A mezőgazdasági termékeknél gyakran az un. árdiszparitás esete áll fenn, vagyis a termékek
árában foglalt jövedelem kisebb, mint más ágazatok termékeinek esetében. Már kisebb
árváltozás is könnyen veszteségessé teheti a termékértékesítést. A mezőgazdasági árak
általános szintjét érintő változásoknak egyaránt lehetnek gazdasági és politikai
következményei. A mezőgazdasági termelők gazdálkodásának sikerei vagy kudarcai részben
kapcsolódnak a feltételes árváltozásokhoz. Például a növekvő mezőgazdasági árak lehetővé
teszik a gazdálkodóknak, hogy visszafizessék kölcsöneiket, ha a kamatlábak nominálisan
változatlanok. A defláció ezzel szemben általában reál jövedelemtranszfert jelent a
kölcsönfelvevőktől a hitelezők irányába. A mezőgazdasági termelők döntően hitelfelvevők,
különösen azok, akik újonnan lépnek be az ágazatba, vagy bővíteni szeretnék tevékenységüket.
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A mezőgazdasági árak szintjének változásait úgy is elemezhetjük, mint amelyek az aggregált
keresletben és kínálatban bekövetkezett változások eredményei. Most azonban nem az egyes
mezőgazdasági termékek (például napraforgó) és a végső fogyasztási cikk (például étolaj)
közötti kapcsolatokra vagyunk kíváncsiak, hanem az aggregált szektorokra.
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39. ábra: A fogyasztóiár-index és az élelmiszerek fogyasztási árindexének bázis szemléletű
alakulása Magyarországon 2000 és 2019 között (2000. év adata = 100)
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

A 39. ábra a fogyasztói árindexnek és az élelmiszer fogyasztói árindexének bázis szemléletű
alakulását mutatja Magyarországon 2000 és 2019 között. Az ábrából néhány egyszerű
következtetést levonhatunk. A kétezres évet bázisnak tekintve mindkét árindex
természetszerűleg emelkedett. 2005-től kezdődően az élelmiszerek fogyasztóiár-indexe
meghaladta és távolodott az általános fogyasztóiár-indextől.
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40. ábra: A fogyasztóiár-index és az élelmiszerek fogyasztási árindexének lánc szemléletű
alakulása Magyarországon 2000 és 2019 között (előző év adata = 100)
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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A 40. ábrán minden esetben az előző év adatát tekintettük 100 egységnek, így lánc
viszonyszámokat képeztünk. Egyrészt, noha az árindexek jelentősen ingadoztak, de mind az
általános fogyasztói, mind az élelmiszer-fogyasztói árindex csökkenő trendet mutatott a
vizsgált időszakban. Másrészt az élelmiszerek fogyasztói árindexe jobban ingadozott, mint a
fogyasztói árindex. Végezetül az élelmiszerek fogyasztói árindexe több mint kétharmad
arányban volt magasabb (13 esetben a 19-ből), mint a fogyasztói árindex.
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41. ábra: A mezőgazdasági termékek termelőiár-indexei és trendje Magyarországon 2015 és 2019
között (előző év azonos hónapjának adata = 100)
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

Hasonlóan az élelmiszerek fogyasztói árindexéhez, a mezőgazdasági árindexek némileg jobban
ingadoznak, mint a fogyasztói árindexek. Ez egyrészt magyarázható azzal, hogy a fogyasztói
árindex a benne lévő összes árindex mozgását összevontan tartalmazza. Másrészt a
mezőgazdasági árak mozgása jobban kitett a mezőgazdasági termelés éves ingadozásainak.
A 7. táblázat az egyes kiadási főcsoportok arányát mutatja a fogyasztói árindex kiszámításánál
az átlagos és a nyugdíjas háztartások esetében. Láthatjuk, hogy 2019-ben a szolgáltatások (27,7
százalék) után az élelmiszerekre fordított kiadások szerepelnek a legnagyobb súllyal (26,2
százalék) a fogyasztói árindex kiszámításánál. Az élelmiszerek aránya a nyugdíjas háztartások
esetében valamivel magasabb (27,8 százalék).
7. táblázat: A fogyasztási kiadások megoszlása kétféle fogyasztói kosárban

a)

A gyógyszerek és gyógyáruk ebbe a csoportba tartoznak.

Forrás: www.ksh.hu (2019)
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A fogyasztói árindex (az élelmiszerek fogyasztói árindexe is) minden hónapban három bázishoz
viszonyítva készül. Az előző év decemberéhez viszonyító index az év során a tárgyhónappal
bezárólag bekövetkezett árváltozások összességét mutatja be. A közvetlenül előző hónaphoz
viszonyító indexben az árszínvonal egy hónap alatt bekövetkezett változása, az infláció
tárgyhavi üteme tükröződik. Az előző év azonos hónapjához mérő index a 12 hónap alatt az
árakban bekövetkezett változásokat összevontan tartalmazza. Ilyen módon ez az árindex
hosszabb időtávon érzékelteti az áralakulást. A fogyasztói árindexet éves átlagban is
kiszámolják.
A mezőgazdasági árindex a mezőgazdasági termelőktől további értékesítésre vagy
feldolgozásra felvásárolt, valamint közvetlenül a lakosságnak fogyasztásra (piacon) eladott
mezőgazdasági termékekért a termelőknek kifizetett árak a bázisidőszak éves átlagáraihoz
viszonyított változásait mutatja. A mezőgazdasági árindex kiszámításának bázisául jelenleg az
előző év, illetve a 2000. év szolgál.
Az elemzők és a termelők számára fontos tájékoztatásként szolgálhat még a mezőgazdasági
ráfordítások árindexe, amely a mezőgazdasági ráfordítások árainak változását mutatja.
Pontosabban a mezőgazdasági árindex nemcsak az ipari, hanem a mezőgazdasági eredetű
(például vetőmag, takarmány) termékek és szolgáltatások árindexeit is tartalmazza.
Az árindexek kiszámításával kapcsolatos kérdések három nagyobb csoportba oszthatók. Az
első gond az index összetétele, azaz hogy milyen termékek kerüljenek bele az indexbe. A
fogyasztói árindex kiszámításának egyik fontos célja, hogy mérje a megélhetési költségek
változását. A társadalmi szerkezet, a fogyasztói kiadások szerkezetének átalakulása
következtében a megélhetési költségek összetétele változik. Az elemzők számára ezért időnként
felmerül a kérdés, hogy milyen új termékeket vegyenek figyelembe, illetve hagyjanak ki az
index kiszámítása során. A második kérdés a bázisperiódus megválasztása. Gyakran nemcsak
az előző időszakhoz (hónap, év) viszonyított változásra vagyunk kíváncsiak, hanem egy
hosszabb periódushoz képest bekövetkezett változás érdekel bennünket. Ebben az esetben
bármilyen időszak kiválasztása önkényesnek tűnhet. A bázis meghatározása sokszor
kapcsolódhat például valamilyen történelmi (2. világháború vége), politikai (politikai
rendszerváltoztatás) vagy gazdasági (gazdasági válság) fordulóponthoz. A harmadik kérdés a
súlyozás megoldása. Előfordulhat, hogy a mennyiségi súlyok más időszakra vonatkoznak, mint
az áradatok. A mezőgazdasági termékeknél a piacra került mennyiség sokszor nem egyezik
meg a ténylegesen elfogyasztott mennyiséggel, mivel a háztartások egy része saját termelésű
terméket is fogyaszt. Hasonló gond merülhet fel a mezőgazdasági üzemeken belül, ahol saját
termelésű erőforrást használnak fel a termelés során. Ezek a sajátosságok különösen a fejlődő
országok esetében lehetnek jelentősek, ahol nagy az önellátó gazdaságok aránya.
Az agrárollót a mezőgazdasági termelői árindex és a mezőgazdasági ráfordítások
hányadosaként szokták értelmezni. Ha az agrárolló értéke 100 százaléknál nagyobb, akkor a
mezőgazdasági árak jobban növekedtek, mint a felhasznált erőforrások árai, ellenkező esetben
a mezőgazdasági ráfordítások áremelkedése meghaladta a mezőgazdasági végtermék árak
emelkedését. Képletesen fogalmazva, az előbbiekben az agrárolló csukódik, utóbbi esetben
pedig nyílik.
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42. ábra: Az agrárolló Magyarországon 2015 és 2019 között (az előző év azonos időszaka = 100%)
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

A 42. és 43. ábra az agrárolló alakulását mutatja Magyarországon eltérő időszakokban és eltérő
bázisokon számolva. Ha bázisnak a 2000-es évet vesszük, akkor láthatjuk, hogy az agrárolló
jelentős ingadozások mellett, növekvő ütemben nyílik. Ellenben ha az előző évet tekintjük
kiindulópontnak, akkor már korántsem ilyen kedvezőtlen a helyzet. A vizsgált 2015-2019
közötti periódus több mint felében az agrárolló csukódott, azaz a mezőgazdasági árak jobban
emelkedtek, mint a ráfordítások árai. Ez az egyszerű példa is rávilágít a bázis megválasztásának
fontosságára, hiszen mint láthattuk, egymástól jelentősen eltérő következtetésre juthatunk az
agrárolló alakulását illetően.
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43. ábra: Az agrárolló Magyarországon 2015 és 2019 között (2000. év adata = 100%)
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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Az agrárolló egy elemzési kérdéskör, amely azt fejezi ki, hogy utólagos elemzéssel miként
alakult a mezőgazdasági termékárak viszonya az ipari eredetű erőforrások árához képest. Ha ez
a viszony vagy arány kedvezőtlen egy adott időszakban a mezőgazdaság számára, az
önmagában még nem mond semmit arról, hogy miként alakult a termelők jövedelme. Ennek
oka, hogy a gazdálkodók jövedelmét az agrárolló alakulásán kívül még számos egyéb tényező
befolyásolja. Másképpen fogalmazva, az agrárolló annyit mond csupán, hogy miként változtak
az egymáshoz viszonyított árindexek egy, a mezőgazdaság számára fontos szempontból. Fontos
megjegyezni, hogy az agrárolló jelenségét kiterjeszthetjük a nyersanyagtermelő és a
feldolgozóipari ágazatok közötti kapcsolatra. Ez a nemzetközi kereskedelem elméletéből
származó Prebisch–Singer-hipotézis, amely szerint a nyersanyagtermékek viszonyított árai
csökkennek a feldolgozóipari jószágokhoz képest. Mivel a nyersanyagtermékek többségét a
fejlődő országokban, a feldolgozóipari termékeket pedig a fejlett országokban állítják elő, ezért
a fejlődő országok cserearányai romlanak.
Hosszú távon a mezőgazdasági termékek világpiaci ára csökkenő tendenciát mutat. Az
általánosan elfogadott magyarázat a mezőgazdasági kínálat és az agrártermékek iránti kereslet
sajátosságain alapul: a kereslet és kínálat árrugalmassága rendkívül alacsony szintű, az
aggregált kereslet többé-kevésbé lassú növekedése a kínálathoz képest, gyors technikai
fejlődés.
A kiinduló állapotban árrugalmatlan keresleti D1 és kínálati görbék S1 mellett az egyensúlyi ár
P1 lesz. A gyors technikai fejlődés jelentősen megnöveli a mezőgazdaság kibocsátását, az ennek
megfelelő új kínálati görbe S2 lesz. Ezzel a növekedési ütemmel azonban nem tud lépést tartani
a kereslet emelkedése annak jövedelemrugalmatlansága miatt, az új keresleti görbét D2 mutatja.
A fentiek következtében a mezőgazdasági ár P2 szintre csökken.

44. ábra: A mezőgazdasági árak alakulása hosszú távon
Forrás: Fertő (2016)

A 44. ábra által megmutatott következtetés: adott feltételek mellett a mezőgazdasági árak
hosszú távon szükségszerűen csökkennek. Vizsgáljuk meg most együtt a mezőgazdasági és az
ipari árak alakulását! A két ágazat termékei közötti legfontosabb különbség, hogy a
mezőgazdasági termékek ár- és jövedelemrugalmassága kisebb, mint az ipari jószágoké. A
magyarázat logikáját a 45. ábrán mutatjuk be. Tegyük fel, hogy egy gazdaságban nincsenek
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súrlódások, és csak kétféle (mezőgazdasági és ipari) terméket állítanak elő. Továbbá azt
feltételezzük, hogy mindkét szektorban ugyanannyival nő a termelékenység. Ennek
megfelelően mindkét szektor kínálati görbéje ugyanolyan mértékben tolódik jobbra.

45. ábra: Az agrárolló kialakulása
Forrás: Fertő (2016)

A 45. ábrán abból indulunk ki, hogy az első periódusban a két szektor kínálati görbéje
egybeesik, és a két szektor keresleti görbéje azonos pontban metszi a kínálati görbét, azaz a
kiinduló ár a két szektorban megegyezik (Pe). Mivel azt feltételeztük, hogy a két szektor
termelékenységének növekedése azonos, ezért a második periódusban is megegyezik a két
ágazat kínálati görbéje. A termelékenység növekedése következtében a jövedelmek nőnek a
gazdaságban, ezért mindkét szektor univerzális keresleti görbéje jobbra tolódik. Tudjuk
azonban, hogy a mezőgazdasági termékek keresleti görbéjének (Dm) ár- és
jövedelemrugalmassága kisebb, mint az ipari jószágoké (Di). Példánkban ennek az lesz a
következménye, hogy az ipari árak nőnek (Pi), míg a mezőgazdasági árak (Pm) csökkennek.
A kiinduló feltevések mellett a mezőgazdasági árak alakulása szükségszerűen elmarad az ipari
árak növekedése mögött. A 45. ábra további két fontos összefüggést is megjelenít. Ha a
mezőgazdaságban jobban nő a termelékenység, mint az iparban, akkor a mezőgazdasági árak
még jobban csökkenni fognak. Másrészt a mezőgazdasági árak csak akkor mozoghatnak együtt
az ipari árakkal, ha a mezőgazdaságban a termelékenység növekedése sokkal alacsonyabb, mint
az iparban. A mezőgazdasági árak aránylagos csökkenésének alternatív magyarázata Lewis
(1954) híres duális gazdaságmodelljére vezethető vissza. Lewis – szemben Prebisch-sel – a
kínálati oldalra helyezi a hangsúlyt. A mezőgazdasági technológia révén kialakuló alacsony
mezőgazdasági árak erős ösztönzést jelentenek a munkaerőnek a mezőgazdaság elhagyására.
Ez a folyamat addig tart, amíg az erőforrások újraelosztása megtörténik.
Viszonylag versenyző piaci környezetet feltételezve a mezőgazdaságban, az aggregált
árszintváltozások az aggregált kereslet és kínálat változásaitól függnek, amelyek viszont a
gazdaság általános állapotának elmozdulásaival kapcsolódnak össze. A Prebisch – Singerhipotézist sok gyakorlati tanulmány próbálta meg tesztelni, azonban a tanulmányok csak
részben tudták azt megerősíteni.
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Az árfelfedezés lehetőségei a mezőgazdaságban
Az árfelfedezés gyakran használt fogalom az agrárközgazdászok és a mezőgazdasági szektor
érintettjeinek körében. Az örökbecsű fogalom szerint az árfelfedezés azon piaci folyamatok
összességét jelenti, melyeknek keretében az eladók és vevők megállapodnak az adott termék
áráról. A fogalom hátterében az a szándék áll, hogy az eladók és vevők felfedezzék egymás
előnyben részesített árait egy adott pénzügyi művelettel összefüggésben.
Mivel a piaci folyamatok a valóságban tökéletlenek, az eladók és vevők számára eltérő
mennyiségű és minőségű útmutatás áll rendelkezésre egy ügylet kapcsán. Az eladók
természetesen minél drágábban, a vevők pedig minél olcsóbban szeretnének hozzájutni egy
adott termékhez, és a preferenciáktól eltérő árak komoly költségeket okozhatnak mindkét
oldalon. Ha például az eladó fele annyiért is eladta volna, míg a vevő dupla annyit is fizetett
volna a termékért, mint a valóságban, akkor az árfelfedezés különböző módszereit biztosan
rosszul alkalmazták a felek. Az árfelfedezésre ezek alapján szokás úgy is tekinteni, mint egy
keresési folyamatra, ahol különböző értesülések és zajforrások vannak jelen, és ahol a cél a
piaci egyensúlyi ár megtalálása.
Az árfelfedezés alapja a mindenkori piaci árszint meghatározása. Mivel az eladók és vevők
bizonytalan várakozások alapján döntenek, az ár-megegyezés elengedhetetlen feltétele a piaci
árak ismerete. A piaci ártól általában a termék minősége és mennyisége, az ügylet ideje és
helyszíne, az árinformációk minősége és az eladók és vevők száma miatt szokás eltérni.
Az árfelfedezés számos közgazdasági fogalommal áll szoros kapcsolatban, ilyenek többek
között a piaci rendszer, a magatartás, az adatok és a kockázatkezelés. Különösen érdekes az
ellátási lánc eltérő pontjain vizsgálni, hogy a hozzáadott érték beépülése hogyan befolyásolja
az adott termék árát, illetve hogy az áru tulajdonjogának a változása milyen gyakran és hogyan
történik meg. Világos ugyanis, hogy minden egyes tulajdonjogi váltás az árfelfedezés egy vagy
több elemét is magában hordozza a tranzakciós költségek mellett. Gondoljunk csak arra, hogy
a földkerekségre vonatkozó élelmiszerláncban hányszor cserél gazdát egy áru a termelés,
feldolgozás, szállítás vagy éppen raktározás folyamán, és hogy ezekben milyen fontos szerepet
játszik a termék árának meghatározása, illetve az arról szóló alkufolyamat.
Fontos ugyanakkor különbséget tenni az ármeghatározás és árfelfedezés között. A két fogalom
elkülönítéséhez azt kell látni, hogy az ármeghatározás a kereslet–kínálat által jön létre, míg az
árfelfedezés az eladók és vevők alkufolyamatának következtében alakul ki. Az árak
meghatározását számos keresletre és kínálatra ható tényező (időjárás, technológia, jövedelem
stb.) befolyásolja, míg az árfelfedezés kizárólag az üzleti feleken múlik. Gondoljunk például
egy földterület árára – habár a hasonló földterületek árszintjét a keresleti–kínálati folyamatok
határozzák meg, az adott földterületért kifizetett ár az alku során fog kialakulni. Hasonlóan az
uborka piaci árát is a keresleti-kínálati viszonyok határozzák meg alapvetően, ám ettől
természetesen az ár-megállapodás során el lehet térni. A két fogalom tehát szorosan összefügg,
hiszen az áregyezségek alapja a mindenkori piaci ár.
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8. táblázat: Árfelfedezési dilemmák különböző árszintek mellett

