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Előszó

A Gazdasági elemzés jegyzetek ismeretanyaga, a Vidékfejlesztő agrármérnök és a Gazdasági
agrármérnöki MSc. szakok hallgatói számára olyan ismereteket nyújt, amelyek
nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy tanulmányaik végén birtokában legyenek az elvárt tanulási
eredményeknek. A tanulási eredmény az nem azonos csak a tudással. Az elsajátított tudás, ha
az nem párosul kompetenciákkal nem sokat ér.
A projekt egyik fő célkitűzése volt, hogy az önálló hallgatói munkavégzés kellő súllyal
szerepeljen a tananyagfejlesztésben. A Gazdasági elemzés jegyzetek ismeretanyaga lehetővé
teszi a hallgatók számára, hogy az ismereteket komplex módon használják. A megismert
módszerek, amelyek a jegyzetekben találhatók, a vállalati gazdálkodás valamennyi területét
érintik.
Az ismeretanyag nem a mezőgazdasági vállalatok esetében alkalmazható módszekerekre és
algoritmusokra fókuszál. E szektor esetében, a sajátosságokat is kezelni képes algoritmusok,
módszerek külön jegyzetben kerültek összefoglalásra.
A tárgyalt módszereket, illetve azok meghatározó hányadát nem sorolnánk a könnyű műfaj
kategóriájába. Az elvárt követelményeknek való megfelelés csak úgy biztosítható, ha a
jegyzetben található példákat igyekszünk önállóan is megoldani. Az önállóan megoldandó
feladatoknál a könnyebb megoldások igénybevétele átmenetileg jelenthet egyféle megoldást,
de lesz egy alkalom, amikor szembe kell nézni a követelményekkel. Ekkor viszont már csak a
tanulási eredmény számít. Ezt figyelmébe ajánljuk minden érintettnek. Aktív
közreműködésükben bízva, jó munkát és kitartást kívánunk minden érintettnek.
Debrecen-Gyöngyös 2012

a Szerkesztő
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1. Gazdasági elemzés általános jellemzői, általános és speciális módszerei
Az elemzés (analízis) az emberi gondolkodás klasszikus cselekvése a körülvevő világ
eseményeinek, jelenségeinek feltárására, megértésére. A jelenségek részekre (elemekre)
bontása, a részek megvizsgálása, és a kapott eredmények ismételt gondolati összerakása
(szintetizálása) adhat világos képet az adott jelenség valódi okairól, és ennek révén segíthet
megadni a lehetséges beavatkozási módokat, ha a vizsgálat tárgyát képező rendszer működése
nem szándékaink szerinti.
A világ megismerése során az egyes tudományágak kifejlesztették a saját szakterületük
elemzési módszertárát. Így beszélhetünk többek között matematikai analízisről vagy kémiai
analízisről, és sorolhatnánk a további műszaki (természettudományi) és humán
(társadalomtudományi) tudományterületeket is, amelyek sajátos analitikai rendszerrel
rendelkeznek. A közgazdaságtudományok fejlődésével, a matematikai analízis alapjain
elindulva a gazdasági rendszerek elemzésének sajátos eszköztára is kialakult.
A gazdasági rendszerek elemzése tehát az analízis önálló ágaként kezelhető. Eszköztárának,
alkalmazott módszereinek megismerése, elsajátítása a gazdasági szakemberek számára fontos
eszközt ad, mely lehetőséget teremt az adott rendszer működési folyamatainak feltárására, a
beavatkozások okszerűségének megalapozására.
Az elemzés a múlt és jelen folyamatainak részletes megismerésével megalapozza a jövőre
vonatkozó döntéseinket is.
E tárgy keretében, ha elemzésről beszélünk a továbbiakban, mindenkor gazdasági elemzést
értünk. A gazdasági elemzés adatbázisát a vállalati számviteli információs rendszer adja. Az
éves beszámolón túlmenően az analitikus nyilvántartások és egyéb dokumentációk is
szükségesek lehetnek az elemzéshez, annak céljától, mélységétől függően.
A gazdasági elemzés fontos szereppel bír a vállalkozás kontrolling rendszerében, amely az
információszolgáltatás révén biztosítja a tervezési, az elemzési és az ellenőrzési rendszer
összehangolt működését.
1.1 A gazdasági elemzés fogalma, célja, tárgya, fajtái
A gazdasági elemzés olyan módszer, amely a gazdasági vezetés részére, az elemzés tárgyát
képező vállalat, mint gazdasági rendszer elemeinek módszeres vizsgálatával, nélkülözhetetlen
információt nyújt a rendszer működéséről, biztosítja a tájékozottságát. Az elemzés ok-feltáró
tudomány, a vállalati vezetés döntés-előkészítő és ellenőrző funkcióját támogatja.
A gazdasági elemzés célja, hogy feltárja és számszerűen értékelje azokat a körülményeket,
amelyek befolyásolják a vállalkozás gazdálkodását, megalapozza a vezetés döntéseit, a hozott
intézkedések végrehajtását. (1.1. ábra)
A tapasztalt gazdasági (műszaki-kereskedelmi) jelenség egy ok-okozati lánc végső eleme.
Az elemző célja, hogy feltárja (visszafelé haladva) a közbenső okok felismerésén keresztül a
végső okot, amely megszüntetésére a gazdasági vezetés – annak jellegétől függően – operatív
és/vagy stratégiai jellegű intézkedéseket hozhat.
A gazdasági elemzés feladata: a hatékonyabb és eredményesebb gazdálkodás segítése.
A gazdasági elemzés tárgya a vállalkozás, mint gazdasági rendszer piaci, beszerzési,
termelési, fejlesztési tevékenységének, valamint a vállalat működésének komplex értékelése.
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A gazdasági elemzés fajtái csoportosíthatók a vizsgálat terjedelme, a felhasznált adatok
milyensége, terjedelme, illetve az időbeni megközelítés szerint (1.1. táblázat).

Eredeti
ok

Okozat

Okozat

Okozat

Ok

Ok

Ok

OK
Tényleges ok

hibás
munkavégzés
vagy külső ok

Okozat =
tapasztalt
jelenség

KÖVETKEZMÉNY

HIBA
Lehetséges okok

hibás konstrukció
hibás technológia
rossz gép, anyag
technológiai
fegyelmezetlenség
hozzá nem értés

Hiba

rossz minőség

Következmény

értékesítési
nehézség
készletnövekedés
stb.

Eredményváltozás

nyereségcsökkenés
vagy veszteség

INTÉZKEDÉS

Intézkedési javaslat

FELTÁRÁS IRÁNYA

Forrás: saját szerkesztés

1.1. ábra. Az ok-okozati láncolat és az elemzés kapcsolata
1.1. táblázat: A gazdasági elemzés fajtái
Csoportosítási
szempont
Terjedelem szerint:

Elemzésfajta
 átfogó:
 részleges:

Felhasznált adatok
 műszaki-gazdasági:
milyensége szerint:
 gazdasági:
Időbeni megközelítés szerint:  statikus
 dinamikus

Jellemzők
 a vállalat (a gazdasági rendszer) egészének
komplex elemzése
 a gazdasági rendszer egyes alrendszereinek
elemzése (például készletgazdálkodás)
 számviteli adatok + műszaki paraméterek
 csak számviteli adatokra támaszkodva
 egy időpontban a gazdasági rendszer
állapotára vonatkozó elemzés
 időszakban lezajlott folyamtok, időpontok
közötti változások elemzése

Forrás: saját szerkesztés

A gazdasági elemzés folyamatát (Blaskó et al. 2011) alapján foglaljuk röviden össze. Az
elemzési munka folyamata, szakaszai a következő:
1) Elemzés céljának meghatározása.
2) Információs adatbázis kialakítása.
3) A lehetséges közvetlen okok számbavétele.
4) Az elemzés módszerének megválasztása.
5) Az információk feldolgozása.
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Az elemzés célja a megoldani kívánt problémával kapcsolatban kerül megfogalmazásra, az
1.1. táblázatban jelölt szempontok szerint.
Az információs adatbázis kialakítása során az adatbázissal szemben fontos követelmény az
ellenőrizhetőség, a folyamatos rendelkezésre állás biztosítása. Az adatbázis forrásai lehetnek:
(a) az adott területre vonatkozó (saját, belső adatok), (b) kapcsolódó külső információk (pl.
árak), (c) munkatársak „fejében lévő” adatbázis, azaz a termelési tapasztalatok.
A lehetséges közvetlen okok számbavétele során felmérjük a vizsgált jelenség egyes elemei
közötti kapcsolatok jellegét, amelyek oksági vagy sztochasztikus (valószínűségen alapuló)
kapcsolatok lehetnek. Fontos az ok-okozati összefüggések egyértelmű feltárása, illetve
elhatárolása.
Az elemzés módszerének megválasztása figyelemmel kell lenni determinálja: (a) az elemzés
céljára; (b) a vizsgált területre és a (c) a rendelkezésre álló információs bázisra.
Az információk feldolgozása, az eredmények kiértékelése, validálása szakasz magának a
konkrét elemzési munkának az elvégzését, az elemzés eredményeinek összegzését és a
jelentés elkészítését foglalja magába.
1.2. A gazdasági elemzés módszerei
A gazdasági elemzés módszereit annak céljai határozzák meg, módszerek függnek a
gazdasági folyamat elemzett szakaszának sajátosságaitól, illetve az adott szakaszhoz
kapcsolódó vezetői információs igénytől is (1.2. táblázat).
A döntés előkészítés során az optimális döntés meghozatalára törekszünk, ugyanakkor
nyilvánvaló, hogy az optimum csak az adott feltételrendszerre igaz. Ezért a kiinduló feltételek
nem eléggé körültekintő és részletességű megválasztása, vagy akár a tervezés során az
előrejelzés nem kellően megalapozott volta miatt, jelentős eltérések következhetnek be a tény
és tervadatok között. A retrospektív elemzés szükséges előzménye a tervezésnek és a döntés
előkészítésnek. Az utólagos vizsgálatok hozzájárulnak azoknak a belső és külső magyarázó
tényezőknek az azonosításához, és azok hatásainak számszerűsítéséhez, amelyek a vizsgált
kritériumot (gazdasági elemzések során jellemzően az eredményt) befolyásolták. A terv és
tény értékek összehasonlítása gyakran nem mutat lényeges eltérést, ugyanakkor a tényezőkre
bontás kimutatja az egyes tényezők tervezettől eltérő alakulását, amely eltérések ellentétes
irányú változásaikkal kiegyenlítették a vizsgálati kritériumokra gyakorolt hatásukat. Ezen
eltérések okainak feltárása fontos információt ad a következő tervezési időszakra a gazdasági
vezetés számára a gazdasági rendszer és környezete működéséről.
A gazdasági elemzés módszerei tovább csoportosíthatók általános és speciális módszerekre.
Az általános módszerek a problémafeltárás megközelítésmódját (egyfajta értelmezésben a
megismerési folyamat filozófiai síkját), míg a speciális módszerek az egyes problémák
gyakorlati megoldására kidolgozott eszközök rendszerét jelentik.
1.2.1 A gazdasági elemzés általános módszerei
Irányát tekintve a módszerek lehetnek:
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1.2. táblát. A gazdasági elemzés céljai és módszerei a gazdasági folyamat különböző
szakaszaiban
Cél és
módszer

Döntést megelőző szakasz
Optimális döntés

Cél
Módszer

Gazdaságossági számítások,
gazdasági döntéseket megelőző
elemzések

Végrehajtás szakasza
Kitűzött cél
megvalósításának
biztosítása
Végrehajtás állásáról
szóló folyamatos
információ elemzése

Utólagos szakasz
Tényleges eredmények
elemzése
Összehasonlítás,
tényezőkre bontás
Revíziós jellegű,
retrospektív elemzés

Operatív elemzés
Forrás: saját szerkesztés



deduktív (levezető): a vizsgált jelenség tényezőkre bontása, az eredendő okok
meghatározása, és ezek változásának hatását vizsgáljuk a jelenségre (1.2. ábra)
A megközelítésmódra számos speciális elemzési eszköz épül (ok-okozati diagramok:
például a halszálka diagram, illetve egyik változata az Ishikawa diagram, a problémafa
elemzés (why-because analysis))
 induktív (felépítő): az alkotó tényezők aggregálása, (a jelenség felépítése, célfa
elemzés), alapvetően tervezésnél alkalmazzuk (1.3. ábra)
A megközelítésmódra példa a célfa elemzés (cause-effect analysis).
Mindkét módszernél az ok-okozati összefüggések feltárásán van a hangsúly.

Vizsgált jelenség

Jelenség eleme

Részelem

Részelem

Jelenség eleme

Részelem

Részelem

…

… Részelem

Jelenség eleme

Részelem

…

Részelem

Forrás: saját szerkesztés

1.2. ábra. A deduktív (levezető) módszer sémája
A speciális módszerek alkalmazásának célja, hogy a gazdasági rendszer működésére
vonatkozóan kielégítő információval rendelkezzen a vezetés. A módszerek egyrészt a
működés jellemzőinek mérésére, a belső termelési és pénzügyi folyamatok leírására, másrészt
a vállalat gazdasági környezetének, a piaci működésének értékelésére szolgálnak.
A módszerek csoportosítását illetően további szempont lehet, hogy a működés (operatív) vagy
a hosszú távú (stratégiai) célok tervezése és megvalósítása méréséhez használjuk azokat.
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Részelem

Részelem

Jelenség eleme

Részelem

Részelem

…

Jelenség eleme

Részelem

…

Részelem

…

Részelem

Jelenség eleme

Vizsgált jelenség

Forrás: saját szerkesztés

1.3. ábra. Az induktív (felépítő) módszer sémája
1.2.2 Speciális módszerek
A gazdasági elemzés módszertára felöleli a különböző szakterületek és tudományterületek
(matematika, statisztika, marketing, minőségmenedzsment stb.) mindazon módszereit,
amelyek a gazdasági rendszerről, az előzőekben megadott szempontok szerint, információt
szolgáltatnak. A gazdasági elemzés a kvantitatív módszereket részesíti előnyben (például a
mutatószámok rendszere (lásd 1.3. táblázat), Balanced Scorecard, BCG elemzés), ugyanakkor
a kvalitatív módszerek (például SWOT elemzés, PEST vagy STEEP elemzés, Porter féle 5 erő
elemzés, 4P/4C, 7P/7C módszerek, problémafa-célfa elemzés) ugyan nem tartoznak a
gazdasági elemzés általánosan elfogadott eszköztárához, azonban segítenek a rendszer
működése összefüggéseinek feltárásában, az ok-okozati kapcsolatok meghatározásában. A
jegyzet részletesen nem foglalkozik azokkal a módszerekkel, amelyek más tantárgyak
(stratégiai tervezés, kontrolling, marketing) részletesen tárgyalt tananyagát képezik, de a
felsorolással fel kívántuk hívni a figyelmet arra, hogy a gazdasági elemzés módszertanát
minden olyan módszer kiegészíti, képezheti, amely a vezetés számára a döntései
megalapozásához, illetve a vállalkozás piaci teljesítményeinek méréséhez szükséges
információk feltárását segíti, számszerűsítését lehetővé teszi, és hozzájárul az ok-okozati
összefüggések feltárásához.
A gazdasági elemzés speciális módszerei között napjainkban a minőségelemzéssel
kapcsolatos módszerek is egyre fontosabb szerepet töltenek be, és már nem csak a
nagyvállalatok számára fontosak, mivel a kis- és középvállalkozásoknál is egyre szélesebb
széles körben kerültek és kerülnek bevezetésre a minőségirányítási rendszerek.
A megalapozott gazdasági döntések megbízható információkat igényelnek, és az
információkat az egyes döntési alternatívák kidolgozása sem nélkülözheti. A döntések után a
gazdasági rendszer működését elemezzük. Akkor járunk el helyesen, ha a gazdasági
rendszerünket szabályozott rendszerként működtetjük, a feltárt eltéréseket visszacsatoljuk a
rendszer működtetését végzőkhöz, előírva a szükséges korrekciókat a célértékek
megvalósítása érdekében. Amennyiben a gazdasági környezetben olyan változások
következnek be, amelyek az érvényes, jóváhagyott célértékek fenntartását indokolhatatlanná
teszik, akkor az észlelt eltérések alapján új célértékek kijelölése (azokról szóló döntés
meghozatala), és folyamatról nyert információk azokhoz történő viszonyítása szükséges.
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A folyamat befejezése, vagy egy szakasz lezárása (például a gazdasági év zárása) után az
elemző összehasonlításokat végez, amelyek az információbázis tartalma, az elemzés célja
szerint lehet:








terv-tény,
időbeli,
rész-egész,
szükséglet-fedezet,
tényleges-optimális (tapasztalati normaérték),
azonos feltételekkel gazdálkodók adataival történő,
regionális összehasonlítás.

Az összehasonlításokat a különböző mutatószámokkal végezhetjük el. A mutatószámok
képzése (1.3. táblázat) során körültekintően kell eljárni. Az adatok mutatószámokká
alakításának folyamata a következő séma szerint történik:
adatgyűjtés = abszolút számok

feldolgozott (származtatott) értékek

statisztikai mutatószámok, amelyek lehetnek:
 viszonyszámok,
 átlagok,
 indexek.
A mutatószámok kifejezési módjuk szerint lehetnek:



természetbeni, naturális mérőszámok (kg, m2, db stb.),
értékbeli mutatók (Ft).

Feladat szerint a mutatószámok lehetnek:



mennyiségi mutatók (a termelés mennyiségi és értékvetülete);
minőségi mutatók (mennyiségben kifejezett feladat végrehajtásának helyességét
vizsgálják)
 műszaki-gazdasági mutatók (műszaki tudományok segítségével vizsgálnak),
 gazdasági mutatók (termelés eredményességének vetületét vizsgálják).

Mutatószámok képzése történhet:



terv-tény, illetve
norma-tény

összehasonlítás alapján. A gazdasági elemzések alapját képező mutatók és statisztikai sorok
elméleti alapjaival, azok gyakorlati alkalmazásával a Statisztika tantárgy foglakozik. Ezen
ismeretekre a továbbiakban tárgyalt összefüggések megértéséhez is szükségünk lesz.
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1.3. táblázat. A gazdasági elemzés mutatószámainak, gyakran használt módszereinek
rendszerezése
Mutatószám-csoport


Viszonyszámok





Átlagok






Indexek




Trendszámítás


Eltérések

számszerűsítése


Gazdasági kalkulációk

Forrás: Saját szerkesztés

Mutatószám
megoszlási viszonyszámok
dinamikus viszonyszámok:
 bázisviszonyszámok
 láncviszonyszámok
teljesítmény viszonyszám
koordinációs viszonyszám
intenzitási viszonyszám
számtani átlag:
 egyszerű
 súlyozott
harmonikus átlag:
 egyszerű
 súlyozott
mértani átlag
négyzetes átlag:
 egyszerű
 súlyozott
kronologikus átlag
értékindex
árindex
volumenindex
főátlag-index
részátlag-index
összetételindex
mozgó átlag
analitikus kiegyenlítés
láncbehelyettesítési módszer
abszolút különbözetek módszere
százalékos különbözetek módszere
előkalkuláció
utókalkuláció

1.3. Eltérések számszerűsítésének módszerei
A terv-tény illetve a bázis-tárgyidőszaki eltérések elemzésének sajátos eszközei a
láncbehelyettesítési módszer, az abszolút különbözetek módszere, illetve a százalékos
különbözetek módszere. Mindhárom módszer alkalmazására akkor kerülhet sor, ha a vizsgálni
kívánt jelenség (esemény, eredmény) több tényező együttes hatásaként jön létre, és az
eredményt befolyásoló tényezők, összetevők szorzatot alkotnak (oksági kapcsolat áll fenn). A
tényezők hatásainak sorrendjét szakmai megfontolások, logikai rangsor alapján kell
meghatározni.
A szántóföldi növénytermesztésben az egyes ágazatok (például őszi búza) árbevételét a
vetésterület, a termésátlag és az eladási egységár szorzataként lehet meghatározni. Az
árbevétel a vizsgálni kívánt jelenség, míg a vetésterület, a termésátlag és az eladási egységár a
befolyásoló tényezők.
E módszerek alkalmazásának feltétele tehát általános alakban a következőképpen írható fel:
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n

y(xi ) 



xi

i 1

ahol:
xi = i-dik hatást kiváltó (jelenséget befolyásoló) tényező
y = vizsgált jelenség értéke
A három módszert – adódóan az alapfeltétel egyezőségéből – egyazon gazdasági eseményre
alkalmazva ugyanazt az eredményt kapjuk. Az egyes módszerek elvi összefüggéseit a
következőkben röviden összefoglaljuk.
1.3.1. Láncbehelyettesítés módszere
A láncbehelyettesítési módszer használatát a termelési érték és annak létrehozását
meghatározó tényezők példáján szemléltetjük. Az alapösszefüggés a következő:
T  k q  p

[Ft]

ahol:
T = termelési érték [Ft]
k = kapacitás jellemző (például vetésterület) [ha]
q = produktivitás (termelékenység) jellemző (például termésátlag) [t/ha]
p = termékegység ára [Ft/t]
A módszer természetesen alkalmas összetettebb gazdasági események hatótényezői
változásának hatását is számszerűsíteni, ha teljesül az alapfeltétel, nevezetesen, hogy a
gazdasági esemény a vizsgált tényezők szorzataként felírható.
A módszer alkalmazásának lépései:
1. lépés: az eredő gazdasági jelenség (jelen példában a termelési érték) változásának
számszerűsítése, amelyet a láncbehelyettesítés módszerének alkalmazásával bontunk szét a
tényezők hatására. A termelési érték változása (bázisév–tárgyév vagy terv–tény
összehasonlításban):
 T  T1  T 0  k 1  q 1  p 1  k 0  q 0  p 0

[Ft]

2. lépés: az egyes tényezők változásának számszerűsítése. A hatások létrejöttét úgy állapítjuk
meg, hogy rendre egymás után az egyes tényezőket megváltoztatva számítjuk ki a termelési
értéket úgy, hogy a már megváltozott tényezőket a változás utáni értékkel vesszük
figyelembe, azt feltételezve, hogy az éppen vizsgált tényezőnek a hatása a már korábban
figyelembe vett tényezők megváltozott állapotában következett be. Ennek megfelelően a
számítás menete:
A kapacitásváltozás hatása a termelési értékre változatlan hozam és ár mellett
T1k  k 1  q 0  p 0

[Ft]
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A kapacitásváltozás hatása (bázishoz viszonyítva)
 T k  T1k  T 0  k 1  q 0  p 0  k 0  q 0  p 0

[Ft]

A termelékenység változásának hatása a termelési értékre (megváltozott kapacitás, változatlan
ár mellett)
T1q  k 1  q 1  p 0

[Ft]

A termelékenység (produktivitás) változás hatása
 T q  T1q  T1k  k 1  q 1  p 0  k 1  q 0  p 0

[Ft]

Az ár változásának hatása a termelési értékre megváltozott kapacitás és termelékenység
(hozam) mellett.
T1 p  T1  k 1  q 1  p 1

[Ft]

Az árváltozás hatása
 T p  T 1 p  T qk  k 1  q 1  p 1  k 1  q 1  p 0

[Ft]

A hatások számszerűsítését a módszer alkalmazása során célszerű táblázatos formában
végezni. A táblázat tartalmazza az egyes tényezőkre vonatkozó terv és tényadatokat (bázisévi
és tárgyévi adatokat) (1.4. táblázat), valamint a főátlóban az adott tényező tény
(tárgyidőszaki) értékét, a táblázat (mátrix) alsó háromszögében (a főátlótól balra eső értékek)
a tervértékeket, a felső háromszögben (főátlótól jobbra eső értékek) a tényleges értékeket. A
tényezők megváltozásával létrejövő termelési értéket a táblázat oszlopaiban szereplő értékek
tényezőnkénti (oszloponkénti) összeszorzása adja. Ezeknek a termelési érteknek a
különbözete az egyes tényezők jelenségre gyakorolt hatásának számszerű értéke. A
tényezőkre fennáll a következő összefüggés:
T0 + (k1q0p0-k0q0p0) + (k1q1 p0- k1q0p0) + (k1q1p1- k1q1p0) = T1
1.4. táblázat. A munkatáblázat felépítése a láncbehelyettesítési módszer alkalmazásához
Megnevezés

Mértékegység

k
q
p
Jelenség
Tk
Tq
Tp

Terv

Tény

k0
k1
q0
q1
p0
p1
T0=k0q0p0 T1=k1q1p1
k1q0p0-k0q0p0

k
q
p
tényező változásának hatása
k1
k1
k1
q0
q1
q1
p0
p0
p1
k1q0p0
k1q1 p0
k1q1p1
k1q1 p0- k1q0p0
k1q1p1- k1q1p0

Forrás: saját szerkesztés

15

1.3.2 Abszolút különbözetek módszere
Az abszolút különbözetek módszerénél a láncbehelyettesítési módszer kapcsán már megismert
összefüggésből indul ki, azaz:
T  k q  p

[Ft]

Az előzőekben tárgyalt módszertől abban tér el, hogy nem számolja ki az egyes tényezők
hatásának változására létrejövő termelési értéket, hanem közvetlenül a tényező változását
(abszolút különbözetét) helyettesítve az összefüggésbe, közvetlenül megadja a változás
termelési értékre gyakorolt számszerű hatását.
A termelési érték változása (bázis év – tárgy év vagy terv – tény összehasonlításban)
(egyezően a láncbehelyettesítési módszerrel)
 T  T1  T 0  k 1  q 1  p 1  k 0  q 0  p 0

[Ft]

Az egyes tényezők változásának számszerűsítése
A kapacitásváltozás hatása (bázishoz viszonyítva)
 Tk   k  q 0  p 0

[Ft]

A termelékenység (produktivitás) változásának hatása a termelési értékre (megváltozott
kapacitás, változatlan ár mellett)
Tq  k1  q  p 0

[Ft]

Az ár változásának hatása a termelési értékre megváltozott kapacitás és termelékenység
(hozam) mellett.
T p  k1  q1  p

[Ft]

A számszerűsített egyedi hatásokra igaz, hogy:
 T   Tk   Tq   T p

[Ft]

Az egyes tényezők hatásának számszerűsítésére munkatáblázat szerkeszthető. (1.5. táblázat)
Az elmondottak alapján belátható, hogy a láncbehelyettesítési módszernél megadott
egyenletekben a lehetséges kiemeléseket elvégezve az abszolút különbözetek módszere
szerinti összefüggéseket kapjuk meg. A munkatáblázatban az egyes tényezők sorrendjét a
szakmai megfontolások határozzák meg. A legcélravezetőbb, ha a számba vehető
változtatások megvalósíthatósági rangsora alapján kerülnek az egyes tényezők számbavételre,
de más szakmai szempontok alapján is rangsorolhatók a tényezők. A munkatáblázatban a
kiinduló (bázis) állapothoz képest a hatást a tervezett, vagy megvalósult eltéréssel, a még nem
vizsgált tényezőket a kiindulási értékkel, a változtatás hatásában már vizsgált tényezőket
pedig a megváltozott értéken kell figyelembe venni. Ezek együttes szorzata adja a tényező
változása hatásának számszerű értékét.
Sajátos problémát jelent az, amikor például a jövedelmet kívánjuk meghatározni, hiszen a
tényezők egyike egy különbözet (az árbevétel és a termelési költség különbsége). Erre mutat
be munkatáblázat formájában megoldást az 1.6. táblázat.
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1.5. táblázat. A munkatáblázat felépítése az abszolút különbözetek módszer
alkalmazásához (három tényező esetén)
Megnevezés

Mértékegység

k
q
p
Változás hatása
Jellemző értéke a
változás után

k
q
p
tényező változásának hatása
k
k0+k
k0+k
q0
q
q0+q
p0
p0
p
kq0p0
k1qp0
k1q1p
Tk=T0+
Tq = Tk +
Tp = Tq +
+kq0p0
+k1qp0
+k1q1p

Terv
k0
q0
p0
T0=k0q0p0

Tény
k1= k0+k
q1=q0+q
p1=p0+p
Tp=T1=k1q1p1

Forrás: saját szerkesztés
1.6. táblázat. A munkatáblázat lehetséges felépítése az abszolút különbözetek
módszerének alkalmazásához (három tényezőre, amelyből az egyik egy
tényező-pár különbözete)
Megne- Mértékvezés
egység

Terv

Tény

k

q
p
tényező változásának hatása

c

k
q
p
c

k0
q0
p0
c0

k1
q1
p1
c1

k1-k0
q0

k1
q1-q0

k1
q1

k1
q1

p0-c0

p0-c0

p1-p0

-(c1-c0)

Jelenség

J0=k0q0(c0-p0)

J1=k1q1(p1- (k1-k0)q0(p0- k1(q1-q0)(p0k1q1(p1-p0) -k1q1(c1-c0)
c1)
c0)
c0)

Forrás: saját szerkesztés

1.3.3 Százalékos különbözetek módszere
A százalékos különbözetek módszerével %-ban határozhatjuk meg az egyes tényezők
változásának hatását. Az alapösszefüggés, amiből kiindulunk, megegyezik az előző két
módszernél alkalmazottal, azonban kimutatásra kerül, hogy az összefüggés részszorzatai
önálló tartalommal bírnak. Ha e részszorzatok relatív változását vizsgáljuk százalékos
formában, megkapjuk az egyes tényezők változásának a hatását.
A termelési érték meghatározása – ahogy ezt az előzőek alapján láttuk – több lépésben
történhet. Az előző összefüggés tényezőkre bontható:
T 

k
 q  p  Q  p
      
kapacitás
(k )
        
összes hozam ( Q  k  q )

termelési
érték ( T  k  q  p )

[Ft]

amelyben a köztes összefüggés az összes hozam (Q):
Q  k q

[tonna]
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Az alapösszefüggésből kiindulva felírhatjuk a termelési érték változását %-ban:

T% 

T1

 100 

T0

k1  q1  p1
k0 q0  p0

 100 

k1



k0

q1

p1



q0

p0

 100  k %  q %  p %  100

[%]

A változások hatásainak számszerűsítése a részösszefüggések felhasználásával történik.
Kapacitás változás:
k% 

k1

 100

[%]

k0

A kapacitásváltozás hatása a termelési értékre változatlan termelékenység és ár mellett:

k% 

T1k
T0

 100 

k1  q 0  p 0
k0 q0  p0

 100 

k1

 100

[%]

k0

A megváltozott termelési érték:
T1k 

k%

T0

100

[Ft]

A változás hatása:
Tk% 

k %

 100



T0

100

[Ft]

A termelékenység (produktivitás) változás hatása a termelési értékre megváltozott kapacitás,
változatlan ár mellett:

Q% 

T1q
T0

 100 

k1  q1  p 0
k0 q0  p0

 100 

k1



q1

k0

q0

T0

[Ft]

 100  k %  q %  100

[%]

A megváltozott termelési érték:

T 1Q 

Q%
100

A változás hatása:

TQ% 

Q %

 k%

100



T0

[Ft]

Az árváltozás hatása a termelési értékre megváltozott kapacitás és termelékenység mellett:
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T% 

T1

 100 

T0

k1  q1  p1
k0 q0  p0

 100 

k1
k0



q1
q0

p1



 100  k %  q %  p %  100  Q %  p %  100

p0

[%]

A megváltozott termelési érték:
T1 

T%
100

 T0

[Ft]

A változás hatása:
 TT % 

T %

 Q%
100



T0

[Ft]

Összefoglalás
A gazdasági elemzés ok feltáró tudomány, amely a vállalat, tágabb értelemben minden
gazdasági tevékenységet folytató szervezet, mint rendszer vizsgálatával a menedzsment
számára biztosít információt a rendszer működéséről, módszeresen vizsgálja, értékeli a tervek
végrehajtását, feltárja az eltérések okait, az ok-okozati összefüggéseket, értékeli az
erőforrások kihasználását, a vállalat működésének hatékonyságát, gazdasági teljesítményeit,
és megbízható adatokat szolgáltat a tervkészítéshez is. A vizsgálatok eszközei: az általános
(deduktív és induktív) elemzési megközelítésmódok az elemzés filozófiai síkját (az okokozati összefüggések feltárásának irányát) adják meg, míg a konkrét elemzési módszerek a
gazdasági folyamatok ok-okozati összefüggéseit számszerűsítik.
A gazdasági elemzés eszköztárát képezi minden olyan eszköz, módszer, amely a vállalat belső
folyamatainak, erőforrásainak értékelésére, illetve a vállalat piaci kapcsolatainak, piaci
teljesítményének, továbbá a társadalmi-gazdasági környezetben elfoglalt helyének,
helyzetének vizsgálatára alkalmas.
A fejezet bemutatja részletesen az ok-okozati összefüggések feltárásában használható, a
hatótényezők hatásának számszerűsítésére alkalmas láncbehelyettesítési módszert, s annak
változatait: az abszolút különbözetek módszerét, illetve a százalékos különbözetek módszerét.
Ellenőrző kérdések:
1) Mi gazdasági elemzés tárgya és célja?
2) Mi az ok-okozati lánc?
3) Melyek az általános elemzési módszerek, jellemzően mikor alkalmazzuk azokat?
4) Hogyan csoportosíthatók a gazdasági elemzés speciális módszerei, milyen jellemzőik
vannak?
5) Mi az elve az eltérések számszerűsítésének?
Kompetenciát fejlesztő kérdések:
1) Melyek a gazdasági elemzés fajtáinak csoportosítási szempontjai, s melyek azok
jellemzői?
2) Határozza meg, hogy az elemzés céljától függően mely elemzési módszerek
alkalmazná!
3) Határozza meg a láncbehelyettesítési módszer alkalmazásának előfeltételeit!
4) Mi a módszertani különbség a láncbehelyettesítési és az abszolút különbözetek
módszere között?
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Terminológiai szótár
Ok-okozati lánc
Induktív megközelítés
Deduktív megközelítés
Viszonyszámok
Átlagok
Trendszámítás
Gazdasági kalkulációk
Láncbehelyettesítési módszer
Abszolút különbözetek módszere
Százalékos különbözetek módszere
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2. A vállalat, mint gazdasági rendszer, a reál és nominál folyamatok
Minden vállalkozás egy komplex gazdasági–társadalmi–természeti környezetben folytatja
tevékenységét. Működésére minden időpillanatban hat a környezet, ugyanakkor a vállalat
működése révén pozitív vagy negatív hatást gyakorol a környezetére (externáliákat hoz létre).
A vállalat tevékenységének célját a termelés (termék előállítás, szolgáltatás nyújtása) adja. A
vállalatban zajló transzformáció és annak gazdasági vetületei, valamint a vállalat, mint
gazdasági rendszer és környezete közötti hatások, összefüggések elemzése a vállalat
menedzsmentjének alapvető feladata. (2.1. ábra)
Gazdasági és társadalmi környezet

INPUT

 Szabályozó rendszer (jogszabályok)
 Versenytársak
 Együttműködő partnerek
 Fogyasztók
 Társadalmi szervezetek

 Kiadások
o Anyag
o Eszköz
o Munkaerő
o Pénz
 Természeti
erőforrások
 Fogyasztói igény

VÁLLALAT
Termelés

 Termelési szerkezet
 Technológia
 Termelési előírások

OUTPUT
Értékesítés

 Értékesített
termék
 Szolgáltatás
 Jövedelem
 Fedezet

Előállított termékmennyiség   Realizált bevétel
Forrás: saját szerkesztés

2.1. ábra. A vállalkozás és rendszerkörnyezete
A vállalkozási tevékenység termék előállításra, szolgáltatásnyújtásra jön létre, amelyek
fogyasztói igények kielégítését szolgálják. A termelés, szolgáltatásnyújtás (szándéka)
azonban, legyen az bármilyen magas színvonalat elérő is, nem eredményez feltétlenül
jövedelmet, ha nem találkozik a piaci igényekkel. A vállalat eredményességét befolyásolja
annak marketing tevékenysége is. Elhibázott marketingstratéga vagy marketingeszközök
használata esetén a fogyasztók alacsonyabb piaci árral hajlandók a vállalat termékét
megvásárolni, míg jól megválasztott marketingeszközök piaci értéket növelők is lehetnek. Ezt
a kettőséget kívánja kifejezni a 2.1. ábrán a termelés-értékesítés funkciók különválasztása. Az
adott termék vagy szolgáltatás piaci kereslet-kínálati viszonyai, a piaci versenytársak
termékeinek jellemzői, ára, a piacon lévő árumennyiség térbeli és időbeli alakulása, a
vállalkozás innovatív magatartása mind befolyással vannak a vállalat működésének
eredményességére.
A termelés, szolgáltatás nyújtás minden elemének van közvetlen vagy közvetett pénzügyi
vetülete. (2.2. ábra) A pénz–áru–pénz körforgás eredményeként az értékesített termék vagy
szolgáltatás bevételeiből kerül finanszírozásra a következő termelési ciklus. Ahhoz, hogy a
termelés folyamatossága fenntartható legyen az szükséges, hogy a termelés jövedelmező
legyen. A jövedelem tartja fenn a tulajdonos (befektető) érdekét, hogy a vállalatban hagyja a
korábban befektetett tőkéjét, illetve a képződő jövedelem egy részét vagy egészét, hogy a
fejlesztés révén növelje a vállalat vagyonát. (2.3. ábra)
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TRANSZFORMÁCIÓ

INPUTOK

Pénzbevétel

Termék,
szolgáltatás

Termelés, szolgáltatás
nyújtása

Anyag, ember,
szolgáltatás

Információ

OUTPUTOK

Információs rendszer,
benne műszaki,
gazdasági alrendszerek

Információ

Tevékenység
pénzügyi vetülete

Pénzkiadás

Forrás: saját szerkesztés

2.2. ábra. A vállalati transzformáció és annak pénzügyi vetülete

Pénz

Befektető
hitelező

Tőke, hitel

Vállalat
Erőforrások

Tulajdonos

Termelési folyamat

Áru
Profit
Eredménykimutatás

Pénzeszköz
Cash flow kimutatás
Működési cash flow
Befektetési cash flow
Finanszírozási cash flow

Vagyon
Eszközök

Források

Üzemi eredmény
Pénzügyi eredmény

Befektetett
eszközök

Saját tőke
Hosszú lejáratú
kötelezettségek

Adózás előtti eredmény

Forgóeszközök

Rövid lejáratú
kötelezettségek

Mérleg szerinti eredmény

Rendkívüli eredmény

Adózott eredmény

Forrás: saját szerkesztés
2.3. ábra. A termelés és finanszírozás kapcsolatrendszere
A vállalkozásban lényegében minden tevékenység valamilyen ráfordítást követel, amely
pénzkiadással jár, illetve a tevékenység hozama (termék vagy szolgáltatás) többnyire
értékesíthető a piacon, amely bevételeket eredményez. Ezeknek a gazdasági eseményeknek a
folyamatos regisztrálására a vállalat számviteli rendszere hivatott, amelyből követhető a
vállalat vagyonának alakulása, a tevékenység eredményessége (az eredménykimutatásból),
valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök változása (a különböző cash flow
kimutatásokból).
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Feldolgozás
mij, cij, ci, Ai mij, cij, ci
mij, cij, ci
Növénytermelés
mij, cij, Ii

mij, cij, ci, Ai

mij, cij, Ii

mij, cij, Ii

mij, pij

mij, pij

mij, cij, Ii

mij, pij

A vázolt összefüggések általános érvényűnek tekinthetők, függetlenek a vállalat
tevékenységétől. A továbbiakban szükségesnek tartjuk a mezőgazdasági vállalat néhány
sajátosságára rámutatni, mely sajátosságokat a gazdasági elemzés során is figyelembe kell
venni. A mezőgazdasági tevékenység magában foglalhatja a szántóföldi növénytermelés, a
szántóföldi kertészeti termelést, az állattenyésztést, a növényi és/vagy állati termékek
feldolgozását, valamint a vállalat eszközeivel történő szolgáltatásvégzését, és esetenként
maguknak a vállalat által előállított termékeknek a kiskereskedelmi értékesítését is. Néhány
mezőgazdasági vállalat esetében a porteri értéklánc modell elemei szinte teljes egészében a
vállalaton belül azonosíthatók (2.4. ábra), míg a vállalatok többsége specializálódik, vagy az
értéklánc csak egyes szakaszait fedi le.

Feldolgozás
mij, cij, ci, Ai

mij, pij

Állattenyésztés
mij, cij, ci
mij, cij, ci

mij, cij, ci
mij, cij, ci, Ai

mij, pij

m i , ci
mij, cij, ci
Segédüzem (gépi szolgáltatás) mij, cij, ci, Ai

mij, pij

mij, cij, Ii

Forrás: saját szerkesztés
2.4. ábra. Anyagáramok és értékláncok a gazdasági rendszerben
Jelölések:
mij = mij(t) az i folyamatelemben j anyagféleség, igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás
mennyisége az idő függvényében (egység),
cij = cij(t) az i folyamatelemben j anyagféleség, igénybe vett szolgáltatás
egységköltsége az idő függvényében (benne a bér és közterhei, ha teljesítményfüggő)
(Ft/egység),
ci az i folyamatelem volumen független költségei (általában az időtől is független,
állandó költség, benne a bér és közterhei is, ha nem teljesítményfüggő) (Ft/egység),
pij = pij(t) az i folyamatelemben értékesített j termék egységára (Ft/egység),
Ai az i folyamatelemben használt eszközök éves amortizációja (Ft/év),
Ii az i folyamatelemben használt eszközök beruházási költsége (bruttó értéke) (Ft).
A tevékenység adózás előtti jövedelme (több egyszerűsítést téve) a következő függvénnyel
írható le:
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n

J 

k


i 1

n

m i, j (t )  p i, j (t ) 

j 1

k


i 1

n

m i, j (t )  ci, j (t ) 

j 1



n

ci 

i 1



Ai  M  K

i 1

ahol:
J a működés jövedelme (Ft)
M az irányítás állandó költségei (Ft)
K a működés finanszírozásának költségei (kamatköltségek) (Ft)
Az értéklánc elemzése, stratégiai megközelítésből, három szakaszból áll:
1.
2.
3.

Tevékenység elemzése: a termék előállítás vagy szolgáltatás nyújtás
tevékenységeinek azonosítása, jellemzőinek meghatározása;
Értékelemzés: annak meghatározása, hogy a termék vagy szolgáltatás vevő számára
mikor nyújtja a legnagyobb értéket; valamint
Az értékelés és tervezés fázisa: a megvalósítás lehetséges módjainak értékelése, a
változtatás módjának meghatározása, a végrehajtás megtervezése.

A gazdasági elemzés a vállalatok, mint működő gazdasági rendszerek működési
hatékonyságának növelését szolgálja.
A mezőgazdasági vállalat működését eltérő hosszúságú termelési ciklusok jellemzik, amelyek
a pénzáramok időbeli eltérését okozzák. A növénytermelés, marhahizlalás esetén hosszú ideig
csak kiadások keletkeznek. (2.1. táblázat)
2.1 táblázat. A mezőgazdasági termelési folyamatok jellemzői
Termelési ciklus
hossza,
hozamnyerés
kezdete

Értékesítés
elnyújtható?

Értékesítési ár
jellemző változása a
következő hozamig,
ha az értékesítés
elnyújtható?

6-12 hónap

igen
(6-12 hónap)

növekvő

nem

évente egyszer

3-6 hónap

nem

-

nem jellemző

évente egyszer

3-5 év termőre
fordulás

igen
(3-12 hónap)

növekvő

nem

évente egyszer

16-18 hónap

nem

-

igen

évente
többször

24-30 hónap után
az első laktáció, 5
laktáció (év)

nem

-

igen

napi

Sertéshizlalás

6-7 hónap

nem

-

igen

évente
többször

Tojástermelés

18-22 hét után
1 évig

nem

-

igen

napi

7-9 hét

nem

-

igen

évente
többször

Tevékenység
Szántóföldi
növénytermelés
Szántóföldi
kertészet
Ültetvények
Marhahizlalás
Tejtermelés

Baromfihizlalás

Rotáció (időben
eltolt termelési
Hozam
cikluskezdés) rendszeressége
lehetséges?

Forrás: saját szerkesztés

A mezőgazdaságban tehát jellemző a termelési folyamatok nyílt, illetve zárt jellege. A nyílt
ciklusú termelési folyamatokra jellemző, hogy a ráfordítások felmerülésével egyidejűleg
terméket is realizálni lehet, például a tejtermelés. A zárt ciklusú termelési folyamatok
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esetében megtérülés csak a termelési folyamat végén következik be, például búzatermesztés.
A külső forrás bevonásának szükségességét tehát nagymértékben meghatározza a zárt és nyílt
ciklusú termelési folyamatok aránya vállalatban.
A termelési ciklus hossza a különböző termékeknél eltérő. A szántóföldi növénytermesztés
esetén 16-12 (az értékesítés időbeni késleltethetősége miatt akár 18) hónap, az
állattenyésztésben a tömeggyarapodást célzó termelésnél (hizlalásnál) 6-18 hónap a jellemző,
míg egyes állati termék előállítása esetén (tej, tojás) napokra csökken ez az időintervallum.
(2.5., 2.6. ábrák.)
A tőke megelőlegezés időtartamának hosszúsága a vállalatnak pénzbe kerül. Finanszírozási
tekintetben a kamatköltség nagysága jelentkezik, de a vállalkozónak befektetése elmaradt
hasznát is számba kell vennie, amely kihat a vállalkozás eredményességére, és ezen keresztül
az önfinanszírozó képességére is.
A termelési szerkezet megfelelő kialakításával csökkenthetők a vállalat likviditási
feszültségei. Ennek eszköze lehet a rövid megelőlegezési idejű termékek termelése a piacon
eladható volumenben.
4000

B evétel

H e ly e t t e s ít ő b e v é t e l
3000

Tmin200 nap

Á t la g o s rá fo rd ít á s v is s za t é rü lé s i (m e g e lő le g e zé s i)

2000

id ő t a rt a m

R á fo rd í tá s

1000
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

hó na p
17

18

-1 0 0 0
-2 0 0 0
H e ly e t t e s ít ő rá fo rd ít á s
-3 0 0 0

N ö vé nyte rm e s zté s

Forrás: saját szerkesztés

2.5. ábra. A termelő ráfordítások és a bevételek várható realizálási időtartama
szántóföldi növénytermesztésben
A termelési ciklikusság elemezhető a termelés átlagos megelőlegezési időintervallumának
hosszával. Ehhez meg kell határozni a helyettesítő ráfordítás időpontját (azt az időpontot,
amelyre igaz, hogy a termelés összes kiadásának egy összegben történő kifizetése esetén
annak haszonáldozati költsége megegyezik az egyes kifizetések haszonáldozati költségeinek
összegével), illetve helyettesítő bevétel időpontját (azt az időpontot, amelyre a termelés összes
bevételének időértéke megegyezik az egyes bevételek időértékének figyelembevételével
számított összeggel).
A helyettesítő ráfordítás (RH) és a helyettesítő bevétel (BH) közötti időintervallum megadja a
gazdálkodás során szükséges megelőlegezési, másként a ráfordítások átlagos visszatérülési
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időtartamát. (A helyettesítő ráfordítás illetve bevétel értéke (nagysága) azonos a teljes
termelési ciklus időtartama alatti összes ráfordítással illetve bevétellel, időbeni helye pedig az
egyes ráfordítások illetve bevételek időbeni felmerülésének súlyozott átlaga, azzal az
egyszerűsítő feltételezéssel élve, hogy éven belül egyszerű kamatozással számolhatunk.)
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2.6. ábra. A termelő ráfordítások és a bevételek várható realizálási időtartama tej
előállításnál
A ráfordítások (Ri) eloszlása növénytermesztés esetén aszimmetrikus, RH időbeni helye eltér a
termelési ciklus középidejétől. Az egyes ráfordítások (Ri) időbeni megjelenésének (TRi) - az
agrotechnikai korlátok következtében - kicsi a szórása, ezért az RH valószínű időbeni helye
(TRH) jól (keskeny konfidencia tartománnyal) meghatározható. RH értéke (nagysága) az időtől
gyakorlatilag alig függ. A számítás menete:
1) Helyettesítő bevétel:
BH 



Bi

i

ahol:
BH helyettesítő bevétel (Ft)
Bi i-dik értékesítés bevétele(Ft)
2) Helyettesítő bevétel időpontja:


T BH

min



Ti  Bi

i



Bi

i

ahol:
TBHmin helyettesítő bevétel legkésőbbi időpontja a termelési ciklus kezdetétől (nap)
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Ti a termelési ciklus kezdetétől eltelt napok száma i-dik értékesítési bevétel esetén
(nap)
3) Helyettesítő ráfordítás:



RH 

Ri

i

ahol:
RH helyettesítő ráfordítás (Ft)
Ri i-dik termelési kiadás (Ft)
4) Helyettesítő ráfordítás időpontja:


T RH 

Ti  Ri

i



Ri

i

ahol:
TRHmin helyettesítő ráfordítás legkorábbi időpontja a termelési ciklus kezdetétől (nap)
Ti a termelési ciklus kezdetétől eltelt napok száma i-dik termelési kiadás esetén (nap)
5) Átlagos megelőlegezési időintervallum:
 T min  T BH

min

 T RH

ahol:
Tmin átlagos megelőlegezési intervallum (nap)
5) A ráfordítások haszonáldozati költsége:
6)
r

c



r
 T min

ahol:
rc a termelési kiadások haszonáldozati költsége az átlagos megelőlegezési
időintervallumra (%)
r éves kamatláb átlagos értéke lekötött betétek esetén (%)
A tőke haszonáldozati költségének meg kell térülnie az értékesítés bevételeiben. A vállalat
tevékenységének reálhozamát a ráfordítás haszonáldozati költségével csökkentett üzemi
eredmény
(EBIT – rc·C) mutatja meg.
Összefoglalás
A vállalat elsődleges célja, hogy piacképes termékeket és/vagy szolgáltatásokat állítson elő,
amelyek révén a vállalat profitot ér el, és a tulajdonosok számára a vállalatba fektetett tőke
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megtérül. A termék/szolgáltatás előállítás folyamatának vannak anyagi (transzformációs),
pénzügyi (finanszírozási) és információs vetületei, amelyek kölcsönhatásban vannak
egymással. A vállalatban lezajló anyagi folyamatok (anyagáramok) egyben értékláncot
alkotnak, amely a felhasznált erőforrások (anyag, gép, emberi munka és tudás, a természeti
környezeti tényezők) értékképzésben való részvételével jön létre. Ez a folyamat hozzájárul a
vállalat vagyonának változásához, a jövedelemképződéshez, illetve pénzeszközeinek
változásához is, amelyet a számviteli rendszer képez le. A mezőgazdasági tevékenységet
számos biológiai és természeti környezeti tényező determinálja, amely a termelés
ciklikusságát okozza, s e tényezők természetétől függően a ciklusok hossza jelentősen eltér,
amely befolyásolja a finanszírozás módját, tőkeszükségletét és forrásköltségét vagy a tőke
haszonáldozatát is.
Ellenőrző kérdések:
1) Jellemeze a gazdasági rendszer (vállalat) működésének fontosabb belső és külső
hatótényezőit!
2) Milyen kapcsolat van a vállalat termelési és a pénzügyi folyamatai között?
3) A termelés és a számviteli kimutatások között milyen kapcsolatok vannak?
4) Egy mezőgazdasági vállalaton belül a termeléshez kapcsolódóan milyen anyagáramok
és értékláncok azonosíthatók?
5) Mutassa be a mezőgazdasági termelés ciklikussága és a vállalat finanszírozása közötti
kapcsolatokat!
Kompetenciát fejlesztő kérdések:
1) Melyek a mezőgazdasági vállalat sajátos belső és külső hatótényezői?
2) Mutassa be egy jellemző mezőgazdasági termékre a vállalati transzformáció lépéseit,
és jellemezze minden egyes szakaszra a pénzügyi folyamatot!
3) Mutassa be egy mezőgazdasági vállalat anyagáramait és az értékláncot egy adott
végtermékre!
4) Végezzen becslést egy nyílt ciklusú mezőgazdasági tevékenység (tejtermelés,
tojástermelés stb.) és egy zárt ciklusú mezőgazdasági tevékenység (marhahizlalás,
búzatermelés stb.) átlagos megelőlegezési időtartamára! Értékelje az eredményt!
Terminológiai szótár
Rendszer
Rendszerkörnyezet
Termelés
Értékesítés
Input
Output
Transzformáció
Anyagáram
Értéklánc
Ciklikusság
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3. Tevékenység gazdasági elemzésének általános összefüggései
Mint ahogy azt már írtuk, a vállalatokat bonyolult tevékenységi és szervezeti struktúrák
jellemzik, és mindenkor gazdasági–társadalmi–természeti környezetben működnek, amely
tértől (hol) és időtől (mikor) nem függetleníthető, így elemzésük sem történhet azok
figyelembevétele nélkül.
Az első megoldandó feladat, hogy a vállalatot jellemző folyamatokat úgy vizsgáljuk, hogy a
felesleges információk kezelésre ne kelljen erőforrásokat fordítani. Erre egyik alkalmas
megoldás, ha a vállalat működését modellezzük, amelyhez számos kész megoldás, illetve
minta áll rendelkezésre.
Ilyen megoldásnak tekinthető a számviteli rendszer is, amely leképezi a termelési,
szolgáltatásnyújtási, továbbá a menedzselési folyamatokat (analitikus nyilvántartások), illetve
azok pénzügyi vetületeit (főkönyvi számlák), továbbá azok hatását az eredményre és a
vállalkozás vagyonára (lásd: éves beszámoló és részei).
A különböző módszerekkel kapott eredmények értékelése nem egyszerű feladat. Kellenek
olyan viszonyítási pontok, amelyekkel összevetve a kapott értékeket, elvégezhetjük a vállalat
pozícionálását. A gazdasági elemzés eredményeinek általános értékelése történhet:
 idősor adatok összehasonlításával, a változások, tendenciák vizsgálatára
(bázisviszonyszámok, láncviszonyszámok, növekedési ütem)
 versenytársakkal történő összehasonlítással, a vállalat pozíciójának meghatározására
(benchmarkok)
 normaértékekhez történő viszonyítással, az általánosan elfogadott jellemzők alapján
történő állapotfelmérésre (átlagos jellemző értékek, hosszú idő alatt megszerzett és
megerősített tapasztalat, de figyelemmel kell lenni arra, hogy a vállalatnak vannak-e
olyan jellemzői, amelyek egyedi megfontolást kívánnak (termék, tevékenység
sajátosságai).
Az összehasonlítás során az abszolút és a relatív értékeket egyidejűleg kell értékelni, a kisebb
abszolút értékek egységnyi változása nagyobb relatív változásokat mutat, ugyanakkor a
változás jelentősége nem azonos a változás nagyságával.

3.1 A modellalkotás
A gazdasági elemzés módszeresen (meghatározott szabályok szerint, elemzési módszerek
alkalmazásával) történik, amelyből következően a gazdasági rendszer szerkezetét meg kell
ismerni, a működési folyamatokat formalizáltan is le kell tudni írni ahhoz, hogy az elemzés
során kapott eredményeket értelmezni tudjuk, illetve azok apján a rendszerben végrehajtott
változtatások hatását megalapozottan prognosztizálhassuk. Ez a folyamat a modellezés.
A modellezés a valóság (gazdasági rendszer) „laboratóriumi körülmények” között végezhető
vizsgálatát szolgálja. A gazdasági elemzés során a modellezés különböző módszerei közül
jellemzően az összefüggések minőségének jellemzésre a gondolati modellek közül a fogalmi
modelleket, a kalkulációk elvégzésére az egyszerűbb vagy összetettebb matematikai
modelleket alkalmazzák, a célnak megfelelősen. Napjainkra – a számítástechnika fejlődésének
eredményeként – a matematikai modellek alkalmazása vált uralkodóvá. A matematikai
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modellek közül a gazdasági elemzés során (3.1. ábra) elsődlegesen a determinisztikus (a
vizsgált tényezők között meghatározott, véletlen elemeket nem tartalmazó, kapcsolatokat
feltételező) modelleket használjuk a jelenségek leírására, értékelésre, ugyanakkor –
elsődlegesen a jövőre vonatkozó döntéseink megalapozására – a véletlen hatásokat is
figyelembe vevő sztochasztikus szimulációs modellek (például Monte-Carlo szimuláció
[Pokorádi, Molnár, 2010.]) alkalmazására is sor kerülhet.
VALÓSÁG

Fizikai modellek

Képszerű modell

Elméleti modellek
(gondolati és verbális)

Szimbolikus (formális) modellek

Matematikai modell

Analóg modell

Logikai modell

analitikus modellek

determinisztikus modellek

statikus modellek

numerikus modellek

nem determinisztikus modellek

dinamikus modellek

sztochasztikus modellek

Forrás: Csáki, Mészáros, 1981. alapján a szerző

3.1. ábra: A modellek fajtái és a matematikai modellek fontosabb tulajdonságai
A modell olyan rendszer, amely az eredetihez hasonló, azaz a leképezett rendszer
legfontosabb jellemzőit írja le, várható viselkedése a modellezett rendszerével azonos. A
modellezés legkritikusabb eleme a hasonlóság biztosítása. A konkrét feladat határozza meg a
lényeges tulajdonságokat, amelyben meg kell egyezniük, és a lényegteleneket, amelyektől az
adott szempont alapján el lehet vonatkoztatni [Szücs, 1972.].
A hasonlóság feltétele, hogy a hasonlósági kritériumok olyan dimenzió nélküli származtatott
mennyiségek legyenek, amelyek a jelenségek belső összefüggéseit leíró (differenciál)
egyenletekből kerülnek levezetésre, értékük független legyen az alkalmazott
mértékrendszertől, ezáltal a mértékrendszer változásától is.
A gazdasági jelenségeket leíró mennyiségeket két csoportra, extenzív és intenzív
mennyiségekre oszthatjuk. Az extenzív mennyiségek additívek (összegezhetők), míg az
intenzív mennyiségek nem összegezhetőek. Az intenzív mennyiségekre a kiegyenlítődés
jellemző. A gazdasági modellekben extenzív mennyiség például a terület, intenzív a fajlagos
hozam, vagy az egységár. Minden egyes kölcsönhatáshoz tartozik egy jellemző extenzív és
egy jellemző intenzív mennyiség. A kölcsönhatás eredményeként létrejövő változás arányos a
jellemző extenzív mennyiség változásával, az arányossági tényező a jellemző intenzív
mennyiség. (Például a vállalkozás pénzkészletének változása termékértékesítésből, arányos az
értékesített termék mennyiségével (a saját termelésű készletek változásával, azaz
csökkenésével), az arányossági tényező pedig az értékesítési egységár.)
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A modellezés célja, a vizsgált jelenségek helyettesítése egy modellel (egy másik,
mesterségesen létrehozott jelenséggel), amelyben a mérések pontosabban és gazdaságosabban
végezhetők el. A modell és az eredeti hasonlóságának betartásához szükséges és elegendő,
hogy mindkettőben – dimenzió nélküli formában – azonos (differenciál) egyenletek írják le a
folyamatokat, és hogy az egyértelműségi feltételekből kapott hasonlósági kritériumok
számszerűen megegyezzenek. A modellen végzett mérések (vizsgálatok) során a független
(hasonlósági) kritériumok és a függő változók közötti kapcsolatot kell meghatározni.
Gazdasági probléma elméleti (strukturális) modelljének matematikai módszerrel való
egyesítéséből, szintetizálásából alakítható ki a matematikai modell. A matematikai modell
szerkesztésének lépései:
 az alkalmazandó matematikai módszer kiválasztása;
 a matematikai modell paramétereinek (változóinak és konstansainak) meghatározása;
 a modell számszerűsítése, vagyis a modell konstans paramétereinek konkretizálása.
A matematikai módszer kiválasztásánál a priori hipotézist alkalmazunk, amelynek
helyességéről a modell ellenőrzésének fázisában győződhetünk meg [Csáki, Mészáros, 1981.].
A matematikai modell megalkotása során a függvények megválasztásánál a jelenség tartalmi,
belső összefüggéseiből kell kiindulni. A valóság összetett dolog, ezért csak magasabb rendű,
összetett függvények adják a jelenség pontos leírását, azonban a modellezés során adott
tartományokban egyszerűbb függvények is jó közelítést adhatnak (hasonló viselkedést
mutatnak), az eltérés mértéke nem haladja meg az elfogadott mérési hiba értékét.
A modellezéssel kapcsolatos, nagyon leegyszerűsített leírás célja, hogy áttekintse azokat az
alapvető követelményeket, amelyeket a modellezés során teljesíteni kell, hogy a vizsgálatok
(mérések) szakmailag korrekt, értékelhető eredményeket adjanak. Látható volt, hogy modellt
készíteni nem egyszerű feladat, számos követelményt kell teljesíteni ahhoz, hogy a
szakszerűség elvárásait teljesíthessük, továbbá hogy a feltett kérdésre választ kapjunk.
3.2. A szimuláció alkalmazása
"… A gazdasági szimuláció a gazdasági problémák speciális matematikai modelleken végzett
kísérletek segítségével történő tanulmányozása, illetve megoldása. …" [Csáki, 1976.] A
meghatározás pontosan jelzi, hogy a módszer alkalmazása megfelelő matematikai
apparátussal felépített modelleket igényel, amelyek – a hasonlósági követelmények
kielégítésével – leképezik azokat a valós gazdasági folyamatokat, amelyek vizsgálatát el
kívánjuk végezni. A gazdasági folyamatok múlt- és jelenbeli alakulása statisztikai
módszerekkel vizsgálható, ugyanakkor ezek a módszerek önmagukban nem alkalmasak a
jövőbeni várható viselkedés meghatározására. A matematikai modell a statisztikai
vizsgálatokra és az azok alapján vélelmezett viselkedési alternatívákra épül.
A szimuláció fogalmi meghatározásának másik fontos eleme, hogy a vizsgálatok során
kísérleteket végez az elemző. A kísérletek célja, hogy megfigyeljék, mérjék a modellezett
rendszer input és környezeti paramétereiben – többnyire véletlenszerűen – bekövetkezett
változások hatására milyen output keletkezik. Ezek után számítógéppel generált, regisztrált
bemeneti paraméterek és a rendszer kimeneti értékei közötti összefüggések matematikai
statisztikai módszerekkel meghatározhatók.
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A gazdasági jelenségek összetettek. A sokrétűségük mellett jellemző, hogy a különböző
tényezők legtöbbször kölcsönhatásban vannak egymással. A kölcsönhatás minőségétől
függően azok vagy egy eredő összefüggéssel (egyenlettel) vagy csak egyenletrendszerrel
írhatók le. Összességében azonban a matematikai modell a bonyolult összefüggésrendszer
vázát ragadja meg. A szimuláció szemléletétől függően statikus (egy adott időpontra
vonatkozó) vagy dinamikus szimuláció (általában a folyamatok diszkrét időegységekkel
történő megragadása, egymás után elvégzett számítások sorozataként). A dinamikus
folyamatok folytonos jellegű megragadása a szimultán szimuláció, amikor a szimulációs
modell a folyamat egészére vonatkozik. A véletlen hatásának szerepe szerint
megkülönböztetjük a sztochasztikus (véletlen hatások által befolyásolt) és a determinisztikus
(véletlen hatásokat figyelmen kívül hagyó) szimulációt. A szimuláció speciális típusa a
heurisztikus eljárás, amely az emberi probléma-megoldási folyamatok szimulációja. [Csáki,
1976.] [Csáki, Mészáros, 1981.]
A véletlen hatásának becslésére alkalmas például a Monte Carlo szimuláció, amely
nagyszámú véletlen szám generáláson alapuló számítógépes szimulációs technika [Pokorádi,
Molnár, 2010.], amely a matematikai modell (Y= G(X1, X2, …, XM)) Xi bemeneti
mennyiségeihez, mint valószínűségi változókhoz valószínűségi eloszlásokat rendel, és minden
egyes Xi bemeneti mennyiségre N számú véletlen számot generál, az Xi-hez rendelt eloszlás
szerint.
Az
Y
mérendő
mennyiségre
kapott
N
számú
értékből
a
bizonytalanság/bizonytalansági sáv számítása vagy közvetlenül az Y értékek statisztikájából,
vagy például közelítő folytonos eloszlásfüggvény előállítása alapján történik.
3.3 Előrejelzések, trendszámítás
A gazdasági folyamatok következő időszakra vonatkozó előrejelzésére, az alapirányzatok
megismerésére a trendszámítást alkalmazzuk, amelyet a múltbeli gazdasági eseményekre,
adatsorokra (idősorokra) alapozunk. Az idősorokban felléphetnek véletlenszerű vagy
periodikus ingadozások. A periodikus szezonális (idényszerű) ingadozás általában az
évszakok változásával kapcsolatos (betakarítás, karácsonyi vásárlás stb.). A mezőgazdasági, a
konzervipari termelés jellemzően periodikus. A véletlenszerű hatások (politikai hatások,
rendkívüli időjárás, rendkívüli események stb.) az idősorokban kiugró adatokat
eredményeznek.
Az idősorban tartósan érvényesülő tendenciát trendnek nevezzük. (A trend [angol] = irány,
irányzat, irányvonal, áramlat, tendencia.) A trendszámítás tehát az idősorok alapirányzatának
kimutatására szolgál. A gazdasági fejlődés várható alakulása vizsgálatának módszere. A
trendszámítás egyrészt a múltbeli adatok kiegyenlítéséből (analitikus kiegyenlítés esetén a
trendgörbe paramétereinek meghatározásából), másrészt az így kapott függvény
felhasználásával a jövőbeli időpontokra a várható értékek számításából áll.
A trendszámítással a tényleges adatokból kapott trendértékek idősora az idényszerű hullámzás
és a véletlen hatások eltávolítása utáni kiegyenlített adatokat tartalmazza. A trendértékeket
leggyakrabban koordináta-rendszerben ábrázoljuk, grafikusan szemléltetjük az alapirányzatot,
és felhasználhatjuk gazdasági előrejelzésekre is. A trendszámítás két fő módszere:



a mozgó átlagolás, és
az analitikus kiegyenlítés.
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Mozgóátlag számítása
A mozgó átlagolás lényege, hogy az idősor meghatározott számú elemének számtani átlagát
vesszük. Ez az egyszerű módszer gyorsan vezet eredményre, ugyanakkor körültekintő
alkalmazást kíván, mert kisebb elemszámú idősorok esetén a módszer alkalmazása
értelmetlen, továbbá nem ad könnyen kezelhető, paramétereivel jellemzett görbét. Mindez a
jövőre vonatkozó becsléseket teszi nehézkessé. A mozgóátlag számítása a következő
összefüggés szerint történhet:
ft 

1
k

k

  a t  i 1
i 1

ahol:
k=

a mozgóátlagba vont idősor elemek száma

at-i+1 = az idősor (a tényleges érték) t-dik időpontot is magában foglaló k elemű
időintervallum t-i+1-dik eleme
ft =

a trendsor (becsült érték) idősor t-dik időpontbeli eleme

n=

az alap (tényleges) idősor elemeinek a száma

A módszer alkalmazásának feltétele, hogy az időelem számának (k) legkisebb értéke 2 lehet,
de természetesen minél nagyobb (k) értéke, annál kiegyenlítettebb lesz a trendvonal alakja.
Jellemzően a gazdaságelemzési gyakorlatban leginkább 3-5 időelem átlagával számolnak, de
a pénzügyi piacok elemzése során a befektetők leggyakrabban a 20, 50 és 200 periódusra
vonatkozó egyszerű mozgóátlagokat figyelik. Ha nő az időelemek száma, akkor az idősor
adatainak száma is célszerűen magasabb kell, hogy legyen. Az időelem szám növelése
nehézkesebbé teszi a számolás elvégzését, és ezzel elveszik a módszer egyszerűségéből adódó
előny (kivéve természetesen a táblázatkezelők alkalmazását, amelyek eleve tartalmaznak
mozgóátlag függvényt, de magunk is könnyen programozhatjuk.) A mozgó átlagolással a
diszkrét idősorokra szintén diszkrét pontokból álló trendsort képezünk.
Analitikus trendszámítás
Ha az idősorokban feltárt trendek jellemzőit számszerűsíteni (parametrizálni) kívánjuk, illetve
az összefüggések alapján a jövőre vonatkozó előrejelzéseket kívánunk tenni, akkor az
analitikus kiegyenlítés módszerét kell alkalmaznunk. Az analitikus trendszámítás már kisebb
(5-7) elemszámú idősor esetén is alkalmazható. E sajátosságok miatt a gazdasági
elemzésekhez elsődlegesen az analitikus trendszámítás alkalmazása előnyös.
Az analitikus trendszámítás nem egyéb, mint a diszkrét idősorokra folytonos függvények
illesztése. Ennek következtében a következőkben a függvényanalízis eszközeivel vizsgálhatók
a kapott összefüggések. Az idősorok közelítése (az analitikus trendszámítás) a következő
egyváltozós függvényekkel történhet:
 lineáris (egyenes)
 nem lineáris trendszámítás
 hiperbolikus függvény
 exponenciális függvény
 logaritmikus függvény
 telítődési függvény
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 logisztikus vagy autokatalitikus függvény
 polinomok
 másodfokú parabola
 harmad- és magasabb fokú görbék
A trendszámítások elvégzése napjainkban a rendelkezésre álló számítástechnikai háttérrel már
nem okozhat semmiféle gondot. A táblázatkezelő programok mindegyike nyújtja ezt a
szolgáltatást is. Az alap idősorok felvitele után a grafikus ábrázoláskor többféle trendvonallal
történő közelítésből választhatunk.
Az alkalmazandó függvénytípus kiválasztása – ha ismert – elsődlegesen a jelenség
törvényszerűsége, szakmai tapasztalatokkal alátámasztott viselkedése, másodsorban az
idősorok grafikus ábrázolása során észlelt jelleg alapján történhet. (3.2. ábra). A gazdasági
idősorokra leggyakrabban a lineáris (egyenes vonalú) közelítést alkalmazzuk, mert kielégítő
pontosságú becslést ad a várható folyamatokra, ugyanakkor elkészítése nem igényel
bonyolultabb számítási apparátust.
s
e x p o n c iá l

hiperbolikus

lineáris
A

telítődési görbe
lo g a ritm k u s
lin e á r s

logisztikus vagy
autokatalitikus

logaritmikus

lo g is z t k u

exponenciális

te lí ő d é s i
A
h ip e rb o l k u s

Forrás: saját szerkesztés

3.2. ábra. A különböző típusú idősorok közelítésére alkalmas függvények
A nem lineáris függvényeket akkor célszerű alkalmazni, ha annak közgazdasági tartalma,
jelentése lehet. Ilyenek lehetnek a termelési függvények, a termék vagy vállalati életciklus
függvények.
Az exponenciális összefüggés a lassan induló, majd fokozatosan gyorsuló folyamatok
jellemzésére szolgál. Legyünk azonban körültekintőek az előrejelzéskor, hiszen a „… a fák
sohasem nőnek az égig …”, azaz túlzottan hosszú távú előrejelzésekre ne alkalmazzuk ezt a
függvényt!
A logaritmikus függvény – az exponenciálissal ellentétben – a gyorsan induló, majd
fokozatosan csökkenő növekedési ütemű idősorok közelítésére alkalmas.
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A telítődési függvény gazdasági alkalmazása a csökkenő hozadék törvénye szerint működő
gazdasági folyamatok jellemzésére, közelítésére használható. A logisztikus függvény
gazdasági alkalmazására például az új áru mennyiségi változásának követésére, a kezdeti
elterjedéstől a piac feltöltődéséig tartó tendencia jellemzésekor kerülhet sor. (A logisztikus
függvény lényegében egy exponenciálisan gyorsuló, majd egy logaritmikusan lassuló
függvényszakaszra bontható.) A telítődési (Mitscherlich-Baule) függvény és a logisztikus
vagy más néven autokatalitikus függvény „A” paraméterét (azt az értéket, amelyhez a
függvény a végtelenben konvergál) az idősor adatai alapján – a szakmai megfontolások
figyelembevételével – becsülni kell.
Polinomok, másodfokú (parabola), harmad- és magasabb fokú függvényközelítések
Ha az idősorok vizsgálata során azt találjuk, hogy az eddig megismert összefüggések nem
adják meg a ponthalmazra jellemző trendvonalat, akkor polinomot is illeszthetünk hozzá. (Az
egyenes egy első fokú polinom. A gyakorlatban még a másod- és harmadfokú polinom
használata elterjedt. A magasabb rendű polinomok használata általában nem bír belső
tartalommal, bár a ciklikus változások közelítésére adott időtartományban ezek alkalmazása a
legkézenfekvőbb.)
Az egyszerűbb módszerek alkalmazása gyorsabban, közel olyan pontosságú, legalább olyan
jól használható eredményre vezet, mint a matematikailag egyébként korrekt, bonyolult
apparátusokat felhasználó megoldások.
Az idősorokra történő trendfüggvény illesztés kapcsán látnunk kell, hogy nem egyébről van
szó, mint a matematikai statisztikában megismert regresszió analízisről. A regresszió
analízissel a változó halmazok kapcsolatának jellegét vizsgáljuk, és meghatározzuk az
illeszkedés szorosságát, amely végső soron a becslésünk jóságát határozza meg. Az
illeszkedés szorosságát a korrelációs koefficiens adja meg. A korrelációszámítás megmutatja:
 milyen szoros a kapcsolat a tényezők között (korrelációs koefficiens);
 számszerűsíti, hogy az egyik tényező változása a másik tényező mekkora mértékű
változásával jár együtt, amely érték a regressziós függvényből (esetünkben az ilyen
módon meghatározott trendfüggvényből) számítható.
Trendértékek meghatározása két trendpont alapján: interpoláció, extrapoláció
A trendértékek a megismert trendfüggvénybe történő behelyettesítéssel bármely időpontra
meghatározhatók. Előfordul azonban, hogy nem áll rendelkezésünkre az analitikus
trendfüggvény, viszont ismerjük az idősor két értékpárját, amelyekről feltételezhető, hogy az
adott idősort jellemző trendfüggvényre illeszkednek. Ennek a feltételnek megfelelő két
pontpár alapján becsülni lehet:



az idősor két nem egymás melletti adatából valamely közbenső időpont adatát
(interpoláció), illetve
az idősoron kívül eső, általában jövőbeli időpont adatát (extrapoláció) is.