Forrás: Jámbor (2016)

A 8. táblázat néhány előrelátható árfelfedezési dilemmát mutat be különböző árszintek mellett.
Magas keresleti és alacsony kínálati szint mellett például nem valószínű, hogy felmerülnek
árfelfedezési dilemmák, hiszen az erős verseny miatt a piac hatékonyan működik. Nagy
valószínűséggel előfordulnak ugyanakkor árfelfedezési dilemmák magas kínálat és alacsony
kereslet mellett, ahogyan azt a 2007/2008-as élelmiszerválság kapcsán tapasztalhattuk is. A
táblázatban bemutatott két másik esetben pedig szintén kialakulhatnak árfelfedezési dilemmák
(alacsony kínálat–kereslet- vagy magas kínálat–kereslet-kombinációknál).
Az áru tulajdonjogának átruházása nagymértékben függ az áru jellegétől, és ezzel az
árfelfedezés különböző módszerei alakultak ki. Nyilvánvaló, hogy másként ad el vagy vásárol
valaki egy szőlőültetvényt, egy traktort, falusi vendéglátó szolgáltatást vagy éppen tíz
hengerbála alomszalmát. Még a mezőgazdasági termékeken belül sem mindegy, hogy cirokkal,
őszi árpával, burgonyával vagy zöldpaprikával kereskedünk, így az árfelfedezés módszerei is
jelentősen eltérnek egymástól. Ne feledjük továbbá, hogy az egyes módszerek földrajzilag is
különbözők lehetnek, hiszen másképpen adnak-vesznek egy halat Norvégiában, Kanadában
vagy Egyiptomban. További eltérés figyelhető meg az egyes módszerek között annak alapján,
hogy mekkora tranzakciós költséggel jár a felek számára a választás – másképpen döntünk
például, ha útszéli árustól, a falusi kofától vagy a tokiói árutőzsdén vásároljuk meg ugyanazt a
terméket. A befektetett energia, pénz és idő nagymértékben megdrágíthat egy adott piaci
műveletet, hiszen nemcsak azt kell nézni, mennyibe került egy adott termék, hanem hogy
mekkora ráfordítással tudtuk azt megszerezni.
A tranzakciós költségek Ronald Coase Nobel-díjas közgazdász által kifejlesztett elmélete
manapság szinte minden pénzügyi tranzakcióra hatással van. Habár Coase 1937-es és 1960-as
eredeti műveiben még nem ezt a kifejezést használja, a vállalatok beszerzési és gyártási
döntéseit elemezve arra jutott, hogy a legfontosabb döntési tényező annak költsége, amennyiért
az ügylet lebonyolítása megszervezhető. A tranzakciós költségek magukban foglalnak minden
olyan időt, pénzt és energiát, amely ahhoz szükséges, hogy a tranzakció létrejöjjön. Ronald
Coase elméletét Oliver Williamson, szintén Nobel-díjas közgazdász fejlesztette tovább, aki
nemcsak a cserére, hanem mindennapos döntéseinkre is kiterjesztette a tranzakciós költségek
elméletét, az újabb nézetek pedig a tranzakciós költségeket az intézményekkel összefüggő
költségekkel azonosítják. Összességében tehát egy termék ára a valóságban több annál, mint
amennyit fizetünk érte – a termék valós ára tartalmazza az ügylet létrejöttének költségeit is. Ez
a következtetés az árfelfedezés különböző módszereinek kialakulására is nagy hatással volt.
Az árfelfedezés módszereit szokás oly módon is megkülönböztetni, hogy egyének vagy
csoportok az ügyletek szereplői. Másképpen alakulnak például az árak, ha valaki egy
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személyben jelenik meg eladóként vagy vevőként, illetve ha vállalatként, netán kormányzatként
teszi ugyanezt. Végül, de nem utolsósorban az árfelfedezés módszerei időben is változnak,
mivel másképpen zajlott többek között az agrártermékek kereskedelme is néhány évtizeddel
ezelőtt, mint manapság. A fenti tényezők figyelembevételével az árfelfedezés alábbi módszereit
szokták megkülönböztetni: kialkudott árak, árverések, adminisztratív árak.
A világon a legtöbb kereskedelmi tevékenységnél az árak informális ármegállapodás útján
alakulnak ki. Így van ez a mezőgazdaság esetében is – erre a legegyszerűbb példa két
szomszédos gazda esete, akik egymástól vesznek valamilyen általuk termelt termékeket,
például zöldségeket. Nyilvánvalóan mindkét gazda ismeri a régiós zöldségárakat és
valószínűleg a helyi minőséget is, így az áregyezség gyorsan létrejön. Az informális
ármegállapodás a legolcsóbb árfelfedező módszer olyan esetekben, amikor a terméket helyben
értékesítik, és annak minősége nagyon változó. Sajátszerű mezőgazdasági példa a „szedd
magad” mozgalom vagy az út melletti standokon, esetleg helyi piacokon való értékesítés, ahol
a termelővel való találkozás mellett lehetőség van alkudni is. Az esetek többségében azonban a
termelők közül kevesen engedhetik meg maguknak, hogy felesleges órákat áldozzanak a helyi
piacon történő alkudozásnak, így árujukat inkább kereskedőkön keresztül értékesítik.
A fentieknek éppen az ellenkezője igaz a termelői szervezetekre, amelyek egyik legfontosabb
ténykedése éppen a jobb árban való megegyezés és annak közvetítése a tagok felé. Az ilyen
szervezetek alkupozíciója természetesen nagymértékben múlik azon, hogy a teljes kínálat
mekkora részét birtokolják és azon, hogy a tagok között mekkora egyetértés van a kialkudott
árat illetően. Ahogyan a 46. ábráról is látható, a hazai zöldségfélék felvásárlási ára az utóbbi
években meglehetősen változékony képet mutatott, így az áregyezségeknek kiemelkedő
szerepük volt a végső árak kialakításában.
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46. ábra: Néhány hazai zöldségféle felvásárlási átlagárai 2015 és 2019 között
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

Az ármegállapodások gyakran jelennek meg a mezőgazdaságban szerződések formájában is.
Különösen igaz ez olyan ügyletekre, amelyek jellemzően gyakran ismétlődnek meg és
folyamatosnak tekinthetők (például stabilis beszállítói kapcsolat esetén). Ilyenkor az
áregyezségek minden esetben ismételten indulnak, ugyanakkor a piaci árra való hatásuk
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alacsony, hiszen ezek a szerződések jellemzően titkosak, és az érintetteken kívül a piac más
szereplői nem férnek hozzájuk. A szerződésekben jellemzően egy jövőbeni időpontra történik
a szállítás meghatározott áron, akárcsak a futures - forward ügyletek esetén. A mezőgazdasági
termelők egy része nagy mennyiségben állít elő termékeket, amelyek akár gyorsan romlandók
is lehetnek, így az előre megkötött szerződések és ármegállapodások csökkentik az eladás
kockázatát. Az előre kötött szerződések egyik legnagyobb veszélye ugyanakkor azok be nem
tartása, ami mind a vevői, mind a szállítói oldalon nagy károkat okozhat.
Az árverések olyan intézményesített kereskedelmi formák, ahol az árak licit útján alakulnak ki,
előzetesen rögzített szabályok szerint. A leggyakrabban használt formájuk az angol vagy más
néven növekvő licites árverés. A meghirdetett árra minden alkudozó elkezd rálicitálni, és annak
adják végül el a terméket, aki a legtöbbet hajlandó adni érte. Nem ritka azonban a holland vagy
más néven fordított árverés sem, ahol a legmagasabb árral indítanak azt feltételezve, hogy
úgysem ad érte senki annyit, majd csökkentve az árat ott állnak meg, amennyit valaki megad
érte. Alapvető különbség van továbbá az egyjószágos (pl. műtárgy, koncesszió) vagy
többjószágos (pl. részvény, kötvény, mezőgazdasági tömeges áruk) aukciók, illetve a nyílt vagy
zárt aukciók között is. Fennáll továbbá ún. első áras és második áras árverés is – előbbi esetben
a legmagasabb árat adó nyer, míg utóbbi esetben is ő nyer, de csak a második legmagasabb
licitet adó árat kell kifizetnie (vagyis azt az árat, amelyet a sorban utána következő adott volna
a termékért).
A világ legnagyobb virágaukciója a Hollandiában lévő Aalsmeer városban található. Itt
nagyjából félmillió négyzetkilométeren közel húszmillió szál virág cserél naponta gazdát. A
holland virágkereskedelem sajátlagos példája a fordított árverési rendszernek – a legmagasabb
árral indul a licit, amelyet folyamatosan csökkentenek, másodperceket hagyva a leendő
vevőknek döntésük meghozatalára. Ne feledjük, hogy a mennyiség korlátozott, így a vevőknek
nagyon kell figyelniük, nehogy az orruk elől vigyék el pár centtel drágábban a kinézett
virágokat. A rendszer ugyanakkor olyan jól működik, hogy éves szinten a virágok csupán fél
százaléka nem talál gazdára.
A fentieken kívül ugyanakkor számos árverési forma létezik még. Bármilyen árverésről legyen
is szó, előre lefektetett szabályok szerint zajlik az alkudozás akár fizikai helyen, akár
elektronikus formában, a csalások és visszaélések kizárásával. Az árfelfedezés olyan módszere
ez, amely viszonylag alacsony költséggel szolgáltat áradatot a termékek széles köréről (az
árverés megszervezése ugyanakkor komoly költségekkel járhat). Különösen akkor hatékony ez
a módszer, amikor szabványosított termékek kereskedelme zajlik nagy mennyiségben, például
a tőzsdén. Az állattartóknál nem ritka ugyanakkor a helyi árverések szervezése sem, amikor az
adott gazdaságban cserélnek gazdát a jószágok anélkül, hogy költséges és fárasztó útnak tennék
ki az állatokat. Utóbbi árverés azzal az előnnyel is rendelkezik, hogy az állatok között meglévő
minőségi különbségek a helyszínen kiszűrhetők. A hírközlési technológia térnyerésével egyre
gyakoribbak az elektronikus úton szervezett árverések is, bár ezek jellemzően normált
termékekre vonatkoznak.
A futures piacok árainak figyelése az egyik leggyakoribb árfelfedező eljárás. Ahhoz, hogy
tudjuk, mennyit ér és mennyit fog érni egy adott mezőgazdasági termék ára, a tőzsdei árak jó
kiindulópontot jelentenek. Mivel nagyszámú eladó és vevő, illetve homogén termékek
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jellemzik a tőzsdei kereskedelmet, a megadott árak jól mintázzák a tökéletes piacokon kialakuló
árakat. Mivel azonban a piacok tökéletlenek, a megadott ártól éppen az alkuk folyamán lehet
kisebb-nagyobb eltérés. A tőzsdei árak tehát olyan áradatokat hordoznak magukban, amelyeket
a legtöbb piacon jelenlévő viszonyítási alapként kezel és fogad el.
Az árfelfedezés harmadik nagy csoportjába tartoznak az adminisztratív árak, amelyeket
jellemzően a vállalati vezetés vagy a kormányzat határoz meg. Sajátságosan ilyenek az
élelmiszer-kiskereskedelmi láncok polcain megjelenő árak, amelyeket a fogyasztó tényként
kénytelen elfogadni, és ezekről alkudozni nem lehetséges. Világos ugyanis, hogy az ilyen
üzletek számára beláthatatlan következményekkel járna, ha minden egyes vevőjükkel egyedi
ármegállapodásba bocsátkoznának. A világ legtöbb országában nagy ugyanakkor a
versenytársak nyomása az adott lánc vezetésén az árak meghatározásában, hiszen normalizált
élelmiszerek esetén az olcsóbb helyet fogják a fogyasztók választani.
Az élelmiszer-kiskereskedő láncok is jellemzően előre megkötött beszállítói szerződésekkel
dolgoznak, hiszen a vevői alkudozáshoz hasonlóan számukra az is túlzott költségekhez és
iratmunkához vezetne, ha minden egyes terméket folyamatosan más beszállítótól vennének
meg. Az előre rögzített kétségbevonhatatlan ár és minőség nemcsak a beszállítóknak, hanem az
élelmiszer-kiskereskedő láncoknak is fontos, egyfajta biztonságot ad.
A 47. ábra a hazai gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) kereskedelmi rangsorát mutatja
2018-as adatok alapján. Pontosan látható, hogy több mint 750 milliárdos éves bruttó
forgalommal a Tesco áll az élen, miközben az Aldi üzletlánc forgalma ugyanabban az évben
ennek az egyharmadát tette ki. (A listán szerepelnek a dm és a Rossmann áruházak is, amelyek
ugyan alapvetően nem élelmiszer-kiskereskedelemmel foglalkoznak, viszont az utóbbi években
növekvő ez az üzletáguk is.)
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47. ábra: A hazai kiskereskedelmi áruházláncok forgalma a gyorsan forgó fogyasztási cikkek
piacán 2018-ban
Forrás: Trade Magazin (2019)
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Érdekesség ugyanakkor, hogy míg a lista első helyén álló Tesco áruháznak 204 üzletből sikerült
ekkora forgalmat elérnie, addig a második helyezett Coop 4676 üzlettel rendelkezett 2018-ban
– az egy üzletre vetített forgalom mintegy harmincszoros különbséget mutat. Az előző öt évben
mindkét áruházlánc üzleteinek száma csökkent, az egy üzletre jutó fajlagos bruttó forgalom
nagysága érdemben nem változott.
Az adminisztratív árak másik csoportja kormányzati beavatkozások útján alakul ki. Egy
kormányzat számos agrárpolitikai eszközt használhat, hogy a piaci árakat a kívánt irányba
befolyásolja. Sajátosan ilyen eszközök a vámok, az illetékek, a felsőhatárok, a közvetlen
támogatások és a veszteségtérítés.
A mezőgazdasági és élelmiszerárakat is egyértelműen torzítják a különféle kormányzati
beavatkozások. A teljesség igénye nélkül például világos, hogy a vámok és illetékek
mesterségesen megdrágítják a külföldről érkező termékek piaci árait, míg a közvetlen
támogatások például közvetve javítják egy termék versenyhelyzetét annak alacsonyabb árán
keresztül.
Az árfelfedezési mechanizmusokat számos tényező befolyásolja. Ezek közül az első a vevők és
eladók száma. Habár a mezőgazdasági piacokat gyakran szokták az elméleti tökéletes
piacokhoz hasonlítani az eladók és vevők nagy száma és a termékek homogenitása miatt, az
egyes piacokon jelentős mértékben változhat a kialkudott ár annak függvényében, hogy hány
szereplő jelenik meg a piacon. Ezzel összefüggésben a kínálati oldalon a megtermelt termékek
mennyisége, a keresleti oldalon pedig a vásárlók száma, a vásárlói potenciál és vásárlási
szokásai is komoly befolyásoló tényezők. A 2007/2008-as élelmiszerválsággal a több piacon
égbeszökő mezőgazdasági árakat például sokan a fejlődő országokban megnövekedett és
megváltozott élelmiszervásárlással magyarázzák. Az alkalmazott kormányzati politikáknak is
nagy hatása van az ármegállapodások alakulására, hiszen a mindenkori törvények és szabályok
alapvetően befolyásolják a piaci szereplők mozgásterét (gondoljunk csak az adókra, vámokra
vagy akár a valutaárfolyamra).
A fejezetben bemutatott árfelfedezési módszerek természetesen idővel változnak. A tranzakciós
költségek fent bemutatott elmélete alapvetően változtatta meg például a piaci szereplők alkuról
való gondolkodását, hiszen azóta világos, hogy a termék beszerzésének vagy eladásának
költségei messze túlmutatnak az előállítás költségein. A szállítási és tájékoztatási technológiák
is komoly hatással voltak az árfelfedezés különböző mechanizmusaira. A fejlődés felértékelte
az idő szerepét, a technológiai újítások pedig a végtermék további specializációját tették
lehetővé. Az olyan közgazdasági fogalmak elterjedése pedig, mint a vertikális integráció, a
hozzáadott érték vagy a kiszervezés számos új dimenziót nyitottak az áregyezségről való
gondolkodásban. A jövőre nézve érdekes kérdés lehet, vajon milyen tényezők és milyen módon
alakítják majd át az alkukötést a következő néhány évtizedben.
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Árutőzsde és a határidős kereskedelem
A tőzsdék modern kori irányelvei alapján az első – és egyben a legnagyobb határidős – tőzsde
a Chicago Board of Trade (CBOT). Az első üzletkötés tárgya a kukorica volt. A gyakorlat
igényeihez igazodva elkerülhetetlenné vált az egységes kereskedési szabvány, az ún. kontraktus
kidolgozása. Ebben minden lényeges tényező rögzítésre került (mennyiség, minőség, szállítás
időpontja és helye stb.), kivéve az árat, amely a kereskedés során alakult ki. Mivel a
kontraktusok lejárati ideje különböző volt, szükségessé vált egy letéti rendszer kidolgozása,
amelyik alapvető jelentőséggel bírt abban az esetben, ha valamelyik fél nem teljesített.
Természetesen ez együtt járt a szankcionálási rendszer kidolgozásával, amely egészen a
tőzsdetag kizárásáig terjedhetett. A termékkör folyamatosan bővült a piaci igényeknek
megfelelően (a jellegzetes mezőgazdasági termékek mellett nemesfémek, devizák, kötvények,
opciók stb.). A modern kor kihívásaira adott válasz például a környezetvédelmi kontraktusok
széles köre (katasztrófa, időjárás stb.). Maga a tőzsde nonprofit szervezet teljes (a kereskedési
joguk az összes termékre kiterjed) és nem teljes jogú tagokkal (a kereskedési joguk a termékek
egy részére korlátozott). Mint kezdetben szinte az összes tőzsdén, a kereskedés nyílt kikiáltásos
rendszerben működött, amely a brókerek komoly ellenállása miatt részben az elektronikus
kereskedelem bevezetése után is megmaradt. Ez utóbbi lépés viszont elkerülhetetlen volt a
kereskedelem tetemes bővülése miatt.
Szintén mezőgazdasági termékekkel kezdte működését a Chicago Mercantile Exchange
(CME), azonban a CBOT-on kereskedett gabonafélékkel szemben elsősorban romlandó
áruféleségekkel (például tojás, különböző húsok). Az elszámolások kezelésére saját
klíringházat (Clearing House – elszámolóház) hoztak létre, amely intézmény szavatolta az
ügyleten jelentkező haszon jóváírását, illetve a veszteség levonását. A termékkör gyorsan
bővült, például vas, élő állat, deviza vagy éppen indexek. A kereskedési idő
meghosszabbításának érdekében – akár csak a CBOT – irodákat nyitottak az Amerikai Egyesült
Államokon kívül is. Mindez lényegében kikényszerítette az on-line elszámolási rendszer
kidolgozását (GLOBEX), amelyik a nap bármely órájában lehetővé tette a tőzsdei termékek
kereskedelmét. A CBOT-hoz hasonlóan szintén nonprofit szervezet eltérő szintű tagsági
jogokkal.
Európa első és egyben napjainkban is legjelentősebb mezőgazdasági tőzsdéje a francia MATIF
(Marché à Terme International France), habár a kereskedés jelentős részét nem a
mezőgazdasági termékek adják (kincstárjegyek, indexek stb.). A fejlődéssel lépést tartva
szintén van lehetőség a kereskedési idő végeztével is a GLOBEX rendszerben. A MATIF 1999ben három másik francia tőzsdével egyesült Paris Bourse néven, majd 2000-ben létrejött az
EURONEXT három európai tőzsde részvételével (Paris Bourse, Amsterdam Exchanges,
Brussels Exchanges), amelyhez 2002-ben csatlakozott a Portugál Tőzsde is. Az okok sokrétűek,
de biztosan szerepel közöttük a versenyképesség és a forgalom növelése (méretgazdaságosság),
az euró bevezetése, valamint a tőke szabad áramlása az Európai Unión belül. Különösen a repce
esetében irányadó az EURONEXT szerepe, hiszen a legnagyobb európai felvásárlók annak
alapján alakítják ki az áraikat.
Mint a legtöbb tőzsde esetében, Magyarországon is egy korábbi kereskedelmi központ
(Gabonacsarnok) volt az árutőzsde előzménye. A Pesti Áru- és Értéktőzsde 1864-ben kezdte
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meg a működését. A tőzsdén forgalmazott termékek két szakba lettek sorolva: áruüzleti és
értéküzleti. Értelemszerűen az első tartalmazta a mezőgazdasági termékek széles körét (alapés feldolgozott termékek). Még a század vége előtt létrejött az ügyletek elszámolásának
intézménye is. Azonban ez az időszak nem kedvezett a tőzsdének, sok támadás érte például
azzal az indokkal, hogy az ármanipuláció eszköze. A nehézségek ellenére azonban Európa
második legnagyobb gabonatőzsdéjévé tudott válni. A tőzsde legújabb kori története 1989.
augusztus 15-ig nyúlik vissza, amikor – a régióban elsőként – megalakult a Budapesti
Árutőzsde (BÁT) jogelődje Terménytőzsde Kft. néven. Hiányzott a megfelelő jogi
keretrendszer, hiányzott a szakképzett munkaerő – nemcsak a brókerek, hanem a vezetők is. A
valószínűsíthető érintettek sem voltak tisztában a különféle ügylettípusokkal, így nem is tudtak
élni velük. Hosszú évek munkája kellett a ténykörülmény kedvező irányba történő
megváltoztatásához. Érdekesség, hogy az első üzletkötés tárgya a chicagói árutőzsdéhez
hasonlóan kukorica volt.
A tőzsde növekedése számos költözést eredményezett, illetve az elérhető termékek köre is
jelentősen kibővült. Elsőként az agrárszekción belül elindult a hús- és élőállat-szekció, majd
később a pénzügyi szekció, amely a kereskedés döntő részét adta mind a kontraktusok számát,
mind az értékét tekintve. Kiemelt jelentőséggel bírt a tőzsdétől független elszámolóházhoz, a
Központi Elszámolóház és Értéktárhoz (KELER) történt csatlakozás. A KELER nagyrészt
átvette az Árutőzsde Elszámolási Osztálya által kidolgozott elszámolási rendszert. Érdekesség,
hogy az árutőzsdéről, illetve az árutőzsdei ügyletekről szóló törvény csak 1994-ben került
elfogadásra. A törvény előírásaival összhangban a tőzsde nonprofit szervezetté alakult. A
forgalom növekedésére adott válasz az elektronikus kereskedés bevezetése volt 1997-ben, amit
az opciós kereskedelem elindítása követett. A BÁT 2003-ban részvénytársasággá alakult. A
változó piaci igények nemcsak új termékek bevezetésével, hanem a kevésbé sikeresek
kivezetésével jártak együtt, így például törlésre kerültek a húskontraktusok, illetve több
gabonatermék is (például rozs, búzaliszt). A tőzsde életében az utolsó nagy eseményt a
Budapesti Értéktőzsdével (BÉT) történt integráció jelentette, amely már évek óta a „levegőben
lógott”, különös tekintettel arra, hogy a BÁT húzóágazata a pénzügyi szekció volt, amely
inkább illett a BÉT feladatkörébe. Az utolsó kereskedési nap 2005. október 28-a volt. Azóta a
BÉT Áru szekciójaként működik.
A tőzsdei önszabályozás kiterjed a kereskedés szabályainak kidolgozására, a termékkörre, a
kontraktus meghatározására, a vitás ügyek rendezésére, illetve az elszámolás lebonyolítására.
Ezen a téren két alapvető változat különíthető el:
-