A trendérték meghatározása ismert (adott) pontpár (például két múltbeli időponthoz tartozó
érték) segítségével a következő egyszerű geometriai okfejtés figyelembevételével számítható.
Az ismert két idősor elemről (P1 és P2) (3.3. ábra) feltételezzük, hogy a trendvonalra
illeszkednek. Az első esemény x1 időpontban y1, a második esemény x2 időpontban y2 értéket
vesz fel. Meg kívánjuk határozni x’ illetve x” időpontokban az egyenes (lineáris)
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trendfüggvény értékét. A 3.3. ábrán vázolt geometriai összefüggés (háromszögek
hasonlósága) aránypárokból számítható y’ és y” értéke a következők szerint:
(x2-x1):(x’-x1)=(y2-y1):(y’-y1)
és
(x2-x1):(x”-x1)=(y2-y1):(y”-y1)

P2(x2,y2)
y’

y2-y1

y’-y1
P1(x1,y1)

x’-x1

x’

y”

x2

y”-y1

x”

x2-x1
x”-x1
Forrás: saját szerkesztés

3.3. ábra. Trendérték meghatározása interpolációval és extrapolációval
Belátható, hogy „y”-re is ugyanilyen összefüggést kapunk, tehát a keresett időpont
elhelyezkedése tetszőleges lehet a két ismert ponthoz viszonyítva, függetlenül attól, hogy
interpolációt vagy extrapolációt végzünk. Ha a kérdést „megfordítjuk”, azaz arra keressük a
választ, hogy mikor következik be várhatóan egy esemény (mikor lesz az egyenes
trendfüggvény alapján az idősor értéke várhatóan valamekkora), akkor az előbbi
összefüggésből „x’-t kifejezve kapjuk, hogy:
x   x1  ( x 2  x1 ) 

y   y1
y 2  y1

Összefoglalás
A vállalat olyan összetett gazdasági rendszer, amelyben vannak lényeges és kevésbé lényeges
folyamatok. A vállalat gazdasági tevékenységének hatékony elemzéséhez fel kell tárni azokat
a lényeges összefüggéseket, amelyek a termék előállítás szempontjából relevánsak, azok
rendszerszerű kapcsolódásit meg kell határozni, logikai, illetve matematikai eszközökkel
azokat le kell írni. Erre alkalmas megközelítés a modellezés. A gazdasági elemzésben
elsősorban matematikai modelleket alkalmazunk, a tényezők hatásainak mérésére,
számszerűsítésére. A tervezéshez, illetve rendszer működési összefüggéseinek feltárásához a
szimulációs modellek nyújtanak segítséget, amelyek sajátos változata a véletlen hatások
értékelést szolgáló Monte-Carlo szimuláció. A tervezést támogatja a trendszámítás, amely a
múltbeli adatokból analitikus összefüggéseket határoz meg, s a függvényszerű kapcsolat
ismeretében a jövőre vonatkozóan számíthatjuk a trend alapján becsült várható értékeket. A
gazdasági elemzés célja a menedzsment számára történő információ nyújtás, azért az elemzés
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eredményeinek rendszerezése, megjelenítése fontos elemzői feladat, amelyben kiemelt
szerepük van a táblázatos és grafikus eszközöknek, valamint a vezetői összefoglalónak.
Ellenőrző kérdések:
1) A gazdasági tevékenység leképezésére, leírására milyen modellek a alkalmasak.
2) Mi a szimuláció alkalmazásának célja a gazdasági rendszerek elemzésében?
3) Mi a trendszámítás célja, és melyek az alkalmazható előrejelzési modellek
(függvénytípusok) alkalmazásának korlátai?
4) Mi az interpoláció, extrapoláció célja, lényege?
5) Melyek a gazdasági elemzés legfontosabb adatforrásai?
Kompetenciát fejlesztő kérdések:
1) Melyek egy szántóföldi növénytermelő gazdaság, mint gazdasági rendszer, lényegi
összefüggései? Írja le a logikai összefüggéseket!
2) Írja le egyenletekkel az 1) pont szerinti logikai modellt?
3) Soroljon fel öt jellemzős mezőgazdasági folyamatot, tevékenységet, és éljen azzal a
feltételezéssel, hogy a rendelkezik a szükséges adatsorokkal! Határozza meg, hogy az
egyes folyamatok, tevékenységek kapcsán, a rendelkezésre álló adatsorokból mely
módszerrel végezne előrejelzést, s mire használná az eredményt!
4) Becsülje meg egy időben folytonos folyamat két időpontra rendelkezésre álló múltbeli
adatából egy jövőbeli időpontban várható értékét?
Források jegyzéke
1) Pokorádi L., Molnár B. (2010): Monte-Carlo szimulációs valószínűségi
bizonytalanságelemzés szemléltetése. Repüléstudományi Közlemények. 2010. április
16. pp.12.
2) Csáki Cs., Mészáros S. (szerk.) [1981]: Operációkutatási módszerek alkalmazása a
mezőgazdaságba. Bp. Mezőgazdasági Kiadó. 534 p.
3) Szűcs E. (1972): Hasonlóság és modell. Bp. Műszaki Kiadó - Szeged. 299 p.
4) Csáki Cs. (1976): Szimuláció alkalmazása a mezőgazdaságban. Bp. Mezőgazdasági
Kiadó. 170 p.
Terminológiai szótár
Modell
Szimulációs modell
Monte-Carlo szimuláció
Trend
Mozgóátlag
Analitikus trendszámítás
Vezetői összefoglaló
Adatbázis

37

4. Piaci tevékenység elemzése: Termelési szerkezet, termékösszetétel
Az elemző munka során a vállalkozási tevékenység gazdasági elemzésének kérdései
kiemelkedő jelentőséggel bírnak. Ez magába foglalja:
 a vállalkozás piaci tevékenységének elemzését;
 a termelés és értékesítés elemzését;
 a vállalkozás erőforrásainak elemzését.
Az elemzési módszerek áttekintése a fentieknek megfelelően történik.
tevékenység elemzésének elvi és módszertani kérdéseit tárgyaljuk.

Elsőként a piaci

A vállalkozások piaci tevékenysége az input és output oldalt egyaránt érinti. A termelés
alapanyag szükségletének beszerzése és a késztermék értékesítése mellett ide soroljuk azokat
a tevékenységeket, amelyek például a termelés szerkezetéhez fűződnek, de logikailag ide
tartoznak a piacon megjelenő termékek fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok is (Tekintettel a
témakör komplexitására, ennek a témának a kifejtése a jegyzet egy későbbi logikai-szerkezeti
egységében történik, a vállalkozás innovációs tevékenységének elemzési kérdéseihez
kapcsolódóan!).
A vállalkozások piaci tevékenysége sokoldalú, összetett jelenség, amely jelentősen
befolyásolja – számos egyéb terület mellett – a vállalkozás jövedelmi-, jövedelmezőségi
viszonyait. Mindezek miatt minden vállalkozásnál a gazdasági elemző munkának
folyamatosan segítenie kell a kedvező piaci döntések meghozatalát, vizsgálnia szükséges a
tevékenység színvonalát, annak hatását a vállalkozás működésére. A piaci tevékenység
elemzéséhez kapcsolódó elemzési feladatok közül a következő területeket emeljük ki:
 termékösszetételre, termékstruktúrára vonatkozó elemzések;
 értékesítéshez (önköltség elemzés, árelemzés) kapcsolódó vizsgálatok.
A vállalkozások vezetőinek folyamatosan döntéseket kell hozniuk a piaccal, értékesítéssel
kapcsolatosan. A kedvező döntések meghozatala érdekében vizsgálni kell többek között, hogy
a vállalkozás milyen termelési szerkezettel, termékösszetétellel jelenjen meg a piacon. A
termékszerkezettel kapcsolatos elemzések során alapvetően azt vizsgáljuk, hogy a vállalat
pillanatnyi (tény) és az optimálisnak tekinthető (tervezett) termékszerkezete között van-e
eltérés, és ha igen, ez a differencia milyen mértékben hat ki a vállalkozás jövedelmezőségére,
mekkora eltérés mutatható ki az optimális szerkezettől való eltérés miatt, negatív és pozitív
irányban egyaránt, ha a vállalat az optimális termékszerkezetre tér át.
4.1. Az optimális termékszerkezet meghatározásának elvi alapjai
A vállalatok többsége többféle termék előállításra képes, ezért fontos kérdésként jelenik meg,
hogy melyik termékből mennyit gyártsanak. A vállalkozás célja olyan termékszerkezet
kialakítása, amely a lehető legnagyobb haszon (profit) realizálását teszi lehetővé a
rendelkezésére álló erőforrásainak felhasználásával. Mindezek alapján elmondható, hogy a
termékszerkezet optimalizálás célja a vállalkozásszintű profit maximalizálása, amely, mint
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ismeretes, a fedezeti hozzájárulás (illetve fedezeti összeg) maximalizálását jelenti1. Általános
formában, parametrikusan megfogalmazva a döntési probléma a következőképpen írható fel:
n

FH 



fh i  x i  max

i= 1, 2, … n

i 1

ahol:
FH= a vállalkozási szintű fedezeti hozzájárulás [Ft];
fhi= az i-edik termék fajlagos (termékegységre jutó) fedezete [Ft/egység];
xi= az i-edik termék értékesített mennyisége [egység].
A legkedvezőbb (a maximális profitot biztosító) termelési struktúra meghatározásához sokféle
információ szükséges. Az információk egy része a vállalkozás nyilvántartásaiból gyűjthető ki,
míg többségük a vállalkozás piaci környezetéből szerezhető be.
A termelési szerkezet optimalizálás alapinformációi az alábbiakban foglalhatók össze:
(i) Piaci információk. A piaci információk alapján az értékesítésnek lehetnek alsó és
felső korlátjai. Alsó korlátot elsősorban a megkötött szállítási szerződések teljesítése adja, a
felső korlát pedig a piac felvevőképessége az adott termékből, a versenytársak piaci jelenlétét
is figyelembe véve. A piaci információk döntően a piackutatási tevékenység keretében
szerezhetők be.
(ii) Jövedelmi információk. Az optimalizálásba bevonni kívánt termékekre
vonatkozóan olyan számításokat kell végezni, amelyek megadják, hogy az adott termékek
milyen jövedelmi szint mellett állíthatók elő. A jövedelemi viszonyok jellemzője a fedezet
(FH), amelyet a következőképpen számítunk:
+ Tervezett nettó eladási ár
– Tervezett közvetlen (értékesítési) önköltség
= Tervezett fajlagos fedezeti összeg (FH)
A nettó eladási ár alapja lehet piaci információkra alapozva, a konkurens termékek piaci
árának figyelembevételével képzett ár, illetve a tervezett önköltség bázisán, az elvárt
jövedelmezőségi szint, illetve fedezeti hányad alapján számított ár, továbbá – már
forgalomban lévő termék esetén – az előző időszak értékesítési árán alapuló ár.
Mint az a gazdasági kalkuláció sémájából is látható, a fajlagos fedezet megállapításához a
termékek várható árain túl tervezni kell a közvetlen önköltséget is. Az önköltség számítása a
termelés ráfordításainak ismeretében, vagy a műszaki dokumentációk alapján, az önköltség
kalkulációs elvek betartásával történik. A kalkulációs séma fő részei a következők:
1) + Közvetlen anyagjellegű ráfordítások
a) + Közvetlen anyagköltség
1

A gazdasági döntések általános alapelve, hogy a döntési problémák megoldásánál a költségek közül mindig
csak a döntéstől függő változó költségeket kell figyelembe venni, így a döntések meghozatalakor nem
közvetlenül a vállalati eredmény (profit) maximalizálása a cél, hanem a fedezeti hozzájárulásé (illetve fedezeti
összegé). A fedezeti hozzájárulás (FH) a termelési érték és a változó költségek (közelítőleg közvetlen költségek)
különbözeteként számítható érték.
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2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

i)
+ Bruttó anyagköltség
ii)
– Hulladékmegtérülés
b) + Igénybevett anyagjellegű ráfordítások
+ Közvetlen személyi jellegű ráfordítások
a) + Közvetlen bérköltség
b) + Közvetlen bérek járulékai
+ Gyártás (előállítás, szolgáltatásnyújtás) egyéb közvetlen költsége
a) + Jellemzők alapján felosztott üzemi költségek (segédüzemi költségek, gépköltségek stb.)
b) + Speciális szerszámok költsége (leírása stb.)
c) + Egyéb közvetlen költségek (bérleti díj, lízing díj, biztosítás stb.)
+ Saját termelésű készletek (félkész termék, befejezetlen termelés) továbbfelhasználása
– Melléktermék értéke
= Előállítás önköltsége (1 + 2 + 3 + 4 –5)
+ Kalkulációs egységre meghatározható közvetlen értékesítési költség (bizományosi díj,
jutalék stb.)
= Közvetlen (értékesítési) önköltség (5 + 6)

A jövedelmezőségre vonatkozó információk kapcsán fontos kiemelni azt, hogy egy terméknek
többféle fajlagos fedezete is lehet, például azért, mert többféle relációban értékesítik, ezért
eltérő árak realizálhatók. Ilyen esetekben az optimalizálás során fő szabály, hogy minden
termék annyiszor szerepel, ahányféle fedezete van.
(iii) Termelési információk. A számítások során felhasználásra kerülő, termelésre
vonatkozó információk jellemzően a vállalkozás belső információs rendszeréből származnak.
Ezek az információk megadják, hogy milyen erőforrás-kondíciók mellett történhet a termelés.
Erőforráskorlát szerint a termékszerkezet optimalizálása történhet abból kiindulva, hogy:
 nincs erőforráskorlát;
 egy erőforráskorlát (szűkkeresztmetszet) létezik;
 több erőforráskorlát egyidejű figyelembevétele szükséges [Sándor et al., 1997].
Attól függően, hogy a vállalkozásra melyik lehetőség lesz igaz, a termékszerkezet
optimalizálásához használható módszertan is változik. A továbbiakban ezeket a módszereket
tekintjük át.
4.2. Az optimális termékszerkezet meghatározásának módszertani kérdései
Az előzőekben tárgyaltak alapján, a termelési szerkezet optimalizálását háromféle termelési
feltételrendszerre végezhetjük el, melyek a következők:
(i) Amennyiben az a feltétel teljesül a vállalkozásra, hogy nincs szűkös belső
erőforrás, ebben az esetben minden termékből annyit termel, amennyit a piacon értékesíteni
képes. (Ez a feltétel gyakorlatilag a lehető legritkábban fordul elő, azonban, mint elvi
eshetőség nem zárható ki!) Ebben az esetben a következőképpen történik a termékszerkezet
optimalizálása:
a) Feltárjuk az egyes termékek iránti piaci igényt (mennyiséget, minőségi jellemzőket
stb.). A vállalat az ismert piacelemzési módszerekkel tudja megalapozni a termékszerkezetet
meghatározó piaci igény felmérését.
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b) Meghatározzuk az egyes termékeken képződő jövedelmet, amit a fedezeti összeggel
fejezünk ki:
fö= p – k [Ft/db]
ahol:
fö = fedezeti összeg [Ft/db]
p = termékegység eladásai ára [Ft/db]
k = termékegység előállításának közvetlen költsége [Ft/db]
A lehetséges termékkörből kiszelektálhatók azon termékek, amelyek fedezeti összege negatív.
(Megjegyezzük ugyanakkor, hogy bizonyos speciális esetekben (például szerződéses
kötelezettség vagy stratégiai célok miatt) a negatív fedezetű termékek is bekerülhetnek a
termelési szerkezetbe.)
c) A pozitív fedezeti összegű termékekből annyit állít elő a vállalkozás, amennyit a
piac igényel.
(ii) A következő eset az, amikor a vállalkozásban egy belső erőforráskorlát létezik,
azaz van olyan erőforrása, melyből a rendelkezésre álló kapacitás jelentősen alacsonyabb
minden más erőforrás kapacitásánál, így elsődlegesen korlátozza a termelési volument. Ekkor
a termékszerkezet meghatározására alkalmas módszerek egyike lehet a gyártmány
karakterisztikán alapuló optimalizáló eljárás. A gyártmány karakterisztika vagy más
elnevezéssel realizálási fedezet valamely szűk kapacitást jelentő erőforrás egységére vetített
termékegységen realizált fedezet. Számításuk során az egyes termékek fajlagos fedezetét
osztjuk az előállításukhoz szükséges szűk erőforrás (gyártást korlátozó tényező) fajlagos
mennyiségével:
i 

fh i

i= 1, 2, … n

hi

ahol:
λi= az i-edik termék gyártmánykarakterisztikája [Ft/erőforrás-egység];
fhi = az i-edik termék fajlagos fedezeti összege [Ft/db];
hi = az i-edik termék előállításához szükséges, szűk keresztmetszetet jelentő erőforrás
fajlagos mennyisége [erőforrásegység/db].
Az egy belső erőforráskorlát esetéhez kapcsolódó egyszerűbb optimalizáló eljárások a
táblázatos formában végezhető ún. egyszerű programozási módszerek, de alkalmas
módszerként jelenik meg a lineáris programozás is.
(iii) Ha a vállalatban egyidejűleg több belső erőforrás is korlátozottan áll
rendelkezésre, akkor az optimális termékszerkezetet az egyszerűbb programtervezési
módszerek (pl. munkatáblázatos programozás) mellett korszerűbb operációkutatási módszerek
(lineáris programozás, szimuláció, hálótervezés erőforrás allokációval stb.) felhasználásával is
meghatározhatjuk [Takács, 2005].
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A fentiekben tárgyalt módszerek nem tartoznak a gazdasági elemzés módszereihez, ezeket a
döntéstámogató és tervezési módszereket tárgyaló jegyzetekben kerülnek megtárgyalásra.
4.3. Az optimalizáló eljárások eredményeinek elemzése
Mint azt már korábban említettük, a termelési szerkezettel kapcsolatos elemzések során
alapvetően azt vizsgáljuk, hogy a vállalat pillanatnyi (tény) és az optimálisnak tekinthető
(tervezett) termelési szerkezete között van-e eltérés, és ha igen, mekkora fedezeti (és így
profit) többlet érhető el, ha a jelenlegi helyett az optimális termékszerkezetre tér át az üzem.
Az optimalizált termelési szerkezetre történő átállás üzemi szintű fedezetre gyakorolt hatása
két megközelítésben számszerűsíthető:
(i) Az egyes ágazati (vagy termék) egységek fajlagos fedezeti hozzájárulásának
ismeretében a terv és tény termelési szerkezettel meghatározzuk a realizálható üzemi szintű
fedezetek nagyságát, majd ezt követően ezek különbségeként kifejezzük a változás mértékét,
az alábbiak szerint:
n

n

FH

0





q 0 i  fh i

illetve

FH

1





q 1 i  fh i

,

i 1

i 1

amiből kifejezve a változás mértéke:

 FH  FH

1

 FH

0

ahol:
FH0 és FH1 = a tény és terv termelési szerkezet melletti üzemi fedezet nagysága [Ft];
q0i és q1i = az i-edik ágazat tény és terv termelési volumenei [egység];
fhi= az i-edik ágazati egységére jutó fajlagos fedezet nagysága [Ft/egység];
ΔFH= az üzemi szintű fedezet változása [Ft].
(ii) A második lehetőség az, hogy elsőként ágazatonként kiszámítjuk a
volumenváltozás üzemi fedezetre gyakorolt hatását, amely értékeket ezt követően összegzünk,
az alábbiak szerint:
n

 FH 



 q i  fh i

i 1

ahol:
ΔFH= az üzemi szintű fedezet változása [Ft];
Δqi= az i-edik ágazat esetében a termelési volumen változása [egység];
fhi= az i-edik ágazat egységére jutó fajlagos fedezet nagysága [Ft/egység].
A számításokat célszerű táblázatos formában elvégezni, melynek ajánlott struktúráját a 4.1.
táblázat mutatja be.
Ez utóbbi megközelítés lehetőséget teremt a termelési struktúra-váltás hatásainak mélyebb
elemzésére, szemben a korábbi aggregált megközelítéssel.
A jelenlegi és az optimalizált termelési szerkezet alávethető más jellegű vizsgálatoknak is:
bizonyos szempontból a termelési struktúrában rejlő kockázatot méri, hogy az üzem egyes
ágazatai mekkora arányban részesednek az üzemi szintű fedezetből. Ugyanis egy olyan
termelési struktúrára való áttérés, melyben egy-két ágazat adja az üzemi szintű fedezet döntő
hányadát, rendkívüli kockázatokat rejthet magában, bizonyos kedvezőtlen piaci- vagy egyéb
(kórokozók, kártevők, jégeső stb.) események hatására akár a vállalkozás léte is veszélybe
kerülhet. Ilyen megközelítésben, a termelési szerkezetváltásban rejlő kockázat vizsgálható
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egyrészt egyszerű megoszlási viszonyszámokon keresztül, valamin ún. Herfindahl-típusú
mutatószámokon keresztül.
4.1. táblázat: Az optimális termelési szerkezetre történő átállás üzemi szintű fedezetre
gyakorolt hatásának számszerűsítése
Megnevezés

Á1
q01
q11
Δq1=
q11 – q01

Jelenlegi (tény) termelési szerkezet (q0)
Optimális (tervezett) termelési szerkezet (q1)
Terv-tény szerkezet közötti differencia (Δq)

Ágazatok
Á2
Á3
q02
q03
q12
q13
Δq2=
Δq3=
q12 – q02
q13 – q03

…
…
…
…

Án
q0n
q1n
Δqn=
q1n – q0n

Ágazati egységre jutó fajlagos fedezeti
hozzájárulás (fhi)

fh1

fh2

fh3

…

fhn

Üzemi szintű fedezet változása (ΔFHi)

ΔFH1=
Δq1 · fh1

ΔFH2=
Δq2 · fh2

ΔFH3=
Δq3 · fh3

…

ΔFHn=
Δqn · fhn

n

Az optimális termelési szerkezetre történő
átállás hatása az üzemi szintű fedezetre

 FH 



 FH

i

i 1

Forrás: saját szerkesztés

A termelési szerkezet váltásának kockázata az alábbiak szerint vizsgálható:
(i) Az egyes ágazatok üzemi fedezethez történő hozzájárulása arányának
meghatározása megoszlási viszonyszámokkal:
fh %

i



fh i
FH

ahol:
fh%i= az i-edik ágazat részesedésének aránya az üzemi fedezetből [%];
fhi= az i-edik ágazat ágazati szintű fedezeti összege [Ft];
FH= az üzemi szintű fedezet összege [Ft].
(ii) A közgazdaságtudományokban ismert Herfindahl index analógiájára (lásd pl.
Farkasné – Molnár, 2006), az összes ágazat üzemi fedezetből való részarányának négyzetre
emelésével, és ezek összegzésével határozhatjuk meg a termelési szerkezet koncentráltságát,
illetve kockázatos voltát, terv és tény relációban:
n

H

0



  fh % 
0i

i 1

n

2

valamint

H1 

  fh % 

2

1i

i 1

ahol:
H0 és H1= jelenlegi és az optimalizált termelési szerkezet koncentráltsága [-];
fh%0i és fh%1i =a terv és tény termelési szerkezetben az i-edik ágazat részesedésének
aránya az üzemi fedezetből, együtthatós formában [-].
A számított indikátorok értékeléséhez némi adalék: a mutató 0 és 1 között ingadozik, ahol a
magasabb szám nagyobb koncentrációs fokra utal. Mindez azt jelenti, hogy amennyiben a
jelenleg alkalmazott termelési szerkezet H-értéke jelentősen alacsonyabb az optimalizálással
előállított struktúra értékéhez képest, érdemes alaposabb megfontolás tárgyává tenni az
optimalizálás eredményének gyakorlati megvalósítását, a megnövekvő kockázatokra
figyelemmel.
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A termelési szerkezet optimalizálás eredményeit célszerű kiegészíteni a fedezeti pont
elemzésével is. Ugyanis nem árt tisztában lennünk azzal, hogy az egyes ágazatok esetében a
nyereséges (értsd az állandó költségeket is fedező) gazdálkodáshoz mekkora fedezetre van
szükség, és ez a fedezet az adott korlátozó feltételek mellett elérhető-e.
A fedezeti pont (break-even point) elemzés lehetőséget termet tehát arra, hogy megvizsgáljuk,
az üzem eléri-e a kibocsátásnak azt a minimális volumenét és így az árbevételnek azt a
szintjét, amellyel biztosítani lehet, hogy a keletkező költségek (változó- és állandó költségek)
éppen fedezve legyenek. A fedezeti pontnál ugyanis az árbevétel és az összköltség éppen
megegyezik. Mindezt grafikusan a 4.1. ábra szemlélteti.

Á
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Nyereség
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é

FH

Változó költség
(Kv)
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Termelési volumen (Q)

4.1. ábra. A fedezeti pont grafikus ábrázolása
Forrás: saját szerkesztés

A fedezeti pont kritikus volumenének meghatározására alkalmas összefüggés pedig:
állandó

A fedezeti pont termelési volumene (QFP) =
egységár

 egy

költségek

egység

változó

költsége

Az ábrából látható, hogy a QFP pont előtti termelési volumeneknél az üzem ágazata
veszteséges, majd azt követően válik nyereségessé. A termékszerkezet optimalizálásnak akkor
van igazán értelme, ha az erőforrásait és a piaci viszonyait figyelembe véve legalább olyan
árbevételre számíthat minden ágazat, amennyi a fedezeti pont eléréséhez szükséges [Sándor et
al., 1997].
Összefoglalás
A vállalatok egyik alapvető célja, hogy a tevékenységük eredményeként, adott feltételek
mellett maximális profitot realizáljanak. E célkitűzés megvalósulásának egyik sarkalatos
eleme, hogy a piacon milyen termékekkel, illetve azok milyen összetételével jelennek meg. E
kérdés megválaszolásához, vagyis az optimális – maximális profitot biztosító – termelési
struktúra kialakításához a vállalatoknak alapvetően három tényezőt kell figyelembe venniük:


A piac helyzete, vagyis az egyes termékek relációjában mi az a minimális és
maximális mennyiség, amelyet a piacra kell, illetve lehet vinni.
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Az egyes termelni kívánt javak esetében hogyan viszonyulnak egymáshoz a bevételek
és a költségek, vagyis a termékek/szolgáltatások milyen jövedelmi szint mellett
állíthatók elő.
Milyen erőforrásokkal és azok mekkora kapacitásával rendelkezik a vállalat, valamint
az egyes termékek milyen összefüggések mentén hasznosítják ezeket az erőforrásokat.

A vállalat erőforrásainak oldaláról nézve, a termelési szerkezet optimalizálása történhet abból
kiindulva, hogy: a vállalat számára nincs belső erőforráskorlát (ez inkább csak elméleti
lehetőség!); valamint további lehetséges esetek, hogy egy, vagy akár több termelést korlátozó
erőforrás egyidejű figyelembevétele szükséges. Attól függően, hogy a vállalkozásra melyik
lehetőség lesz igaz, az optimális termékszerkezet definiálásához használható módszertan is
változik.
Amennyiben a vállalkozás nem rendelkezik szűkös belső erőforrással a termelés során, akkor
közgazdaságilag minden pozitív fedezetű termék előállítása racionális, természetesen a piaci
igényeknek megfelelő mértékig.
Amennyiben a vállalatra az a kikötés lesz jellemző, hogy a termelést alapvetően egy termelési
erőforrás korlátozza, akkor az optimális (vagy ahhoz közelítő) termelési szerkezet
meghatározására a gyártmánykarakterisztikákon alapuló egyszerű programozási modell lesz
használható.
Több erőforrás-korlát egyidejű figyelembevételére a munkatáblázatos programozás és a
lineáris programozási modellek kínálnak megfelelő alternatívát.
Fontos továbbá, hogy az optimalizálással előállított termelési szerkezetet további vizsgálatok
tárgyává kell tennie az elemzőnek: egyrészt célszerű megvizsgálnia, hogy a jelenleg
alkalmazott termelési szerkezetről való áttérés hogyan érinti az üzemi szintű fedezet (és így
vállalati jövedelem) alakulását, de ki kell térnie az elemzéseknek többek között az új
struktúrában rejlő kockázatok megítélésére, valamint a fedezeti pontok elemzésére is.
Ellenőrző kérdések:
1. Mi az optimális termelési szerkezet meghatározásának célja?
2. Milyen információkra van szükség a termelési szerkezet optimalizálásához?
3. Az erőforrások oldaláról nézve, milyen termékszerkezet optimalizálásának milyen
alapesetei vannak, illetve az egyes esetekben milyen módszertan használható az
optimalizálás során?
4. Milyen elemzéseket célszerű elvégezni az optimális termelési szerkezet
meghatározását követően? Ismertesse ezeket!
Kompetenciát fejlesztő kérdések:
1. Korábbi, más tantárgyak keretében szerzett ismeretei alapján foglalja össze az ún.
munkatáblázatos programozás módszeréről az ismereteit!
2. Korábbi, más tantárgyak keretében szerzett ismeretei alapján foglalja össze a lineáris
programozás módszeréről az ismereteit! Térjen ki az Excelben történő alkalmazás
(Solver) lehetőségére is!
Források jegyzéke
Farkasné F. M., Molnár J. (2006): Mikroökonómia. Bp. Szaktudás Kiadó Ház. 320 p.
Sándor L., Sztanó I., Birher I., Pucsek J. (1997): A vállalkozások tevékenységének gazdasági
elemzése. Bp. Perfekt Kiadó. 428 p.
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Takács I. (2005): Elemzés. Egyetemi jegyzet. Gödöllő, SZIE. 169 p.
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5. Piaci tevékenység elemzése: Értékesítés elemzése
A vállalkozások piaci tevékenységének kiemelkedően fontos mozzanata a termékek és
szolgáltatások értékesítése, amely nagymértékben meghatározza a realizálható eredmény
nagyságát, biztonságát (értsd ez alatt a realizálás kockázatát!). Az eredmény realizálásának
kockázata nagyban csökkenthető a megfelelő vevők, értékesítési csatornák kiválasztásával,
ezért az értékesítés kapcsán ennek a döntésnek a támogatása fontos elemzői feladat.
5.1. Értékesítési csatornák, partnerek kiválasztása
Különösen a mezőgazdasági termékek esetében igaz, hogy a termelők nem közvetlenül a
végső felhasználóknak értékesítik a termékeiket, hanem a termelő és végső felhasználó közé
ékelődő harmadik szereplőknek. Miután az elérhető eredmény színvonalát nagyban
befolyásolja az értékesítési csatornának, illetve magának a partnernek a megválasztása, ezért
minden vállalkozásnak alaposan fel kell mérnie és elemeznie kell az értékesítési lehetőségeit.
A jövedelemre gyakorolt hatás adott esetben olyan mértékű és irányú lehet, amely hosszabb
távra is kihathat.
A partnerek, illetve értékesítési csatornák megválasztásának főbb szempontjai:


Első körben a számításba vehető értékesítési megoldásokat gazdasági szempontból kell
értékelni. Ennek keretében össze kell hasonlítani az egyes lehetőségek választása esetén
realizálható árakat, az értékesítést terhelő költségeket (például szállítási távolság),
valamint követelményeket (például minőségi követelmények), továbbá ezek
összességének a vállalat eredményére gyakorolt hatását. Ez végső soron azt jelenti, hogy
valamennyi változatra célszerű gazdasági kalkulációt készíteni.



A döntés elkészítése során a számszakilag kifejeződő gazdasági kalkulációkon
túlmenően egyéb szempontokat is célszerű az értékelés tárgyává tenni. E szempontok – a
teljesség igénye nélkül – a következők lehetnek:
-

fizetési feltételek (pl. fizetési határidő);
szállítási rugalmasság (időben és mennyiségben is!);
a nem fizetés kockázata;
nem fizetés esetén milyen garanciák érvényesíthetők;
stb.

A fentieken túlmenően, az értékesítési lehetőségek kapcsán érdemes a vállalkozásnak
megvizsgálnia az értékesítési csatorna rövidítésének lehetőségét. Vagyis azt, hogy lehetségese az ún. közvetítői kereskedelem kihagyásával, közvetlenül a végső felhasználó részére
értékesíteni, mivel így a közvetítő kereskedő jövedelemigénye a vállalatnál maradhat.
Részben ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódóan merül fel a vállalkozás termelői
együttműködésekhez történő csatlakozásának lehetősége. Ezen együttműködések (pl. TÉSZ,
TCS, BÉSZ) mind az értékesítésben, mind pedig a termelési inputok beszerzésében
kedvezőbb viszonyok kialakítását tehetik lehetővé.
Az értékesítés módozatának megválasztása mellett az értékesítési folyamat másik fontos
eleme az ár meghatározása. A megfelelő (optimális) ár megtalálása két szempontból fontos:
egyrészt biztosítja a jövedelemrealizálást, ugyanakkor meghatározza a vállalat piaci
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versenyképességét is. A továbbiakban az árképzés néhány fontosabb összefüggése kerül
megtárgyalásra.
5.2. Az árak vizsgálata
A vállalkozások piaci tevékenysége kapcsán jelentős súlyt képeznek az árral kapcsolatos
döntések, hiszen:





amennyiben új termékkel vagy szolgáltatással jelenik meg a piacon, meg kell határoznia
azt, hogy milyen áron kerüljön az értékesítésre;
a már forgalomban lévő termékek, szolgáltatások árait időről időre aktualizálnia kell;
a különféle üzleti ajánlatok megtételekor az ajánlati ár meghatározása nélkülözhetetlen
az üzleti partnerek részére;
bizonyos esetekben árengedményt kell adnia, illetve alacsony árat kell ajánlania
vásárlóinak, ilyen esetekben viszont ismernie kell az ár minimumát, amelyen még
érdemes értékesíteni stb.

A mezőgazdasági termékek árai döntően külső adottságként kezelendők a vállalatok számára,
ezért a klasszikus ármeghatározás problémájával a mezőgazdasági vállalatok csak bizonyos
esetekben szembesülnek. Mindezek ellenére kétségtelen, hogy számukra is fontos az árakkal
kapcsolatos elemzések elvégzése. A jegyzetben két árképzési módszer kerül bemutatásra: az
önköltség-kalkuláción és az ún. pontozásos módszeren alapuló árképzés.
5.2.1. Az önköltség-kalkuláción alapuló árképzés
A gyakorlati életben az egyik leggyakrabban használt árképzési módszer az önköltségszámításon alapuló kalkulációs eljárás. Az árképzés e módszere azon a nyilvánvaló
elgondoláson alapul, hogy a vállalkozás legalább akkora árat szeretne kapni a termékéért és
szolgáltatásáért, amellyel fedezni tudja az előállítással és értékesítéssel kapcsolatban
indokoltan felmerült költségeit és az elvárt profitot is. Ezen elváráson alapulva, az árat úgy
határozzuk meg, hogy a termék tervezett, kalkulált önköltségét növeljük az elvárt bruttó
fedezet (Fedezeti Hányad, FH) mértékével.
Az önköltség-kalkulációhoz használt algoritmus:
1. Közvetlen anyagjellegű ráfordítás
a) közvetlen anyagköltség
aa) le: hulladékmegtérülés
= Közvetlen anyagköltség összesen (1.a-1.aa)
b) igénybevett anyagjellegű szolgáltatás
= Közvetlen anyagjellegű ráfordítás összesen (1.a –1.aa+1.b)
2. Közvetlen személyi jellegű ráfordítás
a) közvetlen bérköltség
b) közvetlen bér járulékai
= Közvetlen személyi jellegű ráfordítás összesen (2.a+2.b)
3. Gyártás egyéb közvetlen költsége
a) gépköltség
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b) bérleti díj
c) gyártóeszköz költsége
= Gyártás egyéb közvetlen költsége összesen (3.a+3.b+3.c)
4. Saját termelésű készletek felhasználása
5. Melléktermék értéke
6. Előállítási költség (1+2+3+4-5)
7. Kalkulációs egységre felosztható közvetlen értékesítési költség
8. Közvetlen önköltség (6+7)
9. Bruttó fedezet, mely számítható a
közvetlen
(1  fedezeti

önköltség
hányad

)

 fedezeti

hányad

összefüggés alapján.

10. Kalkulált ár (8+9)
A kalkulációban használt fedezeti hányad (%) alapján számított ún. bruttó fedezet
termékenként vagy termékcsoportonként is különböző lehet, funkcióját tekintve fedezetet
nyújt a közvetlen költségeken kívüli költségekre, és a vállalkozás elvárt eredményére. Az
önköltség-kalkulációs árképzés egyik speciális eseteként jelenik meg az ún. különbözeti
kalkuláción alapuló árképzés. A módszer olyan esetekben alkalmazható, amikor a vállalkozás
egy termék/szolgáltatás vonatkozásában már rendelkezik kész önköltség-kalkulációval („A”
termék), amely egy másik – részben hasonló – termék/szolgáltatás („B” termék) árának
meghatározásához bázisként felhasználható. A bázis értékeket az eltérő ráfordítás-igényből és
technológiai jellemzőkből fakadó különbözetek alapján korrigáljuk, így jutunk el az új termék
kalkulált árához. A kalkulációt célszerű az 5.1 táblázatban foglaltak szerint – vagy akár annál
részletesebb bontásban is – elvégezni, ami lehetőséget teremt további elemzések, kimutatások
elkészítéséhez is.
5.1. táblázat. A különbözeti árképzés munkatáblázata

Megnevezés

„A” termék
kalkulált ára
[Ft/db]
(I.)

Különbözet
[Ft/db]
(II.)

„B” termék
kalkulált ára
[Ft/db]
(I.)+(II.)

1. Közvetlen anyagjellegű ráfordítás
2. Közvetlen személyi jellegű ráfordítás
3. Gyártás egyéb közvetlen költsége
4. Saját termelésű készletek
felhasználása
5. Melléktermék értéke
6. Előállítási költség
7. Kalkulációs egységre felosztható
közvetlen értékesítési költség
8. Közvetlen önköltség
9. Kalkulált ár
Forrás: saját szerkesztés

Szintén az önköltség-kalkulációs árképzés egyik sajátos eseteként értelmezhető és használható
az árkövetés módszere. Tekintettel arra, hogy a termékekhez felhasznált inputok (pl.
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különböző alapanyagok, munkaerő, energia stb.) árai gyakran változnak, vizsgálni szükséges
azt, hogy milyen árnövekedés kellene ahhoz, hogy az erőforrások árában bekövetkező
változások ne csökkentsék az elérhető eredmény tömegét. Az ilyen tartalmú számításokat
árkövetésnek nevezzük és az alábbiak szerint történhet a szükséges számítások elvégzése:
Tegyük fel, hogy a bázis időszakban a vizsgált termék/szolgáltatás kalkulált egységára P 0
volt. Időközben az előállításához szükséges egyik input ára I0-ról I1-re nőtt, amely I1-I0=ΔI
növekedésnek felel meg. Azt feltételezve, hogy az input árának növekedése nem indukálta
egyéb költségtételek növekedését (például szállítási költségekét), a közvetlen önköltség
változásának mértéke szintén ΔI. Ebből következően az önköltség-növekedés ΔI/P0 arányú
árnövekedést indokol ahhoz, hogy a tervezett eredmény változatlan maradjon. Felhívjuk a
figyelmet, hogy az ilyen arányú árnövelés csak a bruttó fedezet összegének változatlanságát
biztosítja, magának a fedezeti hányadnak a változatlansága, mint kritérium az I1/I0 arányban
véghezvitt árnöveléssel biztosítható.
5.2.2. A pontozásos módszeren alapuló árképzés
Az új termékek/szolgáltatások árának meghatározásához vagy akár a régi termék
versenyképességének értékeléséhez felhasználhatók a már piacon lévő saját vagy más
vállalkozások által forgalmazott termékek/szolgáltatások árai is. A módszer lényege, hogy
különböző szempontok alapján a termékekre összehasonlítást végzünk, majd ennek
eredményét felhasználva az árak arányosításával történik az árképzés. E jellemzők
felhasználása miatt az eljárást az árarányosítás módszerének is nevezik. Az árarányosításra
többféle eljárás alkalmazható, a számítások egy lehetséges módszereként a pontozásos
módszeren alapuló árképzési eljárás lépéseit mutatjuk be.
A pontozásos módszer lépései a következők:
(i) Szakértői csoport Brainstorming (ötletbörze) keretében összeállítja az értékelési
paramétereket (Xi), vagyis definiálja a termékek/szolgáltatások azon jellemzőit, amelyek
alapján a korrekt összehasonlítás elvégezhető;
(ii) Miután az előzőekben definiált összemérési szempontok eltérő fontosságúak
lehetnek, ezért a szakértők meghatározzák az egyes paraméterek súlyát (fontosságát). Ennek
egyik lehetséges menete:


Minden egyes szakértő saját értékítélete alapján rangsorolja a paramétereket
úgy, hogy a számára legkevésbé fontos 1, a következő 2 … stb. értékeket kap
(hij);
 Az egyes paraméterek összesített helyezési száma (ri) megadja a paraméterek
sorrendjét, így a legnagyobb súlyt azt kapja majd, amelyiknek a legmagasabb
lesz a kumulált helyezési száma;
 Az egyes paraméterek súlyarányának (si) meghatározása úgy, hogy az összes
paraméter súlyarányának összege 1 (100%).
Az eddig leírtakat célszerű táblázatos formában összefoglalni, a 5.2 táblázatban foglaltak
szerint.
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5.2. táblázat. Az értékelési súlyok meghatározásának segédtáblázata

Értékelési paraméterek

Szakértői csoport tagjai által adott helyezési
súlyok
SZ1
SZ2
SZ3
…
SZj
…
SZm
X1
X2

h11

h12

h21

h22

h13
h23

…
…

h1j
h2j

…
…

Összesen

Súly

m

h1m

r1 



h1 j

s1 

j 1
m

h2m

r2 



h2 j

s2 

j 1
m

X3

h31

h32

h33

…

h3j

…

h3m

…

…

…

…

…

…

…

…

r3 



h3 j

s3 

j 1

…

hi1

hi2

hi3

…

hij

…

him

…

…

…

…

…

…

…

…

Xn

hn1

hn2

hn3

…

hnj

…

hnm

ri 



h ij

si 

j 1

…


h nj

sn 

j 1
n

R 


i 1

R
r3
R

ri
R

…

m

rn 

R

r2

…

m

Xi

r1

rn
R

n

ri



si  1

i 1

Forrás: saját szerkesztés

(iii) Tegyük fel, hogy az összes paraméterre együttesen (S) mennyiségű pontszámot
adhatunk. Az egyes paraméterekre adható maximális pontszám meghatározása, figyelembe
véve azok relatív fontosságát, a súlyszámokkal az összes pontból történik:
S i  si  S

ahol:
Si= az i-edik paraméterekre adható maximális pontszám [-];
si= az i-edik paraméter súlya [-];
S= a paraméterekre adható maximális pontszám.
(iv) Az egyes paraméterek esetében az adható maximális pontokon (Si) belül a
ténylegesen adott pontok felosztása az alábbi megközelítések valamelyike szerint történhet:
 Rögzített értékű pontozással: meghatározott feltétel teljesülése esetén a
megadott pontot kapja az értékelt eszköz adott jellemzője.
 Arányosított pontozással: paramétert jellemző, számszerűen meghatározott
értéktartományra arányosítással felosztott pontszám, amely lehet:
o A tartomány legkisebb vagy legnagyobb értéke a legkedvezőbb
(ekkor az adható pontszám arányosan csökken a legjobbtól a
legkevésbé jó felé, az adható maximális pontszámot a legjobbnak
tartott érték kapja, a legkedvezőtlenebb pedig 0 pontot kap, a
közbenső értékek arányosítással (lásd interpoláció) kerülnek
megállapításra, az értékelési tartományba nem eső paraméterű
eszközök pedig ki is zárhatók a további értékelésekből, mivel ez az
elvárt követelményeknek való nem megfelelőséget jelent);
o Az értékelési tartományon belül eső értéket tekintjük a
legkedvezőbbnek, ekkor az kapja a legmagasabb pontszámot, a
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tartomány két szélső értéke pedig 0 pontot kap, és a két
résztartományra arányosítással az előző pontban leírtak szerint
osztható fel a pontszám.
 A szakértők egyedileg pontozzák az adott paramétert az arra megadott
ponthatár figyelembevételével.
(v) Az értékelésbe vont termékek/szolgáltatások egyes paramétereinek „bepontozását”
követően az adott pontok összegzésre kerülnek, így mindkét termék/szolgáltatás esetében
rendelkezésünkre állnak azok értékét kifejező aggregált pontértékek. Ezt követően a már
ismert termék árának esetében kiszámítjuk a fajlagos, 1 pontra jutó árat (a termék/szolgáltatás
egységára és a kapott pontszám hányadosaként), majd az így kapott értékkel megszorozzuk a
másik termék aggregált pontszámait, melynek eredményeként megkapjuk annak arányosított
árát.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az előbbiekben ismertetett módszer nem csak árképzésre, illetve a
már forgalomban lévő termék/szolgáltatás versenyképességének megítélésére alkalmas,
hanem számos további területen is. Például eszközbeszerzéskor ennek segítségével
kiválaszthatjuk a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet. Továbbá arra is fel kell
hívnunk a figyelmet, hogy az ismertetett árképzési módszert szükséges a költségalapú
árképzéssel is kiegészíteni [Takács, 2005].
5.2.3. Egyéb, árral kapcsolatos vizsgálatok
Az árakhoz kapcsolódó számítások sorában említést kell tennünk a fordított kalkulációról is,
melynek alkalmazásakor piacon realizálható árból indulunk ki, amely árból levonjuk az elvárt
fedezetet, és így megkapjuk, hogy mennyi lehet a termék önköltsége, ha a tervezett eredményt
el akarja érni a vállalkozás. Ebben a megközelítésben a vállalkozásnak keresnie kell azokat a
megoldásokat, melyekkel a termék önköltsége a fordított kalkulációval megállapított értékre
csökkenthető.
Az árakra vonatkozó elemzések egyik sajátos területeként jelenik meg az ún. minimális ár
meghatározása. A mindennapi életben a vállalkozások kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy
valamilyen okból kifolyólag csökkenteniük kell az általuk előállított termék vagy szolgáltatás
árát. Az ilyen szituációkban tisztában kell lenni azzal, hogy mennyi az a minimális ár, amely
alá már az ár nem csökkenhet.
A minimális ár, vagy más megközelítésben a vállalkozói ár alsó határának meghatározásához
fontos szempont, hogy a kalkulált árnak az előállítási költségen kívül fedezetet kell nyújtania
azokra a közvetett költségekre is, amelyek az előállítási önköltségeknek ugyan nem részei, de
a termék értékesítése, gyártása miatt merültek fel. Összegezve, a minimális ár az önköltséggel
egyezik meg.
Természetesen elméletben sem lehetne minden terméket ilyen árszinten értékesíteni. Az így
kialakított ár alkalmazásának feltétele, hogy a vállalkozás rendelkezzen olyan nagyságú
rendelésállománnyal, amivel legalább a fedezeti pontot eléri, tehát várhatóan legyen annyi
fedezete, amennyi a veszteségmentes gazdálkodáshoz szükséges. [Sándor et al., 1997]
A fentebb ismertetett tartalommal bíró minimális ár számítása az alábbi logikai összefüggés
mentén történik:
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(i) Tételezzük fel, hogy a vállalkozás árbevétele és költségeinek alakulása lineáris
összefüggés szerint írható le, mely alapján igaz, hogy:
 Az árbevétel alakulását kifejező összefüggés:
TR ( Q )  P  Q

ahol:
TR(Q)= értékesítési volumen függvényében realizálható árbevétel nagyságát kifejező
függvény (Total Revenue – TR) [Ft];
P= egységnyi termék/szolgáltatás átlagos ára [Ft/egység];
Q= értékesítési volumen, mennyiség [egység].
 A termelési költségeinek alakulása:
TC ( Q )  FC  VC  Q

ahol:
TC(Q)= a termelés teljes költségét kifejező összköltség függvény (Total Cost – TC)
[Ft];
FC= a termelési volumentől független állandó költség (Fix Cost – FC) [Ft];
VC= egységnyi termék előállításának termékegységgel arányos (változó) költsége
(Variable Cost – VC) [Ft/egység].
(ii) A fedezeti pontnál (annál a termelési méretnél, kapacitásnál, amelynél az árbevétel
éppen fedezi az összes termelési költséget) teljesül a feltétel:
TR(QFP) = TC(QFP)
ahol:
QFP = A fedezeti méret.
(iii) Miután most a fedezeti ponthoz tartozó ár meghatározása a feladat adott termelési
volumen (QT) mellett, az ezt kifejező összefüggés a következőképpen módosul:
P FP  Q T  FC  VC  Q T

ahol:
PFT= a fedezeti ponthoz tartozó minimális ár [Ft/egység];
QT= a vállalkozás által előállított termék/szolgáltatás volumene [egység].
(iv) Az összefüggésből kifejezve a fedezeti árat, vagy minimális árat (PFP):
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P FP 

FC

 VC

Q

Az így kapott minimális ár képviseli azt az árat, melyet adott peremfeltételek mellett a
vállalkozásnak minimálisan realizálnia kell az értékesítés során a veszteség elkerülése
érdekében. A minimális ár tehát önköltség-típusú ár.
Megjegyezzük, hogy rendkívüli esetben és rövid távon ettől alacsonyabb árat is
alkalmazhatnak a vállalkozások, például a gyorsan romló áruk kényszerértékesítése esetén, a
veszteségek minimalizálása érdekében.
Összefoglalás
A vállalkozások piaci tevékenységéhez kapcsolódóan fontos elemzési feladatként
jelentkeznek az értékesítéssel összefüggésben végzett elemzések, melyen belül kiemelendőek
az értékesítési csatornákhoz, üzleti partnerekhez valamint az árakhoz fűződő vizsgálatok. Az
értékesítés körülményeinek alapos, körültekintő elemzése két pozitív hozadékkal is szolgálhat
a vállalkozásra nézve: egyrészt magasabb árat és/vagy alacsonyabb költségeket
eredményezhet, másrészt csökkenheti az értékesítés eredménye realizálásának kockázatát.
Ennek megfelelően, az üzleti partnerek és értékesítési csatornák elemzése során, a gazdasági
szempontokon túlmenően egyéb szempontok, kockázati tényezők mérlegelése is szükséges.
A vállalati működés során számos olyan szituáció adódhat, ami miatt szükséges az árakkal
összefüggésben elemzéseket végezni. A gyakorlati életben az egyik leggyakrabban
alkalmazott árképzési módszer az önköltség-kalkuláción alapul. Lényege, hogy a
termékek/szolgáltatások árát úgy határozzuk meg, hogy az előállítás kalkulált önköltségét
növeljük az elvárt bruttó fedezet mértékével. Ennek speciális esete a különbözeti kalkuláción
alapuló árképzés, amely módszer akkor alkalmazható, amikor a vállalkozás egy
termék/szolgáltatás vonatkozásában már rendelkezik kész önköltség-kalkulációval, amely egy
másik, részben hasonló termék/szolgáltatás önköltségének – és így árának –
meghatározásához bázisként felhasználható. Szintén az önköltség-kalkulációs árképzés egyik
további esete az árkövetés módszere, melyben azt vizsgáljuk, hogy az egyes inputok árának
változása milyen változást indukál a termék/szolgáltatás árában, a termék/szolgáltatás fedezeti
összegének változatlanságát feltételezve.
A pontozásos módszeren alapuló árképzés, mint módszer nagy előnye, hogy teret enged a
szubjektivitásnak is, ugyanakkor éppen e jellemzője miatt csak kiegészítő ármeghatározó
módszerként javasolt a használata. Az eljárás azon túlmenően, hogy alkalmas a termékek/
szolgáltatások ajánlati árának meghatározására, lehetővé teszi azok versenyképességének
értékelését is. A pontozásos eljárás felhasználható továbbá például különféle beruházási
alternatívák értékelésére is.
Az egyéb, árhoz kapcsolódó elemzési módszerként említhető az úgynevezett fordított
kalkuláció és a vállalkozói (vagy minimális) ár elemzése. A fordított kalkuláció abból a reális
lehetőségből indul ki, hogy a vállalkozás számára a termékek/szolgáltatások ára adott, ennek
figyelembevételével kell a ráfordításait meghatároznia, illetve a költségeivel gazdálkodnia. A
minimális ár elemzése során pedig azt a legkisebb árat keressük, amely alá a vállalkozás nem
mehet veszteség realizálása nélkül.
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Ellenőrző kérdések:
1. Sorolja fel az értékesítési csatornák, partnerek megválasztásánál milyen szempontokat
kell figyelembe vennie a vállalkozásoknak?
2. Mit értünk önköltség-kalkuláción alapuló árképzés alatt?
3. Mit jelent az ún. különbözeti kalkuláción alapuló árképzés?
4. Mi az árkövetés módszere?
5. Foglalja össze az ún. pontozásos módszeren alapuló árképzés fontosabb lépéseit! A
módszernek az ármeghatározás mellett milyen alternatív hasznosításai lehetségesek?
6. Mit foglal magába a fordított kalkuláció?
7. Hogyan történik az ún. minimális ár vagy vállalkozói ár meghatározása? Milyen
esetekben lehet fontos ennek az árnak az ismerete?
Kompetenciát fejlesztő kérdések:
1. Vonjon párhuzamot az önköltség-kalkuláción és a pontozásos módszeren alapuló
árképzési módserek között (lehetséges előnyök és hátrányok)!
2. Az árképzés mellett milyen alternatív alkalmazási lehetőségei lehetnek a pontozásos
módszernek?
3. Soroljon fel gyakorlati példákat olyan esetre, amikor a vállalkozásoknak szükséges
lehet az ún. minimális ár ismerete!
Források:
Sándor L., Sztanó I., Birher I., Pucsek J. (1997): A vállalkozások tevékenységének gazdasági
elemzése. Bp. Perfekt Kiadó. 428 p.
Takács I. (2005): Elemzés. Egyetemi jegyzet. Gödöllő, SZIE. 169 p.
Terminológiai szótár
Önköltség-kalkuláción alapuló árképzés
Különbözeti kalkuláción alapuló árképzés
Árkövetésen alapuló árképzés
Pontozásos módszeren alapuló árképzés vagy árarányosítás módszere
Fordított kalkuláció
Minimális (vagy vállalkozói) ár
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6. Termelés és értékesítés elemzése: A termelés változásának elemzése
A vállalkozási tevékenység gazdasági elemzéséhez kapcsolódóan eddig a piaci tevékenység,
vagyis a vevői igények közvetlen kiszolgálásához hozzájáruló tevékenységek elemzéséről volt
szó. A továbbiakban a vállalati tevékenység egyik központi elemeként megjelenő belső
folyamatok, a termelés elemzésének kérdéseit vesszük sorra. A terület vállalatgazdasági
jelentőségét adja, hogy a termelési folyamatok eredményeként keletkezik az értékesített áru
vagy szolgáltatás, amiből a vállalkozás a tényleges bevételeit megszerzi, a jövedelmét
realizálja.
A termelés és értékesítés elemzése kapcsán a következő területek elemzésének elvi és
módszertani kérdéseit tekintjük át:




a termelés változásának elemzése;
a költséggazdálkodás elemzése;
minőségelemzés.

A termelés alakulásának elemzéséhez a termelés számbavétele az első lépés, amely
alapvetően két megközelítésben történhet: természetes mértékegységben vagy pénzértékben. A
termelés mérésének fontos módja a természetes mértékegységben történő mérés, hiszen a
termelő, de még a szolgáltató vállalatoknál is a termelés, illetve szolgáltatás eredményének
elsődleges számbavétele természetes mértékegységben történik. Másrészt a pénzértéken
történő számbavétel sem nélkülözheti az outputok természetes mértékegységekben való
számbavételét. A természetes mértékegységekben való számbavétel esetén problémaként
merül fel, hogy alkalmazása esetén nem lehetséges a termelés kibocsátásának összesítése,
mivel a különböző termékek mennyiségeit – pl. sertés létszáma, termelt búza mennyisége stb.
– nem adhatjuk össze. A probléma részben megoldható bizonyos egyenértékes mutatószámok
(például nagyállat egység) használatával, ugyanakkor ezek is csak részleges megoldást
jelentenek, ezért szükség van olyan mérési módokra, melyek a termelés teljes terjedelmének a
számbavételét lehetővé teszik. Ilyen módnak tekinthető az a megközelítés, melynek során a
termelést értékben fejezzük ki, az ún. termelési érték mutatók számításával. A termelési érték
mutatók több megközelítésben számíthatók, melyek közül kiemeljük az éves beszámolók
eredmény-kimutatása alapján számított mutatószámok körét, Ezek az alábbiak szerint
kalkulálhatók:
Értékesítés nettó árbevétele
+ Saját előállítású eszközök aktivált értéke
± Saját termelésű készletek állományváltozása
 Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)
 Eladott (közvetített) szolgáltatások
= Bruttó termelési érték
 Anyagköltség
 Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke
= Anyagmentes termelési érték
 Értékcsökkenési leírás
= Nettó termelési érték
Zárójelben megjegyezzük, hogy amennyiben a vállalkozás összköltség eljárással, és nem
forgalmi költség eljárással állítja össze az Eredmény-kimutatását, akkor a termelési érték
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mutatók kiszámításához szükséges tételeket a vállalkozás számviteli információs rendszeréből
kell kinyerni (például a saját előállítású eszközök aktivált értékét a főkönyvi könyvelésből, a
saját termelésű készletek állományváltozását a mérlegből stb.). [Sándor et al., 1997]. A
vállalkozások a termelésre vonatkozó elemzések során rendszeresen vizsgálják a termelési
érték alakulását, illetve azt, hogy a változás milyen okokra vezethető vissza. A továbbiakban
az ilyen jellegű vizsgálatokról ejtünk néhány szót.
6.1. A termelési érték és volumen átfogó vizsgálata
A termelési érték és volumen globális elemzésekor a vállalat termelési értékének változását
vizsgáljuk terv-tény vagy bázis-tárgy időszaki relációban. A változás irányának és mértékének
meghatározásán túl, vizsgálni és számszerűsíteni kell azt, hogy a változás milyen fő okokra
vezethető vissza. Az ilyen jellegű átfogó elemzések alapvetően statisztikai számítások
keretében történnek, az ún. érték-indexkör alkalmazásával. Az indexkör elemei: érték-,
volumen- és árindex, melyek alkalmazását az alábbiakban ismertetjük.
Tételezzük fel, hogy a vizsgált vállalat (n) számú terméket/szolgáltatást állít elő különböző
mennyiségekben (q), melyeket adott (p) árakon értékesít (6.1. táblázat). Elemzési feladatként
adódik annak megválaszolása, hogy:




hogyan változott bázis-tárgyidőszakban a vállalkozás termelési értéke;
hogyan változott e relációban a termelés mennyisége, valamint;
hogyan változott az ár és árszínvonal.

6.1 táblázat. Segédtáblázat a termelési érték bázis-tárgyidőszaki (vagy terv-tény)
változásának vizsgálatához
Termék
sorszáma
(i)
1
2
…
i
…
n

A bázisidőszakban
termelt
az
mennyiség
egységár
(q0)
(p0)
q01
p01
q02
p02
…
…
q0i
p0i
…
q0n
p0n

A tárgyidőszakban
termelt
az egységár
mennyiség
(p1)
(q1)
q11
p11
q12
p12
…
…
q1i
p1i
…
q1n
p1n
n

n

Termelési érték

TÉ

0




i 1

q 0i  p 0i

TÉ 1 



q 1i  p 1i

i 1

Forrás: saját szerkesztés

(i) Hogyan változott a vállalkozás termelési értéke? Termékek/szolgáltatások bizonyos
körére vonatkozóan a termelési érték együttes, átlagos változásának kifejezésre az értékindex
használható, amely az alábbi összefüggés alapján számítható:
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n

Iv 

TÉ 1
TÉ




n



0

q 1i  p 1i

i 1

q 0i  p 0i

i 1

ahol:
Iv= az értékindex, a termelési érték relatív változása [-];
TÉ0= a bázisidőszaki vállalati szintű termelési érték [Ft];
TÉ1= a tárgyidőszaki vállalati szintű termelési érték [Ft];
q1i= az i-edik termék/szolgáltatás tárgyidőszaki (vagy tényleges) mennyisége [egység];
p1i= az i-edik termék/szolgáltatás tárgyidőszaki (vagy tényleges) ára [Ft/egység];
q0i= az i-edik termék/szolgáltatás bázisidőszaki (vagy tervezett) mennyisége [egység];
p0i= az i-edik termék/szolgáltatás bázisidőszaki (vagy tervezett) ára [Ft/egység].
Amennyiben az így meghatározott érték 1-nél nagyobb, a vállalkozás termelési értéke nőtt, 1nél kisebb érték esetén pedig csökkent. A változás mértéke százalékos formában is kifejezhető
a következő képlet alkalmazásával:
(Iv-1) x 100.
Már az értékindex számításához használt összefüggésből is következethetünk arra, hogy a
termelési érték változása két tényező változásának hatására vezethető vissza: a
termékek/szolgáltatások mennyisége (q) és azok árainak (p) alakulására.
(ii) Hogyan változott a termelés mennyisége, volumene? A kérdést egyszerűen
megválaszolhatjuk, ha rögzített (standard) árak alkalmazása mellett vizsgáljuk a
volumenváltozás hatásait, az alábbi összefüggés alapján:
n


Iq 

q 1 i  p si

i 1
n



q 0 i  p si

i 1

ahol:
Iq= a volumenindex [-];
psi= az i-edik termék/szolgáltatás standard (azonos) ára [Ft/egység].
A volumenindexek adott termékkörre vonatkozóan a különböző termékekből termelt, eladott
mennyiségek együttes, átlagos változását mutatják. A formula alapján kapott értékek
értelmezéséhez az értékindexnél elmondottak szintén irányadóak.
(iii) Hogyan változott az ár, árszínvonal? A kérdést az árindex (Ip) számításával tudjuk
megválaszolni, melynek számításához a termelési/értékesítési mennyiségek kerülnek
rögzítésre:
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n


I



p

q si  p 1 i

i 1
n



q si  p 0 i

i 1

ahol:
Ip= árindex [-];
qsi= az i-edik termék/szolgáltatás standard (azonos) mennyisége
[egység].
Az árindex azt fejezi ki, hogy miként változott az termék/szolgáltatás-aggregátum
árszínvonala kizárólag az egységárak változására visszavezethetően.
Az előzőekben ismertetett volumen- és árindexek számításához el kell dönteni, hogy mik
legyenek az alkalmazott standard (azonos) árak (psi) és mennyiségek (qsi). A következő
lehetőségek közül választhatunk:





Átlagos értékek használata, amely azt jelenti, hogy az Iq összefüggésben a psi
meghatározása: (p0i + p1i)/2, míg az Ip képletben a qsi számítása: (q0i + q1i)/2 (a
statisztika tudományában ezt a megoldást nevezik Edgewort-Marshall féle
összefüggésnek);
Bázisidőszaki (terv) értékek használata, vagyis Iq-ban psi = p0i; Ip-ben qsi = q0i
(Laspeyres-féle indexek);
Tárgyidőszaki (tény) értékek használata, vagyis Iq-ban psi = p1i; Ip-ben qsi = q1i.
(Paasche-féle indexek).

Az utolsó két elv szerint meghatározott volumen-, illetve árindexek a bázis- és tárgy időszaki
súlyokkal természetesen eltérő eredményeket adnak, minél nagyobb a bázis- és tárgyidőszaki
adatok eltérése, annál inkább különböznek egymástól az indexértékek. A számítások ilyen
kimenetelét az objektivitásra törekvő elemzők nem igazán kedvelik, ezért a probléma
megoldására a mértani átlag formájú, ún. Fischer-féle index bevezetése szükséges. A bázis- és
tárgyidőszaki súlyozású, valamint a Fischer-féle index számítására használatos formulákat a
6.2 táblázat foglalja össze, kitérve a fontosabb index-összefüggésekre is.
A termelési érték vizsgálata során nem csak a relatív változásokra vagyunk kíváncsiak, hanem
az abszolút értékekben kifejezett változásokra is, így az indexeken kívül különbségeket is
számítunk. Ennek egyes megoldásai:
(i) Mekkora a termelési érték változása értékben kifejezve? A termelési érték
változásának meghatározása az alábbi összefüggéssel történhet:
n

K

v

 TÉ 1  TÉ

0





n

q 1i  p 1i 

i 1



q 0i  p 0i

i 1

ahol:
Kv= a termelési érték abszolút változása [Ft].
(ii) Mekkora a termékek volumenében bekövetkező változás miatti termelési érték
változás? A válasz megadásához elvégzendő számítás általános formában:
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6.2. táblázat. A bázis- és tárgy időszaki súlyozású indexek számítása, valamint
összefüggéseik
Megnevezés

Volumenindexek
(Iq)

Árindexek (Ip)

n

n



Bázisidőszaki súlyozású
Laspeyres-féle index (s=0)



q 1i  p 0 i

i 1

Iq 
0

I

n



0
p





q 0i  p 0i



q 1i  p 1i
I

n

F

p

q 0i  p 0i

p

q 1i  p 1i

i 1



1



q 0 i  p 1i

Iv  Iq  I

p

Iv  Iq  I

p

1

n

i 1

Iq 

1

i 1

i 1



Fischer-féle indexek

0

n


Iq 

Iv  Iq  I

n

n

1

q 0 i  p 1i

i 1

i 1

Tárgyidőszaki súlyozású
Paasche-féle index (s=1)

Összefüggések

0

q 1i  p 0 i

i 1

Iq Iq
0

1

I

F
p



I

0
p

I

1
p

F

F

Forrás: saját szerkesztés

n

K

q





n

q 1 i  p si 

i 1



q 0 i  p si

i 1

ahol:
Kq= a termelési érték termelési volumen változása miatt bekövetkezett változása [Ft].
(iii) Mekkora az árak változása miatt bekövetkezett termelési érték változás? A
termelési érték változásának számítása:

n

K

p




i 1

n

q si  p 1 i 



q si  p 0 i

i 1

ahol:
Kp= a termelési érték árak változása miatt bekövetkezett változása [Ft].
A qsi és psi értékek megválasztása ugyanazon elvek szerint történhet, mint amit az előzőekben
az indexkör kapcsán bemutattunk, azzal a különbséggel, hogy a bázis- és tárgyidőszaki súlyok
használatakor a volumen- és árváltozás termelési értékre gyakorolt eredő hatásának
kiszámítása nem (a Fischer-féle) mértani átlag formulával, hanem az egyszerű számtani átlag
formula használatával történik.
A bázis- és tárgyidőszaki súlyozású, valamint az egyes tényezők eredő hatásának
meghatározására használatos formulákat a 6.3 táblázat foglalja össze, felvillantva az egyes
indexek közötti fontosabb összefüggéseket is.
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6.3. táblázat. A volumen- és árváltozás termelési értékre gyakorolt hatásának
számszerűsítése bázis- és tárgyidőszaki súlyok használatával

Megnevezés
Bázisidőszaki
súlyozás
esetén (s=0)
Tárgyidőszaki
súlyozás
esetén (s=1)

Volumenváltozás termelési
értékre gyakorolt hatása
(Kq)
n

K

0
q





n

q 1i  p 0 i 

i 1

1
q

Tényező
hatása





q 0i  p 0i

K



0
p



q

K

0
q

 K
2

K

1
p




K

q 0i  p 0i

Kv  Kq  K

q 1i  p 0 i

Kv  K

q

 K

p

 K

q

 K

p

0

1
p

n

q 1i  p 1i 



1

0

i 1

1
q


i 1

i 1

i 1



q 0 i  p 1i 

n

q 0 i  p 1i

Összefüggések

n


i 1

n

q 1i  p 1i 

i 1

K

n


i 1

n

K

Árváltozás termelési értékre
gyakorolt hatása (Kp)

p



K

0
p

 K

1
p

K

v

2

Forrás: saját szerkesztés

6.2. A termelés összetételének elemzése
A termelés változásának elemzéséhez kapcsolódóan a vizsgálatok kitérhetnek a termelés
összetételének elemzésére is. A vizsgálatokban az egyszerűbb statisztikai módszereken
(például megoszlási viszonyszámok) túl komplexebb elemző eszközök is felhasználhatók,
úgymint az összetett intenzitási viszonyszámok (főátlagok) összehasonlításának eszközei,
melyek többek között alkalmasak a termelés arányeltolódásának elemzésére. A piac állandó
mozgásban van, igényei állandóan változnak, melyhez a vállalkozásoknak minden esetben
alkalmazkodniuk kell a nyereséges tevékenység folytatása érdekében. A folyamatos
alkalmazkodás eredményeként a termelés összetétele is időszakról-időszakra, illetve a
tervezetthez képest is megváltozik. Az egyes termékek/szolgáltatások részarányának a
változása pedig a vállalkozás mondhatni valamennyi gazdasági mutatószámát befolyásolja. A
gazdasági tevékenység elemzése során szükséges, hogy ezeket a hatásokat kimutassuk.
Miután a vállalkozás egészére jellemző, hányados formájú mutatószámok (statisztikai
értelemben ezek intenzitási viszonyszámok, pontosabban összetett intenzitási viszonyszámok)
változásának az elemzése a feladat, ehhez szintén a standardizálás elvén nyugvó, összetett
intenzitási viszonyszámok különbségeinek elemzési eszközrendszere az egyik adekvát
módszer. Az alábbiakban erről a problémakörről ejtünk néhány szót.
Tételezzük fel, hogy a vállalat bázis-tárgy időszaki relációban (n) számú
terméket/szolgáltatást állít elő (és értékesít). Ismert a termékek/szolgáltatások mennyisége,
valamint egy fajlagos gazdasági mutatója (ez a gazdasági mutató lehet például a
termék/szolgáltatás nettó egységára, fajlagos közvetlen önköltsége, fajlagos fedezete).
A vállalkozás egészére jellemző átlagos gazdasági mutató értéke (például a termékegységen
realizált átlagos fedezet) megállapítható a termékenkénti mutatók súlyozott számtani
átlagaként, amely során a termékek részarányai, megoszlási viszonyszámai adják a súlyokat
(lásd 6.4 táblázat).
A számított üzemi szintű átlagos mutatók (statisztikában ezt nevezzük főátlagnak) változása a
következőképpen írható fel:
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6.4 táblázat. Segédtáblázat a termelési szerkezet arányeltolódásának elemzéséhez
A bázisidőszaki
mennyiség
arány
(q0)
(v0)

Termék
sorszáma
(i)

mutató
(x0)

1

x01

q01

v 01 

2

x02

q02

v 02 

…

…

…

i

x0i

q0i

…

…

n

x0n
-

q 01
Q0
q 02
Q0

…
v0i 

q 0i
Q0

…
v0n 

q0n
n

Összesen:

mutató
(x1)

Q0 

q0n
Q0

A tárgyidőszaki
mennyiség
arány
(q1)
(v1)

x11

q11

v 11 

x12

q12

v 12 

…

…

x1i

q1i

…

…

x1n

q1n

n



v0i  1

Q1 

-

i 1

Vállalati szintű
gazdasági
mutató

0



q 12
Q1
q 1i
Q1

…
v1n 

q1n
Q1

n





q 1i

v 1i  1

i 1

n


X

v1i 

i 1

n

Q1

…

n



q 0i

i 1

q 11



v0i  x0i

i 1

X1 

n



v1i  x1i

i 1
n



v0i

v1i

i 1

i 1

Forrás: saját szerkesztés
n

n


X  X 1  X

0





v1i  x1i

i 1



n


i 1

v1i

v0i  x0i

i 1
n



v0i

i 1

ahol:
ΔX= az üzemi szintű átlagos gazdasági mutató változása [Ft/egység vagy
egység/egység];
X0= bázisévi (vagy tervezett) átlagos értéke a gazdasági mutatónak [Ft/egység vagy
egység/egység];
X1= tárgyévi (vagy tényleges) átlagos értéke a gazdasági mutatónak [Ft/egység vagy
egység/egység];
v1i= az i-edik termék/szolgáltatás tárgyidőszaki (tényleges) részaránya [-];
v0i= az i-edik termék/szolgáltatás bázisidőszaki (tervezett) részaránya [-];
x1i= az i-edik termék/szolgáltatás tárgyidőszaki (tényleges) gazdasági mutatója
[Ft/egység vagy egység/egység];
x0i= az i-edik termék/szolgáltatás bázisidőszaki (tervezett) gazdasági mutatója
[Ft/egység vagy egység/egység].
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Az előző összefüggésből látható, hogy a vállalkozás egészét jellemző átlagos mutató
alakulását a vizsgált gazdasági mutató termékenkénti/szolgáltatásonkénti változásain kívül
befolyásolja a súlyok változása, vagyis az egyes termékek/szolgáltatások mennyiségének (a
termelés összetételének) változása is. Mindez annyit jelent, hogy a különbözetet kifejező ΔX
két részre bontható, a statisztikai terminológia szerinti részhatás- és összetételhatáskülönbségekre.
(i) A részhatás-különbség a termékek/szolgáltatások gazdasági mutatója (x)
változásainak hatását számszerűsíti standardizálás segítségével:
n

n


X '



v si  x 1 i

i 1



n



v si  x 0 i

i 1
n



v si

i 1

v si

i 1

ahol:
ΔX’= a részhatás-különbség [Ft/egység vagy egység/egység];
vsi= az i-edik termék/szolgáltatás standardizált részaránya [-].
(ii) Az összetételhatás-különbség pedig a termelés összetétele (v) változásának hatását
mutatja az üzemi szintű, átlagos gazdasági mutató alakulására:
n

n


X ''



v 1 i  x si

i 1



n



v 0 i  x si

i 1
n



v1i

i 1

v0i

i 1

ahol:
ΔX’’= az összetételhatás-különbség [Ft/egység vagy egység/egység];
xsi=

az

i-edik

termék/szolgáltatás

standard

gazdasági

mutatója

[Ft/egység,

egység/egység].
Az előzőekben elmondottak értelmében az ismertetett formulákkal számított részhatáskülönbség és összetételhatás-különbség értékekre igaz, hogy:
 X   X '  X ' '

A standard adatsorok (vsi, xsi) megválasztására többféle elvet, eljárást alkalmazhatunk, melyek
közül kiemeljük az átlagok alkalmazásának lehetőségét, vagyis:

v si 

v 0 i  v 1i
2

, illetve

x si 

x 0 i  x1i

.