az angolszász típusú szabályozás fő jellemzője az úgynevezett kerettörvény, amely
kizárólag a fontosabb szabályokat tartalmazza, és meghagyja a részletes kidolgozást
a szabályozás alá eső intézmény számára (a magyar szabályozás is ilyen!)

-

a kontinentális szabályozás jellemzője ezzel szemben a részletes, mindenre kiterjedő
szabályozás.

A tőzsdén kereskedési joga kizárólag a tőzsdetagoknak (brókercégek, bankok) van, ügyletet
csak rajtuk, illetve az általuk alkalmazott brókereken keresztül lehet kötni. A tőzsdetagok a
kereskedési jogért cserébe díjat fizetnek, amelynek nagysága összhangban van azzal, hogy mely
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szekciókban van erre lehetőségük. Ez lehet akár egyetlen szekcióban történő (például
gabonaszekció), de akár teljes, a szekciók mindegyikére kiterjedő kereskedési jog is.
Talán az egyik legalapvetőbb megbízói csoport a termelő és a feldolgozó. Az első csoportba
tartozók rendelkeznek, vagy rendelkezni fognak egy adott terménnyel, amelynek kapcsán
van/lesz szükségük a tőzsdére. Ezzel szemben a feldolgozóknak szükségük van vagy lesz egy
adott terményre, és ehhez veszik igénybe a tőzsdét. Azonban mindkét csoport közös jellemzője
a kockázatkerülés (risk aversion). Az általuk használt fedezeti ügylet a hedge. A fedezeti
ügyletkötők (hedge – hedger) a határidős piacok segítségével kívánják csökkenteni a jelenben
meglévő kockázatukat.
Az alapvetően kockázatkerülő magatartással jellemezhető fedezeti ügyletkötőkkel ellentétben
a spekulánsok kockázatkeresők (risk seeker), ugyanis hajlandóak kockázatot vállalni az
elérhető nyereségért cserébe. Kivételes tőzsdei szereplők az arbitrazsőrök, akik kizárólag olyan
nyereséges pozíciót vállalnak fel, amelyik kockázatmentes és azonnal lezárásra kerül
(lényegében nem áll fenn nyitott pozíció, amely kockázatossá tehetné az ügyletet). Itt
alapvetően olyan piaci furcsaságok kihasználásáról van szó, amikor egy ügylet megkötése után
azt azonnal és nyereséggel le lehet zárni. Példaként hozható fel, amikor ugyanaz a kukorica
teljesen megegyező paraméterekkel, de különböző árakon vehető meg két különböző piacon
(ez az ún. földrajzi arbitrázs). Ekkor az „olcsóbb” piacon vétel történik, míg a „drágább” piacon
eladás. Ebben az esetben a lejáratkor rögzített nyereségként jelentkezik a két ár eltérése.

Az eurobúza alapminősége a Budapesti Értéktőzsde Áru szekciójában:
Sikér min. 26%
Fehérje min. 11,5%
Fajsúly/kg/hl min. 76%
Esésszám/Hg/: min. 220
Nedvesség: max. 14,5%
Zeleny-index/ml/ min. 30
W min. 160
Keverékesség: max. 2%
– ezen belül fuzárium: max. 1%
és egyéb káros keverék: max. 0,5%
Bár szinte minden tőzsdének vannak felívelő szakaszai, amikor azt gondolják a befektetők,
hogy csak nyerni lehet, de ez nem igaz. Az árupiacokon sajátságos ilyen eset, amikor egy adott
évben számottevő csökkenés következik be a termelésben. Ez törvényszerűen megemeli az
adott termék árát, hiszen a kínálati görbe balra tolódott el. Az árak folyamatos növekedésnek
indulnak. Azonban ez a folyamat a következő termelési ciklusban már általában megszakad,
hiszen a magasabb piaci ár következtében több termelő áll át az adott termék termelésére, ami
termelésnövekedést eredményez. Különösen igaz lesz ez akkor, ha a korábbi kiesés egyszeri
hatásokkal magyarázható (például az átlagost lényegesen meghaladó esőzések vagy éppen
jelentős vízhiány és szárazság).
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A gyakorlatban a gazdálkodók számára a tőzsdei értékesítés inkább közvetett, tájékoztató
eszköz. Ennek segítségével tudnak megfelelő szerződést kötni a helyi felvásárlókkal, és így
dönthetnek az eladni kívánt mennyiségről (a tőzsdén kizárólag a termék esetében adott
kontraktusnagyság egész többszöröseivel lehet kereskedni).
Alapvetően három különböző csoportnak nyújtanak lehetőséget a tőzsdék:
1. azoknak, akik útmutatáshoz szeretnének jutni a termékek jövőbeli árával kapcsolatban
(árfelfedezés). Ez különösen ott fontos, ahol az azonnali piacok kevésbé fejlettek, és
ebből adódóan nem tudnak megfelelő tájékoztatást biztosítani, azonban minden esetben
hasznos adatokat szolgáltatnak a fogyasztási és beruházási döntésekhez. Ilyen eset lehet
például egy nem túlzottan kedvező adottságokkal bíró földterület esetleges bevonása a
termelésbe. A föld használója a határidős piacokon puhatolózik a termeszteni kívánt
termény áráról, és annak, valamint a költségeknek a figyelembevételével tud döntést
hozni arról, hogy érdemes-e az adott területen termelnie;
2. a spekulánsoknak, akik tevékenységükkel biztosítják a piacok fizetőképességét;
3. fedezeti ügyletet kötőknek (hedger), esetükben a tőzsde használata az árszintbiztosítás
eszköze.
A gyakorlati példák azonban azt mutatják, hogy a gazdálkodók számára a tőzsdei értékesítés
inkább közvetett, tájékoztató eszköz. Az árak helyes meghatározása sok esetben messze
túlmutat a jelenlegi és a várható kereslet–kínálat megfelelő anticipációján. Például a narancslé
készítéséhez szükséges narancs termésmennyiségét alapvetően befolyásolja az időjárás. Fagy
esetén a termés jóval kisebb lesz, így az azonnali piachoz hasonlóan a határidős termékként
kereskedett fagyasztott sűrítmény ára is jelentősen megnő. Az Egyesült Államokban végeztek
egy összehasonlító vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy a határidős piac vagy a meteorológiai
szolgálat fagyra vonatkozó előrejelzése a jobb. Az az érdekes eredmény született, hogy a
határidős piacok pontosabb előrejelzést adtak a várható fagyok bekövetkezését illetően. Ennek
egyik lehetséges magyarázata, hogy a meteorológusok bizonyos esetekben megtartják
maguknak a legjobb előrejelzéseket és azokat felhasználva kereskednek a határidős piacokon.
Tegyük fel, hogy arra számítunk, hogy a kukorica ára csökkenni fog. Ennek érdekében a
standard lejárati időpontok egyikére eladunk 1 kontraktus kukoricát. Ha a várakozásunk
igazolódik, és a kukorica ára csökkenni kezd, akkor a lejáratot megelőzően 1 kontraktus,
ugyanarra a határidőre szóló kukorica vételével megteremtjük a nyereséget.

9. táblázat: A tőzsdei pozíció nyitása és zárása

Pozíció nyitása
szeptember 10.
szeptember 20.

Tőzsdei ügylet
Pozíció nyitója
1 kontraktus kukorica eladása
1 kontraktus kukorica vétele

Forrás: saját szerkesztés
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Másik fél
1 kontraktus kukorica vétele (V)
1 kontraktus kukorica eladása (E)

Az természetesen nem követelmény, hogy mindkét ügyletet ugyanazzal a piaci szereplővel
kössük meg, vagyis a szeptember 10-i vevő (V) és a szeptember 20-i eladó (E) valószínűleg
egészen más lesz. A határidős eladás, majd a későbbi vétel egymást teljesen kioltja, ezáltal
megszüntetve az árváltozásnak való kitettségünket. Ezáltal a pozíciónkat lezártuk, és az
árfolyam csökkenéséből származó nyereségünk a számlánkon jóváírásra kerül. A pozíció
lezárása természetesen akkor is bekövetkezhet, ha az adott példában a búza ára – a
várakozásainkkal ellentétben – nőni kezdene. Ekkor veszteségminimalizálásról beszélünk.
Azonban az ügylet lezárásával egészen a lejárathoz közeli időpontig várhatunk, ezzel esélyt
adva egy esetleg később bekövetkező áresésnek.
A tőzsdei áralakulás hátterében is a jól ismert keresleti–kínálati görbe húzódik meg. Az ábra a
mezőgazdasági termékekre általánosságban jellemző viszonyokat is szemlélteti, mivel a
kínálati görbe meredeksége nagyobb, mint a keresleti görbéé. Az azonnali és a határidős árak
alakulása is a görbék változásaiból vezethető le.