2

Az előzőekben kifejtettek szerint, amennyiben az összetett viszonyszámokból (vagyis a
vállalkozás egészére jellemző átlagos gazdasági mutató értékéből) hányadosokat képzünk,
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indexekhez jutunk. Az indexképzés a különbségfelbontás logikáját követi, három index
számítására van így lehetőségünk:
(i) Főátlag-index vagy összhatás-index, amely a valóságos, tényleges összetett
viszonyszámok hányadosa, amely a vizsgált jelenség együttes, átlagos színvonalának
változását fejezi ki. A főátlag-index számítása a következő összefüggés alapján történik:
n



v1i  x1i

i 1
n

X1

I 

X



v1i

i 1



n



0

v0i  x0i

i 1
n



v0i

i 1

(ii) Részhatás-index vagy részátlag-index: ezen index csak a részátlagok (részviszonyszámok)
változásait méri változatlan (standard) összetétel mellett. A gyakorlat előnyben részesíti a
tárgyidőszak súlyadatainak (v1i) standardként való figyelembevételét. Ennek megfelelően a
részhatás-index:
n



v1i  x1i

i 1
n


I1 

v1i

i 1

'

n



v1i  x 0 i

i 1
n



v1i

i 1

(iii) Összetételhatás-index vagy arányeltolódási-index: az index a szerkezetben
bekövetkező módosulások egyedi hatását méri az együttes színvonalváltozásban. Azt fejezi
ki, hogy miként változott volna a teljes színvonal, ha csupán az arányok tolódnak el, vagyis
rögzített részviszonyszámokkal dolgozunk. A rögzítés standardizálással történik, ahol a
gyakorlati alkalmazású arányeltolódási-index képlete az alábbi:
n



v1i  x 0 i

i 1
n


I0 

v1i

i 1

"

n



v0i  x0i

i 1
n



v0i

i 1

Amennyiben a standardizálás a fent leírtak szerint történik, akkor a három index
vonatkozásában igaz a következő összefüggés:
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I  I1  I 0
'

"

A bemutatott, összetett intenzitási viszonyszámok elemzésének módszertana tehát alkalmas a
termelési szerkezet változása miatti arányeltolódás hatásának kimutatására. A módszer
alkalmazási lehetősége kiterjesztésének szemléltetésére álljon itt a következő példa:
Egy vállalat egy bizonyos terméket két piacon értékesít. Bázis-tárgy időszaki relációban,
piaconként vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy mindkét piacon csökkent a termékegységen
realizált fajlagos fedezet nagysága. Ugyanakkor a termékeket együttesen, üzemi szinten
szemlélve, növekedést tapasztalunk az említett indikátor értékében. Mi lehet az ellentmondás
oka?
Az előbb tárgyalt módszertani apparátus ismeretében egyszerű a válasz: az ellentmondás csak
látszólagos. Ugyanis bár mindkét piacon csökkent a fajlagos fedezet értéke, ugyanakkor
valószínűleg ezzel párhuzamosan az értékesítési piac szerkezete is módosult. Az
információkból arra következtethetünk, hogy annak a piacnak az aránya, súlya nőtt meg az
értékesítésben, amelyen a vállalat nagyobb fajlagos fedezetet tudott realizálni. Így vált
lehetségessé az, hogy az üzemi szintű átlagos fedezet végül is növekedett. Az arányeltolódás
elemzésének módszere ebben az esetben is alkalmas az értékesítési szerkezet változása
hatásának számszerűsítésére. [Szűcs, 2004]
Összefoglalás
A vállalatok termelő tevékenységének eredményeként jelentkező outputok számbavétele
jellemzően két megközelítésben történhet: természetes mértékegységben, valamint értékben.
A termelés teljes terjedelmének számbavétele csak értékben lehetséges, hiszen a különböző
termékek mennyiségeit nem adhatjuk direkt módon össze. Ugyanakkor a vállalati kibocsátás
termelési értékkel történő kifejezése felveti a következő problémát: miután a termelési érték a
mennyiségek és árak szorzatának összegeként alakul, sokszor nem egyértelmű, hogy melyik
tényező (a termelés nagysága vagy az árak) változásának hatására módosul a vállalat
termelési értéke. A termelési érték alakulásával kapcsolatos ilyen és hasonló kérdések
megválaszolása fontos elemzői feladat, melynek megoldásában az ún. érték-indexkör elemei,
valamint az aggregátumok különbségeinek elemzési eszköztára adhat segítséget. A termelési
érték átfogó vizsgálatán túlmenően a termelés összetételének, illetve az összetétel
változásának hatásait is elemezhetjük különféle statisztikai módszerekkel. Ebben a
kérdéskörben kiemeljük a termelés arányeltolódásának elemzésére használt statisztikai
módszerek fontosságát, úgymint az összetett intenzitási viszonyszámok vizsgálatának
eszközeit.
Ellenőrző kérdések:
1. Hogyan, milyen megközelítésben lehetséges a vállalatok termelésének számbavétele?
Milyen kérdéseket, problémákat vetnek fel az egyes számbavételi megközelítések?
2. Melyek az ún. érték-indexkör elemei, illetve ezek hogyan számíthatók?
3. Hogyan, milyen módszertannal elemezhetők értékek (aggregátumok) különbségei?
4. Melyek az ún. főátlag-indexkör elemei, illetve ezek hogyan számíthatók?
5. Hogyan, milyen módszertannal elemezhetők az összetett intenzitási viszonyszámok
(ún. főátlagok) különbségei?
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Kompetenciát fejlesztő kérdések:
1. A termelési érték alakulását illetően, milyen kérdések megválaszolására alkalmas az
ún. érték-indexkör?
2. A termelés összetételének elemzéséhez kapcsolódóan milyen elemzési kérdések
válaszolhatók meg az ún. főátlag-indexkör segítségével?
Források jegyzéke
Sándor L., Sztanó I., Birher I., Pucsek J. (1997): A vállalkozások tevékenységének gazdasági
elemzése. Bp. Perfekt Kiadó. 428 p.
Szűcs I. (2004): Alkalmazott statisztika. Bp. Agroinform Kiadó. 551 p.
Terminológiai szótár
Érték-indexkör
Laspeyres-féle index
Paasche-féle index
Fischer-féle index
Edgewort-Marshall-féle index
Főátlag-indexek
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7. Termelés és értékesítés elemzése: Költséggazdálkodás elemzése
A termelés és értékesítés elemzéséhez kapcsolódóan további kiemelkedően fontos elemzési
feladatként jelentkezik a vállalakozások költséggazdálkodásának elemzése. Ebben a
fejezetben e terület elméleti és módszertani kérdéseit tárgyaljuk.
7.1. A költségek elméleti megközelítésben
Korábbi tanulmányaik során a hallgatók már megismerkedtek a ráfordítás és költség
fogalmakkal. A vállalkozások a termelési folyamatban különféle inputokat használnak fel,
ezeket nevezzük a termelés ráfordításainak. Így beszélhetünk például munka-ráfordításról,
anyag-ráfordításról, energia-ráfordításról. Közgazdasági megközelítésben a ráfordítások
pénzben kifejezett értékeként definiáljuk a költségeket. Ilyen értelemben létezik bérköltség,
anyagköltség, energiaköltség stb.
A költségek ismerete, elemzése és a velük való ésszerű gazdálkodás elengedhetetlen feltétele
az eredményes vállalati működésnek. A vállalati jövedelem nagysága, vagyis a profit
nagysága ugyanis attól függ, hogy az árbevétel és a költségek hogyan viszonyulnak
egymáshoz. Ahogy ez már ismert, általánosan igaz, hogy:
π = TR – TC
ahol:
π= az üzemi profit nagysága [Ft];
TR= az üzemi bevételek [Ft];
TC= az üzem összes költsége [Ft].
Ha az árbevétel nagyobb, mint a költségek, akkor a gazdálkodás jövedelmet eredményez
Ellenkező esetben, ha a költségek meghaladják az árbevételt, veszteség keletkezik. Különösen
a mezőgazdasági vállalkozások esetében igaz, hogy jellemzően a piaci árat nem tudja, vagy
csak korlátozottan tudja saját érdekeinek megfelelően megváltoztatni, ezért amennyiben
jövedelmezően akar gazdálkodni, akkor költségeit kell csökkentenie.
Mielőtt tovább lépnénk fontos, hogy pontosan értelmezzük a költség fogalmát, hiszen a
gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy sokszor különbség van a költségek értelmezésében a
könyvelő, az adóhivatal és az üzemvezető közgazdász között. Az eltérő értelmezés oka a
költségek természetében rejlik. A jobb megértést talán segítheti, ha alaposabban
végiggondoljuk a következőket: van két üzemünk, az egyik bérli a központi iroda épületét, és
természetesen ezért bérleti díjat fizet. A másik saját tulajdonú irodában dolgozik, tehát a
bérleti díj nem merül fel. Hogyan alakul az egyik és másik vállat költsége az adott területen?
Az ilyen és hasonló kérdések megválaszolásához értelmezzük és csoportosítsuk a költségeket.
Az egyik leggyakrabban alkalmazott csoportosítás szerint megkülönböztetjük a számviteli és
gazdasági költség fogalmakat.
Számviteli költségnek nevezzük a vizsgált évben felmerült, és a számviteli rendszerben
nyilvántartott költségeket. A számviteli költség a folyó költségeknek és az adott évben a tartós
lekötések (gépek, épületek stb) elszámolható értékcsökkenésének, amortizációjának összege.
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A folyó költségek azon termelési ráfordítások értékéből tevődnek össze, amelyek az adott
időszakban merülnek fel, és a termék eladásával meg is térülnek.
A gazdasági költség a számviteli költségnél tágabb fogalom, mert magába foglalja a termelés
érdekében felmerült valamennyi ráfordítás pénzben kifejezett értékét, a számviteli költségek
mellett az un. alternatív költségeket, vagy más elnevezéssel haszonáldozati költségeket
(opportunity cost) is. A haszonáldozati költségek azáltal keletkeznek, hogy egy döntés mindig
kizár egyéb erőforrás-hasznosítási alternatívákat. Például ha valaki kiveszi a pénzét a bankból
(vagy nem is teszi azt be) és a vállalkozásba fekteti, a vállalkozás érdekében lemond a pénz
biztos kamatáról. Hasonló a helyzet a saját munkával is. Esetleg biztos fizetést jelentő
munkahelyét adja fel valaki vállalkozóvá válva. Saját elmaradt bérével, mint költséggel
számolnia kell tehát, mert ezt vállalkozás nélkül megkapta volna, tehát a vállalkozásból
származó nyereség csak az azon felüli rész lehet.
Az alternatív költségek általában megtérülnek, és a vállalkozóé lesznek. De ha csak ennyit
hozott a vállalkozás, bizony meg kell gondolni, hogy érdemes volt e vállalkozni. Ennyit
ugyanis különösebb kockázat és fáradtság nélkül egyébként is megszerezhetett volna a
vállalkozó kamat és munkabér formájában. Fontos, hogy a várható jövedelem mellett
várakozásaink kockázatát is felmérjük.
A költségeket szokás még a megjelenésük szerint is csoportosítani, nyílt és burkolt költségek,
vagy másként explicit és implicit költségek elnevezés alatt. Az explicit, vagy kifejezett
költségek azok, amelyek adott időszak folyamán a termeléssel kapcsolatban felmerülnek és
számlákon, pénzügyi átutalásokban, kifizetésekben kifejezett formában megjelennek. Explicit
költség például a kifizetett munkadíj, bérleti díj, energiaköltség, a szállítás költsége,
kamatköltség. Implicit költség az alternatív költségek azon része, amely pénzkifizetés
formájában ugyan nem jelenik meg, de tényleges ráfordítás, így a gazdasági döntéseknél
szükséges számba venni (pl. saját munka). [Farkasné – Molnár, 2006]
A költségek további csoportosítási szempontjai lehetnek:
1) A költségek csoportosítása a számviteli megközelítés alapján:
a) Költségnemenként (5. Számlaosztály)
b) Költséghely szerint (6. Számlaosztály)
c) Költségviselő szerint (7. Számlaosztály)
2) Termék előállítás folyamatában betöltött szerepük szerint:
a) Közvetlen költségek
b) Közvetett (általános) költségek (8. Számlaosztály)
3) Változási jellegük (vállalatgazdasági megközelítés) szerint
a) Állandó költségek
b) Változó költségek
Megjegyezzük, hogy az állandó és a változó költségeket a számvitel különállóan nem tartja
nyilván. Elemzéshez – a termelés során való felmerülésük (keletkezésük) jellege alapján –
utólag lehet a számviteli adatok közül szétválasztani.
7.2. Szempontok a költségek elemzéséhez
Az előzőek alapján egyértelműen látható, hogy a termelés szoros velejárója a költségek
keletkezése. Ráfordítás nélkül nincs termelés. Az is tisztázásra került, hogy a költségek
alakulása kihat a vállalkozások profitjára, ezért a költséggazdálkodás az egyik legfontosabb
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gazdálkodási területe, gyakran neuralgikus pontja a vállalkozások életének, ezért ez a
gazdasági elemző számára napi elemzési feladatot jelent.
A költségek elemzésének egyik területeként jelenik meg a költségek természetének,
alakulásának vizsgálata. A vállalkozások működésének összes költsége sokféle elemi
ráfordításból tevődik össze, hiszen a termelési folyamatban egyszerre és együtt használnak
különféle erőforrásokat. Az épületek, a gépek, anyagok, a munkaerő csak együttesen, a
vállalkozás egészébe integrálva képesek javakat és ezáltal jövedelmeket előállítani. Ezek
eltérő módon viselkednek külön-külön és együttesen is a vállalati kibocsátási szintek eltérő,
lehetséges értékeinél.
A termeléshez szükséges inputok között találunk olyanokat, amelyek a vállalati működés
meghatározható szakaszán, a kibocsátás egy-egy intervallumán belül nem változnak, adott
nagysággal vannak jelen. Ezeket állandó inputoknak nevezzük, a megszerzésükkel
kapcsolatosan megjelenő költségeket pedig fix vagy állandó költségeknek2.
Azokat az inputokat, amelyek mennyisége változik a vállalati kibocsátással, változó
inputoknak nevezzük, s a vállalati működés során ezek változó költségként kerülnek
számbavételre.
A kibocsátás és a költségek közötti összefüggéseket vizsgálva, a szakirodalmak négy
költségcsoportot definiálnak Ezek általános alakban a következőképp írhatók fel:
C  a Q

b

ahol:
C= adott költségcsoportból a különböző kibocsátási szinteknél adódó költség értéke;
a= a vizsgált költségcsoport súlya egységnyi termék előállításánál;
Q= a kibocsátás mennyisége;
b= a költség rugalmasságát kifejező hatványkitevő.
Általános tapasztalat, hogy a költségek egy része egy meghatározott termelési intervallumban
állandó marad, függetlenséget mutat a kibocsátás nagyságától (7.1 ábra), vagyis igaz lesz rá,
hogy:
C  a Q

b

,

ha b=0.

Tipikus fix költségként (Fix cost, FC) jelenik meg az amortizáció, az üzem egészének
működési és rezsi költsége, az alapbérek stb.
Tanulságos lehet az átlagos fix költségek alakulását bemutató függvény tanulmányozása.
Miután lényegében egy hiperbolikus összefüggésről van szó, a kibocsátás növekedésével a
2

A kibocsátás-költség kapcsolatok vizsgálata során nem kerülhetjük meg az időtáv problémáját. A rövid távra
vonatkozó költség-vizsgálatok olyan helyzetekre vonatkoznak, amikor az erőforrások között egy vagy több input
állandó, tartós lekötés formájában van jelen. Ilyenek jellemzően a gépek, berendezések, épületek. Ezek
megváltoztatása nagy tőkeigényű, és nem valósítható meg egyik napról a másikra, illetve a változtatás hosszabb
időt igényel. A hosszú távú vállalati működésnél nincs korlátozás a felhasználható erőforrások mennyiségében,
így az állandó költségek nem értelmezhetők. Azt, hogy mi számít egy vállalkozás tevékenysége során rövid vagy
hosszú időszaknak, a működtetett erőforrások jellege határozza meg leginkább, hiszen az időtáv azt fejezi ki,
hogy a vállalat milyen gyorsan képes a megváltozó piaci feltételekre reagálni a termelésével az erőforrások
változatásán keresztül. A kérdéskörrel a hallgatók mikroökonómiai tanulmányaik során részletesebben
megismerkedhettek.
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7.1 ábra. A állandó és az átlagos állandó költségek viselkedése a kibocsátás függvényében
Forrás: saját szerkesztés Balogh, 1994 alapján

kibocsátás-egységre jutó állandó költségek értéke folyamatosan csökken, amely jelenség
magyarázza azt, hogy miért is jár általában a nagyobb volumenben történő termelés fajlagosan
kisebb költséggel.
Az átlagos fix költség kibocsátás függvényében való viselkedése magyarázza továbbá azt is,
hogy a vállalatok miért érdekeltek az általuk használt erőforrások kapacitásának minél
magasabb kihasználásában, a kapacitáskihasználás növelésében.
A kibocsátással való összefüggés alapján a változó költségek (Variable cost, VC) alkotják a
következő nagy költségcsoportot, melyek az ún. reagálási fok alapján a következők lehetnek:
(i) A proporcionális (vagy más néven arányosan változó) költségek az adott termelési
intervallumban egy egységnyi kibocsátás növelésénél mindig ugyanakkora költségnövekedést
mutatnak. Általánosa megfogalmazva igaz a költségcsoportra, hogy:
C  a Q

b

,

ha b=1.

Az ún. proporcionális költségek összege bármelyik kibocsátási szintnél a termékegységre jutó
egységnyi költség és a volumen szorzataként határozható meg. E költségek növekménye a
termelés adott intervallumában állandó és megegyezik a proporcionális egységköltségével
(7.2. ábra).
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7.2. ábra. A proporcionális költségek jellemző viselkedése a kibocsátás függvényében
Forrás: saját szerkesztés Balogh, 1994 alapján
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Az üzemek esetében a költségek jelentős része proporcionális költségként viselkedik. Így az
anyagköltség, a közvetlen termelésben dolgozók bére stb. Nézzük egy nagyon leegyszerűsített
példát: egy traktoros teljesítmény alapú bérezés mellett kerül alkalmazásra. Minden hektárnyi
terület felszántásáért 1.000 Ft munkabért kap. Amennyiben az adott hónapban 110 hektár
területet teljesített (jelen esetben ennyi most a „kibocsátás”), akkor ez az üzemnek 110.000 Ft
bérköltséget eredményez.
(ii) A degresszív költségekre jellemző, hogy a termelés növelésekor csökkenő ütemben
nőnek. Általános alakjuk:
C  a Q

b

,

ha 0 < b < 1.

Az állóeszközök karbantartási költségei, az üzemanyag és energiafelhasználás általában
degresszív költségek. A nagyobb kibocsátáshoz vásárolt nyersanyagok esetében valószínű,
hogy a mennyiségi árengedmény miatt csökkeni fog a beszerzés költsége (7.3. ábra). Ez
esetben az előbbiekben tárgyalt, tipikusan proporcionálisnak tételezett anyagköltség
degresszív költséggé változhat át.
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7.3. ábra. A degresszív költségek jellemző viselkedése a kibocsátás függvényében
Forrás: saját szerkesztés Balogh, 1994 alapján

(iii) A progresszív költségek egyre nagyobb mértékben nőnek a kibocsátás
fokozásával. Általánosan kifejezve:
C  a Q

b

,

ha b > 1.

A szokásos vállalati működés során a progresszíven viselkedő költségek aránya jellemzően
kicsi. Általában a túlórák díja az egyik tipikusan progresszíven viselkedő költség. A teljes
kapacitáshoz, vagyis a vállalati teljesítőképességhez viszonyított magas termelési szinteken
számos költség progresszívvé válhat. Ennek hátterében az ilyenkor jelentőssé váló selejtarány növekedés vagy az eszközök nagyobb mértékű kopása húzódik meg. A kibocsátás
jelentős növelése csökkenő megtérülést idézhet elő. Például a megnövelt kibocsátás piaci
elhelyezésénél gyakran előfordul, hogy távolabbi piacokra kell szállítani. Emiatt
megfigyelhető, hogy a disztribúciós költségek nagyobb mértékben emelkednek, mint maga a
kibocsátás és értékesítés (7.4. ábra).
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7.4. ábra. A progresszív költségek jellemző viselkedése a kibocsátás függvényében
Forrás: saját szerkesztés Balogh, 1994 alapján

Általános gyakorlati tapasztalat, hogy a degresszív költségviselkedés van túlsúlyban egy
normálisan működő vállalatnál, ami számára kedvező, ha a termelés bővüléséről van szó,
ugyanakkor kedvezőtlen, ha termelés csökkenés következik be, mert a költségcsökkenés
szintén degresszív (egyenes arány alatti), ami fordítottan hat. Vizsgáljuk meg tehát, hogy a
megismert költségviselkedések hogyan hatnak a termelés költségeire a termelési méret
csökkenése esetén:





Az állandó költség változatlan, a termék önköltsége (a fajlagos – termékegységre
vetített – költség) nő;
A proporcionális költségváltozás esetén a termelési méret csökkenése közömbös az
önköltségre, a fajlagos költség értéke változatlan marad;
A progresszív költségváltozás esetén a termelési méret csökkenése kedvezően hat a
termék önköltségére, mert 1% termelési volumen csökkenés az önköltség 1%-nál
nagyobb csökkenését eredményezi;
Degresszív költségváltozás esetén a termelési méret csökkenése kedvezőtlenül hat az
önköltségre, mert 1% termelési volumen csökkenés esetén az önköltség 1%-nál kisebb
mértékben csökken. Ez a költség-visszamaradás (költség-remanencia) jelensége.

Költség-remanencia jelensége tehát a termelés szűkülése esetén lép fel, amikor a termelési
költségek a termelési volumen üteme alatti ütemben csökkennek. Ennek hatása például abban
észlelhető, ha a vállalat árbevétele csökken, és az adózás előtti eredmény csökkenése azt
meghaladó mértékű.
A kibocsátás-költség kapcsolatának elemzése kapcsán szólnunk kell még az ún. lépcsőzetes
költségalakulás jelenségéről is. A fix költségekhez kapcsolódóan az a feltételezés, hogy azok
a kibocsátás valamennyi szintjén állandóak, nem reális. A gyakorlati vállalati működés során
ugyanis azt tapasztaljuk, hogy a fix költségek a kibocsátás csak egy korlátos tartományában
állandóak. Ennek a jelenségnek a magyarázatát adja, hogy a különböző termelési
volumenekhez eltérő eszközállományra van szükség, ami az állandó költségek alakulására is
kihat. Az eszközrendszerek termelési kapacitása nem folytonosan nő, hanem
teljesítménylépcsőkben. Ennek megfelelően a létesítésük költsége is lépcsőzetesen alakul. Ez
a lépcsőzetes költségalakulás jelensége (7.5 ábra).
Tegyük fel, hogy például egy mezőgazdasági vállalkozás a betakarított termény tárolására
magtárat bérel. A magtár éves bérleti díja 1.000.000 Ft. Ez a bérleti díj állandó költségként
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viselkedik, hiszen a bérleti szerződés megkötését követően, függetlenül attól, hogy abban
tárolunk-e valamit, vagy sem, a díjat fizetnünk kell. Így az üzemi szintű fix költségünk
1.000.000 Ft. Tegyük fel továbbá azt is, hogy a bérelt magtárunknak 1.000 tonna a kapacitása,
ami azzal a következménnyel jár, hogy amennyiben 1.000 tonna feletti mennyiség tárolását
kell megoldanunk, újabb magtár bérlésére lesz szükség. Az újabb bérleti szerződés, melynek
keretében a kapacitásunkat bővítjük, 2.000.000 Ft üzemi szintű állandó költséget eredményez.

TC
FC
VC

TC
VC

FCi

FC
FCi

Jelölések:
Q = termelési kapacitás;
TC = teljes költség függvénye [Ft];
FC = állandó költség függvénye [Ft];
VC = változó költség függvénye [Ft];
FCi = állandó költség változása i-dik
teljesítménylépcsőnél [Ft].

FC
Q

7.5. ábra. A lépcsőzetes költségalakulás elméleti összefüggése
Forrás: Takács, 2005.

7.3. Flexibilis költségelemzés
Az előzőekben tárgyalt összefüggések alapján, a „b” paraméter felhasználásával hajtható
végre az ún. flexibilis költségelemzés,. E költségelemzésnek a célja, annak megállapítása,
hogy a tényleges költségek eltérnek-e bázis-tárgyidőszaki, vagy terv-tény relációban az
indokolt költségektől, és ha igen, mekkora ez az eltérés.
Mint az a matematikai-statisztikai tanulmányokból ismert, a hatványfüggvények esetében a
kitevőben lévő paraméter azt mutatja meg, hogy a független változó 1%-os változása hány %os változást (növekedést vagy csökkenést) vált ki az eredmény-változóban. A bemutatott
költségfüggvények esetében mindez annyit jelent, hogy a „b” paraméter azt fejezi ki, hogy a
termelési volumen 1%-os változásának hatására a költségek hány %-kal változnak.
Az elmondottakat általánosítva, bevezethető egy, a költséggazdálkodás elemzésére alkalmas
mutatószám, az ún. költségváltozási jelzőszám, vagy másként reagálási fok (r):

r=

termelési költségek változásának %-os mértéke
költségjellemző változásának %-os mértéke

Költségjellemzőnek tekintünk minden olyan paramétert vagy mérőszámot, amelynek a
változása összefüggésbe hozható a költség változásával. Például költségjellemző lehet az a
mérőszám, amely a termelés nagyságát (Q) mutatja, de a termőterület, dolgozói létszám,
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árbevétel, termelési érték, gépi kapacitás jellemző (pl. gépóra.) stb. is. Megjegyezzük, hogy a
reagálási fok alkalmas a költségstruktúra elemzésére is. Például ha a termelési költségek egy
év alatt 8%-kal nőttek, amíg a termelési érték 10%-kal növekedett, akkor a reagálási fok:
8/10= 0,8. Értelmezése; hogy az összes költség 80%-a reagált a termelési méret változására,
így a költségeken belül 80% változó költség, 20% állandó költség volt. Fontos megemlíteni,
hogy a reagálási fok alapján történő költségelhatárolás hozzávetőleges (közelítő) értéket ad.
A továbbiakban tekintsük át a flexibilis költségelemzés módszerét. A flexibilis
költségelemzés alkalmazása feltételezi, hogy:
a) van meghatározott költségjellemző, amely összefüggésben áll a költségek
alakulásával;
b) rendelkezésre áll az adott költségre jellemző költségváltozási jelzőszám, a reagálási
fok.
Tegyük fel, hogy egy vállalati beruházásról a következő adatok ismertek: a tervezés során C 0
nagyságú költséggel terveztek, amely végül C1 lett (ahol C1 > C0). A projekt során egy
erőforrás került felhasználásra (ez most a költségjellemző), melyből a tervezett felhasználási
volumen KJ0 volt, ezzel szemben a tényleges erőforrás-felhasználás KJ1. (szintén igaz, hogy
KJ1 > KJ0). Tudjuk továbbá, hogy az adott tevékenység esetében a reagálási fok jellemző
értéke: r.
Az elemző feladata annak megvizsgálása, hogy indokolt volt-e a költségek változása. A
kérdés megválaszolásakor szem előtt kell tartani, hogy elméletileg akkor jó a
költséggazdálkodás, ha költségjellemző és a költség arányosan változik.
A flexibilis költségelemzés menete, lépései:
(i) A költségjellemző tényleges relatív változásának (ΔKJ%) meghatározása:
 KJ

%



KJ

1

KJ

0

1

(ii) Az indokolt költségnövekedés (IC%) számítása:
IC%= ΔKJ% · r
(iii) Az indokolt, reálisnak tekinthető költség (RC) számítása:
RC= C0 · (1 + IC%)
(iv) Az indokolt és a tényleges költség eltérésének (CE) számszerűsítése:
CE= C1 – RC
Amennyiben a számítások eredményeként kapott CE értéke pozitív, az azt jelenti, hogy a
vállalat túllépte az indokolható költséget, ellenkező esetben nem, vagyis a költségjellemző
változása által indukált tényleges költségnövekmény kisebb, mint amekkora indokolható
lenne.
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7.4. Az általános (állandó) költségek elemzésének módszerei
Mint az már ismeretes, állandó költségeken azokat a költségeket értjük, amelyeket az
előállított termékekhez közvetlenül nem rendelhetünk hozzá, azaz nem a termék önköltségét
növelő, hanem az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét csökkentő tényezők. Miután az
előállított termékekkel közvetlenül nincsenek összefüggésben, így a korábban ismertetett
elemzési módszerek (költségfüggvények) e területen csak esetlegesen alkalmazhatók.
Legfőképpen a termelés racionalizálására irányuló törekvések miatt az általános költségek
részaránya a vállalkozások összes költségéhez viszonyítva egyre jelentős tételt képeznek.
Mindez szükségessé teszi az általános költségeknek a vállalkozások költséggazdálkodási
körébe történő tudatos bevonását és elemzését.
Az általános költségek a hatályos számviteli törvény alapján a könyvvitelben
meghatározhatók és elhatárolhatók. Az általános költségek körében a költséggazdálkodás
feladata a vállalkozásnál a költségfunkciók meghatározása, a költségek ezen a szinten történő
tervezése, tényadatok gyűjtése és elemzése.
Az általános költségek tervezésének, illetve elemzésének a következő módszerei ismertek:
(i) Bázis szemléletű költségtervezés, elemzés
Elsődleges célja az általános költségek csökkentése, amely érdekében az egyes területek
(költségfunkciók) költségterveit az előző időszak (év) bázisából kiindulva készítik el, a
költségeket %-osan csökkentik, esetleg növelik. Mindez többnyire szubjektíven történik,
általában egyenlő mértékű elbírálás alapján. Ezt a költségek csökkentésének „fűnyíró”
módszerének is nevezik.
(ii) Az általános költségek értékelemzési módszere (Overhead Value Analysis = OVA)
A módszer alkalmazásának célja szintén az általános költségek csökkentése. Lényege, hogy
az egyes területek költségterveit a fennálló általános költségek színvonalából készíti el, de a
megtakarítást már elemzésekkel támasztják alá, vizsgálva az egyes funkciók (teljesítmények)
szükségszerűségét, illetve megszüntetésük (csökkentésük, leépítésük) lehetőségeit.
Bár e módszer nagyban hasonlít a bázis szemléletű megközelítéshez, mégis lényeges
szemléleti és tartalmi különbség van az alkalmazásuk között. Az értékelemzési módszernél:
 a költségterveket a tevékenységek (teljesítmények) szükségszerűségének elemzése
alapján készítik el;
 az elemzést, értékelést nem időarányosan, hanem a költségeket teljesítményekhez
viszonyítva végzik.
(iii) Nulla bázisú költségtervezés, elemzés módszere (Zero-Base Budgeting, ZBB)
A módszer alkalmazásának összetett célja van:
 az általános költségek tervezésének javítása, pontosabbá tétele;
 a költségek csökkentése;
 az erőforrások racionálisabb felhasználása a vállalkozói célok érdekében.
A módszer szerint az általános költségek tervezése „nulla” bázisról történik, azaz a költségek
tervezése a tevékenységek (funkciók) nulláról induló megtervezésével kezdődik, mintha a
tevékenységek (funkciók) és költségeik nem is lettek volna. Minden költséget a szükséges
tevékenységek kialakításához kapcsoltan határoznak meg.
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A módszer munkaszakaszai:
 a költségterületek (funkciók) meghatározása, kijelölése és ún. döntési egységekre
(felelősségi területekre) történő felosztása;
 az egyes döntési területeken belül a jelenlegi teljesítmény-színvonalak
munkaelemzéssel történő gazdaságossági vizsgálata, az új (kívánatos) teljesítményszínvonalak meghatározása a kapcsolódó költségeivel együtt, és végül az egyes
döntési egységek teljesítményének (a szükséges tevékenységeknek) a jóváhagyása és a
végleges költségterv elkészítése. [Tóth, 1993]
Összefoglalás
A vállalkozások a termelési folyamatban különféle erőforrásokat használnak fel, melyek a
termelés ráfordításai. Miután ezen inputoknak ára van, felhasználásuk a vállalat számára
költségeket eredményez, amely költségek a vállalkozás eredményét csökkentik. Mindez
egyértelműen magyarázza, hogy miért is olyan kiemelkedően fontos elemzési feladat a
vállalatok költségekkel való gazdálkodásának elemzése.
A vállalatok költségeivel történő foglalkozás kiemelt területe a költségek viselkedésének
vizsgálata, vagyis annak elemzése, hogy hogyan reagálnak a termelési volumen változására.
Ilyen szempontból négy költségcsoport határolható le. A költségek egy része függetlenséget
mutat a kibocsátástól, ezeket nevezzük állandó vagy fix költségeknek. Mindez azzal a
következménnyel jár, hogy ha vállalat nem termel semmit, akkor is lesznek költségei,
legalábbis rövidtávon. Például egy állattartó telep bezárása után is felmerülnek annak
őrzésével, állagmegóvásával kapcsolatos költségek, melyek fix költséget képviselnek. Ezek a
költségek csak a telep értékesítésével szűnnek meg, amely már hosszú távnak tekintendő.
Az állandó költségek alakulásával kapcsolatban ki kell térni egy jelenségre, amely lépcsőzetes
költségalakulás néven ismert. A jelenség elméleti magyarázatát az adja, hogy a termelés
eszközrendszerének
termelési
kapacitása
nem
folyamatosan
nő,
hanem
teljesítménylépcsőkben. Így az ezek által generált állandó költségek is csak bizonyos
kibocsátási intervallumokon állandóak, a teljesítménylépcsőnek megfelelően, lépcsőzetesen
változnak. Ez megint csak átvezet a hosszútáv kérdésköreihez.
A költségek másik nagy csoportját a termelési volumennel valamilyen összefüggés szerint
változó költségek alkotják. Az összefüggés lehet proporcionális (vagy lineáris), ekkor a
változó költség pontosan követi a termelés változásának ütemét, lehet degresszív, amikor a
változó költség a kibocsátásnál kisebb ütemben nő, valamint progresszív. Ez utóbbi esetben a
költségváltozás üteme meghaladja a termelés változásáét.
A költséggazdálkodás egyik elemzési módszereként jelenik meg a flexibilis költségelemzés,
melynek célja a költségváltozások indokoltságának elemzése, reagálási fok mutatószám
segítségével.
A vállalatok költséggazdálkodásának fontos feladataként jelentkeznek az általános (állandó)
költségekkel összefüggő tervezési és elemzési feladatok. E problémakörben a bázis
szemléletű költségtervezés, az általános költségek értékelemzési módszere, valamint a nulla
bázisú költségtervezés, elemzés módszere nyújthat megfelelő iránymutatást.

76

Ellenőrző kérdések:
1. Hogyan definiálható a költségek fogalma?
2. Miért kiemelkedően fontos feladat a vállalkozások költséggazdálkodásának elemzése?
3. Hogyan, milyen szempontok szerint csoportosíthatók a költségek?
4. Mi az ún. költség-remanencia jelensége?
5. Mit jelent az ún. lépcsőzetes költségalakulás?
6. Mi a flexibilis költségelemzés célja és milyen lépéseket foglal magában?
7. Milyen módszereket ismer az általános (állandó) költségek tervezéséhez,
elemzéséhez?
Kompetenciát fejlesztő kérdések:
1. Keressen egy gyakorlati példát az ún. lépcsőzetes költségalakulás jelenségére!
2. Hasonlítsa össze az általános költségek tervezéséhez, elemzéséhez használt
módszereket (lehetséges előnyök, hátrányok)!
Források jegyzéke
Balogh S. (1994): Költséggazdálkodás-árak. Pécs. Janus Pannonius Egyetemi Kiadó.
Farkasné F. M., Molnár J. (2006): Mikroökonómia. Bp. Szaktudás Kiadó Ház. 320 p.
Sándor L., Sztanó I., Birher I., Pucsek J. (1997): A vállalkozások tevékenységének gazdasági
elemzése. Bp. Perfekt Kiadó. 428 p.
Takács I. (2005): Elemzés. Egyetemi jegyzet. Gödöllő, SZIE. 169 p.
Tóth P. (1993): Számvitel és pénzgazdálkodás. Mezőgazda Kiadó. 452 p.
Terminológiai szótár
Ráfordítás
Költség
Állandó (fix) költség
Változó költség
Proporcionális költségalakulás
Degresszív költségalakulás
Progresszív költségalakulás
Költség-remanencia
Lépcsőzetes költségalakulás
Flexibilis költségelemzés
Bázis szemléletű költségtervezés
Az általános költségek értékelemzési módszere
Nulla bázisú költségtervezés, elemzés módszere
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8. Termelés és értékesítés elemzése: Minőség-, minőségköltség elemzése
8.1. Minőségelemzés
A minőség fogalma az óta a termelés középpontjában áll, amióta termelő tevékenység folyik.
A minőség egyfajta sajátos értelmezést nyert, a köztudatban a minőségi jelző azt jelenti, hogy
jó, vagy nagyon jó. Azonban a minőségbiztosítás rohamos terjedésével a minőség fogalma
már nem minősítő jelző, hanem egy követelményrendszernek való megfelelőséget jelez,
mégpedig a vevő igényeinek való megfelelést. A köznapi értelemben vett minőséget pedig
egyrészt a relatív minőség, illetve minőségszint (minőségi osztályba sorolás), másrészt a
minőségi fokozat (ugyanazt a funkciót, de eltérő minőségi követelményeket teljesítő
termékek, például a Fiat, a Mercedes, vagy a Rolls Royce más-más, különböző minőségi
fokozatot) fejezi ki.
A minőségbiztosítási rendszer működtetése általánossá vált a vállalati gyakorlatban,
függetlenül attól, hogy az termelő vagy szolgáltató tevékenységről van szó. Az ISO 9000
(Minőségirányítási rendszerek) mellett egyre több gazdasági szervezet alkalmazza az ISO
14000 (Környezetközpontú irányítási rendszerek), az ISO 26000 (Útmutató a társadalmi
felelősségvállaláshoz) szabványsorozat előírásait, vagy az élelmiszeriparban a HACCP szerint
auditált minőségirányítási rendszert. A vállalat egészének általános minőségelkötelezettségét
érvényesítő TQM (Total Quality Management) rendszer elterjedése is megfigyelhető (amit
viszont önmagában nem lehet auditáltani, azt valamely minőségbiztosítási szabvány szerint
lehet megtenni).
A minőségbiztosítási rendszerek működése megköveteli a tevékenység minőségargumentumok szerinti elemzését is, biztosítva a rendszer folyamatképességét, a
nemmegfelelőségek módszeres feltárását, megalapozva a megelőző intézkedések
meghozatalát. A minőségbiztosításban egyre nagyobb szerephez jut a minőségköltség
figyelemmel kisérése, amely további feladatot ad a gazdasági elemzőnek.
A következőkben áttekintjük a hagyományos minőségelemzés és a minőségbiztosítás kapcsán
a minőségköltséggel kapcsolatos fontosabb fogalmakat, módszereket. A minőségelemzés
területei:
a) A termelés – mint folyamat – minőségének elemzése;
b) A termékek (a késztermékek), de bizonyos megszorításokkal a szolgáltatások, mint
áruk minőségének az elemzése.
8.2 Termelés minőségének elemzése
A termelés elemzése során az elemzés tárgyát a minőségbiztosítás szóhasználatával élve (az
előírt követelményeknek) nem megfelelő termékek, a selejtek képezik. A selejt termék
csoportosítása különböző szempontok szerint a következő lehet:
a) A selejt termék keletkezésének helye szerint
i) Külső selejt, amely keletkezésének oka nem a vállalat tevékenységéből származik,
hanem valamely külső ok következménye (például a vásárolt készletek hibája),
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azonban a vállalkozás számára ez is feladatot jelent, amely a beszerzéssel kapcsolatos
tevékenység felülvizsgálatát igényelheti.
ii) Belső selejt, amely oka a vállalkozás tevékenységében keresendő. A termelési
folyamat elemzésével határozhatók meg azok a helyesbítő és megelőző intézkedések,
amelyekkel a selejt keletkezésének valószínűsége csökkenthető.
b) A nem megfelelő (selejt) termék javíthatósága, felhasználhatósága szerint:
i) Javítható selejt termék, ami azt jelenti, hogy valamilyen pótlólagos munkaművelettel
(utánmunkálással) a nem megfelelő termék az előírt követelményeknek megfelelővé
tehető.
ii) A nem megfelelő terméket javítással vagy javítás nélkül, felhasználási engedély
alapján el lehet fogadni. (Ekkor általában értékcsökkenéssel kell számolni, azaz
alacsonyabb áron válik értékesíthetővé.)
iii) A nem megfelelő terméket át lehet minősíteni más felhasználási célra, amihez
általában további megmunkálásra is szükség van. Mindez többletköltséget jelent,
ugyanakkor a termékegységen realizálható jövedelem kisebb.
iv) A nem megfelelő termék nem javítható, más célra nem használható, ezért a termék
visszautasítható (külső selejt), illetve selejtezni kell. Ez a végleges selejt.
c) A selejt okozta kár csoportosítása lehet:
i) Bruttó selejt kár, a selejtté vált termékek közvetlen önköltségen számított értéke.
ii) Nettó selejt kár, a bruttó selejt kár csökkentve az esetleges hulladék megtérülés
értékével, valamint a selejt kártérítések összegével (külső selejt esetén).
A selejt okozta kárt növelik azok a kiadások, amelyek a selejt termék esetleges
ártalmatlanítása, veszélyes hulladékként történő kezelése miatt terhelik a vállalatot.
A nem megfelelő termékek aránya alakulásának vizsgálatával, a hibaköltségek, a különböző
minőségköltség elemek alakulásának elemzésével javaslatok dolgozhatók ki a vállalat
vezetése számára a szükséges intézkedések megtételére.
8.3. Termékek minőségének elemzése
A termékek egy része az előírt követelmények teljesítése alapján minőségi osztályokba
sorolható (extra minőségű tej, első osztályú tej stb.), míg más része vagy teljesíti az előírt
követelményt és felhasználható vagy nem és akkor selejt, azaz a termékre minőségszintek
nem állapíthatók meg. A termék minősége elemezésének módszere ennek megfelelően függ
attól, hogy az minőségi osztályba sorolható-e vagy sem.
Minőségi osztályba nem sorolható termékek minőségi elemzése
A minőségi osztályba nem sorolható termékekre (például személygépkocsi, színes televízió,
traktor) a gyártási folyamat végén nem állapítható meg minőségi szint, nem sorolható
minőségi osztályba. A minőség-ellenőrzés feladata az előírásoknak való megfelelőség
ellenőrzése. Ha ez teljesül, akkor a termék eladható, ha nem, akkor a nem megfelelő termék
(selejt) kapcsán megismert alternatívák valamelyike adja a megoldást. Az ebbe a kategóriába
tartozó termékek esetén, a használat során derül ki a termék minősége, a vevői
követelményeknek való megfelelőség. A minőségelemzés módszerei ebben az esetben:
a) Fogyasztói (vevői) visszajelzések (reklamációk) értékelése;
b) Garanciális és javítási költségek alakulásának figyelése és vizsgálata;
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c) Használhatóság mutatójának meghatározása


h



t h0
th0  t

j

ahol:
h = használhatóság mutatója [nap]
th0 = első meghibásodásig eltelt idő [nap]
tj = javítási idő [nap]
A mutató értéke annál kedvezőbb, minél közelebb van 1-hez (ami azt jelenti, hogy a javításra
fordított idő sokkal (nagyságrendekkel) kisebb, mint az első meghibásodásig eltelt idő).
A termék meghibásodásból adódó úgynevezett kiesési ráta az élettartam alatt nem azonos. Az
élettartamot általában három szakaszra lehet felosztani. Az első időszakban, amelyet a korai
kiesések időszakának neveznek (8.1. ábra), a gyártásközi és végellenőrzés folyamán rejtve
maradt gyártási hibák következtében bekövetkező meghibásodások relatíve nagyobb számú
termékkiesést okoznak.
(t)

I.
szakasz

b<1

III.
szakasz

II.
szakasz

b>1

b=1
= állandó

t

Véletlen
kiesések

Korai
kiesések

Kopási
kiesések

Forrás: saját szerkesztés

8.1. ábra. A (t) kiesési ráta időbeli alakulása, az úgynevezett „fürdőkád görbe”
A svéd Weibull (Ernst Hjalmar Waloddi, 1887–1979), mérnök, matematikus leírta azt az
általános esetet, melyben a kiesési ráta nem állandó, hanem az időben folyamatosan
(monotonon) növekszik vagy csökken. A kiesési ráta (t) meghatározható az alábbi
összefüggéssel;
 (t ) 

 t 
 
T T 
b

b 1

ahol:
b = kiesési meredekség (amely termék-specifikus függvényjellemző)
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T = termék jellemző élettartama (tervezés alapján becsülhető paraméter;
gyakorlatilag elfogadott értéke 20 év.)
t = időváltozó (a termék üzembe helyezésétől eltelt idő) [év]
8.4. Minőségi osztályba sorolható termékek minőségelemzése
A minőségi osztályba olyan termékek sorolhatók, amelyek a termelési folyamat végén eltérő
szinten elégítik ki az előírt követelményeket. A minőségi osztályba sorolás feltételei
műszerekkel egyértelműen mérhetők, az esetleg érzékszervi vizsgálatokkal egyértelműen
értékelhető paraméterek meglétével, amelyeket előre rögzítenek. Így a végellenőrzés során a
minősítő mérések eredménye alapján az adott termék a minőségi osztályba besorolható. A
minőségi osztályok eltérő szinten elégítik ki a fogyasztói követelményeket, ezért az
értékesíthetőségük, felhasználhatóságuk, ezzel összefüggésben az értékesítési áruk is eltérő.
A mezőgazdasági termékek döntő többsége minőségi osztályba sorolható. Ennek egyik oka,
hogy a termék a kívánt funkció kielégítésére ugyan alkalmas, de különböző – többnyire a
termelő által közvetlen módon nem befolyásolható – a termelési folyamatban felmerült ok
miatt a késztermék eltérő, de még valamilyen szinten megfelelő jellemzőkkel termelődik meg.
(Ne feledjük a legtöbb ok, ha közvetlenül nem is, de közvetett módon megszüntethető, ezáltal
a termék minőség szintje szabályozható.) Az elemző feladata, hogy segítsen az okok
feltárásában, és időben felhívja a figyelmet a beavatkozás szükségességére. Ezzel végső soron
a termelés gazdaságosságának javítását is szolgálja.
A mezőgazdasági termékek felvásárlása a termék mért minőségi jellemző értékei alapján
történik. A tej extra, első stb. osztályba sorolása a tejzsírtartalom, a csíraszám, a
szennyezettség meghatározásával történik. Ugyanígy meghatározott, előírt jellemzők alapján
tudja a termelő a búzát, a cukorrépát, a különböző gyümölcsöket, a sertéseket stb. értékesíteni.
A magasabb minőségi osztályba tartozó termékekre vagy minőségi felár érvényesíthető
(például a tej esetében), vagy az alacsonyabb minőségi osztályba tartozó termékek ára
meghatározott arányban csökken a legmagasabb minőségi osztályú termék árához képest.
A minőségi osztályba sorolásra különböző – termék-specifikus – kategorizálási módszerek
vannak. A kezelhetőség érdekében a következőkben a római számok alkalmazásával a
legmagasabb minőségi osztályt jelöljük 1., a következőt 2. és így tovább, függetlenül attól,
hogy például a tej esetében az I-gyel jelölt (első) minőségi osztálynál van magasabb minőségi
szint (extra).
Az olyan termékeknél, amelyeknél a minőségi követelményeket elnevezéssel azonosítják
(például a búza esetében malmi, euro takarmány stb.) azok értéksorrendjének megfelelően
kell az osztályba sorolást elvégezni. A minőségi osztályba sorolt termékek minőségelemzését
mutatószámok képzésével és azok összehasonlító vizsgálatával végezzük. Az összehasonlítás
alapját a terv érték képezi, amelyhez a tényadatok alapján számított mutatót viszonyítjuk.
Viszonyítási alap lehet az előző időszakra számított mutató értéke, ekkor módunk van (több
egymást követő időszak adataival) a változás tendenciájának meghatározására is. A minőségi
osztályba sorolható termékek minőségelemzésére használt mutatók:
a) átlagos minőségi kategória,
b) átlagos minőségi együttható.
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Átlagos minőségi kategória
Az átlagos minőségi kategória megmutatja, hogy a vállalat a termelés során a különböző
minőségi osztályba sorolt termékekből milyen átlagos színvonalat ért el. A mutató az egyes
minőségi osztályoknak az előállított termékek mennyiségével súlyozott átlaga, mégpedig úgy,
hogy a legmagasabb minőségi szintet (minőségi osztályt) képviselő termékre 1., az utána
következőre 2. és így tovább értéket adunk. Képlete:
n


ÁMK



qi  gi

i 1
n



qi

i 1

ahol:
ÁMK = átlagos minőségi kategória
qi = i-dik (az egyazon minőségi osztályba sorolt) termék mennyisége [db, kg, l
stb.]
gi = i-dik termék minőségi osztálya sorrendi jelzőszáma (értéke)
A mutató legkedvezőbb értéke 1, és minél közelebb van az érték, annál kedvezőbb.
Átlagos minőségi együttható
Az átlagos minőségi együttható a vállalat által előállított összes, különböző minőségi
osztályokba sorolt termékének realizálható termelési értéke, és az ugyanezen termékekért a
legmagasabb minőségi osztályba sorolt termék egységárán számított termelési érték
hányadosa. Képlete:
n


ÁME



qi  pi

i 1
n



qi  p I

i 1

ahol:
ÁME = átlagos minőségi együttható
pi = i-dik termék értékesítési egységára [Ft/db, kg, l stb.]
pI = a legmagasabb minőségi osztályba sorolt termék értékesítési egységára
[Ft/db, kg, l stb.]
Az átlagos minőségi együttható legmagasabb értéke 1, és annál kedvezőbb a vállalat
termékminőségének összetétele, minél közelebb van 1-hez. Természetesen ebben az esetben
is érvényes, hogy ez csak akkor realizálható, ha a piac felvevőképessége adott.

Selejt elemzése
A termelés velejárója a selejt képződése. A minőségelemzés feladata, hogy pontos képet
kapjon a vállalatvezetés a selejt alakulásról, hogy megfelelő intézkedéseket
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kezdeményezhessen, ha a selejtképződés mértéke meghaladja az előre meghatározott
küszöbértéket. A selejt alakulását mutatószámokkal fejezhetjük ki. A selejtalakulás mutatói:

 selejt % mutató, amely számítása a következő:
selejt

% 

selejt

 100

[%]

termelés

A mutató mennyiségi (naturális) és érték adatok alapján adhatja meg termékféleségenként
a selejt termékek arányát.

 átlagos selejt % mutató:
átlagos

selejt

% 

bruttó

selejtkár

termelési

 100

[%]

érték

A mutató termékcsoportokra, a termelési értékhez viszonyítva adja meg a selejt termékek
révén keletkezett kárérték átlagos arányát.
8.5. Minőségköltség elemzése
A minőségirányítási rendszerek működtetése – mint már említettük – elterjedten a vállalati
stratégia része. A minőségirányítási rendszerek létrehozása és fenntartása nem csak a
vállalatvezetés és a műszaki szakemberek számára jelent folyamatos feladatot, hanem a
gazdasági terület felelőseinek, így a gazdasági elemzőnek is. A gazdasági elemzés egyik
területe magához a minőségbiztosításhoz, annak költségeihez kapcsolódik. A vonatkozó
szakirodalomban, és magában a minőségbiztosítási szabványban rögzítetten, a vevő
követelményeinek kielégítésével kapcsolatos termelő tevékenységhez szorosan kapcsolódik a
minőségfenntartás (a megfelelőség biztosítása és a nem megfelelőségek elhárításának)
költsége, az úgynevezett minőségköltség. A minőségköltséget a következő fő csoportokra
bonthatjuk:




hiba megelőzési költségek;
vizsgálati (ellenőrzési), más szakirodalmi szóhasználat szerint értékelési költségek;
hibaköltségek, amelyek keletkezési helyük szerint lehetnek:
 belső hibaköltségek,
 külső hibaköltségek.

A minőségköltségek magukban foglalják mindazokat a költségelemeket, amelyek a kielégítő
minőség biztosításához, fenntartásához szükségesek. A minőségköltség vállalati
csoportosításához álljon itt segítségként – a szabványi irányelvek alapján – a következő
felsorolás:
a) hiba megelőzési költségek csoportjába tartozó költségelemek:
 minőségtervezés költségei,
 minőségképesség vizsgálat költségei,
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szállítói értékelés és tanácsadás költségei,
vizsgálati terv költségei,
minőségügyi audit (minőségaudit) költségei,
minőségügy vezetés költségei,
minőségirányítás költségei,
minőségirányítási képzések költségei,
minőségfejlesztő programok költségei,
minőségügyi összehasonlítások a versenytársakkal költségei stb.

b) vizsgálati (értékelési) költségek csoportjába tartozó költségelemek:
 átvételi vizsgálatok költségei,
 gyártásközi vizsgálatok költségei,
 végátvételi vizsgálat költségei,
 minőségvizsgálatok költségei saját külső szerelésnél,
 átadási vizsgálatok költségei,
 vizsgálóberendezések felügyelete költségei,
 karbantartás költségei,
 minőségellenőrzések költségei,
 labor- és megbízhatósági vizsgálatok költségei,
 vizsgálati feljegyzések költségei stb.
c) hibaköltségek csoportjába tartozó költségelemek:
 belső hibaköltségek:
 utómunkálatok költségei,
 szolgáltatás újbóli elvégzésének költsége,
 szortírozó vizsgálat költsége,
 megismételt vizsgálat költsége,
 hibás termék értékcsökkenése,
 selejtáru értéke,
 problémavizsgálatok költsége,
 átalakítás költsége,
 minőségre ható állásidő költsége,
 marketinghibák költségei,
 fejlesztési hibák költségei,
 dokumentálási hibák költségei,
 logisztikai hibák költségei stb.
 külső hibaköltségek:
 termékkarbantartás költségei,
 javítási szolgáltatások költségei,
 szavatosság költsége,
 termékfelelősségi költségek,
 garanciális szolgáltatások költségei,
 termék visszahívásának költségei,
 vevőszolgálati hibák költségei stb.
A minőségköltségek elszámolására azonban minden vállalatnak a saját számviteli információs
rendszerének és termelési (szolgáltatási) tevékenységének sajátosságai figyelembevételével
kell kialakítani rendszerét. A gazdasági vezetés akkor tudja hatékonyan segíteni a vállalati
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minőségirányítási rendszert, ha a számviteli információs rendszer képes szolgáltatni ezeket az
adatokat – olyan mélységig –, amely biztosítja az adott vállalat számára még a rendszer és
annak létrehozásához és működtetéséhez szükséges többlet ráfordítások megtérülését. Az
elemző csak megfelelő mélységű, tagoltságú minőségköltség adatgyűjtés esetén képes a
vezetést segítő értékelő vizsgálatokat készíteni. A minőségköltség fő tényezői (a megelőzési,
a vizsgálati és a hibaköltség) között fennálló elvi összefüggés szerint a minőségszint
növekedése (amit a korábban tanultak szerint például az átlagos minőségi kategória illetve az
átlagos minőségi együttható értékének javulása jelez), a megelőzési és a vizsgálati költségek
növelése a hibaköltségek csökkenésével jár együtt. A hibaköltségek csökkenése azonban
degresszív, a megelőzési és vizsgálati költségeké pedig progresszív egységnyi minőségszint
növekedés elérése esetén. (8.2. ábra) Ennek következtében a minőségköltség tényezők
összegének van egy minimuma, amely a minőség-optimumnak is tekinthető, azaz a vevői
követelmények szerinti termék előállítására fordított minőségköltség értéke ebben a pontban a
legkedvezőbb. Az elemző feladata ennek a pontnak a meghatározása. Rögtön meg kell
jegyezni, hogy nem feltétlenül ez a pont jelöli ki a gazdasági optimum helyét, mert az ezen a
minőségi szinten előállított egységnyi terméken realizálható jövedelem (fedezeti összeg)
értéke nem minden esetben esik egybe ugyanennek a terméknek a fedezeti összeg
maximumával.
Egységre jutó
költség

Összes
minőségköltség

Megelőzési és
vizsgálati költségek
Fedezeti összeg
Hibaköltségek

Fedezeti összeg
maximuma

Minőségi szint

Minőségköltség minimuma

Forrás: saját szerkesztés

8.2. ábra. A minőségköltség és minőségszint alakulásának elméleti kapcsolata
A jól működő vállalati minőségirányítási rendszernél a minőségköltség szerkezetében a
megelőzési költségek növekednek, a hiba-, valamint a vizsgálati költségek csökkennek.

8.6. A minőségirányítás hét eszköze
Ebben az alfejezetben röviden áttekintést adunk a termelési folyamat értékelésére használható
egyéb alapvető módszerekről, amelyek a minőségirányítás, minőségbiztosítás általánosan
alkalmazott, egyszerű, ezáltal jól használható eszköztárát is képezik. Hatékony problémafelismerés, problémaelemzés nélkül a gazdasági elemzés során felismert folyamatok okainak
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feltárása nem valósítható meg. A módszerek alkalmazása lehetővé teszi a transzformáció
problémáinak lehetséges okairól való teljes képalkotást, meghatározhatók a prioritások,
amelyek a döntéshozatal alapját képezik. Ugyanakkor a döntés visszacsatolására, a döntések
alapján elvégzett beavatkozások hatásainak értékelésére is lehetőséget teremtenek. A
szakirodalomban és a minőségirányítási gyakorlatban ezt a módszercsoportot a
minőségirányítás hét eszköze néven is emlegetik. A módszerek egyaránt alkalmazhatók
magára a termelési folyamatra, az abban előállított termékre, és a vállalati rendszer más
területeire is. A módszerekkel részletesen nem foglalkozunk. A műszaki-gazdasági elemzés
szempontjából is jól alkalmazható eljárásokat röviden összefoglalva kerülnek bemutatásra,
lényegük, alkalmazási lehetőségeik kiemelésével.
Minőségirányítás hét eszköze (Seven Quality Control Tools) néven említett eszközök a
következők:








Adatgyűjtő lap
Folyamatdiagram
Hisztogram
Pareto-diagram
Ok-okozat diagram
Korrelációs diagram
Minőségszabályozó kártya

Adatgyűjtő lap
Az adatgyűjtő lap hatékonyan alkalmazható a műszaki-gazdasági elemzések megalapozására,
mert lehetővé teszi a vizsgált gazdasági rendszerre vonatkozó adatok módszeres felvételét,
rendszerezését, elősegíti a törvényszerűségek felismerését, az események (lehetséges
problémák) sűrűsödési pontjainak lokalizálását. Az adatgyűjtő lap általános felépítésére a 8.1.
táblázat mutat be példát.
8.1. táblázat. Az adatgyűjtő lap felépítése és minta egy lehetséges alkalmazásra
Adatgyűjtő lap elvi felépítése
Időszak napjai
Vizsgált
esemény, hiba
1.
2.
…
n
1. esemény
2. esemény
…
i. esemény
…
k. esemény
Összesen:
1

Összesen

Számlakibocsátás vizsgálata1
Hónap
Vizsgált
Összesen
esemény, hiba
1. 2. 3. 4. 5.
Késedelmes teljesítés
Késedelmes
számlakibocsátás
Vevő által
megkifogásolt
számla
Rontott számla
Téves címre küldött
számla
Vevő által
„elfektetett” számla
Összesen:

1

3

1

5

2
2

1

1

6
3

1

2

3

3
1

2
4

1
9

6

12

5

1
3

6

6

30

A példa a fizetési határidő alakulását befolyásoló tényezők elemzését mutatja be.

Forrás: saját szerkesztés
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Problémafelvetés, az adatgyűjtő lap használata az elemzésben:
A vállalkozás bevételeinek beérkezési ideje számottevően későbbi a szerződéses
időpontoknál. Ez kihat a vállalkozás likviditási helyzetére, ezért a vezetés elemzi a jelenség
okait. A példa szerinti kiváltó okokat tárta fel. A 6. hónapban vizsgálja a tárgyévi megelőző
időszak adatait.
Megállapítható, hogy kiugróan magas a késedelmes számlakibocsátás, továbbá magas értéket
mutat a késedelmes teljesítésből és a vevő általi számla „elfektetésből” adódó késedelem.
Ezekre a területekre mindenképpen intézkedéseket kell kidolgozni ahhoz, hogy a likviditási
helyzeten javítani lehessen.
Folyamatdiagram (folyamatábra)
A folyamatábra célja, hogy áttekinthetővé tegye a bonyolult, összetett folyamatokat. Feladata
a vállalkozás tevékenységeinek egységes és szemléletes ábrázolása, amelyből a különböző
érintettek megismerik a feladatokat, azok egymással való összefüggéseit. A folyamatábra
áttekinthetővé teszi az dokumentált előírásokat is.(8.3. ábra).

S ta r t

A d a tb á z is

A d a tb e v ite l

K im u ta tá s ,

F e ld o lg o z á s ,

k im e n ő a d a to k

é r té k e lé s

D ö n té s

K ie g é s z ítő

nem

m ű v e le te k

ig e n
K im u ta tá s ,
Z á r ó f e la d a to k

k im e n ő a d a to k

S to p

Forrás: Saját szerkesztés

8.3. ábra. A folyamatábra fontosabb elemei
Az ábrán követhető algoritmus lényeges tulajdonsága, hogy alkalmas a termelési vagy
szolgáltatási tevékenységhez, illetve a működés más területeihez kapcsolódó folyamatok
struktúrájának leírására, a felesleges vagy redundáns folyamatrészek, hurkok feltárására,
amely alapján eldönthetővé válik azok szükségessége (például biztonsági okokból), ezáltal a
folyamat hatékonysága javításának lehetőségei feltárásra kerülhetnek. Ezek a gazdasági
rendszer működési hatékonyságát (végső soron a vállalkozás eredményességét) is javíthatják.
Hisztogram (megoszlási diagram)
A hisztogram a vizsgált folyamat mért, észlelt adatainak grafikus ábrázolása olyan módon,
hogy azok eloszlása alapján a törvényszerűségek felismerhetők legyenek. A hisztogramra
általában igazak a mutatók ábrázolásáról leírtak, annyi megszorítással, hogy míg a vízszintes
tengelyen az aktuálisan vizsgálni kívánt tényező kategóriái, addig a függőleges tengelyen
mindenkor a százalékos gyakoriság szerepel. Az értékelés során a diagramra – annak jellege
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alapján – vélelmezhető a megoszlás jellege (Gauss-, Lorenz-, Binomiális-, Poisson- stb.
megoszlás). Példaként a kintlévőségek megoszlását vegyük, amelyet például a forgóeszközök
megoszlásának vizsgálata során a vevőállomány értékelésére használunk. A megoszlás
szerkezete alapján, az egyéb mutatószámok figyelembevételével (átlagos fizetési idő stb.)
határozható meg a beavatkozás célja, lépései. (8.4. ábra)
45.0
40.0

Gyakoriság (%)

35.0

30.0
25.0
20.0
15.0

10.0
5.0
0.0
0-8 nap

9-15 nap

13-30 nap

Az előző
problémafelvetés
vizsgálatának egy
lehetséges folytatása
a folyamat
ábrázolása. A
késedelmes
számlázások okainak
feltárásában segíthet
a számlázási folyamat
ábra a késedelmet
okozó lépések
kiszűrésében.

30-45 nap 46-60 nap 60-90 nap

90- felett

Vevőállomány

Forrás: saját szerkesztés

8.4. ábra. A fizetési határidők gyakorisága a vevőállományban
ABC (Pareto) elemzés
A termékszerkezetre, termékösszetételre vonatkozó döntések meghozatala nagyszámú termék
esetén összetett feladat. Ekkor ki kell választani azt a termékkört, amelyre a részletes
vizsgálatokat el kell végezni. Ehhez számos módszer áll rendelkezésre, amelyek közül az
ABC elemzés kerül bemutatásra. Az ABC vagy másként Pareto-elemzés az információ képi
ábrázolása annak érdekében, hogy a befolyásoló tényezők sokasága közül kiválasszuk azokat,
melyek a legjelentősebbek (például a költség vagy a fedezet szempontjából). Pareto, Vilfredo
(1848-1923) olasz szociológus közgazdász rájött, hogy nagyon gyakran kevés ok képezi a
hatás nagy részét. (A Pareto elv: a tényezők kis száma okozza az események felmerülésének
nagy százalékát, a többi tényező már csak kis mértékben növeli azt.) Ez alapján a beavatkozás
(a problémát megszüntető intézkedések) sorrendiségét fel lehet állítani. Az elemzés tárgya
lehet egyes tényezők előfordulásának gyakorisága, de lehet más is, például a
költségösszetevők alakulása is. Az elemzés során:
 el kell végezni a lehetséges okok felsorolását;
 meg kell határozni (ki kell számítani) az egyes jellemzők százalékarányát, vagy az
egyes tényezők fajlagos költségét;
 sorrendbe állítva (a legnagyobb arányt képviselő, leggyakoribb okokat előre véve)
összegezni kell az egyes gyakoriságokat vagy költségtényezőket;
 ábrázolni kell grafikusan a kapott értékeket.
A diagram elkészítés első lépése a tényezők, az azokhoz kapcsolódó előfordulási értékek, a
kiszámított gyakoriságok (vagy fajlagos költségek) és a halmozott gyakorisági értékek
(halmozott fajlagos költségek) sorrendbe állítás utáni táblázatba foglalása (8.2. táblázat). A
kumulált eloszlási diagram adja a Pareto-eloszlást, másként Pareto-diagramot. (8.5. ábra). A
gyakoriságok (vagy fajlagos költségtényezők) csökkenő sorrendje pedig a Lorenz-eloszlás. A
Pareto-elemzés egyik lehetséges területe a költségelemzés, amely segítségével felismerhetők
azok a költségösszetevők, amelyek estében a megelőző intézkedések (a beavatkozás) a
leghatásosabban vezetnek a termelés költségtényezőinek csökkentéséhez. A módszer lényege,
hogy a Paretó-elemzés után három tartományra bontjuk a diagramot (ezeknek általában az A,
B és C jelölést adjuk, amire a módszer elnevezése is utal), meghatározott arányok mellett.
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Ezzel meghatározzuk, hogy mely tényezők befolyásolásával, a probléma okainak
megoldásával, mekkora arányban befolyásoljuk az összes költség (például hibaköltség)
alakulását. Az „A” tartományba tartozó tényezőkkel mindenképpen rövid időn belül
foglalkozni kell, a „B” tartományba tartozókkal kapcsolatban azonnali feladat nincs, azonban
hosszabb távon szükséges lehet a megoldásuk, a „C” tartományba tartozó tényezők
megoldásával nem térülnek meg a többlet ráfordításokat, ezért megoldásuk – általában –
hosszabb távon sem jelent feladatot. Az ABC elemzés során a tényezők kategorizálása a
következők szerint történik:
A csoportba soroljuk a vizsgált halmaz azon elemeit, amely a vizsgált szempont 75-80%-át
lefedik;
B csoportba kerülnek azok az elemek, amelyek az A csoport elemeivel lefedik a vizsgálati
szempont 90-95%-át, és
C csoportba a maradék elemek kerülnek.
8.2. táblázat. Segédtáblázat a Pareto-elemzéshez

Tényező

Értékelő Gyakomérőszám
riság
(db)
(%)

Sor- Halmozott
rend gyakoriság
(%)

Értékelő Gyakomérőszám
riság
(db)
(%)

Késedelmes
teljesítés
Késedelmes
számlázás
Megkifogásolt számla
Rontott
számla
Téves címzésű számla
„Elfektetett”
számla
Összesen:

1. tényező
2. tényező
…
i. tényező
…
n. tényező
Összesen
100
Forrás: saját szerkesztés

Sorrend

Halmozott
gyakoriság
(%)

6

20,0

2.

60,0

12

40,0

1.

40,0

2

6,7

5.

96,7

3

10,0

4.

90,0

1

3,3

6.

100,0

6

20,0

3.

80,0

30

100,0

Pareto- eloszlás

Gyakoriság (%)

Jelölések:
A számlakibocsátással kapcsolatos
problémák vizsgálata
1. Késedelmes számlakibocsátás
2. Késedelmes teljesítés
3. Vevő által „elfektetett" számla
4. Rontott számla
5. Vevő által megkifogásolt számla
6. Téves címre küldött számla
Lorenz-eloszlás: az egyes tényezők
előfordulási gyakoriságát csökkenő
sorrendben ábrázolja

Tényező

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

Lorenz-eloszlás

B

A

1.

2.

3.

C

4.

5.

6.

Tényező

Forrás: saját szerkesztés

8.5. ábra. A követelésállomány teljesítését befolyásoló tényezők hatásvizsgálata
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Ok-okozat diagram (halszálka vagy Ishikawa diagram)
Az ok-okozat (más néven – alakja miatt – halszálka, vagy egyik változatának kidolgozója
alapján Ishikawa) diagram a vizsgált műszaki-gazdasági folyamat tényezőit, az okokat
tömören, logikusan rendezve mutatja be. Ehhez ki kell választani azt a jelenséget, hatást (azaz
az okozatot), amit elemezni kívánunk, és azt egy vízszintes vonal végére fel kell írni. A fő okcsoportok halszálkaszerűen ágaznak el, és az egyes okok nyilakkal csatlakoznak a fő
okokhoz. (8.6. ábra) A fő okokat a befolyásoló tényezők határozzák meg, pontos tartalmukat
az elemzés során a vizsgálatot végzők maguk jelölik meg. A módszert 5M módszernek is
hívják, mert a tényezőket öt csoportba rendezhetjük: ember, módszer, gép, anyag és környezet
(ami angolul Men, Method, Machine, Material, Milieu illetve németül Mensch, Methode,
Maschine, Material, Mitwelt).

Okok

Ember

Okozat

Környezet

Anyag

Gazdasági
esemény, jelenség
Módszer

Gép
Forrás: saját szerkesztés

8.6. ábra. Az ok-okozat diagram felépítése
A diagram létrehozása csoportokban, ötletbörze (brainstorming) alkalmazásával történik.
Általánosan alkalmazható:
 folyamatjavításhoz, a minőség, a teljesítőképesség és a költségek optimalizálásához;
 hibák, reklamációk és más rendkívüli események elemzéséhez.
Az Ishikawa-diagramban az egyes okok értékelése, súlyozása révén sorrendeket lehet
felállítani a problémamegoldás lépéseinek meghatározására.
Korrelációs diagram
A korrelációs vagy szórási diagram lehetőséget nyújt arra, hogy az egymáshoz tartozó
értékeket (érték-párokat) grafikusan ábrázoljuk, és ezzel a két változó közötti lehetséges
kapcsolatot vizsgálhassuk. Fel lehet ismerni, hogy a függő változó (y) hogyan változik a
független változó (x) változására. A korrelációs diagramon vizuálisan kiszűrhetők azok az
értéktartományok, ahol a független és a függő változó között korreláció nem mutatható ki
(nagy számú minta esetén az érték-párok elhelyezkedése esetleges, és nagy sűrűsödést mutat,
míg az azon kívül eső tartományokban jól definiálható a kapcsolat. A korrelációs diagram
alkalmazható például a termelési folyamatot vizsgálva a betakarítógép haladási sebessége és a
betakarítási szemveszteség közötti összefüggés feltárásával befolyásolhatjuk az árbevétel
nagyságát; vagy az ügyviteli rendszer tagoltsága és a számlakibocsátás átfutási ideje közötti
kapcsolat feltárása, ami a teljesítés (szállítás) és a pénzkövetelés beérkezése közötti
időtartamra hat, amely a likviditásban játszik szerepet.
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Minőségszabályozó kártya
A minőségszabályozó kártyát (8.7. ábra) valamikor a gépipari folyamatok szabályozására,
hibamegelőzésre dolgozták ki, azonban műszaki-gazdasági elemzések során is jól
alkalmazható. A minőségszabályozó kártya egy olyan űrlap, amely lehetővé teszi valamilyen
folyamatjellemző grafikus ábrázolását, a figyelmeztető és a beavatkozási határokhoz való
viszonyítását. Az elv gazdasági alkalmazására példa lehet a készletgazdálkodás számos
területe, ahol biztosítani kell a termelés zavartalanságához egy meghatározott minimális
készletet, de gazdasági okokból kerülni kell a túlzottan nagy készleteket is, ezért egy
maximális készlet nagyság is meghatározásra kerül. A két érték közötti tartományban kell
tartani a készletszintet. Elméletileg az átlagos készletszintet a készletek kronológikus átlaga
adja meg, a szabályozó kártya esetén azonban a normaérték (az átlagos készletszint
közelítésére) a minimális és maximális készlet számtani átlaga lehet. Ha a készletek
kronologikus átlaga nagymértékben elmozdul ettől a középértéktől, akkor a folyamat
egészének revíziójával meg kell keresni annak okait a későbbi – gazdasági károkat is okozó –
problémák keletkezése előtt.
felső beavatkozó érték
felső figyelmeztető érték

normaérték

alsó figyelmeztető érték
alsó beavatkozó érték

8.7. ábra. A minőségszabályozó kártya felépítése
Forrás: saját szerkesztés

8.7. Kockázatelemzés
Hibalehetőség- és hatáselemzés (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis). Az FMEA a
hibamegelőzés általános érvényű szisztematikus módszere (8.8. ábra), amellyel nem csak a
termék és termelési folyamat, hanem az üzleti tevékenység, a szolgáltatás és az
Hibás működés
észlelése

Kockázati
sorrendszám
(A·B·C)

Hibalehetőségés hibahatás
elemzés

Észlelés,
felfedezés
valószínűsége
(C)

Keletkezés
valószínűsége
(A)

Jelentőség
(B)

Forrás: saját szerkesztés

8.8. ábra. A hibalehetőség és hibahatás elemzés folyamata
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adminisztráció területén is minimalizálható a jövőbeli kockázat. Ezt a kockázatelemzési
modellt az USA hadsereg hadiipari szállítói az 1940-es évek végétől alkalmazták, és
különböző változatait használták a NASA űrkutatási programjainak megvalósítása során is.
A módszer lényege, hogy egy szakértői csoport (amelyben a vizsgált téma szempontjából
releváns, megfelelő szakterületek képviseltetik magukat) egy nyomtatványon rendszerezve
értékeli a hibafajtákat, hibakövetkezményeket, hiba-okokat, valamint azok keletkezésének,
jelentőségének, felfedezésének (megtalálásának) becsült valószínűségét 1-től 10-ig terjedő
skálán (8.3. táblázat). Az 1 kis valószínűséget, a 10 nagy valószínűséget jelez. A három szám
szorzata határozza meg a kockázati sorrendszámot (angol szakirodalomban Risk Priority
Number (RPN), német szakirodalomban Risikoprioritszahl (RPZ)). Az RPN megmutatja,
hogy hol kell intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy a hibákat el lehessen kerülni. Ez
gyakorlatilag megadja az elvégzendő tevékenységek prioritását, melyekhez határidők és
felelősök rendelhetők. (8.4. táblázat). A módszer alkalmazása magában foglalja az
újraértékelést is, amely során a bevezetett intézkedések hatásosságát vizsgálják. A példa egy
mezőgazdasági termék (napraforgó) termelési folyamatán (növényvédelem) mutatja a
módszer használatát.
8.3. táblázat. A kockázati sorrendszám tényezőinek értékelése

Megnevezés

1

2

3

Értékelési skála
4
5
6

Keletkezés
valószínűsége

Nincs
ismert eset

Alacsony (csak
néhány eset ismert)

Mérsékelt (eseti
meghibásodások)

7
8
Nagy (gyakran
ismétlődő meghibásodások)

Jelentőség

Nincs hatás

Nagyon
kicsi1)

Mérsékelt
(a felhasználók
többségét zavarja)

Nagy3)

Kicsi2)

Majdnem
mindig
Alacsony
Mérsékelt
Nagy
felfedezhető
1) Csak a nagyon figyelmes felhasználó észleli
2) A rendszer tekintetében a hatás kicsi, de az átlag felhasználó is észleli
3) Az elsődleges funkció vesztését okozza, a felhasználó elégedetlenné válik
4) Az eszköz használhatatlan, balesetet okozhat, a felhasználó ingerülté válik
Forrás: saját szerkesztés
Felfedezés
valószínűsége

Méréssel
biztosan
felfedezhető

9

10

Elkerülhetetlen
Nagyon nagy és
veszélyes4)
Hiba észlelése
nélkül jut el a
termék a
felhasználóhoz

Összefoglalás
A minőségelemzés a modern termeléselemzésben kiemelt szerepet kap, hiszen a vevői
követelményeknek megfelelés úgy a piaci versenyképességre, mint a termelés
jövedelmezőségére hatással van. A termelési folyamat minőségét a selejtképződéssel, illetve
az előállított termékek minőségi szintjével mérhetjük. A minőségbiztosítás ugyanakkor
költségekkel jár: egyrészt a megelőzés, másrészt a mérés, ellenérzés költségeivel, ugyanakkor
ennek hozama a csökkenő nem megfelelő termékből származó megtakarítás, illetve a vevői
elégedettség növekedésével a piaci értékesítésből származó többletbevétel. A mezőgazdasági
termelésben a minőségi szintbe sorolható termékek jelentős számban fordulnak elő (például
sertéshús, tej, őszi búza átvétele is minőségi kategóriák szerint történik, ami a vételi árat
befolyásolja). A vállalat minőségirányítása szempontjából fontos információs eszközök a
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8.4. táblázat. Az FMEA nyomtatvány elvi felépítése
Hiba
Jelenlegi állapot
Ajánlott
Hiba- követHibaok Megelőző
intézfajta kezA B C RPN
kedések
vizsgálat
ménye
Hol
Milyen
nincs Hogyan
intézkedé
valami tudna a Mi
seket
Mit kell
rend- hiba
követ- Miért
tervezintézben? jelent- kezne kelet- tek?
kedni?
kezni? be hiba kezne
esetén? hibaMilyen a
követ- kockázat?
kezmény?

Javított állapot
Felelős,
Bevezetett
RP
határidő
A B C
intézkedés
N
Milyen
intézkedések, mikor
Kinek, valósultak
meddig meg?
kell
intéz- Milyen
a
kedni? kockázat?