48. ábra: Az egyensúly meghatározása a tőzsdepiacokon
Forrás: Mizik (2016)

Tegyük fel, hogy a kukorica piacán bekövetkezik egy keresleti sokk (például az USA bejelenti,
hogy az eddig etanol előállítására felhasznált kukorica mennyiségét megduplázza). Ekkor a
keresleti görbe eltolódik jobbra, aminek következtében a korábbinál jóval magasabb ár fog
kialakulni. Ezzel ellentétes hatással bír például a kínálati oldalon bekövetkező nagymértékű
növekedés vagy a keresleti oldalon tapasztalható jelentős csökkenés. Az utóbbira példa lehet a
sertéspestis miatt megfogyatkozó állatállomány csökkenő takarmányszükséglete miatt a szója
egyensúlyi árának esése. Alapjában véve a termelők számára a futures (illetve opciós) piac
szerepe az árhullámzás csökkentése által elérhető, kiszámítható, változatlan jövedelem.
A helyi (azonnali) és a határidős tőzsdei árak közötti eltérést nevezzük bázisnak (basis). A bázis
a lejárathoz közeledve folyamatosan csökkenő értéket mutat. Minél inkább a jelenben (illetve
minél kevésbé a jövőben) van szükség a terményre, annál kisebb lesz a bázis és fordítva. A
helyettesítő termékek keresletének, illetve kínálatának változása ehhez hasonló hatást
gyakorolhat az adott termény bázisára. A hatás annál nagyobb, minél inkább alkalmas a másik
termény a helyettesítésre. A jobb minőség a bázis növekedését eredményezi, hasonlóan a
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magasabb szállítási költségekhez. A bázist csökkentő hatású például a kukorica esetében az ezt
használó bioetanol üzemeknek a termőterületekhez közeli építése, mert ebből fakadóan a
termény közelebb kerül a felhasználás helyéhez (felvevőpiac). A tárolási költségek hatása is
nyilvánvaló: minél többe kerül, annál magasabb bázist eredményez. Mivel a bázis számításánál
az azonnali árból vonjuk ki a határidős árat, ha pozitív bázisról beszélünk, akkor annak negatív
az értéke, mivel a határidős ár általában meghaladja az azonnalit. Negatív bázis elméletileg
akkor alakulhat ki, ha az adott terményből óriási raktárkészletek kerültek felhalmozásra, viszont
az adott évi termés is kiugrónak ígérkezik. A magasabb azonnali ár lényegében egyfajta piaci
alapú felszólítás a raktárak kiürítésére. Bár a bázis alakulását számos tényező befolyásolja, az
azonban elmondható, hogy az alakulása sokkal biztonságosabb és kiszámíthatóbb, mint az
azonnali vagy a határidős áré. Emiatt képes a hedge ügyletek alapját képezni.
Technikailag az eladási hedge úgy néz ki, hogy a termelő a határidős piacon elad egy, az aratást
követő időszakra (terminre). Aratás után az azonnali piacon eladja a terményét, valamint a
határidős piacon zárja a pozícióját egy határidős vétellel. Ha időközben esnek az árak, akkor az
azonnali piacon ugyan vesztesége képződik, de ennek hatását kioltja a határidős piacon
jelentkező nyereség. Ha viszont az árak emelkednek, akkor az azonnali piacon nyer a termelő
a korábban saját maga által meghatározott árhoz képest, de a határidős piacon ugyanannyit
veszít. Tehát a termelő vagy a fizikai piaci árveszteséget ellensúlyozza a tőzsdei ügylet
nyereségével, vagy a tőzsdei ügylet veszteségét egyenlíti ki a fizikai piaci árnyereségével.
Ezáltal azt éri el, hogy már hónapokkal az aratás előtt be tudta magát biztosítani egy számára
elfogadható árszinten.
Nézzünk egy kézzelfogható példát. Egy búzatermelő szeretné már áprilisban rögzíteni a
betakarításkori árat 47 000 forintos szinten. Tegyük fel, hogy a bázis 3 000 forint. Augusztusi
lejáratra a jegyzési ár ennek következtében 50 000 forint. Ekkor a termelő a határidős piacon
elad búzát 50 000 forinton. Betakarításkor a kiváló termés következtében az azonnali ár
lecsökkent 41 000 forintra. A termelő eladja a búzát az azonnali piacon 41 000 forintért, ezáltal
6 000 forinttal kevesebbet kap, mint amennyit előre eltervezett. Ugyanakkor a határidős piacon
visszaveszi 44 000 forintért a korábban eladott mennyiséget, amivel pedig 6 000 forint
nyeresége keletkezik. Ezáltal megvédte magát a kedvezőtlen áralakulás hatásaitól és a csökkenő
piaci ár ellenére is megkapta a korábban saját maga számára elfogadhatónak tartott 47 000
forintot. Áremelkedés esetén hasonló, csak ellentétes előjelű folyamatok zajlanak le. Akkor az
azonnali piacon keletkezik nyereség a korábban elképzelt és rögzített árszinthez képest, amivel
szemben viszont egy ugyanolyan nagyságú veszteség jelentkezik a határidős piacon. Azonban
a termelő azon célja, hogy a terményéért megkapja a jóval a betakarítás előtt elképzelt árat,
mindkét esetben teljesülni fog.
A vételi hedge ügyletet általában azok kötik, akiknek a jövőben (egy előre meghatározott
időpontban) szükségük lesz az adott terményre (kereskedők, feldolgozók, kiszállítók), és az
általuk kedvezőnek ítélt vételi árszintet akarják megóvni az esetleges áremelkedéstől.
Technikailag a hedge ügylet ebben az esetben úgy néz ki, hogy a vásárlást megelőző időpontban
a kereskedő a határidős piacon venni fog az adott terményből. Amikor szüksége lesz rá, akkor
az azonnali piacon megveszi a szükséges mennyiséget, valamint a határidős piacon eladással
zárja a korábban megnyitott pozícióját. Amennyiben a kereskedő félelme igazolódik, és a
számára szükséges termény ára emelkedni fog, akkor az azonnali piacon ugyan drágábban tudja
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megvenni az általa tervezettnél, azonban ezt a veszteséget kárpótolni fogja a határidős piacon
elkönyvelt nyereség. Ha azonban az árak mégis csökkennének, akkor a határidős piaci pozíció
zárása veszteséggel fog zárulni, amit ellensúlyoz az azonnali piacon keletkező nyereség. A
végeredmény tehát független az árak későbbi alakulásától, a kereskedő az általa előre rögzített
árszinten tud hozzájutni a számára szükséges nyersanyaghoz.
Egy gyakorlati példán keresztül nézve ez a következőképpen működik. A hedge ügyletet
használó kereskedő legyen egy állattenyésztő gazdaság, amely komoly megrendelést kap az év
elején novemberi hízósertés leszállítására. Tegyük fel, hogy a hízósertés ára már a szerződésben
rögzítésre kerül. Ennek alapján az állattenyésztő gazdaság vezetője ki tudja számolni, hogy
milyen kukoricaár mellett lesz számára előnyös az üzlet, és ezt az árat minél előbb biztosítani
akarja, nehogy egy esetleges későbbi áremelkedés miatt akár vesztesége is keletkezzen. A
határidős piacokra emellett azért is szüksége van, mert ilyen távoli időpontra általában nem
szerződnek le a termelők. Legyen az állattenyésztő gazdaság által előnyösnek tartott ár 44 000
forint. Decemberi terminre kukoricakontraktust vesz 48 000 forintért (ekkor a bázis 4000
forint). Novemberben a kukorica ára a gyengébb termés következtében 51 000 forintra
emelkedik, így az állattenyésztő gazdaságnak 7 000 forinttal többet kell érte fizetnie a
tervezettnél. Azonban a határidős pozíció zárása során ugyanekkora nyereségre tesz szert (a
decemberi kukoricát – változatlan bázist feltételezve – 55 000 forintért tudja eladni). Ha az árak
esetleg csökkennének, akkor az azonnali piacon nyereség képződik, azonban a határidős piacon
azzal megegyező nagyságú veszteség, amelyek kioltják egymást. A végeredmény viszont az
állattenyésztő gazdaság számára az előre eltervezett lesz, mivel a kukoricát sikerült 44 000
forinton biztosítania a maga számára, és ennek következtében nyereségesen tudja teljesíteni a
novemberi hízósertés leszállítását. A vételi hedge hatásmechanizmusa azonos az eladásiéval, a
különbség a határidős ügylet típusában jelentkezik: az eladásinál a jelenben határidős eladás
történik, míg a vételinél határidős vétel.
Tökéletes (perfect) hedge-ről beszélünk akkor, ha tökéletes árszintbiztosítás történik, tehát
azonos minőség, mennyiség mellett, és a bázis is állandó marad. Ilyen a gyakorlatban nem
létezik, nem is létezhet. Elég csak abba belegondolni, hogy például a termelőnek a határidős
ügylet létesítésekor tudnia kellene, hogy pontosan mekkora lesz a későbbi termése, illetve
annak pontosan az adott országban érvényes kontraktus nagyságának az egész számú
többszörösét kellene kitennie. Ez azért követelmény, mert a határidős piacokon a kontraktus a
kereskedés alapegysége, amely Magyarországon 100 tonna.
Bár magának az ügyletnek a létrehozása nem igényel komoly tőkét, azonban nem szabad
figyelmen kívül hagyni a tőzsdei és brókerköltségeket, valamint az ezekhez kapcsolódó
előírásokat. Szélsőséges árváltozás esetén akár komoly gondot is okozhat a napi elszámolású
változó letét folyamatos feltöltése is („finanszírozni kell a pozíciót”).
Bár elméletben tökéletesen működik a hedge ügylet, azonban egy esetlegesen alacsonyabb
forgalmú piacon előfordulhat, hogy a korábban felvett pozíciót nem, vagy csak a tervezettnél
kedvezőtlenebb feltételek mellett lehet lezárni. Zökkenőt jelenthet még az eltérő minőség is,
amely szintén csökkentheti a hegde ügylet hatékonyságát. Azonban a gyakorlatban az egyik
legerélyesebb negatívum a nem állandó bázis. A bázis hullámzása kisebb, mint az azonnali vagy
a határidős áraké, azonban nem nulla. Természetesen a bázis változásának hatása is kétféle
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lehet: pozitív és negatív. A dolog lényege, hogy erre a hedge ügyletet kötőnek nincs semmiféle
ráhatása, az tőle függetlenül alakul. Ha egy eladási hedge esetében gyengül a bázis, akkor a
pozíció zárásakor kisebb lesz a korábbinál, így ez veszteségként jelentkezik a termelőnél.
Kétségkívül, ha erősödik a bázis, az nyereségként fog jelentkezni. A vételi hedge esetében ezzel
ellentétes a bázis esetleges változásának a hatása, vagyis a gyengülő bázis nyereséget
eredményez, míg a bővülő veszteséget.
Az opciós ügyletek kevésbé régi múltra tekintenek vissza, mint a futures vagy hedge ügyletek,
hiszen 1973-ban kerültek bevezetésre a chicagói opciós tőzsdén (CBOE – Chicago Board
Options Exchange). Azonban gyorsan nagy sikerre tettek szert, és az elérhető opciók köre mind
a mai napig folyamatosan bővül (például opció opciója). A legnagyobb előnyük, hogy
viszonylag kis tőke lekötésével lehet rendelkezési jogot szerezni relatíve nagy áruállomány
fölött, emiatt kisebbek a tranzakciós költségek. A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában
jelenleg 6 fajta opció kötésére van lehetőség: malmi búza, napraforgó, repce, takarmányárpa,
takarmánybúza és -kukorica. A kontraktus mérete mindegyik esetben 100 tonna, az árlépésköz
1000 Ft.
Az opció kiírójának alapbiztosítéka kontraktusonként 250 000 forint a malmi búza esetében, a
minimumfedezet pedig 10 százaléka az alapfedezetnek (az alaptermék árának kedvezőtlen
alakulása következtében az opció kiírójának pótlólagos letétfeltöltési kötelezettsége is
keletkezhet). Az opció megvásárlójának az opciós díj kifizetésén túl semmilyen egyéb
kötelezettsége nincs.
Egyrészt szükség van valakire, aki kiírja az opciót (writer), a másik oldalon pedig, aki
megvásárolja azt (buyer). Az opció kiírója jogosult az opciós díjra (premium), majd a
későbbiekben – az opció megvásárlójának döntésétől függően – kötelezett az opció alapját
képező árunak a leszállítására. Az opció vevőjének ki kell fizetnie az opciós díjat, majd a
későbbiekben – az alaptermék árának alakulásától függően – eldöntheti, hogy lehívja-e az
opciót (a kiírót ezzel kötelezve az alaptermék leszállítására vagy az ügylet eredményének
pénzbeli kiegyenlítésére), vagy pedig lehívás nélkül hagyja lejárni. Leegyszerűsítve azt
mondhatjuk, hogy az opciós díj kifizetése után az opció eladójának csak kötelezettsége, míg a
vevőjének csak joga van. Pénzügyileg nézve a kérdést elmondható, hogy az opció kiírójának
maximális nyeresége az opciós díj, míg a vesztesége tulajdonképpen korlátlan, ezzel szemben
az opció vásárlójának maximális vesztesége az opciós díj és a nyeresége elméletileg korlátlan.
A lehívásról történő döntés alapját az előre rögzített küszöbár (strike/exercise price) képezi, ez
jelenti azt a választóvonalat, amelyik fölött/alatt (az opció fajtájától függően) már nyereségessé
válik az opció.
Alapvetően kéttípusú opció létezik: a vételi (call) és az eladási (put) opció. A vételi opció
esetében – amint az a nevéből is következik – az eladó vételi jogot enged meg az adott
alaptermékre az opciós díj fejében, amit az opció megvásárlója egyoldalú nyilatkozattal
megvásárolhat. Ezzel szemben az eladási opció eladója eladási jogot enged meg (tehát vételi
kötelezettséget vállal) az opciós díj fejében, vagyis a jogosult az adott tőzsdei terméket
egyoldalú nyilatkozattal a részére eladhatja. A korábban bemutatott tőzsdei várakozások
tükrében könnyen azonosítható, hogy az egyes ügyletek szereplői inkább emelkedést vagy
inkább csökkenést várnak az alaptermék piacán. Nyilvánvaló, hogy vételi jogot az vesz, aki az
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árak emelkedésére számít, miközben aki ezt eladja, az nem (semleges változás vagy csökkenő
árak). Az eladási opciónál természetesen felcserélődnek a szerepek, vagyis az opció
megvásárlója áresést vár, míg a kiírója áremelkedést vagy stagnáló árakat.
Tegyük fel, hogy a vételi opció tárgya 2 kontraktus kukorica (200 tonna) a Budapesti
Értéktőzsdén. A küszöbár 51 000 forint/tonna. Az opciós díj legyen az alaptermék árának 2
százaléka, vagyis 204 000 forint. Ebben az esetben a tőkeáttétel 50-szeres. A lehívási ár 51 000
forintnál kezdődik, hiszen ha a kukorica ára ezt meghaladja, akkor már érdemes 51 000 forintért
megvenni és eladni akár 10 forinttal magasabb áron is. A pozíció értéke 52 020 forintnál lesz
nulla mindkét fél számára (A pont), míg ennél nagyobb árnál az opció vásárlójának nyeresége,
a kiírójának ugyanakkora mértékű vesztesége keletkezik. A függvény alakjából következően ez
elvileg végtelen nagyságú is lehet.

49. ábra: A tőzsdei opciós ügyletek típusai
Forrás: Mizik (2016)

Az eladási opció hatásmechanizmusa hasonló, csak éppen ellentétes irányú. Ha maradunk ez
előbbi kukoricapéldánál, akkor a küszöbár ebben az esetben is 51 000 forint, míg a pozíció
értéke 49 980 forintnál lesz nulla mindkét fél számára (B pont). 51 000 forint felett az opció
kiírójának maximális a nyeresége (opciós díj), míg 49 980 forint alatt az ár csökkenésével
párhuzamosan egyre nagyobb a vesztesége. Ebben az esetben azonban a veszteség nagysága
korlátozott, hiszen legrosszabb esetben is maximum 0-ra csökken az alaptermék ára.
Természetesen mindkét esetben teljesen szimmetrikusak a nyereség- és veszteségfüggvények,
mivel az egyik fél azt nyeri (nyerheti) meg, amit a másik elveszít. A fentiek alapján sokkal
kockázatosabbnak tűnhet az opció kiírása, mint a megvétele, azonban a piacokon az opciók úgy
kerülnek árazásra, hogy azonos eséllyel „járjon” jól mindkét fél. Egy viszonylag nyugodt,
semleges piacon ésszerű lehet opciót kiírni, hiszen ha nem történik semmilyen rendkívüli
esemény, akkor teljes egészében meg lehet tartani az – árazásból következően ekkor kis értékű
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– opciós díjat. Ezzel szemben például egy jelentős növekedési potenciállal bíró alaptermék
esetében jóval magasabb opciós prémiumért lehet csak olyan befektetőt találni, aki hajlandó
lesz felvállalni ennek a kockázatát. Ebben az esetben pedig igen jelentős áreltolódásnak kell
bekövetkeznie ahhoz, hogy megérje az opciót lehívni.
A négy alapvető opciós pozíció (LC – vételi jog, SC – eladási kötelezettség, LP – eladási jog,
SP – vételi kötelezettség) segítségével változatos összetett ügyletek állíthatók elő. A
kombinációs lehetőségek száma szinte végtelen, hiszen egyrészt bármelyik ügylet
kombinálható bármelyikkel, másrészt a változatok számát növeli, ha különböző kötési
árfolyamokat, esetleg eltérő lejárati időket alkalmazunk.

Szövetkezés és vertikális koordináció az élelmiszer-gazdaságban
Az ellátási lánc öt fő műveletét elemezzük Molnár (2016) nyomán: 1. gazdák és beszállítóik
között, 2. gazdák és az első feldolgozási lépés között, 3. az első és a második feldolgozási lépés
között, 4. az utolsó feldolgozási lépés és a nagykereskedők között, 5. a nagykereskedők (vagy
az utolsó feldolgozási lépés) és a kiskereskedők között. Az olasz sonka és a magyar kolbász
ellátási láncain vizsgáljuk meg az irányítási mechanizmusokat és a meghatározó változókat.
Első lépésben ábrázoljuk az öt fő ügyletet a sertéshús ellátási láncaiban.

50. ábra: A húsellátási lánc a műveleti számokkal
Forrás: Molnár (2016)

Második lépésben megvizsgáljuk a húsellátási láncok két különböző termékének (olasz sonka
és magyar kolbász) és két különböző országának (Olaszország és Magyarország) az irányítási
rendszereit ügyletenként.
T1 szinten (művelet a takarmánybeszállítók és a sertéstenyésztők között) a termékáramlás
tárgya a takarmány, amelyet nagy változatosság és a sertéshús minőségére gyakorolt jelentős
szerep jellemez. A takarmánytermelő általában egy nagy nemzeti vagy nemzetközi cég. A
vizsgált ellátási láncokban T1 szinten azt találtuk, hogy az irányítási elrendezés vagy
szerződéses kapcsolat (SZ) vagy szerződés nélküli kapcsolat nem minősített partnerrel (SZN+)
történik. Figyelembe véve az idényszerűséget (amely korlátozza a sertéstakarmány
mennyiségét) és a takarmány sertéshúsra gyakorolt hatását, ezzel együtt a jövedelmezőséget is,
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T1 szinten az a fontos, hogy legyen egy megbízható, minősített takarmányszállító, aki a
takarmányon kívül technikai tanácsokkal is tud szolgálni a sertéstenyésztőnek, és hosszú távú
kapcsolatot lehet vele kialakítani. A vezérlés lendülete ebben a kapcsolatban alacsony
(általában magára a kapcsolatra fókuszál) vagy mérsékelten alacsony (a szerződési feltételekre
fókuszál). Míg Magyarországon a szerződés nélküli kapcsolat nem minősített partnerrel
(SZN+), Olaszországban a szerződéses kapcsolatok (SZ) a gyakoribbak az ilyen típusú ügyletek
esetében.
T2 szinten (művelet sertéstenyésztők és vágóhidak között) a termékáramlás tárgya a sertés.
Olaszországban általában nagy, kevés közeli versenytárssal rendelkező vágóhidak működnek,
mivel az iparág központosítása regionális szinteken már megtörtént. Ezzel ellentétben
Magyarországon a vágóhidak száma csökkenni kezdett (2003-ban 453, 2007-ben 71) a
szigorúbb EU élelmiszer-biztonsági előírások bevezetésének köszönhetően. A fentiek
következményeképp Olaszországban a szerződéses kapcsolatok (SZ) a domináns irányítási
szerkezet, míg Magyarországon a szerződéses kapcsolatok (SZ) mellett az azonnali piac (AP)
is gyakori.
A vágóhidak és a gyártók közti ügylet (T3) tárgya a friss hús, mint például a sonka vagy a pácolt
sonka készítéséhez szükséges lapocka. A műveleti szokások különböznek a két országban.
Olaszországban a sonkagyártók gyakran meglátogatják a vágóhidakat, és személyesen
választják ki a friss húst a milyenségben tapasztalható nagy eltérések miatt. Néha a hivatalos ár
mellett még felárat is fizetnek, hogy elsőként választhassanak. Ez a művelet a minősített
partnerrel történő szerződés nélküli kapcsolatok (S++) közé sorolandó. Magyarországon inkább
a szerződéses kapcsolatok (C) az irányítók ebben az ügyletben. Az áru minősége illetve
biztonsága fontos, ami megmagyarázza a vágóhidak identitásának tulajdonított jelentőséget.
Néhány olasz vágóhíd többször is megkísérelt magasabb szintű integrációt elérni a
sonkagyártókkal úgy, hogy alvállalkozásba adják a sonka feldolgozását, viszont a tulajdonjogot
megtartják, így integrálják a sonkagyártót. Ezt az integrációra irányuló tendenciát a vágóhidak
ösztönzik, hiszen így próbálják:
-

növelni a jövedelmezőségüket, mivel a sonkagyártás egy magas hozzáadott értéket
képviselő termelési fázis;
felhasználni a sertéslábakat, amelyeket a sonkagyártók otthagynak a vágóhídon;
növelni az alkuképességüket, amikor nagyobb viszonteladókkal tárgyalnak.

A gyártók és a nagykereskedők közti művelet (T4), valamint a gyártó (vagy a nagykereskedő)
és a kiskereskedők közti tranzakció (T5) tárgya a kész sonka vagy kolbász. Az olasz (pármai)
sonkát általában nem szeletelve árulják, míg a (magyar) kolbászok esetében szeletelt és
vákuumcsomagolású (kis vagy nagy kiszerelésű) termékeket egyaránt árusítanak. A T4 szintre
az azonnali piac (AP) vagy a szerződéses kapcsolat (SZ) jellemző. A kisebb gyártók jobban
kedvelik a szerződéses kapcsolatokat, mivel remélik, hogy így biztosítani tudják a hosszú távú
üzleti lehetőségeket, míg a közepes méretű gyártók inkább az azonnali piacot részesítik
előnyben.
T5 szinten a különbségek a kiskereskedelmi partner méretéből adódnak. A nagyobb
viszonteladók ritkán vásárolnak közvetlenül a gyártóktól. Inkább megbízható beszállítókat
keresnek, akik teljes mértékben megfelelnek a kiskereskedő feltételeinek, képesek rendszeresen
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szállítani az árut és rövid átfutási idővel dolgozni. Ebben az esetben a szerződéses kapcsolat
(SZ) a leginkább kedvelt irányítási rendszer. Ugyanez elmondható a nagykereskedők és a
nagyobb viszonteladók közti műveletekről is. Ezzel ellentétben a kiskereskedők és a gyártók
gyakran állnak kapcsolatalapú szövetségben (KASZ), ami bizalomra (kapcsolati szabályozás a
szerződési feltételek vagy tranzakció kontrollja helyett), mindkét fél részéről elvárt magas
szakmai ismeretekre és a magas minőségű termékek eladásának közös érdekére épül, így
gyakran fognak össze a kölcsönös haszon érdekében.
Számos országban, például Hollandiában és Dániában, illetve sok szektorban a mezőgazdasági
szövetkezetek piaci részesedése igen magas. Az egyénileg fellépő farmer (gazdálkodó)
helyzetében az a fő buktató, hogy piaci (eladási és beszerzési) státusa nagyon gyenge a piac
többi résztvevőjéhez viszonyítva, és nem képes semmilyen hatást gyakorolni arra, illetve azon
keresztül az árakra. Ezzel ellentétben a farmerek és a kertészek erőteljes iparágakkal és
határozott eladókkal találkoznak, akiknek nagyobb a gazdasági erejük. Nincs tehát igazi
verseny a piacon, mert a termeléshez szükséges anyagok beszerzésekor, illetve a megtermelt
termékek értékesítésekor a farmerekkel szemben a nekik eladók, illetve a tőlük vásárlók
dominálnak.
Általánosságban, piacgazdasági körülmények között, a mezőgazdasági szövetkezetek
létrehozásának szükségessége alapvetően függ:
-

a piac szerkezetétől (monopolszervezetek jelenléte);
a mezőgazdasági termékek jellemzőitől (romlandóság, szállíthatóság stb.);
az adott terméknek a farmer jövedelmében betöltött szerepétől (mennyire fő- vagy
melléktermék).

A szövetkezeteknek elsősorban akkor lehet jelentős szerepük, amikor egy piac nem működik
megfelelően, különösen gyorsan romló termékek, mint például tej, zöldség és gyümölcs
esetében, valamint amikor a piac nem telített. A szövetkezés két lehetséges útja, hogy:
-

a nagyobb termelőket integrálja a meghatározó láncokba (szerződéses értékesítés a
kiskereskedelem felé), kivitel, illetve hogy
a kisebbeket bekapcsolja a helyi ellátási láncba (globalizációs ellentrend, helyi jellegű,
regionális értékesítés).

Lényeges, ismerve a modern európai és észak-amerikai szövetkezeteket, hogy helyi szinten
szerveződnek, önkéntes alapon, alulról felfelé, tehát magánpiaci mechanizmusok, nem az állam
által irányítottak.
Gazdasági előnyök, eredmények szövetkezés révén:
-

a gazdák alkuképessége nő, nagyobb hatásuk van a piacra és így az árra;
új piacok megszerzése és megtartása hosszú távon is;
a termelők üzleti partnereiknek való kiszolgáltatottsága csökken;
a technológiai és a piaci kockázat csökkentése;
a fajlagos (az 1 piaci ügyletre vagy 1 termelőre jutó piacon való megjelenéssel
kapcsolatos), ún. tranzakciós költségeik csökkennek;
a fogyasztó közelebb hozatala a termelőhöz, s így az értesülési költségek
csökkentése;
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-

-

nagy hozzáadott értékű tevékenységek végzésének lehetősége;
valamint a marketingcsatorna egy másik szintjéről a jövedelem egy részének a
termelő számára való „biztosítása”;
bizonyos feltételek teljesítése esetén EU-s, illetve szektortól függően nemzeti
kiegészítő támogatásokhoz való hozzájutás;
biztosabb hozzájutás a vételárhoz: ha „beragad” pénz a vevőnél, akkor a szövetkezet
saját maga hajtatja be a pénzt, ez sokkal hatékonyabb, mintha a termelő egyedül
próbálkozna;
időmegtakarítás: a termelő a saját gazdálkodására fordíthatja a közösen végzett
értékesítés, s egyéb szolgáltatások során felszabadult időt.

Összességében a szövetkezetek vertikális koordinációban betöltött szerepe a termelők-tagok
technológiai és piaci hatékonyságának növelésében és ennek révén jövedelmi helyzetüknek,
függetlenségük nagyfokú megőrzése melletti erősítésében, illetve a tájékoztatási kapcsolatok
és a bizalom növelésében áll.
Az átalakuló gazdaságú országokban, mint amilyen Magyarország is, különösen nagy az
értékesítési bizonytalanság a piaci intézmények kialakulatlansága vagy fejletlensége miatt. Az
átalakuló mezőgazdaságú országok esetében ehhez hozzájárul a helyenként mérsékeltebben
rendelkezésre álló tőke- és szakértelem, igen sok esetben a vállalkozószellem és az
együttműködési készség időnként alacsony foka is. Sok esetben a kicsi és közepes gazdaságok,
mint általában a családi gazdaságok, nem képesek egyedül a piacra jutni. Ezeken a
nehézségeken segíthetnek az új típusú szövetkezetek és más jogi formában működő termelői
tulajdonú szervezetek (pl. TÉSZ-ek, termelői csoportok), melyek bizonyos feltételek teljesülése
esetén és korlátozott ideig EU-s támogatást is kapnak. Ennek ellenére mind elterjedtségét, mind
pedig piaci részarányát, gazdasági jelentőségét tekintve az újonnan csatlakozott országok
messze elmaradnak a régi EU tagországok vagy az USA szintjétől.
A mezőgazdasági szövetkezeteket csoportosíthatjuk aszerint, hogy a termelőket a ráfordítási
(beszerzési és szolgáltató, pl. gépkörök, szaktanácsadó, munkaerőt biztosító szövetkezetek)
vagy a kibocsátási (értékesítő vagy más néven marketing- szövetkezetek) oldalon segítik.
Fejlett piacgazdasági viszonyok között a szövetkezetek prominens képviselői a
marketingszövetkezetek. A marketingszövetkezeteknek, melyek a tagok termékeinek közös
értékesítését és/vagy feldolgozását végzik, több meghatározott típusa is létezik az élelmiszergazdaságban attól függően, hogy mennyire fejlett az adott ország mezőgazdasága, illetve a piaci
koordinációs viszonyok. Ennek megfelelően – természetesen – a marketingszövetkezetek
csoportosítása is többfajta módon lehetséges. A csoportosítás egyik lehetséges alapja az, hogy
a mezőgazdasági értékesítő (marketing-) szövetkezetek miként:
1. fokozzák a piacképességet (termékre irányuló tevékenység),
-