Példa

Hatások

Kérdések

Hiba
helye

Szerkezet

Napra- Kése- Terforgó delmes mésnökezelés kiesés
vényvédelme

Hibaleírás

Kése- Szemredelmes vételefeliszéssel
merés,
kéthetenkénti
területbejárás

7 8 9 504

Értékelés

Vezető Határbeazonnal járás
hetenként
május –
július
hónapokban

Javaslatok

2 8 9 144

Újraértékelés

Jelmagyarázat: A: keletkezés valószínűsége; B: jelentőség; C: felfedezés valószínűsége
Forrás: saját szerkesztés

minőségelemzés hét eszköze néven ismert eszközcsoport, amelyek az adatok rendszerezését, a
folyamatok logikai összefüggéseinek feltárását, az ok-okozati összefüggések azonosítását
(halszálka diagram), és az erőforrások hatékony felhasználása miatt a fontos és nem fontos
tényezők (Pareto elemzés), folyamatszabályozási eszközöket tartalmaz.
A termelési folyamatok kockázatainak feltárásában fontos segédeszköz a hibalehetőség- és
hatáselemzés, amely a nem megfelelő működés keletkezésének gyakoriságát, a hatás
súlyosságát, valamint a felismerés valószínűségét figyelembe véve segíti a rendszer
működésének javítását, a működési kockázatok csökkentését.
Ellenőrző kérdések:
1) Mi a minőségelemzés célja?
2) Melyek a termelés minőségelemzésének fontosabb mutatói?
3) Melyek a minőségi osztályba sorolható termékek minőségelemzésének módszerei?
4) Mi a Weibull eloszlás, és milyen információt ad az elemzőnek?
5) Melyek a minőségköltség összetevői?
6) Mely módszerek tartoznak a minőségirányítás 7 módszerébe, mi a céljuk?
7) Mi a hibalehetőség- és hatáselemzés célja, mi a módszer lényege?
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Kompetenciát fejlesztő kérdések:
1) Adaptálja egy választott szántóföldi növénytermelési folyamat egyes szakaszaira a
selejt kategóriákat! Értékelje a az azonosságokat és eltéréseket a szakaszok között,
illetve a választott folyamat végterméke esetén!
2) Adjon meg olyan mezőgazdasági termékeket, amelyek minőségi osztályba sorolhatók
(illetve amelyeket minőségi osztályba sorolnak)!
3) Készítse el egy választott mezőgazdasági termék előállításának folyamatábráját, s
azonosítsa az egyes folyamatelemekhez kapcsolva, hogy egy elképzelt vállalatban a
kik a felelősek a végrehajtásért, valamint annak ellenőrzéséért.
4) Végezze el egy elképzelt mezőgazdasági vállalat szántóföldi növénytermelésének
ABC elemzését egy előzetesen felvett termelési szerkezet alapján, ha a vizsgálat a) a
termőföld használat; b) a termelési költségek; c) a termelési érték; d) a termékenkénti
fedezeti összeg alapján történik.
5) Végezze el egy a) a szántóföldi növénytermelésben előállított termék; b) egy
állattenyésztési termék előállítási folyamatának kockázatelemzését az FMEA
módszerrel. Értékelje az eredményeket!
Terminológiai szótár
Minőségelemzés
Selejt
Minőségi szint
Átlagos minőségi kategória
Átlagos minőségi együttható
Weibull eloszlás
Hiba megelőzési költségek;
Vizsgálati (ellenőrzési), más szakirodalmi szóhasználat szerint értékelési költségek;
Hibaköltségek, amelyek keletkezési helyük szerint lehetnek:
Belső hibaköltségek,
Külső hibaköltségek.
Adatgyűjtő lap
Folyamatdiagram
Hisztogram
Pareto-diagram
Ok-okozat diagram (halszálka vagy Ishikava diagram)
Korrelációs diagram
Minőségszabályozó kártya
Hibalehetőség- és hatáselemzés (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis)
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9. Vállalati erőforrások elemzése: Munkaerő és bérgazdálkodás
9.1. A munkaerő gazdálkodás elemzési lehetőségei
A munkaerő gazdálkodás elemzésének feladatai közül a következő elemzési módszereket
mutatjuk be:





A létszám nagysága és összetétele
A munkaidő kihasználás
A munkaügyi tényezők és a termelés kapcsolatának a vizsgálata
A munkatermelékenység vizsgálata
9.1.1. A létszám nagyságának és összetételének elemzése

A munkaerő gazdálkodás fontos területe a különböző feladatok ellátásához szükséges létszám
nagyságának, az ún. munkaerő-szükségletnek megállapítása. – Az elemzések során átlagos
létszámadatokat használunk, ami az elemzés időszakára vonatkozóan a munkavállalók
létszámnyilvántartása alapján számított mutatószám.
A munkaerő szükséglet
meghatározásának egyik eszköze a munkakörelemzés, mely során feltárják a különböző
munkakörök jellemzőit, a munkakörre ható terheléseket, a vele szemben támasztott
követelményeket, valamint a munkakör betöltéséhez szükséges ismerteket, tudást. A
teljesítendő feladatokból, valamint ezekből az elemzésekből kiindulva határozzák meg
munkakörönként, munkaköri csoportokként, az adott területen végzendő munka sajátosságait
figyelembe véve, hogy milyen nagyságú és összetételű létszámra van szükség.
A munkakörök elemzése nagyban hozzájárul a hatékonyság növeléséhez is, hiszen ezek
között feltárják a munkakörök közötti párhuzamosságokat, felesleges funkciókat, illetve azt,
hogy mely feladatok ellátása hiányzik a szervezetből és összességében milyen erőforrásokkal
oldhatók meg a feladatok, hol találhatók felesleges kapacitások vagy annak hiányai.
A meghatározott létszámszükségletet össze kell hasonlítani a rendelkezésre álló létszámmal, a
munkaerő fedezettel. Ezt az összehasonlítást többféle bontásban el kell végezni, így a
munkaköri csoportonként, szervezeti egységenként, területi egységenként, foglalkozásonként
stb.
A munkaerő-szükséglet és a munkaerő fedezet összevetése során számszerűsíthető a
munkaerő szükséglet fedezettsége mutató:
Munaker

ő - szükséglet

fedezettsé

ge (%) 

A feladatok

ellátásáho

A feladatok

z rendelkezé

ellátásáho

sre álló létszám

z szükséges

létszám

A munkaerő fedezettnek ( a feladatok ellátásához rendelkezésre álló létszám) és a munkaerő
szükségletnek (a feladatok ellátásához szükséges létszám) egyensúlyban kell lennie
egymással. Amennyiben a mutató értéke bármely irányban eltér a 100 % értéktől, felhívja a
figyelmet arra, hogy nincs összhang a munkaerő-szükséglet és fedezett között. Pedig a
vállalkozásnak fontos érdeke az összhang megteremtése, hiszen ha kevesebb a létszám a
szükségestől a tervezett feladatokat nem tudják teljesíteni, a létszámfelesleg pedig, felmerülő
költségei miatt, csökkenti a vállalkozás eredményét.
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A munkaerő-szükséglet és a rendelkezésre álló létszám nagyságának összehasonlítása
nemcsak a tervezés során nélkülözhetetlen, ezt az elemzést célszerű utólag is elvégezni,
keresve azt, hogy milyen okok miatt nem tudja a vállalkozás a szükséges létszámot
biztosítani, illetve mennyire volt indokolt a felesleges létszám finanszírozása.
A vállalkozásnál rendelkezésre álló létszám csak lehetőség, nyilvánvaló azonban, hogy
egyetlen olyan munkanap sincs, amikor az állományi létszám teljes számban megjelenne
munkára, ezért a létszám elemzése során vizsgálni kell a dolgozó és hiányzó létszám
nagyságának, illetve arányának alakulását is.
A munkaerő felhasználási mutató arról informál bennünket, hogy az állományi létszámnak
naponta átlagosan hogy százaléka jelenik meg munkára, emellett segítségével
számszerűsíthető a hiányzók aránya is.
Munkaer

ő felhasznál

ási mutató

(%) 

Átlagos

dolgozói

lésztám

Átlagos

állományi

létszám

A munkaerő gazdálkodás vizsgálata során a vállalkozások sok szempont szerint folyamatosan
figyelemmel kísérik a létszám összetételének alakulását, a létszámarányok változását. A
létszám arányának elemzése elvégezhető különböző csoportosítás alapján, például a FEOR –
Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – szerinti csoportosítás felhasználásával. A
FEOR a létszám csoportosításához a ténylegesen gyakorolt tevékenység tartalmából indul ki
és lényeges csoportképző ismérv az adott foglalkoztatás gyakorlásához szükségesnek ítélt
szakértelem, tudás, ismeret szintje is. Ezen csoportosítási szemponton kívül, amelyet minden
vállalkozásnál alkalmaznak a létszám összetételének vizsgálata során, egyéb szempontokat is
figyelembe vehetünk. Vizsgálhatjuk a létszám összetételét, valamint ennek az alakulását, a
munkaidő hossza, a létszám munkaköri csoportok, szakképzettség, életkor, munkában eltöltött
idő, a vállalkozásnál eltöltött idő, nemek és egyéb szempontok szerinti bontásban is.
Természetesen mindezen vizsgálatok elvégzéséhez szükség van ahhoz, hogy a vállalkozás
számviteli információs rendszere lehetővé tegye az ilyen irányú adatgyűjtést. A létszám
összetételének elemzéséhez, a létszámarányok alakulásának vizsgálatához alapvetően
megoszlási viszonyszámokat alkalmazunk, amely megmutatja, hogy az eredeti elvárásoknak
megfelelően alakultak-e ténylegesen az egyes csoportok aránya. Jelen vizsgálatok során
általános elvárásokat nem tudunk megfogalmazni, hiszen ágazatok, vállalkozások sajátosságai
befolyásolják az értékelésünket.
A létszám nagyságának és összetételének elemzéséhez szervesen kapcsolódik a
munkaerőmozgás (fluktuáció) vizsgálata. A munkaerőmozgás történhet a vállalkozás
különböző egységei között (vállalkozáson belül) vagy a vállalkozás és a külső környezet
között is. A munkaerőmozgás jelentős hatással lehet a vállalkozás eredményességére. A
munkaerőmozgás adott esetben akadályozhatja a feladatok végrehajtását, hozamcsökkenést,
minőségromlást okozhat, illetve maga után vonhatja az eszközkihasználás és a
munkatermelékenység csökkenését is. A vállalkozások belüli munkaerőmozgáson belül
vertikális és horizontális fluktuációt különböztetünk meg. Vertikális fluktuáció esetén
különböző szintek közötti (előléptetés) munkaerőmozgást jelent. Horizontális fluktuáció a
vállalkozás szervezeti egységei közötti munkaerőmozgást jelenti. Abban az esetben, ha a
munkaerő mozgás a vállalkozás és külső környezete között valósul meg, az elemzés során a
következő mutatószámokat alkalmazzuk:
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Belépési

forgalom

Belép őel száma

(%) 

Átlagos

Kilépési

forgalom

intenzitás

ő forgalom

állományi

lésztám

Váltás

a (%) 
Átlagos

Munkaer

lésztám

Kilép őil száma

(%) 
Átlagos

Váltás

állományi

(%) 

állományi

lésztám

Belép őel  Kilép őil száma
Átlagos

állományi

lésztám

A váltás meghatározása a munkaerő cserélődését jelenti, tehát a belépő és a kilépők száma
közül a kisebb értékével egyezik meg. A fenti mutatószámok közül kiemelt jelentőséggel bír a
kilépők aránya, a kilépési forgalom az átlagos álomnyi létszámon belül. Hiszen ezen mutató
magas értéke mindenképpen további vizsgálatokat kell, hogy eredményezzen. A magas
fluktuáció hatással lehet a hatékonyság alakulására.

9.1.2. A munkaidő kihasználás elemzése
A munkaidő kihasználás elemzése során meg kell határoznunk a munkarend szerinti napok
számát, ami a törvényes munkanapokat jelenti, tehát azon napokat, amikor a munkavállaló
munkaidő beosztása szerint munkavégzésre kötelezett. Meghatározása:
Naptári napok száma
- heti pihenőnapok száma (általában szombat, vasárnap)
- munkaszüneti napok száma (fizetett ünnepnapok)
munkarend szerinti munkanapok
A munkarend szerinti munkanapok az állományi létszám által teljesíthető napok számát
mutatják, a munkavállalók azonban nem jelennek meg minden egyes munkanapon, a
munkarend szerinti napok egy részén hiányoznak. A munkaidő-kihasználás elemzése során
vizsgálható, hogy hogyan változott a munkarend szerinti napokon belül a teljesített napok (az
a nap, amikor a munkavállaló munkavégzésre megjelent), valamint az egész napos távollétek
nagysága és aránya.

Munkaer

ő - felhasznál

ási mutató

(%) 

Teljesítet
Munkarend

t napok
szerinti

száma
napok

száma

Amennyiben 100%-ból kivonjuk a munkaerő-felhasználási mutatót, számszerűsítjük az egész
napos távollétek vagy hiányzások számát. Az egész napos távollét olyan munkarend szerinti
munkanap, amikor a munkavállaló akár igazoltan, akár igazolatlanul nem jelent meg,
függetlenül attól, hogy a távollét időtartamára részesül-e munkabérben vagy sem. Az egész
napos távollétek fajtái a következők:
- fizetett szabadság
o rendes
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-

o rendkívüli
nem szabadság jellegű fizetett egész napos távollét (konferencián való részvétel)
betegség miatti egész napos távollét
nem fizetett egész napos távollét
engedélyezett, de nem fizetett egész napos távollét
igazolatlan egész napos távollét

Az egész napos távolléteken túl a munkavállalók egy része hosszabb-rövidebb ideig
munkanap közben is hiányzik. Vizsgálni kell a törtnapi távollétek arányát is.
Munkanap

átlagos

hossza

(óra/nap)



Teljesítet

t órák száma

Teljesítet

t napok

túlórák

nélkül

száma

A munkanap átlagos hossza azt fejezi ki, hogy a teljesített munkanapokon a munkavállalók
átlagosan hány órát dolgoznak. Amennyiben a munkanap törvényes hosszából, a 8 órából,
levonjuk a munkanap átlagos hosszát megkapjuk a törtnapi távollétek nagyságát. A munkanap
átlagos hossza kiszámítható a túlórák figyelembevételével is, de az így megállapított mutató
nem használható fel a törtnapi távollétek elemzésére. A törtnapi távollétek vizsgálatához a
munkanap átlagos hosszán kívül számszerűsítjük a munkaidő-kihasználási mutató.
Munkaidő

kihasználá

si mutató

(%) 

Munkanap
Munkanap

átlagos

törvényes

hossza
hossza

(8 óra)

A mutató elemzése során a törtnapi távollétek esetében indokolt lehet a távolmaradások
okainak vizsgálata csoportonként. A vállalkozásoknál részletesen kell az egész napos és a
törtnapi távolléteket elemezni. Az egész napos távollétek közül az igazolatlan távollét
változására, a törtnapi kiesések közül az elhárítható időkieséseket kell részletesen elemezni.

9.1.3. A munkaerő felhasználásának és a termelés kapcsolatának az elemzése
Ahogy ez ismert a munkaerő a termelési tényezők között kiemelt helyen szerepel, hiszen
nélküle nem valósítható meg termelés, ezért a munkaerő gazdálkodás területei a létszám
nagyságának és összetételének változása, a munkaerő felhasználás, a munkaidő-kihasználás,
és a teljesítmények változása közvetlen kapcsolatban van a termelés alakulásával, amit
termelési érték mutatók segítségével tudunk értékben számszerűsíteni (lásd: 6. fejezet).
E tényezők hatása számszerűsíthető a termelési értékre, az eltérések számszerűsítésének
módszereinek (láncbehelyettesítés, abszolút különbözetek és a százalékos különbözetek
módszere) segítségével.
Az elvégzett elemzéseknek, vizsgálatoknak abban az esetben van jelentősége, ha nem
elégszünk meg az egyes tényezők hatásának kimutatásával, hanem keressük a változásokat
előidéző konkrét okokat is, például mennyire volt indokolt a létszám növekedése vagy a
munkahelytől való távolmaradás, hiányzás stb. A számítások során fontos, hogy a számításba
bevont tényezők között ne legyen tartalmi átfedés, és a tényezők helyes sorrendjét alakítsuk
ki, úgy hogy az egymást követő tényezők szorzatai gazdasági tartalommal rendelkező
mutatók legyenek (9.1. és 9.2. táblázat). A munkaerő gazdálkodás tényezőinek hatása a
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termelési érték alakulására az eltérések számszerűsítésének egyéb módszereivel is
meghatározható.
9.1. táblázat: A termelési érték és a munkaerő gazdálkodás kapcsolatának vizsgálata a
láncbehelyettesítés módszerével
Megnevezés
1.Létszám (fő)
2.Teljesített nap
(nap/fő)
3.Munkanap
átlagos hossza
(óta/nap)
4.Egy órára jutó
termelési érték (e
Ft/óra)
Termelési érték (e
Ft)

Terv

Közbenső szorzatok
2
3
q1
q1

4
q1

Tény

q0

1
q1

k0

k0

k1

k1

k1

k1

c0

c0

c0

c1

c1

c1

p0

p0

p0

p0

p1

p1

q1

q0k0c0p0 q1k0c0p0 q1k1c0p0 q1k1c1p0 q1k1c1p1 q1k1c1p1

Forrás: saját szerkesztés

9.2. táblázat: A munkaerő gazdálkodás tényezőinek hatása a termelési értékre
Hatás számszerűsítése

Megnevezés

q1k0c0p0 - q0k0c0p0
q1k1c0p0 - q1k0c0p0
q1k1c1p0 - q1k1c0p0
q1k1c1p1 - q1k1c1p0
q1k1c1p1 - q0k0c0p0

1.Létszám változásának hatása
2.Teljesített napok változásának hatása
3.Munkanap átlagos hosszának változásának hatása
4.1 órára jutó termelési érték változásának hatása
Termelési érték változása
Forrás: saját szerkesztés

9.1.4. A munkatermelékenység elemzése
A munkatermelékenység vizsgálata keretében, arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen
hatékonyan használja fel a vállalkozás a legfontosabb, legértékesebb erőforrását, valamint
arra, hogy milyen tényezőkre vezethető vissza a munkatermelékenység változása. A
munkatermelékenység elemzése a termelékenység vizsgálatának az egyik részterülete. A
termelékenység alakulását csak az összes erőforrás együttes vizsgálatával célszerű és lehet
mérni, hiszen az egyik tényező kedvező alakulása ellensúlyozhatja egy másik tényező
kedvezőtlen alakulását.
A munkatermelékenység mutatója az alábbi összefüggés alapján számítható.
Munkaterme

lékenység



Termelés
Élőmunka

felhasznál

ás
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A mutató kiszámítása során a számlálót természetes mértékegységben és értékben is
kifejezhetjük. Olyan vállalkozásoknál, ahol egyféle terméket állítanak elő, a termelés
számbavehető természetes mértékegységben. A vállalkozások a gyakorlatban többféle termék
előállításával, gyártásával foglalkoznak, így a termelékenység megállapítása során a termelési
értéket (6. fejezet) számszerűsítjük.
A termelési érték mutatókat több olyan tényező is befolyásolhatja,
munkatermelékenység vizsgálatakor torzító tényezőként jelentkezik.

amely

a

A munkatermelékenység mutatóit befolyásolhatják torzító tényezők:
 Az árak változása
 A termékösszetétel változása
 A saját teljesítmények aktivált értékének arányváltozása
A termelékenységi mutatók nevezője, a munkaráfordítás is többféle lehet, egyrészt azért, mert
a munkaerő-felhasználás különböző elemeit vehetjük figyelembe ( például a fizikai vagy
szellemi munkaráfordítást, illetve különböző mértékegységekben is meghatározható (ó, nap,
fő). Elemzés során figyelembe kell venni ha különböző értékű – nem összehasonlítható –
munkaráfordításokat összegezünk (szakmunka, segédmunka, szellemi munka).
A munka termelékenységének elemzésekor általában nem a mutatók nagyságát, hanem ezek
változását vizsgáljuk, illetve fel kell tárni az ok-okozati összefüggéseket, és számszerűsíteni
kell őket (gyártott termékek korszerűsége, minősége, az alkalmazott technológia műszaki
színvonala, a munkaerő szakismerete, a termelés, munkaszervezés színvonala, a munkaidőkihasználás színvonala stb.)
A munkatermelékenység változásának és az azt befolyásoló tényezők hatásának
kimutatásához többféle mutatót alkalmazhatunk a vállalkozás sajátosságai függvényében. A
cél olyan mutatószámok kialakítása, használata, amelyek hasznos információt jelentenek a
döntéshozóknak.
9.2. A bérgazdálkodás elemzési lehetőségei
A bérgazdálkodás során vizsgálhatjuk a munkaerőköltségeket (9.3. táblázat) és azok
változását, valamint más szempontból vizsgálhatjuk a személyi jellegű ráfordításokat is. A
2000. évi C. törvény szerint a személyi jellegű ráfordításokon belül bérköltségeket, személyi
jellegű egyéb kifizetéseket és bérjárulékokat különböztetünk meg.
Mindkét szempont szerinti megbontás során magas arányuk miatt kiemelt szerepet kapnak a
bérköltségek. A bérköltségek vizsgálata során a következő elemzéseket végezhetők el:
 A bérköltség vizsgálata különböző ismérvek alapján (bér szerkezete, költségviselők,
létszámcsoportonként stb.)
 az átlagbérek elemzése
A különböző elemzésekhez viszonyszámokat, átlagokat és indexeket is felhasználhatunk.
Azonban a bérek elemzése mellett vizsgálni kell a bérek és a termelés kapcsolatát, alakulását
is. Erre alkalmas a bérhányad és a bérrentabilitási mutató, a két mutató egymás reciproka.
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9.3. táblázat: A munkaerőköltségek elemei

Kompenzációs
költségek

Munkaerőköltségek

Munkajövedelem

Szociális
költségek

Kereset
Egyéb munkajövedelem
A munkavállaló által alapokba kötelezően teljesített
Alapszerűen
járulékok, hozzájárulások
fizetett
Kollektív szerződés, ágazati megállapodás, egyedi
juttatások
munkaszerződés szerint teljesített szociális
hozzájárulások
A munkavállalónak közvetlenül nyújtott szociális juttatások,
valamint a munkavállalók érdekében teljesített szociális
hozzájárulások
Szakoktatás, képzés és továbbképzés költségei
Egyéb munkaerőköltségek
Adók, támogatások

Forrás: Birher et al, 2007

.
Bérhányad

Bérköltség

(%) 

Termelési

Bérrentabi

litási

mutató

(%) 

érték

Termelési
Bérköltség

érték
100 Ft - ban

A bérhányad mutató megmutatja, hogy a termelési értéknek hány százaléka a bérköltség. A
bérrentabilitási mutató pedig azt fejezi ki, hogy 100 Ft bérköltség felhasználásával mekkora
termelési értéket tudunk előállítani.
Összefoglalás
A vállalkozásoknak tevékenységeik folytatásához különböző erőforrásokra (munkaerő, tárgyi
eszközök, készletek stb.) van szükségük. Az erőforrások nagysága és hasznosítása
befolyásolja a vállalkozás eredményességét. Az embert a termelés legjelentősebb
erőforrásának tekintjük, ezért az elemzés során kiemelt jelentőséggel bír a munkaerőgazdálkodás elemzése. A kapcsolódó elemzések eredményei fontos információkat
szolgáltatnak a döntéshozók számára.
Ellenőrző kérdések:
1.
A munakerő-gazdálkodás és bérgazdálkodás jelentősége.
2.
A munkaerő gazdálkodás elemzési lehetőségei, alkalmazott módszerei
3.
A bérgazdálkodás elemzési lehetőségei
Kompetenciát fejlesztő kérdések:
1.
Milyen módszerekkel végezhető el a munkaerő gazdálkodás elemzése?
2.
Milyen módszer használható fel a bérgazdálkodás elemzésére?
3.
Hogyan elemezhető a munkatermelékenység?
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Terminológiai szótár
Átlagos állományi létszám
Munkarend szerinti napok száma
Munkaidő kihasználás
Munkatermelékenység
Munkajövedelem
Bérhányad
Bérrentabilitási mutató
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10. Vállalati erőforrások elemzése: Tárgyi eszközgazdálkodás elemzése
A vállalkozások mindennapi tevékenységeik megvalósításához tárgyi eszközökre van
szükségük, hiszen ezen eszközök nélkül nem lehet termelni. A tárgyi eszközökkel való
gazdálkodás, a tárgyi eszközök hasznosítási módja, kihasználása, hatékonysága jelentősen
befolyásolja a gazdálkodás eredményességét, jövedelmezőségét. A tárgyi eszközök értéke
meghatározó.
A 2000. évi C. törvény szerint tárgyi eszközök olyan materiális vagyontárgyak,
amelyek a gazdálkodó tevékenységét közvetlenül vagy közvetetten, tartósan –legalább egy
éven túl szolgálják-, s ezen idő alatt fokozatosan vesztik el értéküket, valamint a
tenyészállatok. Rendeltetésük többnyire állandó, megtartják eredeti alakjukat, feladatuk a
termelési, az üzemi, az igazgatási és egyéb szociális, jóléti stb. tevékenységekhez igazodik.
Az eszközök tárgyi eszközökhöz való besorolásnál a beszerzési, előállítási költség
mértéke nem játszik szerepet. Egyetlen meghatározó ismérv a használat tartóssága, amelynek
minősítése a vállalkozó feladata. Előfordulhat, hogy ugyanazt a nagy értékű tárgyi eszközt az
egyik vállalatnál forgóeszközök közé sorolják, míg a másik vállalkozónál a tárgyi eszközök
között veszik nyilvántartásba. Más oldalról a tárgyi eszközök közé tartoznak az olyan kis
értékű anyagi eszközök is, amelyek egy éven túl szolgálják a vállalkozás tevékenységét. Ez
utóbbi esetben a 2000. évi C. törvény lehetőséget ad arra, hogy ezen eszközöket a vállalkozó
használatbavételkor egy összegben költségként leírja.
A tárgyi eszközök fogalmából következik, hogy ezek közé csak anyagi, tárgyiasult eszközöket
lehet besorolni, függetlenül attól, hogy azok a tevékenységet közvetlenül vagy közvetve
szolgálják.
A tárgyi eszközöket 2 nagy csoportra lehet osztani:
 Üzembe helyezett
 Üzembe nem helyezett tárgyi eszközökreAz üzembe helyezett tárgyi eszközök csoportjába azokat az eszközöket kell sorolni,
amelyeket rendeltetésszerűn használatba vett a vállalkozó. Az üzembe helyezés feltételeinek
teljesülésekor üzembe helyezési okmányt kell kiállítani. Az okmányon feltüntetett értéken kell
a tárgyi eszközt aktiválni, azaz bruttó értéken állományba venni.
Az üzembe nem helyezett tárgyi eszközök (beruházások) közé a beszerzett, de még
használatba nem vett eszközöket kell sorolni. Ha a tárgyi eszköz használata, rendeltetése a
besorolását követően megváltozik – mert az eszköz a vállalkozás tevékenységét már nem
tartósan szolgálja – az eszközt a készletek közé kell sorolni.
A tárgyi eszközgazdálkodás elemzéséhez a szükséges adatokat különböző nyilvántartások
szolgáltathatják. Ilyenek lehetnek az analitikus nyilvántartások (az eszközök és források egyegy meghatározott csoportjáról szolgáltat mennyiségi és értékadatokat, azonosítási adatok,
nyilvántartási adatok –értékcsökkenési leírás módszere), állományi és érték adatokat), a
szintetikus nyilvántartások (főkönyvi kivonat, amely a vállalkozás összes eszközeiről és
forrásairól szolgáltat összevontan értékbeli adatokat), az éves beszámoló, a teljesítményre
vonatkozó kimutatások, az üzemidő nyilvántartások stb.
A tárgyi eszközgazdálkodás elemzése során a következő 3 fő területet különíthetjük el:
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1. a tárgyi eszközállomány összetételének vizsgálata
2. a tárgyi eszközállomány állagának, használhatóságának elemzése
3. a tárgyi eszközök kapacitás kihasználásának vizsgálata
10.1. A tárgyi eszközök összetételének, állagának, használhatóságának elemzése
Ahogy ez ismert a vállalkozások tárgyi eszközeit többféleképpen csoportosíthatjuk (2000. évi
C. Törvény szerint, feladatok szerint, használatuk szerint, bekerülés módja szerint). Ennek
megfelelően a tárgyi eszközök összetételét szerkezetét is több szempont alapján vizsgálhatjuk.
Leggyakrabban az elemzést a 2000. évi C. Törvény szerinti csoportosításban végezzük:








Ingatlanok
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, gépek járművek
Tenyészállatok
Beruházások, felújítások
Beruházásokra adott előlegek
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A tárgyi eszközök szerkezetét, összetételét egy adott időpontra vonatkoztatva – az éves
beszámoló mérlege alapján december 31. - megoszlási viszonyszámok segítségével
vizsgáljuk. Az, hogy milyen összetétel a kedvező, a vállalkozás sajátosságaitól,
tevékenységétől függ. Az egy adott időpontban elvégzett számítások mellett indokolt lehet
annak a vizsgálata is, hogy hogyan változott a tárgyi eszközállomány összetétele.
Összehasonlítható például a január 1-jei és a december 31-i állomány, de több évet átfogó
számításokat is végezhetünk. A megoszlási viszonyszámok számításán kívül keresni kell azt
is, hogy a vállalkozásnak milyen okai voltak. Illetve, hogy a vállalkozás rövid távú, illetve
stratégiai céljait figyelembe véve mennyire tekinthetők kedvezőnek a változások.
Az összetétel vizsgálata során számszerűsíthetjük az ún. struktúra és az ún. hányad mutatókat.
Az ún. struktúra mutatók azt mutatják meg, hogy mekkora részarányt képviselnek az egyes
tárgyi eszközök a tárgyi eszközökön vagy az összes eszközökön belül. ennek segítségével,
akár a vállalkozás tevékenységének jellegére is lehet következtetni. Összehasonlítás esetén
javasolt hasonló struktúrájú céghez viszonyítani.
Műszaki

berendezés

ek, gépek,

járművek

aránya

(%) 

Műszaki

berendezés
Tárgyi

ek, gépek,

járművek

eszközök

Az ún. hányad mutatók számszerűsítésével meghatározhatjuk a termelés, forgalmazás
gépesítettségének fokát, a járműellátottságot.

Géphányad

(%) 

Gépek
Tárgyi

bruttó

eszközök

értéke
bruttó

értéke

Ezek a mutatók felhasználhatók az azonos szakterületen tevékenykedő vállalkozások
technológiai fejlettségének összehasonlítására.
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A tárgyi eszközállomány állagának, használhatóságának elemzése
A tárgyi eszközök állagának, használhatóságának elemzéséhez meghatározhatjuk a
használhatósági fok és az elhasználódott-sági fok mutatóját.
Használhat

ósági fok (%) 

Elhasználó

dottsági

Tárgyi

eszközök

nettó

értéke

Tárgyi

eszközök

bruttó

értéke

fok (%)  100%

- Használhat

ósági fok

A használhatósági fok mutatóját a tárgyi eszközök csoportjai szerint kell megállapítani és
változását több év átlagában kell vizsgálni. Kedvezőnek tekinthető, ha a mutató minél
közelebb van a 100 százalékhoz. A mutató csökkenése az állag romlására utal, ennek
következtében növekedhet az üzemeltetési, fenntartási költség a vállalkozásnál. A
használhatósági fok mutatója mellett számszerűsíthető még az egyes tárgyi eszközcsoportok
átlagos életkora, illetve a nullára leírt eszközök arányának változása is.
10.2. A tárgyi eszközök kapacitás kihasználásának vizsgálata
A kapacitás az üzemgazdaságtanban egy elméleti teljesítőképességet jelent. Azt a
teljesítményt, amelyet optimális feltételek megléte esetén maximálisan létre lehet hozni az
adott eszközzel. Az elméleti teljesítőképesség nem a valóságos, hanem az ideális
körülmények mellett elérhető teljesítményt fejezi ki. Az elméleti teljesítőképességet általában
nem használják ki teljes mértékben a vállalkozások, de jelentős előnyökkel jár, ha a
kihasználtság megközelíti a 100%-ot.
A vállalkozásokat számos tényező ösztönzi a lehető legjobb kapacitás kihasználására:






A lekötött tőkének jelentős része testesül meg a tárgyi eszközökben.
A kapacitáskihasználás közvetlen kapcsolatban áll a jövedelmezőséggel.
A gyors technikai fejlődéssel együtt jár a nagymérvű erkölcsi elavulás.
Általában korlátozott az új beruházásokra rendelkezésre álló pénzügyi fedezet.
A kihasználatlan kapacitások ún. „passzív költségeket” okoznak.

A kapacitáskihasználás elemzése során a következő területeket vizsgálhatjuk:
 Kapacitáskihasználás vizsgálata értékmutatók alapján
 Műszaki kapacitáskihasználás vizsgálata
 Gazdasági kapacitáskihasználás vizsgálata
Kapacitáskihasználás vizsgálata értékmutatók alapján
A gazdálkodás valamennyi területén alkalmazhatóak az ún. ezer Ft tárgyi eszköz
értékre jutó termelési érték mutatók, melyek elemzése során a mutatók változását vizsgáljuk,
ezért a termelési érték mutatók (6. fejezet) megállapítása során változatlan árakat kell
alkalmaznunk.
E Ft tárgyi

eszköz

értékre

jutó bruttó

termelési

érték



Bruttó
Tárgyi

termelési

eszközök

érték
nettó

értéke
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E Ft tárgyi

eszköz

értékre

Főtevékeny
Főtevékeny

ségben

jutó teljes

termelési

ség termelési

alkalmazot

t tárgyi



érték

érték
eszközök

nettó

értéke

Szokás e mutatókat hatékonyságmutatóknak is nevezni.
Szintén az értékadatok alapján számíthatjuk a tárgyi eszközök rugalmassági mutatóját

Rugalmassá

gi mutató



Tárgyi

eszközök

Termelési

étrékválto

érték vált

zásának

ozásának

% -a

% -a

A mutatóból megállapítható, hogy egy százalékos termelésnövekedés hány százalékos tárgyi
eszközérték növekedéssel jár együtt. A mutató csak egyedileg és nem vállalkozási szinten
számítható valamennyi aktivált eszközfajtára, sőt beruházásokra is. A rugalmassági mutató
mellett számítható a tárgyi eszközök forgási sebessége, ami megmutatja, hogy a tárgyi
eszközök értéke hányszor térül meg az árbevételben a vizsgált időtartam alatt. Ennek a
mutatónak az alkalmazásából hasznos információkhoz juthatunk a vállalkozások tárgyi eszköz
hasznosításával kapcsolatban.
Műszaki kapacitáskihasználás vizsgálata
A vállalkozásoknál a rendelkezésre álló gépek, berendezések általában nem vesznek részt
teljes számban a tevékenység folytatásában, lehetnek olyan gépek, berendezések, amelyek pl.
nem működőképesek, illetve a működőképes gépek sem vesznek részt a termelésben minden
esetben (valamilyen ok miatt nem üzemelnek. Ez alapján beszélhetünk rendelkezésre álló,
üzemképes és üzemelő gépekről. A következő mutatószámok fontos információkat
szolgáltathatnak a kapacitás kihasználásról.
Üzemképess

égi mutató

üzemképes

(%) 

rendelekzé

M űűköd

gépek

aránya

gépek,

sre álló gépek,
m űűköd

(%) 
üzemképes

Teljes

gépfelhasz

nálási

mutató

gépfelhasz

nálási

mutató

gépek,

(%)  üzemképess

ek száma

száma

berendezés

gépek

sre álló gépek,
égi mutató

ek száma

berendezés

gépek

m űűköd

(%) 
rendelkezé

Teljes

berendezés

ek száma

száma
berendezés

x m űűköd

ek száma

gépek

aránya

A kapacitáskihasználás során alkalmazott mutatókat tárgyi eszköz csoportonként állapítjuk
meg, az adatokat pedig analitikus nyilvántartásból nyerhetjük. Ezek az eszközök viszonylag
nagy értékűek, tőkelekötésük jelentős pénzügyi terhet jelent, ezért fontos a gépenkénti
vizsgálat is. A változás vizsgálatán kívül a változáshoz vezető okok vizsgálata, feltárása is
szükséges. A kapacitás kihasználást meghatározza a rendelkezésre álló eszközállomány és az
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egységnyi eszközre jutó naptári időalap. A kapacitáskihasználás általánosan a termelés és a
kapacitás viszonyát mutatja be.
Kapacitásk

Kapacitásk

ihasználás

termelésre

fordított

ihasználás

(%) 

Termelés
Kapacitás

(%) 
idő (óra) x egy óra alatt gyártott t

elméleti

időalapj

(óra) x kapacitásn

ermékmenny

orma

iség (db/óra)

(db/óra)

Az elméleti időalap a maximálisan teljesíthető, órák számát jelenti. Egy gép elméleti
időalapját a következő összefüggés segítségével számíthatunk ki:
(365 nap x 3 műszak x 8 óra/műszak) - 1 gépre jutó karbantartási, javítási óra.
Az időszak naptári időalapjából a termelés szempontjából hasznos időalapot kell figyelembe
venni – javítási, karbantartási időt nem –. Ennek nagysága függ a vállalkozás
tevékenységének sajátosságaitól.
Tehát a kapacitáskihasználás két részre bontható az időalap (extenzív) és a kapacitásnorma –
optimális feltételek esetén egy óra alatt elérhető teljesítmény- (intenzív) kihasználásra.
Hasznos időalap kihasználás vizsgálata, az extenzív kihasználás. Ezt a maximális időalapot a
gépek, eszközök által ténylegesen teljesített munkaórával, gépórával elemezhetjük, az alábbi
összefüggés alapján.
Extenzív

kihasználá

s % 

termelésre

fordított
naptári

(teljesíte

hasznos

tt) órák száma

id ődőal

A mutató alakulását befolyásoló tényezők többek között a munkarend, az átlagos
műszakszám, a karbantartáshoz szükséges idő, az állásidő stb. A tényezők kedvező változása
javítja a kapacitáskihasználást.
A kapacitásnorma kihasználása (intenzív kihasználás), azokon a területeken,
teljesítménykövetelményeket írnak elő. A jellemző mutatók emelkedését tekintjük
kedvezőnek, ami elérhető pl. műszaki fejlesztéssel, jobb munkaszervezéssel, szaktudás
növeléssel.
Intenzív

kihasználá

s (%) 

Egy órára

jutó fajlagos
Kapacitásn

teljesítm
orma

ény (db/óra)

(db/óra)