a mennyiség növelése, illetve
a minőség biztosítása során; valamint, hogy hogyan

2. teremtenek közvetlenebb kapcsolatot a termelő (üzem) és a piac között (árra vonatkozó
tevékenység).
Nézzük meg most részletesebben az egyes típusokat:
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a) Gyűjtőszövetkezetek – csak az árura vonatkozik a tevékenység.
Gyakorlatilag az általuk összegyűjtött áru mennyiségét növelik, és csak az árura vonatkozik a
tevékenységük. Valójában ez a legkezdetlegesebb formája a szövetkezésnek, és általában a
szövetkezeti fejlődés alacsonyabb fokán alkalmazzák a termelők, illetve ekkor nyúlnak ilyen
eszközhöz.
b) Szövetkezeti árutőzsdék (aukciók) – hollandul „veiling”-ek.
Legfontosabb tevékenységük, hogy teret adnak a kereslet és a kínálat találkozásának, s
közvetett hatást fejtenek ki az árura és az árra egyaránt. Az árura olyan értelemben, mint
például a holland árverések esetében, ahol a minőség nagyon fontos követelmény, és
egyértelműen érdekeltté teszi a tagot a beszállított termékek minőségének növelésében, hiszen
az ott kapott ár is ilyen irányban orientálja őt. Az ár tekintetében nagyon fontos, hogy ezek az
árutőzsdék kizárják a szabálytalan áralakulást.
c) Alkuszövetkezetek – csak az árral törődnek, az árut nem is látják.
A harmadik típus Ihrig által használt neve: árlekötő-szövetkezet már magába foglalja a
lényegét, hiszen kifejezi, hogy ezek a szövetkezetek csak az árral foglalkoznak, azaz a
raktározási, szállítási stb. tevékenységek mind a termelő feladatai.
d) Marketingszövetkezetek – feldolgozást nem igénylő termékeknél: árszabályozás, minőség
biztosítása stb.
A marketingszövetkezetek tulajdonképpeni első típusába tartozó szövetkezetek bizonyos
szervezeti nagyság és összegyűjtött mennyiség felett képesek árszabályozásra – ebben az
esetben beszélhetünk árszabályozó szövetkezetekről. Utóbbiak központos vagy
összpontosított formában fejthetik ki tevékenységüket, s képesek a termékre vonatkozólag
bizonyos minőségbiztosítási követelményeknek is eleget tenni, illetve bizonyos minőségi
követelményeket tudnak közvetíteni. Példaként említhetők erre a típusra a zöldség gyümölcs-szektorban alakult szövetkezetek.
e) Feldolgozó szövetkezetek – feldolgozást igénylő termékek esetében.
Az ötödik típus magában foglalja az előző típus jellegzetességeit, tehát a marketing–értékesítő
szövetkezeti ismérveket azáltal, hogy összegyűjti a termékeket. Azonban van egy plusz
tevékenységük is ezeknek a szövetkezeteknek, hiszen a mezőgazdasági nyersanyagot kisebb
vagy nagyobb mértékben feldolgozzák. A feldolgozottság fokának megfelelően ezt az ötödik
típust is bonthatjuk két részre, bár itt már elég nehéz egész pontosan meghatározni, hogy az
adott szövetkezet melyik altípusba tartozik.
Az
európai
élelmiszer-gazdaságban
bekövetkező
tendenciáknak
megfelelően
megfogalmazható, hogy a tulajdonképpeni marketingszövetkezetek az ötödik (e) típusnak, a
feldolgozó átnemesítő szövetkezeteknek, a második alcsoportjába tartoznak, s amelyek
úgynevezett második szintű tevékenységeket kiviteleznek. Ennek lényege az, hogy növelik a
hozzáadott értékét a termék tekintetében, valamint piackutatást végeznek, nagy figyelmet
fordítanak termékfejlesztésre, illetve magas reklámköltségek merülnek fel náluk. Legfejlettebb
megjelenésében teljes mértékben a marketingszemlélet kezd uralkodóvá válni. Jó példák erre a
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holland tejszövetkezetek, valamint a dán sertéshús-feldolgozó és -értékesítő szövetkezetek,
nem csupán a hazai részesedésük, hanem az exportpiacon betöltött szerepük alapján is.
A marketingszövetkezetek legfőbb gazdasági célja tehát a tag egyéni gazdaságából származó
jövedelmének növelése, illetve a tag saját gazdaságába, valamint a szövetkezetbe befektetett
tőkéjének megtérülését biztosítani. Ebben a felfogásban nagy jelentősége van a
marketingszövetkezeteknek azáltal, hogy:
1. egyrészt folyamatosan és esetenként (szektoroktól függően) jelentős piaci státust
biztosítanak a farmertagnak;
2. másrészt biztosítják számára a gazdaságába és a szövetkezetbe befektetett tőke
megtérülését.
A termelőtagok alapvetően azért hoznak létre szövetkezetet, mert hatékonyabban, olcsóbban
tudnak valamilyen tevékenységet megszervezni, illetve mert az adott feladatkört vagy
szolgáltatást egyáltalán nem tudnák igénybe venni a piacról. Nyilván egy olyan (általában
forgalmi) rendeltetést foglalnak közös keretbe, amelyet külön-külön nem, vagy csak sokkal
drágábban tudnának elvégezni.
Az új rendeltetés a fogyasztó közelebb hozatala a termelőhöz, adatáramoltatás, azaz a piac
igényeinek lefordítása és ennek megfelelő (marketing-, pénzügyi menedzsment és szervezeti)
stratégiák kidolgozása. Egy bizonyos szint után akár az árba beleegyező szerepből
ármeghatározóvá is előléphetnek, a marketingfunkciók (pl. csomagolás, logó, közös
márkanevek) alkalmazása révén pedig képesek differenciálni termékeiket is, ahogy azt például
a nagy hozzáadott értékű tevékenységeket (feldolgozás, márkázás, kivitel stb.) folytató dán és
holland szövetkezeti gyakorlat mutatja. Örömteli ugyanakkor, hogy Magyarországon is van
példa ilyen típusú szövetkezésre, pl. az Alföldi Tej esetében. Ezek a szervezetek gyakorlatilag
a horizontális koordinációra épülő vertikális integrációt valósítják meg. Az utóbbi lehetőséget
csak a legfejlettebb, fogyasztó központú marketingszemléletet alkalmazó (marketing-)
szövetkezetek tudják kiaknázni.
A hírneves szövetkezetek elterjedésekor, melyek különböző formaváltozatai a piaci
ellensúlyozó erő kiépítését tűzték ki céljukként, meghatározó volt a mezőgazdasági termelők
kiszolgáltatottsága a vertikum alsó és felső részének vállalataival szemben. Egyértelműen a
méretgazdaságosság állt a szövetkezet működésének középpontjában, hiszen az alapvető
kellemetlenség az volt, hogy a termelők a piacon általában nem képesek számottevő alkuerőt
képviselni a velük szemben mindenképpen előnyösebb helyzetű feldolgozókkal,
kereskedőkkel, kiskereskedelmi láncokkal szemben. Utóbbiak hatást tudnak gyakorolni a
piacra, hiszen sokkal nagyobb mennyiség felett rendelkeznek, nagy mennyiséget szereznek be
és értékesítenek is. A szövetkezet az egyenként kicsi, gyenge gazdaságokat összefogta a velük
szemben álló feldolgozókkal, kereskedőkkel, ezáltal nagyobb alkuerőt, ellensúlyt biztosítva
számukra.
A szövetkezetek feladataiknak úgy tudtak kitűnően megfelelni, hogy gondoskodtak a
minőségről, nagyobb kínálattal, illetve kereslettel jelentek meg a piacon, képesek voltak
raktározással, feldolgozással, csomagolással az áru értékét növelni, ezáltal a piacot a tiszta
verseny irányába elmozdítani. A mezőgazdasági szövetkezetek létrejöttének legfontosabb,
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gyakorlati jelentőségű gazdasági oka tehát a piaci ellensúlyozó erőnek elnevezett hatás elérése,
amely az egyes farmerek versenyhelyzetének javítására és ennek köszönhetően jövedelmének
növelésére szolgál. Ezáltal a szövetkezetek egyfajta piaci ellensúlyozó, kiegyenlítő erőt is
betöltenek regionálisan és/vagy makrogazdasági szinten. Az egyes termékpályák bizonyos
szakaszait integráló szövetkezetek eleinte a piacokon velük szemben monopolhelyzetben levő
kereskedelmi és ipari szervezetek ellen jöttek létre, hogy egyfajta piaci ellensúlyozó erőt
alkossanak a termelők számára.
Ennek segítségével sokszor sikerül a piacot bizonyos mértékig szinte a tiszta verseny irányába
elmozdítani, részben a „sugárzó hatásuk” révén. Ez annyit jelent, hogy a szövetkezet
tevékenysége hatással van az összes megtermelt termék árszintjére, legalább helyi vagy
regionális szinten, s az elért piaci áraktól pedig hosszabb távon egyetlen vállalat sem térhet el a
piacról való kiszorulás nélkül. Természetesen a termék, illetve a nyersanyag jellegétől függ,
hogy milyen mértékben képes a feldolgozó, illetve kiskereskedő távolabbról, esetleg
behozatalból beszerezni, amihez nem képes helyben hozzájutni.
A piacra való hatást csak bizonyos méreten, azaz forgalmazott mennyiségen túl tudják a
szövetkezetek elérni. Alapvető fontosságú ebből a szempontból a taggal való viszony, hiszen
ahhoz, hogy nagy hatással tudjon fellépni a szövetkezet, illetve a szövetkezeti rendszer a piacon,
lényeges tudni azt, hogy milyen minőségű és mennyiségű termékre számíthat. Nagy zavar
számos, még szövetkezeti szempontból sikeres országban is a szövetkezeti út kikerülése, hiszen
a hatalmas multinacionális kiskereskedelmi hálózatok vagy szabadúszó kereskedők gyakran
célzatosan megkeresik a tagokat, és a farmer hajlamos számukra jobb minőségű termékeket
szállítani, amivel duplán veszélybe sodorja a szövetkezetét. Egyrészt nem áll olyan nagy
mennyiség a számára készen, amellyel a piacra hatást tudna gyakorolni, másrészt a rosszabb
minőségű termékekkel tud így a piacon szerepelni, ami természetesen szintén hátrány a
számára. Ebből a szempontból fontos, hogy az igazán sikeres szövetkezeti szektorokban, mint
például a holland tej- és a dán sertéshússzektorban kötelező értékesítést szabnak meg a tag
számára.
A kilencvenes esztendőkben, az európai agrárpolitikában, a világkereskedelemben és a
fogyasztói szemléletben bekövetkező változások fő következménye, hogy a szövetkezeteknek
egyre erősebb versenyben kell helytállni, s a befektetésorientált gazdasági vállalkozásokkal kell
versenyezni az egyre telítettebbé váló piacokon. Az európai agrárpolitika és agrárgazdaság
változásai tehát új marketingstratégiák bevezetését, a szövetkezetek üzleti tevékenységének
kiterjesztését teszik szükségessé. Ennek elsődleges feltétele – a szemléletben bekövetkező
szükségszerű változás mellett – a kutatásokhoz (K+F), az új márkák bevezetéséhez, a
terjeszkedéshez (vállalatok felvásárlása, lehetőleg bevezetett márkanévvel; beolvasztás;
egyesülés; leányvállalatok alapítása), illetve az alapvető gazdasági tevékenységgel nem
szorosan összefüggő tevékenységek folytatásához szükséges óriási (sok esetben külső
kockázatviselő) pótlólagos tőke, befektetés bevonásának lehetősége.
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A rövid élelmiszer-ellátási láncok
A sablonos élelmiszer-ellátással szemben egyre nő a helyi élelmiszer- és a rövid ellátási láncok
(REL-ek) népszerűsége. A rövid ellátási láncok nem feltétlenül tekinthetők a vidékfejlesztés
(vagy tágabb értelemben véve a fenntarthatóság) hatékony eszközeinek, mert a gazdasági,
társadalmi és környezeti hatások mértéke helyzetfüggő. Egy politikailag életképes és hatékony
megoldásnak figyelembe kell vennie a helyi földrajzi-klimatikus, valamint kulturális
összefüggéseket, a fogyasztói igények változását és heterogenitását, az egyes országok (régiók)
különbözőségeit is. A REL-ek ugyanakkor kiváló lehetőséget teremtenek a társadalmi
összetartozás növelésére, az egészséges élelmiszerek iránti fogyasztói igény kialakítására,
valamint a vidék varázsának és népességmegtartó képességének fokozására.
A huszadik század során a szállítási lehetőségek fejlődése a korszerű hűtési technológiákkal
ötvözve azt eredményezte, hogy a gyorsan romló áru a korábbiaknál sokkal nagyobb távolságot
tudott megtenni a termelőtől a fogyasztóig. E folyamatokkal párhuzamosan a gazdaságban a
marketingcsatornák átrendeződése (kiskereskedelmi láncok térnyerése, egyre tekintélyesebb
piaci erőfölény kialakulása) vált jellemzővé. Ez a folyamat különösen a politikai és gazdasági
átmenet országaiban indult meg nagyon gyorsan a rendszerváltást követően. A kisebb
mezőgazdasági termelők számára sok okból (megfelelő minőséggel és mennyiséggel szemben
támasztott követelmények, szezonalitás, az áru ellenértékének több hónappal történő
kiegyenlítése stb.) jelentős bonyodalmat okoz a modern élelmiszerláncokhoz történő
csatlakozás, és a hagyományos agrárpolitikai eszközök nem képesek a termelők jövedelmi
helyzetének fenntartására.
Az élelmiszeripar globalizálódása szükségszerűen a minőségbiztosítás intézményesülését,
állami és egyéb szervezetek által képviselt szavatosság kialakulását eredményezte, amit a
bevásárlóközpontok által kialakított kép (tisztaság, higiénia) tovább erősített. Ez a megoldás jó
ideig működni látszott, a fogyasztói bizalom azonban megrendült az időről időre kipattanó
élelmiszerbotrányok (pl. dioxin, szalmonella, szivacsos agyvelőgyulladás, szennyezett
paprikaőrlemény, marhahús helyett lóhús stb.) következtében, vagyis megfogalmazódott a
megbízható és egészséges élelmiszer iránti igény. A fenti folyamatokat megválaszolva
számtalan alulról jövő, illetve fogyasztóktól kiinduló kezdeményezés érhető tetten, például Fair
Trade, freegan mozgalom, közösségi kertészkedés, tudatos táplálkozás és ezzel összefüggésben
bizonyos diéták népszerűvé válása stb.
Valamennyire a fenti változatosság jóvoltából tengernyi elnevezés, amellett értelmezés létezik.
Például alternatív élelmiszerlánc, rövid élelmiszerlánc, helyi élelmiszerrendszer, élelmiszerközösségi hálózat, direktmarketing-alapú élelmiszer-hálózat, szolidaritási vásárlói csoportok,
alternatív agro-élelmiszer-hálózat stb. Mi a továbbiakban a rövid ellátási lánc (REL) kifejezést
használjuk, amelynek a meghatározás szerint két jellemzője van:
-

-

a termelés, feldolgozás, szállítás és fogyasztás egymáshoz közel történik, vagyis e
folyamatok egy bizonyos előre meghatározott (a hazai jogszabályok alapján 40 kmes) sugarú körön belül zajlanak, illetve
a termelő és fogyasztó közé ékelődő szereplők száma alacsony (jó esetben nulla).

A fentieken túl a rövid ellátási láncokra általában jellemző még:
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-

a sajátos helyszínek jelenléte, ahol a termelő és a fogyasztó találkozik (például
gazdaudvar, termelői piac),
a kis üzemméret, kis volumen,
általában megjelenik a fenntarthatóság valamely szempontja, de hogy az környezeti,
társadalmi vagy egyéb területre irányul-e, az esetről esetre változhat.
10. táblázat: A rövid ellátási láncok típusai a térbeli kiterjedésük alapján

Forrás: Renting et al (2003)
1

A közösség által támogatott mezőgazdaság lényege, hogy a fogyasztók szerződést kötnek egy vagy több
termelővel, és egy közösen megállapított összeg befizetése után a szerződési idő alatt hetente friss árut kapnak. A
gazdáknak ez biztos bevételt jelent és a kockázatot (pl. időjárási szélsőségekből eredő károk) közösen viselik a
felek. A gazdaságok általában közösségi programokat is kínálnak, például önkéntes nap, szüret, piknik,
üzemlátogatás stb.
2

A vendégasztal szolgáltatásról a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységekről szóló 136/2007 (VI.13.)
kormányrendelet rendelkezik. Falusi vendégasztal szolgáltatásnak minősül a „családi magánétkezésekhez
előállított házi élelmiszerekhez és gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása és az
így előállított saját készítmények értékesítése napi legfeljebb tizenöt látogató részére”. A szolgáltatás (falusi
rendezvények kivételével) közterületnek nem minősülő ingatlanon (pl. tanya, falusi porta) történik, és
alkalomszerű, ha azt idényjelleggel vagy nem napi rendszerességgel végzik.
3

A dobozrendszerben árult élelmiszert a fogyasztó házhoz szállítással kapja meg, vagy elmegy érte egy
átvevőpontba. Rendeléskor a fogyasztó a doboz tartalmát előre nem ismeri pontosan, azt a termelő állítja össze az
idénynek és a termésnek megfelelően. A kínálatban legtöbbször többféle méretű doboz áll, különböző méretű
háztartások egész heti ellátására. Dobozrendelés történhet esetenként, de gyakori a közösség által támogatott
mezőgazdasági rendszerekkel történő kombinálás is, egy időszakra előre történő rendeléssel és heti szállítással.
Dobozrendszerre mutat példát a Zöld Szatyor Bevásárló Közösség.

Személyes érintkezés esetén a térbeliség kétféleképpen terjeszthető ki: vagy a fogyasztó megy
a termelőhöz (például termékutak, kamratúrák), vagy fordítva (például specializált, bioüzletek,
fogyasztói szövetkezeti boltok), vagy mindkét fél mozog (például fesztiválok). Termelők
esetében ez azért lehet jó, mert ily módon alkalom nyílhat a választék szélesítésére (a kényelem
és gyorsaság a hagyományos élelmiszerláncok, szupermarketek kétségtelen előnye), a
fogyasztók tömörülése pedig a termelő számára is kiszámíthatóbb, megfelelő felvevőpiacot
nyújt.
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Tanácsos és a gyakorlatban jól használható lehet a rövid ellátási láncok tudástípus alapján
történő csoportosítása is:
-

-

a tradicionális REL-típusok (például gazdaudvari értékesítés, falusi vendégasztal
szolgáltatás, szedd magad, termelői piac stb.) esetében a résztvevők tevékenysége
hagyományos, az adott kultúrába mélyen beágyazott tudáson és készségeken alapul (bár
innováció itt is jelentkezhet, például a termékfejlesztés vagy a marketing során);
a neo-tradicionális formák (dobozrendszerek, közösség által támogatott mezőgazdaság)
ehhez képest (bár céljuk ugyanúgy a hagyományos tudás megőrzése) sokkal inkább
társadalmi innovációk a termelők, fogyasztók, civil szervezetek hálózatba tömörülése
révén.

A rövid ellátási láncok globális vonatkozásban az elmúlt évtizedekben bizonyultak különösen
népszerűnek. Vagyis (annak ellenére, hogy egyes értékesítési formák – például a piacok –
évezredes múltra tekintenek vissza) viszonylag fiatal, noha gyorsan gyarapodó
szakirodalommal rendelkező tudományterületről van szó. A tárgykör alulról szerveződő
jellegénél fogva igen jelentős a civil szektor részvétele, ami a fogyasztói szemléletformáló
kampányoktól kezdve a piacra jutást segítő intézmények szervezésén (például termelői piacok
nyitásán, védjegyrendszerek kialakításán) át a jó gyakorlatok megosztását lehetővé tevő
kommunikációig sokféle tevékenységet takar.
A termelői piac (mint a hagyományos ellátási láncokhoz legközelebb álló értékesítési csatorna)
fő hátránya, hogy időnként viszonylag drága, kényelmetlen (idényjelleggel szerveződik, csak
készpénzzel lehet fizetni), és viszonylag kicsi a választék. E kellemetlenségek ellenére mégis
nagyon népszerű, ennek oka pedig fogyasztói attitűdvizsgálatok alapján elsősorban a
megvásárolt termékek jó(nak érzékelt) minősége és a helyi gazdák biztosításának szándéka. A
piaci vásárlás különleges, önmagában is élmény a fogyasztók számára. Az élmény alapja a
termelőkkel való közvetlen kapcsolat mellett a kapcsolatépítés lehetősége a többi vásárlóval. A
fogyasztói bizalom nem a jó termékminőségre vonatkozik, hanem a termék biztonságos
előállítására, s ennek a személyes kapcsolat a biztosítéka. A termelői piacok vonzerejét növeli
a különleges termékek jelenléte (vadhús, ritka fajták stb.), amelyek máshol nehezen
hozzáférhetőek.
A REL iránti kizárólagos elköteleződés alapja egy hosszabb távú együttműködés, amely eleve
szemléletváltást feltételez: lemondást a helyben nem termő termények fogyasztásáról, a
szupermarketek jelentette kényelemről. E rendszerekben ugyan az árak többnyire a boltiakhoz
hasonlóak, de az utazási költségek mellett az ellátásfolytonosság kockázatos volta további
költségeket eredményezhet.
A REL-ban részt vevő fogyasztók jellemzően fiatalok (35–40 év alattiak), eleve jellemző rájuk
közösségi részvétel szervezetekben, környezettudatosak, és kevésbé érdekli őket a termékek
tökéletes külseje vagy a széles termékválaszték. A földrajzi távolság kevésbé fontos
(amennyiben a házhozszállítás vagy az átvétel egy közeli ponton biztosított).
A fogyasztók kapcsán feltétlenül szót kell ejteni a REL egészségügyi vonatkozásairól is. A
rövid ellátási láncban történő részvétel növeli az élelmiszerről szóló tudást és serkenti az
egészségesebb (zöldség- és gyümölcsalapú) étrend kialakulását. A közösséget építő formák
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jelentősen javítják az értelmi egészségi állapotot, növelik a jóllétet, de a REL-ek általában is
hozzájárulnak az elfogadáshoz a társadalmi távolságok csökkentésével.
Olyan országokban, ahol a kezdeményezés hosszabb (akár néhány évtizedes) múltra tekint
vissza, és széles társadalmi bázissal jellemezhető (például USA), az a tapasztalat, hogy más kis
területet művelő gazdaságokkal összehasonlítva a közösség által támogatott rendszerek
nagyobb bevételt eredményeznek. Az is igaz ugyanakkor, hogy a legtöbb esetben a bevétel nem
csupán közösségileg támogatott rendszerből származik, hanem egyéb REL-eket is használnak
a gazdák, többségükben termelői piacokon és helyi éttermeknek és boltoknak történő közvetlen
értékesítést.
Ausztrál marhatenyésztők körében környezetvédelmi tanúsító rendszerek REL-beli
alkalmazását vizsgálták egy próbaprojekt keretében. Az eredmények arra utalnak, hogy a
tanúsítványok alkalmasak lehetnek arra, hogy a gazdák prémium áron értékesítsék a
termékeiket, de ehhez a hagyományos ellátási láncot kell igénybe venniük, ráadásul az
auditálási procedúra költségei miatt összességében az üzem bevételei nem növekednek
számottevően.
A rövid ellátási láncok foglalkoztatási szerepét különösképp a termelés, a betakarítás, valamint
a csomagolás, a kereskedelem és az eladás jelenti, vagyis a rendszer támogatása lehetőséget
nyújthat a perifériára szorult vidéki térségek felzárkóztatására. Sok esetben (például közösség
által támogatott mezőgazdaság, biogazdálkodás) a részvétel szerteágazó tudást és készségeket
igényel, és az átalakulás tranzakciós költsége olyan magas lehet, hogy különösen elmaradott
régiók (és alacsony végzettségű, szegényebb termelők) számára további segítség nélkül nem
lehetséges a váltás és nem biztosított a részvétel. A vidékfejlesztés fő eszköze ilyen esetekben
nem is feltétlenül közvetlen támogatás lehet, hanem új, közvetítő szerepű, épített és humán
infrastruktúrák, regionális élelmiszerrendszerek kiépítése, például a termelő és fogyasztó
találkozási pontjainak megteremtése, hatékonyabb megszervezése révén.
A tradicionális, hagyományos tudáson nyugvó REL-ekben (termelői piac, szedd magad stb.) a
lánc rövidsége (a beékelődő szereplők hiánya) hangsúlyos. Értékesítés a gazdasághoz kötötten,
a gazdaságban vagy ahhoz közel történik, ezért e formák inkább falusi elhelyezkedésűek. Ehhez
képest a neotradicionális rendszerekben a kis földrajzi távolság fontos, a (tudatos) fogyasztók
a városokban tömörülnek, így ezen alternatív formák jellemzően inkább várostérségekben
helyezkednek el. Ez alapján a hagyományos vidéki közösségek és életforma fenntartásában
inkább a tradicionális formák fontosabbak, míg a neotradicionális REL-ek inkább
közösségépítésre, a helyi közösségek fejlesztésére alkalmasabbak.
Amerikai kutatások szerint, ha a minnesotai lakosok az elfogyasztott élelmiszer 15 százalékát
helyi (egyébként kivitelre, veszteségesen termelő) gazdáktól vennék, akkor az így képződött
bevétel kitenné a gazdák állami támogatásának kétharmadát. Mivel a helyi termelő nagyobb
eséllyel költi el a pénzét helyben, ezért helyi élelmiszer-fogyasztás esetén a pénz a közösségen
belül, helyben forog, a fogyasztás a helyi gazdaságot élénkíti. A multiplikátorhatást erősíti,
hogy a termelői piacokhoz kapcsolódva új állások jöhetnek létre, és a helyi munkaerő költése
is a helyi gazdaság élénkülését eredményezi. Ezen túl piacnapokon a környéki bolt- és
étteremtulajdonosok is számíthatnak forgalomnövekedésre.

101

Ugyanakkor gyengítheti a multiplikátorhatást, hogy egyrészt a REL sikeres működtetéséhez
erőforrásokat kell átcsoportosítani a termelésből. Másrészt, ugyan a helyi gazdák kétségtelenül
nyerhetnek a REL-ek megerősödésével, ez más munkahelyek (például kereskedelemhez
kapcsolódó állások) elvesztésével járhat együtt.
Gazdasági szempontból további megfontolandó tényező, hogy a REL-ben legtöbbször kisebb
gazdaságok vesznek részt, amelyek nem tudnak élni a méretgazdaságosság lehetőségével.
Ennek elméletben két következménye lehet:
-

-

A helyi fogyasztók drágábban tudnak hozzájutni a kérdéses termékekhez. A
tapasztalat azt mutatja, hogy ez nem feltétlenül történik így, mert számos más
költséget (például a termelők és fogyasztók közé ékelt szereplők nyereségét) viszont
nem kell megfizetni.
Univerzális értelemben hiány áll elő, mert a helyi gazdaságok, ha el is tudják látni a
helyi fogyasztókat, kivitelre csak korlátozott mértékben tudnak termelni.

A vidékfejlesztés, a helyi gazdaságfejlesztés és a rövid ellátási láncok összekapcsolásakor a
helyi termelők helyi közfeladatot ellátó intézmények (például iskolák, kórházak) beszállítóivá
válhatnak. A vezérelv előnye, hogy az állami megrendelés biztos, kiszámítható piacot alakít ki,
a helyi feldolgozás növeli a foglalkoztatást; emellett érvényesül a multiplikátorhatás, ami
tovább erősítheti a helyi gazdaságot. A hagyományos kiskereskedelmi láncok, visszahatva az
új fogyasztói elvárásokra, maguk is szélesítik a kínálatot a bio- (és/vagy helyi) termékek
körében, ahogyan például az Egyesült Királyságban is történt az ökológiai gazdálkodásból
származó élelmiszerek piacán.
Egy, az Egyesült Királyságban elkészült kalkuláció eredményeként azt fedezték fel, hogy
amennyiben a vásárló saját autójával több, mint 6,7 km-t tesz meg a vásárlás érdekében (vagyis
ha a meglátogatott bolt, gazdaság vagy piac valamivel több, mint 3 km-re van a fogyasztó
lakhelyétől), akkor a kibocsátás valószínűleg már meghaladja egy nagyobb léptékű, specializált
és hatékony házhozszállítást is felvállaló dobozrendszer okozta kibocsátást. Ennek során a
szállításon túl szükséges a termékek hűtése, csomagolása is. Föltéve viszont, hogy a
fogyasztónak különböző termelőket kell felkeresnie (vagy sok termelőnek kell összegyűlnie a
piacon), akkor könnyen előfordulhat, hogy „sok kicsi sokra megy” elvből kiindulva a földrajzi
közelségen „megspórolt”, de nem kellően hatékony szállítás összességében nagyobb
környezetterhelést eredményez, mint a hatékony logisztikai háttérrel rendelkező hagyományos
élelmiszerlánc. Azok a REL-típusok, amelyek a gazdák (vagy fogyasztók) összmunkáján
alapulva megszervezik az élelmiszer elosztását vagy házhozszállítását, környezetbarátnak
tekinthetők a szállítás szempontjából mind a hagyományos élelmiszerláncokkal, mind a
fogyasztók egyedi bevásárlásain alapuló REL-ekkel összehasonlítva. Áruházban vásárló
fogyasztók magatartásvizsgálata arra utal, hogy a vásárlások mindössze 5,6 százalékában volt
a távolságra vonatkozó tájékoztatás befolyással a vásárlásra gyorsan romló élelmiszerek
beszerzésekor, illetve összesen a vásárlók 3,6 százalék jelezte, hogy tudatosan keresett helyi
élelmiszert környezeti megfontolásból.
Egy, az Egyesült Államokra vonatkozó számítás szerint az élelmiszer előállításától az
elfogyasztásáig a teljes kibocsátott üvegházgáz-mennyiség 83 százaléka a termelés során
keletkezik, míg a szállítás összesen mintegy 11 százalékot tesz ki (és ezen belül csak 4 százalék
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származik a szállítás utolsó – a teljes életciklust tekintve utolsó előtti – lépcsőjéből, mikor a
termék a gyártótól eljut a kereskedőig).
Hazánkban a közvetlen termelői értékesítés EU-s összehasonlításban jelentős. Ezzel együtt is a
jelentősége a termelői és kiskereskedelmi forgalom szempontjából korlátozott, bár növekvő
tendenciákról lehet beszélni. A legelterjedtebb értékesítési forma a (termelői) piac.
2012 júniusában megváltozott a jogszabályi környezet, jelentősen leegyszerűsítve a termelői
piacok nyitásának folyamatát. Ennek következtében attól fogva sorra szerveződnek a saját
termésüket, kézműves termékeiket a környékről szállító gazdáknak helyet biztosító piacok
országszerte, ami kiválóan jelzi a fogyasztói igény meglétét, mértékét is. Az online szerveződő
bevásárló közösségek, zöldségdoboz-rendszerek egyre több település egyre több
fogyasztójához juttatják el a helyben (vagy közelben) termelt élelmiszereket.
Ami a REL-ek összpontosulását és a kedvezőbb gazdasági környezetben történő előfordulását
illeti, a hazai tapasztalatok is azt mutatják, hogy a termelői piacok, bevásárló közösségek,
közösség által támogatott mezőgazdasági rendszerek száma elsősorban Budapest
vonzáskörzetében, más nagyvárosokban, illetve a Balaton-régióban emelkedett látványosan az
utóbbi időben. Emiatt a hazai környezetben is felmerül a kérdés, hogy a REL-ek megjelenése
egy régió fejlettségének előmozdítója-e vagy következménye?
A rövid ellátási láncok elviekben Magyarországon is beszállíthatnak közétkeztetésbe: a
jogszabályi keretek többé-kevésbé adottak, a rendszer működtetésekor (például a beszállítók
kiválasztásakor) azonban a fő szempont az ár, ennek hatására a minőség szükségképpen
háttérbe kerül és a kis léptékű helyi gazdaságok kiszorulnak a versenyből. Fennakadást jelent
az is, hogy nincs feltétlenül elég termelő, aki helyben termelt, vegyszermentes és minőségileg
tartósan megbízható élelmiszerrel el tudná látni a helyi közétkeztetést – különösen, mert az
előírások is gyorsan változnak. Összességében a legfőbb gát mégis az időlegesen jelentkező
többletköltség, amely a helyi előállítás miatt megnövekedett személyzeti és rezsiköltségből, és
az átállást kísérő tranzakciós költségekből áll.
A hazai környezetben (elsősorban a nagyvárosok és a Balaton régió esetében) három piactípus
különíthető el:
-

-

-

A konvencionális piac esetében az őstermelői igazolvány meglétén túl nincs
semmiféle kitétel a termelés módjára vagy helyszínére vonatkozóan. E piacok
többnyire önkormányzati fenntartásúak, kereskedők, viszonteladók jelenléte a
meghatározó, ugyanakkor általában egy kis terület (vagy elszórtan néhány asztal)
biztosított az őstermelők számára is.
A termelői piacot jogszabály határozza meg és különíti el a konvencionális piactól.
Az őstermelők 40 km-en vagy megyehatáron belülről érkezhetnek (kivéve a
budapesti termelői piacokat, amelyeken az egész országból bármely őstermelő
árulhat). E piacokat általában civil szervezetek vagy magánszemélyek szervezik, és
jellemző a mobil infrastruktúra használata.
A biopiacon történő értékesítés feltétele valamely hazai ökológiai gazdálkodást
ellenőrző/tanúsító szervezet általi minősítés.
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11. táblázat: A főbb piactípusokon árusító termelők összehasonlítása

Forrás: Benedek et al (2014)

Az Európai Unió közös agrárpiaca
Az EU közös agrár- és élelmiszerpiacával kapcsolatos ismeretek jelentősen meghaladják jelen
stúdium és jegyzet kereteit. Ebben a rövid fejezetben mindössze néhány utalás található arra,
hogy a Közös Agrárpolitika milyen szerepet tölt, illetve tölthet be a mezőgazdasági piacok
működésében. Az ezzel kapcsolatos részletes ismeretek az Agrárpolitika c. tantárgy körébe
tartozik.
A Közös Agrárpolitika legjelentősebb területét a mezőgazdasági piacok közösségi szabályozása
képezi, amelyet az átmeneti időszak eltelte után fokozatosan építettek ki, és amelynek
megvalósulása érdekében a Római Szerződés az agrárpiacok közös szervezetének (CMO Common Market Organisation) megteremtését írta elő. Az agrárpiacok közös szervezete termékektől függően - közös versenyszabályok alkalmazásából, a tagállami agrárpiaci
rendtartások kötelező összehangolásából illetve az európai piaci szervezetből áll össze. A közös
mezőgazdasági politika céljainak megvalósítására alkalmas eszközként mindenekelőtt tehát a
közös versenyszabályozás, a tagállami piaci rendtartások kötelező koordinációja, illetve közös
európai piaci rendtartás kiépítése jelent meg.
A fenti három szabályozási követelmény közül elsősorban - és szinte kizárólagosan - az utolsó
valósult meg, mégpedig a közös piaci szervezetekben, amelyek röviden olyan szabályok és
mechanizmusok együtteseként határozhatók meg, amelyek meghatározott termék vagy
termékcsoport piacának szabályozását kívánják végrehajtani. Mindennek során a közös piaci
szervezetek természetesen a Közös Agrárpolitika három alapvető elvének figyelembe vételével
működnek (egységes belső piac, közösségi preferencia, pénzügyi szolidaritás).
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A közös piaci szervezet a közös mezőgazdasági politika céljainak megvalósítása érdekében
minden ahhoz szükséges intézkedést magában foglalhat. A Római Szerződés azzal, hogy
ezeknek csak egy példálózó felsorolását adja, nem zárja ki más alkalmas és indokolt eszközök
alkalmazását. Különösen ilyenek a következők:
-

árszabályozások;
termék-előállítási és forgalmazási támogatások;
tárolással és kiegyenlítéssel kapcsolatos intézkedések;
közös intézmények a kivitel és a behozatal állandósítására.

A Közös Piaci Rendtartások legfontosabb eszközeiként a gyakorlatban a következők jelennek
meg:
-

árak szabályozása;
intervenciós intézkedések (felvásárlás és raktározás állami szervek, illetve nem állami
szervezetek által);
mennyiségi szabályozás kvóták-kontingensek révén (ez jelentősen visszaszorult).

A mezőgazdasági termelés tényezőinek piaca, a termőföld piac
A mezőgazdasági piacok értelmezésekor időnként hajlamosak lehetünk pusztán az árupiacokra
gondolni, ugyanakkor a termelési erőforrások piaca is legalább akkora figyelmet érdemel. Itt
azonban csupán megemlítjük, hogy a legalapvetőbb mezőgazdasági erőforrás, a termőföld piaci
viszonyai meglehetősen összetett jogi-szabályozási keretrendszerben értelmezhetők. A
földpiacnak mindössze néhány sajátosságát foglaljuk itt össze, egyrészt utalva az árupiacokkal
közös vagy hasonló vonásokra, másrészt a sajátosságokat felvillantva. A tőkepiac és a
munkaerőpiac önálló stúdiumok keretében kerül ismertetésre, így ezeket itt nem említjük.
A termelési erőforrások közül legalapvetőbbnek a föld számít, amely szűkösen rendelkezésre
álló, egyedi termelési tényező. A termőföld piacain nem mindig érvényesülhetnek a kompetitív
piac alapvető szabályai. Az alábbiakban áttekintjük a föld értékére ható legfontosabb
tényezőket, a gyakorlatban leginkább alkalmazott földértékelési módszereket, valamint a
legalapvetőbb földpiaci adatforrásokat. Külön figyelmet szentelünk a földpiac és a bérleti piac
szabályozásának, hiszen a földtulajdon és -használat (különös tekintettel a földbérletre)
sajátosságai alapvetően befolyásolják a mezőgazdasági termelés szerkezetét.
A föld nem csupán alapvető termelési tényező azáltal, hogy a megélhetés alapját jelenti, de
egyúttal szűkös erőforrás is, mivel korlátozottan áll rendelkezésre (a földfelszín közel 30%-át
teszi ki). Ez azt is eredményezi, hogy kínálata rugalmatlan, így alapesetben az ár a kereslet által
megszabott. A föld egyetemes keresletét és kínálatát szemlélteti a 51. ábra.
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51. ábra: A termőföld kereslet-kínálati összefüggései
Forrás: Mizik (2018)

Fontos kiemelni a térbeli kötöttséget is, illetve azt, hogy ezen erőforrás által kerülnek
összekapcsolásra a termelési és biológiai folyamatok. Szintén a föld sajátossága, hogy adott
esetben egymáshoz közeli területeknél is komoly minőségi eltérések figyelhetők meg. A
felsoroltak mellett még több jellegzetesség is létezik, amelyeknek közös hatása, hogy a
földpiacon nem érvényesülhetnek a tisztán kompetitív piac jellemzői, alapvetően a helyi
keresleti és kínálati feltételek alapján adódik az értéke.
Noha a föld korlátozottan rendelkezésre álló erőforrás, viszont nem mondható el, hogy az ára
állandóan és folyamatosan emelkedik, hiszen arra sok egyéb tényező is hatással van. Ezek közül
mindenképpen kiemelésre érdemes a rajta folyó termelés jövedelmezősége. Kereslete
származékos kereslet, vagyis árát a rajta termelt termékek marginális bevétele határozza meg.
Emellett a térbeli kötöttség egy másik következménye a haszonleső célú kereslet, különösen az
esetleges átminősítés kapcsán, amikor a későbbiekben már nem termőföldként kerül
használatra.
A föld – vagyonmegőrző képessége által – a nemzedékeken áthúzódó tőkefelhalmozást is
lehetővé teszi. Szakszerű tápanyag-visszapótlás mellett értékét megtartja, sőt akár növelheti is,
és ezzel tartós megélhetést képes biztosítani tulajdonosa számára. Amennyiben nem a
tulajdonosok művelik meg, hanem bérbe adják, akkor is jogosultak utána jövedelemre
földbérleti díj címén. Érdemes még kiemelni, hogy jól működő földpiacok esetében szoros
kapcsolat mutatható ki a földár, földbérleti díj és a mezőgazdasági termékek árai között.
Természetesen nem, vagy korlátozottan működő földpiac esetében ez az összefüggés nem, vagy
csak kevéssé valósul meg. Ilyen esetekben a kereslet-kínálat alapvető szabályai sem
érvényesülhetnek. Emellett megfelelően működő földpiac hiányában a földjelzálog-hitelezés
sem lehet működőképes.
A földnek, mint termelési tényezőnek a szerepe alapvető a mezőgazdasági termelésben, és az
ára – az egyes piaci szereplők közötti erőviszonyoktól függő mértékben – beépül a végtermék
ellenértékébe. Mindazonáltal fontos kiemelni, hogy a fenti sajátosságok következtében
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termőföld esetében az ár (amit adott esetben kínálnak a földért) és az érték (amit pártatlan
szempontok alapján valójában ér az adott földterület) jelentősen és tartósan eltérhet egymástól.
A föld árát több tényező is befolyásolja. Ezek közül az első a föld fekvése és elhelyezkedése.
Ezen több elem is érthető, amelyek közül az élre kívánkozik a lakott területtől való távolság.
Nyilvánvaló, hogy minél közelebb található egy adott földterület a településhez, annál
magasabb lesz az értéke. Különösen fontos a kiemelt településközponttól való távolság, ami
hatványozottan igaz akkor, ha ott folyik kereskedelem elsődleges (feldolgozatlan)
mezőgazdasági termékekkel, mert ebben az esetben igen alacsony lesz a szállítási költség. Ez
természetesen akkor is igaz, ha élelmiszer-feldolgozó üzemről beszélünk, mert a
mezőgazdasági tömegtermékek esetében kulcsfontosságú a minél olcsóbb szállítás, hiszen az
alacsony árrés miatt az ilyen termékek nem bírnak el komoly szállítási egységköltséget.
Magyarország esetében ez a tényező azért is lényeges, mert nem áll rendelkezésre az aránylag
olcsó vízi szállítás lehetősége. Szintén az elhelyezkedéshez sorolható az útsűrűség, illetve a
különböző stratégiai közlekedési pontok közelsége (repülőtér, vasútállomás, kikötő).
Már 1826-ban ismert volt a német Thünen telephelyelmélete, amely arra kereste a választ, hogy
az egyes mezőgazdasági termékek termelése hol folyik. Leegyszerűsített modelljének
eredménye az volt, hogy a telephely elhelyezkedése alapvetően befolyásolja a termelői
döntéseket, mivel a magas szállítási költségű termékek termelése döntően a városok közelében
folyik. Ebből az is következik, hogy ha két, hasonló célra használt földterület esetében
jelentősen eltér egymástól az ár, akkor annak oka az eltérő szállítási költség. Ezt a föld, mint
erőforrás szűkössége eredményezi, aminek következtében a központibb részeken a földárak
egyre magasabbak lesznek.
Ennek alapján a földjáradék meghatározása a következőképpen történik:
R = Y (p – c – f×m), ahol
R: a földbérleti díj,
Y. az egységnyi területre jutó hozam,
p: a megtermelt termék egységének ára,
c: a termelés egységének költsége,
f: az egységnyi áru egységnyi távolságra történő szállítási költsége, míg
m: a szállítás távolsága.
Tehát a földbérleti díj annál nagyobb, minél kisebb a termelési költség és minél közelebb van
a felvevőpiac.
A föld árát érdemben befolyásolhatják a valószínűsíthető helyi lehetőségek, illetve azok hiánya.
Ezek közé tartozik az öntözés, amelynek szerepe felértékelődik a termelés szintjének
kiegyensúlyozásában. A változékony és egyre szélsőségesebb időjárási körülmények között az
öntözés azon kulcstényezők egyike, amelyekkel a termelés szinten tartása biztosítható.
Üvegházban vagy fóliasátorban történő termelés esetén fontos szempont, hogy rendelkezésre
áll-e alternatív fűtési lehetőség (például hőforrás), mivel annak segítségével nemcsak a
termelési költségek csökkenthetők, hanem kitolható a termékek piacra juttatásának időszaka is.
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Amennyiben ilyen lehetőség nincs, akkor lényeges szempont az energiavezetékekhez való
kapcsolódás lehetősége.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni a helyi károsító hatásokat sem. Ilyen lehet minden olyan
természetes vagy mesterséges tereptárgy, amely akadályozza a termelést. Bizonyos területeken
(például hátrányos természeti adottságokkal rendelkező terület, természetvédelmi terület) eleve
korlátozásokkal kell számolni mind a termelés volumenét, mind az alkalmazható technológiát
illetően. Végezetül a helyi károsító hatások közé sorolható a légszennyezés vagy a vadkár is. A
föld árának alakulására komoly hatással vannak a távlati fejlesztési elképzelések is, azok közül
is elsősorban a művelésből való kivonásra vonatkozók.
A föld árát befolyásoló tényezők közül nem hagyható ki a föld illetve tábla mérete, valamint
tagoltsága. A termelés terén megfigyelhető méretgazdaságosság kapcsán ez különösen fontos a
szántóföldi növénytermesztés esetében, ahol 1-2 hektáros területen nem lehet versenyképes
termelést folytatni. (Másrészt fóliasátorban vagy üvegházban történő zöldség vagy virág
termelése esetén az 1-2 hektáros összefüggő terület már nyújthat megélhetést.) Az egybefüggő
és nagyméretű földterület emiatt sokkal értékesebb, mint a hasonló minőségi paraméterekkel
leírható, de több parcellából álló.
A föld értékét termőföldként alapvetően az határozza meg, hogy mit lehet rajta termelni, illetve
milyen eredménnyel. A termelés jövedelmezőségét érdemben befolyásolja magának a
termőföldnek a minősége. Ez utóbbi mérésének igen szerteágazó lehetőségei vannak, mivel
számos olyan tényező létezik, amely alapján ez behatárolható. Logikus kiindulópont lehetne az
átlaghozam, azonban ezt az adatot biztosan csak a betakarításkor lehet meghatározni.
Alapvetően négy típusba sorolhatók az ezzel kapcsolatos jellemzők:
1. vizuális – a kiinduló adatok találhatók ebben a fogalomkörben, mint például a
domborzati viszonyok, a gyomosodás mértéke és típusa, az esetleges belvízre való
hajlam stb.
2. fizikai – a talaj ellenálló képességét fejezi ki a különböző környezeti hatásokkal
szemben. Ide tartozik a talaj vízfelvevő és -megtartó képessége is. Fontos elemei a felső
talajréteg vastagsága, a talaj térfogattömege, kötöttsége, porózussága vagy éppen a talaj
szervesanyag-tartalma (növénytakaró, gyökerek, humusz).
3. kémiai – tartalmazza a talaj pH-értékét, (elektromos) vezetőképességét (ez utal az ionok
számára, illetve a sótartalomra), ásványianyag- és nyomelemtartalmát,
tápanyagmegtartó képességét. Különösen fontos a nitrogénszint és annak előfordulási
formái.
4. biológiai – a talajban található humusztartalom, az élő organizmusok összessége, vagyis
fajtáik, sűrűségük, összetételük és tevékenységük a mikroorganizmusokon át egészen a
földigilisztákig. A túlságosan erőteljes biológiai élet azonban a termőképességet
ronthatja.
A fenti adatok önmagukban is alkalmasak a talaj minőségének a hozzávetőleges
meghatározására, azonban ezt a célt akkor tudják igazán jól szolgálni, ha többéves adatsor áll
rendelkezésre. Ebben az esetben van mód a folyamatos megfigyelésre, azok okainak a
feltárására és a szükséges intézkedések megtételére. A köztudatban meglévő technikák ebből a
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szempontból pozitív hatással bírnak, ilyen például a talajművelés módja vagy a vetésforgó
alkalmazása.
A mezőgazdasági célú földhasználat esetén nem szabad figyelmen kívül hagyni a támogatási
rendszert sem, hiszen a területalapú támogatások a földárakban tőkésednek. Az Európai Unió
termeléstől elválasztott támogatására ez különösen igaz, mivel a támogatási jogosultság is
adásvétel tárgya lehet.
Jól működő földpiacon az árak alapvetően a kereslet-kínálat kapcsolatának alakulása alapján
változnak. A föld értékének – a hasznosítástól független – meghatározására használt gyakorlati
módszereket az 54/1997. (VIII.1.) FM rendelet határozza meg. Kétféle módszertani
megközelítés lehetséges: a piaci összehasonlító adatok elemzése és a hozamalapú módszer. A
rendelet a földjövedelem és a bérleti díjak kombinálásával készült komplett módszert javasolja.
Ennek előnye, hogy a potenciális földjövedelem által hozamalapú komponens, míg a bérleti
díjak figyelembevételével regionális piaci komponens kerül alkalmazásra. Az értékelés
figyelembe veszi továbbá a búza tőzsdei átlagárát, ami az eredmény piaci relevanciáját tovább
erősíti. Szűcs István, A föld ára és bére c. könyvében az alábbi tudományosan megalapozott
módszereket javasolja:
-

adásvételek összehasonlítása – kiváló lehetőség a föld értékének a meghatározására,
amennyiben rendelkezésre áll hasonló nagyságú, fekvésű, fizikai, kémiai stb.
jellemzőkkel leírható olyan földterület, amelyik a közelmúltban adásvétel tárgyát
képezte. Ebben az esetben ez jó kiindulási alapot teremthet az adott terület értékének a
meghatározásához. A módszer legnagyobb gyengesége, hogy szinte lehetetlen minden
szempontból azonos földterületet találni, plusz ha időben távoli az összehasonlítás
alapjául szolgáló adásvétel, akkor a korábbi hasonlóságok akár jelentősen
csökkenhetnek is. Ez különösen a kevéssé mobil földpiacokra igaz, mint amilyen
például a magyar is.

-

értékmegosztáson alapuló – ennél a módszernél az ingatlan értéke a kiindulópont. Ekkor
az épület és telek együttes piaci árából levonásra kerül az előbbi értéke (a fejlesztési
nyereséget is beleszámolva), és így kapjuk meg a telek árát. Akkor használható, ha az
elégtelen piaci forgalom következtében nem áll rendelkezésre elegendő információ a
földterület értékét illetően. Természetesen a teljesen pontos érték meghatározása ezzel
a módszerrel sem lehetséges, mivel az ingatlanok szokásos piaci árai igen heterogén
értékeket tartalmaznak.

-

a parcellázás-fejlesztés módszere – akkor használható, ha a földterület legkedvezőbb
hasznosítási módja a felparcellázás utáni fejlesztés. Ezen módszer alkalmazására akkor
van mód, ha hasonló telkekről rendelkezésre áll megfelelő piaci adat. Ekkor az
értékesítést mindenképpen meg kell előznie a parcellák kialakításának gondos
megtervezése.

-

a földre jutó maradványérték – abban az esetben alkalmazható, ha nem áll rendelkezésre
elegendő piaci értesülés a telekről, viszont az ingatlan használatából származó
jövedelem meghatározható. Ekkor ki kell számolni az építménynek és a teleknek különkülön az elvárt tőkehozadékát, amelynek alapján meghatározható a földre jutó
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jövedelemrész. Ennek birtokában a föld ára a következő pontban bemutatásra kerülő
tőkésítéssel kiszámolható. Ezzel a módszerrel a föld árát maradványértékként lehet
meghatározni.
-

a földbérleti díj tőkésítése – a módszer kiindulópontja, hogy a bérleti díj megfelelő
kifejezője a föld jövedelemtermelő képességének. Amennyiben ez így van, akkor ennek
tőkésített értéke megadja a föld árát. A tőkésítés kiindulási pontja az állandó nagyságú
földbérleti díj feltételezése. Ebben az esetben használható az örökjáradék értékelésére
kidolgozott annuitás képlet:

Ebben az esetben a föld jelenértéke az állandó földbérleti díj (C) és a tőkésítési kamatláb
(r – kockázatmentes hozam) hányadosa. Természetesen az állandó földbérleti díj és
tőkésítési kamatláb feltételezése már rövidtávon is komoly eltérést eredményezhet a
valóságtól, ezért pontosabb becslés készíthető az évenkénti földbérleti díjak külön
számításával, illetve a tőkésítési kamatláb jövőbeli várható alakulásának a számításba
történő beépítésével. Ekkor a képlet a következőképpen módosul:

A növekvő sorszámok az időben később kapott földbérleti díjakra utalnak, amelyeknek
a jelenértéke ebből kifolyólag egyre kisebb lesz.
A földminőségnek a hazai gyakorlatban általánosan használt mérőszáma az ún. aranykorona
(AK) érték, amelynek bevezetése a XIX. század utolsó negyedére tekint vissza. Az aranykorona
érték eredetileg egy kataszteri hold földterület átlagos éves tiszta jövedelmét fejezte ki az akkori
fizetőeszközben. Mivel ez a rendszer meglehetősen rugalmatlan, vagyis az AK értékek
időszerűvé tételére jelentősen korlátozottak a lehetőségek, így idővel egyre jobban elválhat ettől
az értéktől a föld tényleges minősége – természetesen mindkét irányba.
A kárpótlás kapcsán szükséges értékarányosságot azonban kizárólag ez a rendszer biztosíthatta,
így a rendszerváltást követő években nem volt mód és lehetőség sem a leváltására. Időközben
kidolgozásra került egy, a modern kor igényeinek jobban megfelelő földminősítési módszer, az
ún. D-e-meter. Ennek az alapja a parcella szinten meghatározásra kerülő termőhelyi értékszám
(1–100-ig terjedő skálán), amely különböző tényezők figyelembevételével helyesbítésre kerül,
tehát nem a terméseredmények képezik az alapját, hanem a talaj termékenysége kerül
meghatározásra. Bár a rendszer Magyarország területének jelentős részére rendelkezésre áll,
még nem tudta kiszorítani az aranykorona alapú értékelést. Ennek legfőbb oka az, hogy a
módszer kiváló talajtani és termőhelyi értékelést alkalmaz, azonban kevéssé veszi figyelembe
a közgazdasági tényezőket. A fejlett országokban is azok a rendszerek a legelterjedtebbek,
amelyek alapos, elfogulatlanul mérhető tulajdonságokon alapulnak.
A 12. táblázat a földminősítési módszereket foglalja össze. Ennek alapján elmondható, hogy az
aranykorona-rendszer az első oszlopba tartozik (minőségi szempontú, egymásra épülő
agrárpotenciál és -alkalmasság értékelés), míg a D-e-meter a harmadikba (félkvantitatív,
termőhelyi érték/talajérték táblázatok).
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A földminősítés során eltérő szempontok állhatnak a középpontban. A szegényebb, fejletlenebb
országokban a legfontosabb tényező a talaj termékenysége (ezáltal az elérhető
termésmennyiség), ami alapvető a mezőgazdaságnak az élelmezésben betöltött szerepe miatt,
míg a fejlett országokban sokkal inkább a hatékonyság, vagyis az inputok/ráfordítások
(műtrágya, energia stb.) állnak a középpontban

12. táblázat: A földértékelési rendszerek összehasonlítása

Forrás: Juhos (2014)
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