Ha a mutatók javulnak kedvezően befolyásolják a kapacitáskihasználást. Az előzőekben
tárgyalt mutatószámokat és összefüggéseiket a 10.1. ábra szemlélteti.
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10.1. ábra: A kapacitáskihasználás mutatószámai
Forrás: Birher et al. (2006), 461. o.
Gazdasági kapacitáskihasználás vizsgálata
A vállalkozásoknál a műszaki kapacitáskihasználás növelése nem lehet öncél, abban az
esetben tekinthetjük azt kedvezőnek, ha a műszaki kapacitáskihasználás növekedésével a
gazdasági kapacitáskihasználás is növekszik. A gazdasági kapacitás kihasználás során a
meglévő kapacitás kihasználás jövedelemtermelő képességre gyakorolt hatását vizsgáljuk.
Kiszámítható, hogy mennyi volt a költsége a kihasználatlan kapacitásnak (passzív költség).
Összefoglalás
A vállalkozásoknak tevékenységeik folytatásához különböző erőforrásokra (munkaerő, tárgyi
eszközök, készletek stb.) van szükségük. A vállalkozások mindennapi tevékenységeik
megvalósításához tárgyi eszközökre van szükségük, hiszen ezen eszközök nélkül nem lehet
termelni. A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás, a tárgyi eszközök hasznosítási módja,
kihasználása, hatékonysága jelentősen befolyásolja a gazdálkodás eredményességét,
jövedelmezőségét. Ezért elemzésével fontos információkat szolgáltathatunk a vállalkozások
döntéshozó számára. A fejezetben összefoglalásra kerültek a tárgyi eszközök elemzésével
kapcsolatos ismeretek, elemzési módszerek.
Ellenőrző kérdések:
1.
A tárgyi eszközök szerepe a vállalkozások életében.
2.
A tárgyi eszközök elemzési lehetőségei, alkalmazott módszerei
Kompetenciát fejlesztő kérdések:
1.
Milyen módszerekkel végezhető el a tárgyi eszközgazdálkodás elemzése?
2.
Milyen területei vannak a tárgyi eszközök elemzésének?
3.
Hogyan elemezhető a tárgyi eszközök kapacitáskihasználása?
Terminológiai szótár
Tárgyi eszközök
Használhatósági fog
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Elhasználódottsági fok
Műszaki kapacitás kihasználás
Extenzív kihasználás
Intenzív kihasználás
Gazdasági kapacitás kihasználás
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11. Vállalati erőforrások elemzése: Forgóeszköz gazdálkodás elemzése
Ismert, hogy a vállalatba beáramló inputokat abból a szempontból, hogy a termelés
folyamatában milyen szerepet töltenek be, kettő nagy csoportra oszthatjuk; befektetett
eszközökre és forgóeszközökre. A forgóeszközök, a vállalat azon eszközei, amelyek a
vállalkozási tevékenységben (a termelési folyamatban) egy évnél rövidebb ideig (nem
tartósan), eredeti megjelenési formájukat elvesztve, vagy megtartva azt, vesznek részt. A
termelési folyamat során értékük teljes egészében átmegy az új termék értékébe.
A hatályos Számviteli törvény forgóeszközöket megjelenési formájuk szerint csoportosítja.
Ennek megfelelően a vagyon mérlegben az alábbi csoportosítás szerepel:
1. Készletek
- Anyagok
- Befejezetlen termelés és félkész termékek
- Növendék, hízó és egyéb állatok
- Áruk
- Készletre adott előlegek
- Késztermékek
2. Követelések
3. Értékpapírok
4. Pénzeszközök
A forgóeszközök különböző, előzőekben feltüntetett megjelenési formái, igazolják a
forgóeszközök definíciójának egyes elemeit, pl. eredeti megjelenési formájukat elvesztik,
vagy megtartják. A megjelenési formák azonban arra is utalnak, hogy a termelési folyamat
során a forgóeszközök alakváltozáson mennek keresztül. A Számviteli törvény egyértelműen
definiálja és értelmezi az egyes csoportokat, azokat tovább részletezi. A következőkben csak
azokat a kérdéseket tárgyaljuk, amelyek a forgóeszközökkel való gazdálkodás szempontjából
is fontosak és ezért elemzésük eredményei fontos következtetések levonását teszik lehetővé,
segítve a forgóeszközökkel való gazdálkodás hatékonyságának javítását is.
11.1. A forgóeszközökkel való gazdálkodás főbb összefüggései
Ismereteink alapján tudjuk, hogy a hogy a termelési folyamat nem egyéb, mint a
forgóeszközök körforgásának folyamatos ismétlődése, függetlenül attól, hogy terméket vagy
szolgáltatást előállító termelési folyamatról van. Az is belátható, hogy a forgóeszközök
állományának nagysága, struktúrája termelési folyamatfüggő is. Ebből következik, hogy egy
vállalat vagyonstruktúráját, így a forgóeszközök összetételét is befolyásolja, hogy mi a
vállalat profilja, azaz, hogy milyen vállalakozási tevékenységet folytat (11.1. táblázat).
A táblázat adatai jól érzékeltetik az eszközök, ezen belül a forgóeszközök, és annak
struktúráját a vállalkozási tevékenység függvényében. A terméket előállító vállalatok, ipari
terméket gyártó és a mezőgazdasági vállalat estében a forgóeszközök részaránya az összes
eszközön belül 85,6% illetve 66,5%. A szolgáltatást nyújtó vállalatok esetében a
forgóeszközök részaránya 6,2% illetve 23,6%. Az ágazati sajátosságok ismeretében a vagyon
strukturális megoszlása nem lehet meglepő számunkra. A gazdasági tényadatok azt is
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alátámasztják, hogy az értékpapírok a forgóeszközök körfogásának nem elemei. E
forgóeszköz számviteli kategória. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a gazdálkodásban
11.1. táblázat: A vállalati típusok vagyonstruktúrája
Ipari
terméket
gyártó
vállalat

Megnevezés

A/Befektetett eszközök

Mezőgazdasági
vállalat

Szolgáltató vállalat
Gyógy szálloda
%

Kereskedelmi vállalat

13,7

32.2

93,8

75,7

B/Forgóeszközök
85,9
1,9
I. Készletek
97,7
II. Követelések
III. Értékpapírok
0,4
IV. Pénzeszközök
100,0
Forgóeszközök összesen
C/Aktív időbeli elhatárolások
0,4
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
100,0
MÉRLEG FŐÖSSZEG*
97
(milliárd Ft)
Forrás: Pupos, 2011.
*
Az üzleti titoktartás miatt kerekített összegek

66,5
72,1
22,1
5,8
100,0
1,3
100,0

6,2
4,1
16,6
79,3
100,0
0,2
100,0

23,6
74,6
23,8
1,6
100,0
0,7
100,0

0,24

5,2

1,1

betöltött szerepük – adott esetben – ne lenne fontos. A gyógy szálloda kiugróan magas
pénzeszközeinek aránya a termelési folyamat sajátosságaival magyarázható. A termelési
folyamat hossza rövid, amit az átlagos tartózkodási idő számszerűsít (3,2 nap).
A forgóeszközökkel való gazdálkodás színvonala jelentős mértékben befolyásolja az
erőforrásokkal való gazdálkodás hatékonyságát, a termelés jövedelmezőségét is. A
forgóeszközök körforgáshoz, illetve annak egyes elemeihez kapcsolódóan hozott döntések
alakítják és egyben meg is határozzák a körfogás gazdasági terheit és forrásigényét is. Hogy a
forgóeszközök állományának nagysága sok, vagy kevés, az önmagában nem dönthető el, hisz
az adott termelési folyamat sajátosságai ezt alapvetően meghatározzák.
A forgóeszközök szintjének kifejezésére használt mutatók az alábbiak:

F sz int 

FE
ÖE

vagy

F sz int 

FE
ÁB

ahol: FE: forgóeszközök értéke
ÖE: összes eszközérték
ÁB: árbevétel
Fszint: forgóeszközök szintje
Fontos kérdés, hogy a forgóeszköz színt alakulása, hogy befolyásolja a vállalat hozamát és
kockázatát? A kockázat és az elvárt hozam közötti kapcsolat alapján az alábbi két lehetséges
eset állhat fenn:
a/ ha kisebb a kockázat, kisebb az elvárt hozam is,
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vagy
b/ a rövidebb időtávra vonatkozó befektetések kockázata
kisebb, mint a hosszú távra szólóké.
Ha elfogadjuk e megállapításokat és azok valóban igazak, akkor ebből következik, hogy az
értékesítés bármely szintjén, a nagyobb Fszint mutatóval bíró vállalatok hozama és kockázata
kisebb, mint az alacsonyabb Fszint mutató mellett. Tehát e vállalatok hozama, de kockázata is
kisebb.
Ha egy vállalat többet fektet be forgóeszközökbe, feltételezhetően nagyobb lesz a
készletszintje, de jobban ki tudja szolgálni a piaci megrendelőket, és ha a partnerek
megbízhatóak, több lesz a pénze is, így fizetési kötelezettségeinek eleget tud tenni, a
körforgás ideje csökken stb., azaz javul a likviditási helyzete. Ez azonban csak az egyik
megközelítési mód. A forgóeszközök egyes elemei – pl. pénzeszközök, forgatási célú
értékpapírok – ugyanakkor alacsony hozamot adnak. A vázolt feltételek esetén a vállalat
többet fektet be valóban likvid eszközökbe, ugyanakkor ezzel rontja jövedelemtermelő
képességét.
Ha a lehetséges másik esetet vizsgáljuk – keveset fektet be forgóeszközökbe - megállapítható,
hogy éppen fordított helyzettel állunk szembe. Növekedhet a vállalat jövedelme, de nagyobb
lesz a kockázata is.
A forgóeszközök optimális szintjének meghatározása a kapcsolódó költségek
számszerűsítésén alapul. Az elemzés tárgya ebben az esetben az adott F szint mutató mellett a
költségek számszerűsítése, tehát, hogy mennyibe kerül az adott szint fenntartása (11.1. ábra).
Ebből a szempontból a költségek kettő csoportra bonthatók:
a/ a likviditás költsége és
b/ a likviditás hiányának költsége.

ÖSSZES KÖLTSÉG
Likviditás
KÖLTSÉGE

LIKVIDITÁS
HIÁNYÁNAK
KÖLTSÉGE

Optimális

Fszint

Fszint

(%)

11.1. ábra: A forgóeszközök szintjének hatása a költségek alakulására
Forrás: Szerző saját munkája
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A grafikonok lefutása alapján az állapítható meg, hogy ha egy vállalat többet fektet be
forgóeszközökbe, akkor növekszik a likviditás, de csökken a likviditás hiányából eredő
költség. Ellenkező esetben viszont csökken a likviditás költsége, de nőni fog a likviditás
hiányából adódó költség. A forgóeszközök optimális szintjének meghatározása tehát – az
elméleti modellt alapul véve - azon elv alapján történhet, amely a két költség együttes
összegének minimalizálását teszi lehetővé
A fenti kívánalom biztosítása nem könnyű feladat, mivel a forgóeszközök csoportjai – ahogy
ezt az előzőek alapján már ismerjük - nem homogén elemekből áll. Ebből eredően az egyes
alkotó elemek optimális szintjének meghatározása jelenti a konkrét feladatot.
Az egyes forgóeszköz csoportok esetében az elemzéssorán, feltárható;
Készletek vonatkozásában:
 a készletek összetétele, havonkénti bontásban,
 az átlagos készletérték, a szórás, a relatív hiba,
 számszerűsíthetők a kapcsolódó hatékonysági mutatók.
Egy iparvállalat készletállományának alakulását szemlélteti a 11.2. ábra.

3000000

E FT

2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

HÓNAP
KÉSZLETEK

ÁTLAGOS KÉSZLETÉRTÉK

11.2. ábra: A készletek állományának alakulása
Forrás: Pupos, 2011

A követelésállomány vonatkozásában
 a követelésállomány összetétele, havonkénti bontásban,
 az átlagos követelésállomány, a szórás, a relatív hiba,
 a vevőállomány kor szerinti összetétele (ez a kimutatás választ ad arra, hogy a
követelésállományból mekkora összegek, milyen részaránnyal, milyen hosszú
időtartam alatt nem folytak be),
 számszerűsíthetők a kapcsolódó hatékonysági mutatók.
Egy gyógy szálloda követelésállományának alakulást a 11.3. ábra szemlélteti.
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11.3. ábra: Egy gyógy szálloda követelésállományának és kapacitáskihasználásának
alakulása
Forrás: Pupos, 2011.

A pénzeszközállomány vonatkozásban
 a pénzeszközállomány összetétele, havonkénti bontásban,
 a pénzeszközállomány havonkénti alakulása, átlagos pénzeszközállomány, a
szórás, a relatív hiba,
A jelentkező tendenciák szintén szoros kapcsolatban vannak a vállalt profiljával. E
sajátosságok követhetők nyomon a 11.4. és 11.5. ábrákon.

11.4. ábra: A pénzeszközállomány alakulása a gyógy szállodában
Forrás: Pupos, 2011.
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11.5. ábra: A pénzeszközállomány alakulása egy ipari terméket gyártó vállalatnál
Forrás: Pupos, 2011

11.2. A forgóeszköz gazdálkodás hatékonyságának elemzése
Az egyes forgóeszközökre jellemző tendenciák mögött – a termelési folyamat sajátosságai
mellett – mindig ott kell, hogy legyenek azok az okok is, amelyek a velük való gazdálkodás
színvonalával vannak összefüggésben. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy elfordulnak olyan
esetek is, amikor a jelentkező tendenciák nem minden esetben igazolják pontosan az elméleti
összefüggéseket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a feltárt ok-okozati összefüggések nem
érvényesülnek. Vajon hogyan keresnénk meg a kedvezőtlen tendencia okait, ha nem tudjuk,
hogy mit kell keresnünk? Ami fontos, hogy a gazdálkodás gyakorlatában – érthető módon –
az elmelétei összefüggések a legtöbb esetben nem jelennek meg olyan tisztán, hogy azok
egyértelműen felismerhetők lennének. Az okok feltárásában segítenek a különböző
hatékonysági mutatók.
A mutatók egyik csoportja azt méri, hogy a vállalat milyen hatékonyan használja a birtokában
lévő eszközöket, hogy forgótőke menedzsmentje megfelel-e az elvárásoknak (Lásd:
részletesen a 14. fejezetet). Ezeket a mutatókat a vállalat aktivitási, tevékenységi rátáinak is
nevezik.

Eszközarányos forgalom =

NÁB
ÖE

ahol

NÁB: Nettó árbevétel
ÖE: Összes eszközérték
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A lekötött tőke hatékonysága =

NÁB
LT

ahol

LT: Lekötött tőke

A hatékonysági ráták közül a forgótőke-gazdálkodáshoz kapcsolódóan a készletekkel és a
követelésekkel való gazdálkodás hatékonysági mutatóit kell megemlíteni.
A készletekkel való gazdálkodás hatékonyságának javítására több elvi lehetőség is kínálkozik.
Egyfelől csökkenthetjük azt az időt, amely idő alatt a beszerzett eszközökből eladott áru
lesz, azaz gyorsíthatjuk a forgalmi és termelési folyamatot. Röviden: a készletek forgási
sebességét növeljük.
Másfelől csökkenthetjük a készletekben lekötött tőkerészt, illetve készletszintet a teljes
forgalomhoz viszonyítva. Az előző esetben javítjuk az anyagigényességet, a másodikban
relatív anyagmegtakarítást érünk el.
A készletek fontos mérőszáma egy adott időszak átlagos készletállománya. Az átlagos
készállomány számszerűsítéséhez kronologikus átlagkészletet kell számítani. A készletek
forgási sebességét kifejezhetjük: a fordulatok számával és a forgási idővel.
A forgási idő: a készletek teljes körforgásához (egy körforgás: amennyi idő alatt a
készletekre fordított pénzösszegből újra pénz lesz a késztermék eladása révén) szükséges
napok számának megadása révén.
A fordulatok száma: annak megadásával, hogy az adott időszakban hány teljes körforgásra
kerül sor.
A fenti két mutató értelmezése a szakirodalomban általánosan elfogadott, de véleményem
szerint nem helyes. A forgási idő nem a körforgás – működési ciklus – időszükségletét
számszerűsíti. Arról van ugyanis szó, hogy a termelés adott feltételei között, a vállalat hány
nap forgalmának állományértékével megegyező készletérték mellett realizálta az időtáv
forgalmát. A fordulatok száma nem abszolút mutatószám, nem a teljes körforgás számát adja,
pontosabban így nem lehet értelmezni. Relatív mutató, ennek segítésével tudjuk
számszerűsíteni a forgási időt és arra alkalmas, hogy az időbeni változásokat, a tendenciák
alakulását jellemezzük.
A forgási időt (napokban) megkaphatjuk:
- Az adott időszak átlagos készlet-állományát elosztjuk az egy napra eső forgalommal.
- Az időegység (negyedév, év) napjainak számát elosztjuk a fordulatok számával.
A fordulatok számát (dimenzió nélküli számként) megkapjuk:
- Az adott időszak forgalmát elosztjuk az időszak átlagos készlet-állományával.
- Az adott időszak napjainak számát elosztjuk egy körforgás napokban mért
időtartamával (azaz a forgási idővel).
A készletgazdálkodás akkor javul, ha a fordulatok száma nő és a forgási idő csökken, és akkor
romlik, ha a fordulatok száma csökken és a forgási idő nő.
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Amennyiben a forgási idő vagy a fordulatok száma ismert, az átlagos forgóeszköz-állomány is
meghatározható a forgalom és a forgási idő szorzataként, vagy a forgalom és a fordulatok
számának hányadosaként.
Forgások száma =

Forgalom
Átlagos

készletért

ék

Forgalom lehet: Anyagfelhasználás, árbevétel, értékesítés közvetlen
költsége
Forgási idő =

Id ő sza k napjainak
Forgások

száma

száma

vagy
Forgási idő =

Átlagos

készletért

ék * Id ő szak napjainak

száma



Forgalom

A vevőállomány hatékonysági mutatói:
Vevői követelések forgási sebessége =

NÁB
KÖV

ahol

KÖV. Átlagos vevői követelésállomány
KÖV

Vevői követelések behajtásának ideje =

NÁB / nap

Szállítói tartozás rendezésének ideje =

SZT
ENJB

ahol

SZT: Szállítói tartozás
ENJB: Egy napi beszerzés

A mutatók a vállalat kintlévőségeit illetően azt fejezi ki, hogy a vállalt mennyire eredményes
követelésállományának pénzügyi realizálásában. Az iparvállalatra vonatkozóan a kapcsolódó
fontosabb értékeket a 11.6. ábra szemlélteti. A követelésállomány átfutási ideje, a havi
állományadatok alapján számított átlaggal számolva 51 nap, csak a mérlegben szereplő adatok
alapján viszont 61,6 nap. Az eltérés szintén felhívja a figyelmet, a csak mérlegadatok alapján
számított mutatószámok hiányosságaira.
Összefoglalás
A forgóeszközökkel való gazdálkádás a vállalat hozamára nagymértékben hat. Fontos kérdés
tehát, a forgóeszközökkel való gazdálkodás színvonalának alakulása. Meg kell határozni tehát
a forgóeszközök optimális szintjét (Fszint ). Az optimális szint a termelési sajátosságok
függvénye is lesz. Mivel az optimális Fszint a forgóeszközök teljes állományát méri, annak
aggregált mutatója, szükséges külö-külön az egyes forgóeszközelemk szintjének az
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11.6. ábra: Egy iparvállalat értékesítésének és követelésállományának alakulása
Forrás: Pupos, 2011.

optimalizálása is. E szintek meghatározásához, a kedvező vagy kedvezőtlen tendenciák
feltárásházo nyújtanak segíytséget a forgóeszköz gazdálkodás hatékonyságát számszerűsítő
mutatók is. az optimális szint az elemek szintjén is számszerűsíteni.
Ellenőrző kérdések:
1) Sorolja fel a forgóeszközök csoportajit megjelenési formájuk alapján!
2) Értelmezze az Fszint –et?
3) Milyen szempontokat venne figyelembe az optimális F szint meghatározásánál.
4) Sorolja fel a készletgazdálkodás hatékonysági mutatóit.
5) Sorolja fel a vevőállomány hatékonysági mutatóit?
Kompetenciát fejlesztő kérdések:
1) Hozzon példát a forgóeszközök összetételére, és magyarázza meg az összetétel
struktúráját (Csak növénytermesztéssel foglalkozó vállalat).
2) Hozzon példát a forgóeszközök összetételére, és magyarázza meg az összetétel
struktúráját (Csak állattenyésztéssel – tehnészettel - foglalkozó vállalat).
3) Magyarázza meg egy brojler hizlalással és egy tejtermelő tehenészettel foglalkozó
vállalt forgóeszközállomány struktúrájában fennálló különsgéket?
Forrásmunkák jegyzéke
Pupos T.(2001): Forgótőke-gazdálkodás.Szaktudás Kiadó Ház, Budapest.
Pupos T. (A forgóeszközök. In.: Nábrádi A.-Pupos T.-Takácsné György K. szerk.
Mezőgazdasági üzemtan I. Szaktudás Kiadó ház, Budapest. 60-80.pp.
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A lekötött tőke hatékonysága
A forgások száma
A forgási idő
Vevői követelések forgási sebessége
Vevői követelések behajtásának ideje
Szállítói tartozás rendezésének ideje

119

12. Vállalati innovációs tevékenység elemzése
A fejezetben röviden ismertetésre kerül az innováció fogalma, az innovációnak a szerepe a
vállalati működésben, valamint bemutatásra kerülnek az innováció elemzési lehetőségei. Az
innovációs tevékenységgel szoros kapcsolatban van az intellektuális tőke, ezért röviden
bemutatásra kerülnek az intellektuális tőkeértékelési lehetőségei is.
12.1. Az innováció elemzésének alapjai
Az innováció fogalmából az is következik, hogy az innovációs tevékenység elemzése nagyon
komplex tevékenység és szinte a vállalkozás minden területét érintheti. Ugyanakkor azt is
meg kell állapítani, hogy éppen ez teszi nehézzé az elemzést, a fő hatótényezők
megállapítását. A célokra és a tényleges hatásokra irányuló vizsgálatok értékes információt
nyújthatnak a vállalkozások innovációs tevékenységéről. Problémát okozhat a hatások
értékelésében, hogy azok esetleg korábbi innovációk hatásai is lehetnek, illetve jelentős
kölcsönhatások alakulhatnak ki az egyes innovációs tevékenységek között is. A
kölcsönhatások azoktól a bekövetkező egyéb változásoktól is függhetnek, amelyek segítik az
innovációt, például a termék-innovációk sikere nagymértékben függhet a marketingkezdeményezésekkel elindított termékfejlesztéstől. Hasonlóképpen, az eljárás-innováció
hatása a szervezési, szervezeti változásokon is múlhat, attól függően, hogy használják-e az új
eljárásokat.
Az elemzés során azt kell vizsgálni, hogy adott vállalkozásnál hogyan hat az innováció a
vállalkozás összteljesítményére, eredményességre. Peter F. Drucker (1993) szerint, aki egy
könyvet szentelt az innováció és a vállalkozás kapcsolatának vizsgálatára, „az innováció nem más,
mint az erőforrásokból nyerhető nyereség megváltoztatása, s ez által a fogyasztói igények
tökéletesebb kielégítése.”
Vizsgálni lehet, hogyan alakul az új vagy jelentősen megújított termékek összforgalom
arányában kifejezett forgalma, amely mutató fontos információt nyújthat a vizsgált
vállalkozás innovációs képességének fokáról. Ehhez kapcsolható a K+F költségek és az
értékesítési bevétel aránya mutató, valamint az exportnak az értékesítésen belüli aránya
mutató.
Fontos az innováció költségekre gyakorolt hatásának a mérése is. Vizsgálni kell, hogy a
megvalósított innováció költségnövekedéshez vagy -csökkenéshez vezetett-e. A vizsgálatok
kiterjedhetnek az egyedi költségekre, az anyagköltségben bekövetkezett változásokra,
valamint az energia- vagy munkaerőköltségekre is.
Vizsgálható az innovációnak a termelékenységre gyakorolt hatása is, vagyis az, hogy az
innováció javította-e a hatékonyságot. Ezek részletes vizsgálata több különálló elemzést
igényel, melyekhez a cég más gazdasági adatait is fel kell használni.
Célszerű az innováció kapcsán azt is vizsgálni, hogy a cég piacvezető vagy piackövető, illetve
hogy a cég innovációs tevékenysége elsősorban a K+F vagy a technológia által vezérelt,
esetleg a piac által gerjesztett, és hogy a vállalati innovációk integráltak-e különböző más
üzleti tevékenységeken keresztül. Ebből a szempontból ki lehet mutatni, hogy a K+F
költségek milyen arányt képviselnek az új termék vagy eljárás összes költségén belül.
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Azoknál a cégeknél, amelyek növelték a termelékenységüket és a teljesítményüket, az
innovációs tevékenység mérhető az immateriális javak értékének a változásával és az
információs technológia fejlődésével. Ez utóbbiak összességükben mérhetők a vállalkozás
intellektuális tőkéje értékének a változásával is. Az intellektuális tőke 3 részből tevődik össze:
szervezeti tőke, kapcsolati tőke és a humántőke. (12.1. ábra) Az innováció definíciójánál
leírtakból is látható, hogy mindhárom összetevő nagyon jelentős hatást gyakorolhat a
vállalkozás innovációs tevékenységére. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy az intellektuális
tőke mérése nem egyszerű dolog, de napjainkig számtalan mérési próbálkozással
találkozhatunk a szakirodalomban. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a tudás és az
információ vállalati szinten is egyre nagyobb szereppel bír a formálódó tudásalapú
gazdaságban. Egyre több elemzés készül arról, hogy a hatékonyabb információ- és
tudásmenedzsmenttel rendelkező vállalatok jobb teljesítmény nyújtására képesek. Az
immateriális javakba (az intellektuális tőkébe) történő befektetések lehetőséget teremthetnek a
termelési kapacitásokba történő további befektetésekhez.

12.1. ábra: A vállalati érték összetevői
Forrás: saját szerkesztés (Roos, 2003) alapján

Az elemzés során nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a vállalatok életében vannak olyan
időszakok, amikor alapvetően innovatívak, mert erre van szükségük és van, amikor e nélkül is
eredményesek tudnak lenni. A vállalati életpálya elején, tudástranszfer fázisban valószínűleg
elsősorban a termék- és folyamat innovációk valósulnak meg, a bevezetési szakaszban nyilván
a marketing innovációkra koncentrál a cég, a növekedés és az érettség fázisban főként a
szervezési innovációk kerülnek előtérbe. Ugyanakkor bármely fázisban előfordulhat a négy
típus közül bármelyik. Az életgörbe kezdeti szakaszában inkább radikális innovációk
történnek, ezeket később felválthatják az inkrementális újítások. A telítődés és a hanyatlás
már nem innovatív szakasz a cég életében – hacsak nem indul elölről az egész ciklus.
Az elemzés során foglalkozni kell az innovációs tevékenységet akadályozó tényezőkkel is.
Ezek lehetnek gazdasági tényezők, mint például a magas költségek, vagy a kereslet hiánya,
lehetnek vállalkozási tényezők, mint például szakértői személyzet vagy tudás hiánya/
elégtelensége, és lehetnek törvényi tényezők, mint például a túlszabályozás és túladóztatás.
Az innováció akadályainak a feltárása számos olyan ismerettel szolgálhat, amelyek a
vállalkozás innováció-politikája szempontjából fontosak lehetnek. A KKV-k fontos
akadályként azonosíthatják az innovációs befektetésekhez szükséges pénzügyi források
hiányát. A vállalkozások tarthatnak azon új termékek iránti kereslet elmaradásától,
amelyekhez érdemi innovációt kellene végrehajtaniuk. Előfordulhat, hogy a vállalkozásnak
képzettebb munkaerőre lenne szüksége, hogy részt vehessen innovációs tevékenységben, vagy
az is fékezheti innovációs aktivitását, hogy képtelen összeválogatni a feladatra alkalmas
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személyi állományt. Az innovációnak különösen erős gátja lehet az infrastruktúra hiánya.
Előfordulhat, hogy a vállalkozás nem rendelkezik a szükséges technológiák ismeretével, vagy
az is, hogy képtelen a piacon megfelelő projekttársakat találni innovációja megvalósítására.
12.2. Az innováció elemzése a vállalati életciklus modell segítségével
A vállalati innováció hosszú távra meghatározza a vállalat fejlődését, illetve a vállalati működés
fenntarthatóságát. A napjainkban alkalmazott költségtervezési módszerek rendszerint azt
vizsgálják, hogy egy meghatározott időszakban (gazdasági évben) a költségek hogyan
viszonyulnak a bevételekhez, azaz a vállalat profitelvárásai teljesíthetők-e. Az innováció
eredményességének vizsgálatához általában nem elegendő egy rövid időszak vizsgálata, mert
annak általában hosszabb időszakra vonatkozó kihatásai vannak. Az életciklus-elemzés, illetve az
életciklus költségelemzés figyelembe veszi a teljes életciklus alatt keletkező bevételeket és
költségeket is, vagyis az életciklus alatt keletkező nyereségeket vizsgálja. Az életciklus
költségelemzés hosszú távra vetíti előre az adott projekt pénzáramait. A hosszú távú előrejelzés
pontosságát érzékenységvizsgálatokkal és kiegészítő hatástanulmányok készítésével lehet
növelni. Az életciklus-elemzés és tervezés a projektek pénzügyi sikerességének alapja, ezért a
vállalkozások számára a teljes életciklus alatt fontos a pénzáramok folyamatos menedzsmentje.
Az innováció egy hosszú távú kockázatos befektetésnek is tekinthető, azaz minél
bizonytalansága, annál nagyobb lehet a merőben új termékkel elérhető potenciális
sikeres innovációnak hozzáadott értéket kell teremtenie. Az elemzésnek az
tevékenység sikerességének pénzügyi előrejelzésére kell irányulnia. Ilyen típusú
elvégzéséhez általában hosszabb idősorokra van szükség.

nagyobb a
haszon. A
innovációs
elemzések

Ha komplexen akarjuk vizsgálni az innovációs tevékenység eredményességét, akkor a vállalati
jövedelmezőségét célszerű a középpontba helyezni, és azt vizsgálni a meghatározott idő alatt.
Ehhez fel lehet használni a vállalat jövedelemtermelő képességét, amely megmutatja, hogy a
vállalkozás az alaptevékenységével mekkora jövedelmet képes előállítani. Változó bázisú
dinamikus viszonyszámok (láncviszonyszámok) használatával vizsgálni lehet a jövedelmezőség
ütemének az adott időszak alatti változását. Mindehhez hozzákapcsolható a K+F ráfordítások
változása. A mutatók segítségével meghatározható az adatokban mutatkozó ciklikusság. Az így
kapott értékek összehasonlíthatók az ágazat más vállalatainak adataival, amely segítséget nyújt
annak meghatározásához, hogy létezik-e egy általános iparági innovációs ciklus és a vizsgált
vállalkozás hogyan illeszkedik ezekhez a ciklusokhoz. Az adatokat ábrázolva megállapítható,
hogy léteznek-e a vállalatoknál ciklusok. Ha ilyen illeszkedés, egyezőség az ágazat más
vállalataival nem mutatható ki, akkor az állapítható meg, hogy a vizsgált vállalkozás saját
innovációs ciklust követ. Az ábrázolt adatokból az is kiderülhet, hogy ciklusok egyáltalán nem
állapíthatók meg.
Az innováció megtérülésének vizsgálatához használható mutató lehet a K+F ráfordítás árbevétel
arányos megtérülése:

K  F árbevétel

arányos

megtérülés

e

K  F ráfordítás
Értékesíté

s árbevétel

Ezen túlmenően vizsgálható, hogy az árbevétel arányos működési jövedelmezőség és a K+F
ráfordítás árbevétel arányos megtérülése között van-e összefüggés. Ebben az esetben is van
lehetőség iparági összehasonlításra is, ami annak eldöntésében nyújthat segítséget, hogy az
122

összefüggés különbözik-e az iparág más vállalataihoz, esetleg az iparági átlaghoz viszonyítva.
A kapott mutató értékeket ábrázolva megállapítható, hogy a két mutató milyen tendenciát
követ. Amennyiben a megállapított tendencia indokolja, korrelációszámítás segítségével
meghatározható a két mutató között összefüggés szorossága is.
Ezek az elemzések csak akkor alkalmazhatók, ha kellően hosszú (legalább 10 éves) adatsorral
rendelkezünk a vállalatra vonatkozóan. Az elemzésnek alapvető jelentősége inkább a
benchmarkingban van, vagyis a más vállalatokkal történő összehasonlításban. Az elemzéssel
inkább tendenciákat, és nem speciális innovációs mutatókat tudunk meghatározni.
12.3. Az intellektuális tőke értéke meghatározási lehetőségei
Az intellektuális tőkének az innovációban betöltött szerepe megkérdőjelezhetetlen. Az
intellektuális tőke értékének a meghatározásával nagyon sokan foglalkoztak, ennek ellenére
általánosan elfogadott értékelési módszere még nem áll rendelkezésre. Az intellektuális tőke
mérésére alkalmazott módszerek között számos közös vonás figyelhető meg. Minden mérési
rendszer erősen kötődik a szervezet stratégiájához, és szituáció-, illetve vállalat specifikus.
Mindegyik mutatószámrendszer a vállalati stratégia megvalósításának eszköze, és a jövőkép
akciókká fordításában játszik szerepet. A modellek azt hangsúlyozzák, hogy a valódi érték
abban az információközlésben rejlik, amit a menedzsment nyújt a szervezet külső és belső
érintettjei számára az intellektuális tőkéről, és azon adottságairól, amely hozzájárul a jövőbeli
sikerhez. Ilyenek lehetnek például az alkalmazottak kompetenciájának, a szervezeti
folyamatok hatékonyságának, a vevők elégedettségének mérése. Az intellektuális tőke mérési
módszerei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hozzáadott gazdasági érték (EVA)
Hozzáadott piaci érték (MVA)
Tobin Q–arány
Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám rendszer (BSC)
Skandia Navigátor
IC-index
IC-audit
Immateriális javak monitora
Baruch Lev módszere az intellektuális tőke meghatározására
Reálopciók elmélete

A felsorolásból is látható, hogy nem túlzás a próbálkozások nagy számáról beszélni. A
módszerekben sok hasonlóság is van, ennek ellenére igen jelentősek a különbségek is.
Feltehető a kérdés, hogy az intellektuális tőke értékének meghatározása hogyan ad
információt az innovációról. Sajnos ezekben az esetekben is csak közvetett mérésre van
lehetőség. Azt vizsgálhatjuk, hogy az innovációs tevékenység hatására változott-e és milyen
mértékben a vállalat értéke, van-e összefüggés az innovációs ráfordítás változása és a vállalati
érték változása között. A továbbiakban csak 1., a 2., 3. és a 9. módszerrel foglalkozunk. A 4.
és az 5. egy olyan komplex mérési módszer, amely inkább a stratégia teljesülésének
méréséhez használható fel. A 6., a 7. és a 8. módszer inkább egy keretrendszerként
használhatók, nem pedig konkrét mérésre.
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A hozzáadott gazdasági érték
Egy vállalkozás csak akkor teremt értéket, ha a bevételek meghaladják a költségeket és a tőke
átlagos költségét. Az értékteremtés egyik alapvető, és napjainkban széles körben használt
mérési eszköze a gazdasági profit. A gazdasági profit azt a nettó hasznot méri, amelyet a
profit előállítására fordított tőkeköltség levonásával kapunk meg.
A gazdasági profit mérési módszer egyik legismertebb eszköze a Stern Stewart & Company’s
által megalkotott Hozzáadott Gazdasági Érték (Economic Value Added). Az EVA a
fennmaradó profit mérésére szolgáló, védjeggyel ellátott mutató. Az EVA mérési módszere a
hagyományos számvitelen alapszik. Az EVA a vállalat adózás utáni eredményének és a saját,
illetve idegen tőke költségének a különbsége. Gyakran előfordul, hogy a számítás során
módosítások bevezetésére van szükség: például a hagyományos számvitel a kutatásfejlesztésre fordított költségeket kiadásként számítja, azonban a gazdasági profit esetében
tőkésíteni kell az értéket, mivel jövőbeli gazdasági hasznot biztosít. Az EVA egyenlő a
működésből származó nettó nyereség, csökkentve a vállalatba fektetett tőke "egy megfelelő"
alternatív költségével (WACC * korrigált tőke).
Az EVA állomány-jellegű változás mérésére szolgál, bár a mérést egy időszakra (általában
egy évre) vonatkoztatva készítik el. Összehasonlítva két periódus végén kapott EVA értéket, a
mutató átlagos változását kapjuk meg a két időpont között.
EVA= működésből származó nettó nyereség + számviteli korrekciók
ahol a
működésből származó nettó nyereség= (adózás utáni eredmény – tőkeköltség)
A hozzáadott piaci érték
A hozzáadott piaci érték, mint ahogyan az EVA, a gazdasági profit koncepciójából származik.
Az MVA a vállalat piaci értéke (mind a saját tőke mind az adósságállomány) és annak a
tőkének a különbsége, amit a kölcsönadók és részvényesek bíztak a vállalatra. Ha a
hozzáadott piaci érték pozitív, ez azt jelenti, hogy a cég növelte a rábízott tőke értékét, így
részvényesi értéket teremtett, ha azonban az érték negatív, akkor a vállalat csökkentette a
részvényesi értéket.
MVA= adósságállomány piaci értéke + saját tőke piaci értéke – a vállalat korrigált
eszközértéke
vagy
MVA= a vállalat piaci értéke – a vállalat korrigált eszközértéke
A forgalomba lévő részvények száma szorozva a részvények árával a vállalat saját tőkéjének
piaci értékét adja. Az MVA a jövőbeli EVA-k nettó jelenértékeinek összegeként is
értelmezhető. A hozzáadott piaci érték a vállalat belső értéke, ennyivel ér többet a vállalat,
mint a saját tőkéjének és az adósságainak összege. Ha az MVA értékére negatív eredményt
kapunk, ebből arra lehet következtetni, hogy a piac nem ismeri el a vállalat eszközeinek
értékét. (12.2. ábra). Az MVA-t a vállalatok közötti piaci teljesítmény megfigyelésére is
használják. Összehasonlítható MVA-értéket a mutató standardizálásával kapunk, amihez az
MVA éves változását a módosított saját tőke év eleji értékével kell elosztani:
Standardizált MVA = MVA éves változása / módosított saját tőke év eleji értéke
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12.2. ábra: Hozzáadott piaci érték (MVA)
Forrás: Saját szerkesztés

A hozzáadott piaci érték ugyan a múltbeli tevékenységek eredményét méri, de bizonyos
mértékig figyelembe veszi a befektetői várakozásokat is. Könnyű előrejelzéseket készíteni
arról a cégről, amely a részvényeit és adósságállományát nyilvános piacokon szerepelteti és
folyamatosan aktualizálja a publikált pénzügyi kimutatásait.
Tobin Q-arány
A mutatót Tobin Nobel-díjas közgazdász fejlesztette ki a befektetési döntések előrejelzésére,
amelyek makrogazdasági tényezőktől függnek (pl. kamatráták). Az eszközök könyv szerinti
értékének viszonyítási értékként való alkalmazása azért torzíthatja a számításokat, mert azt
nagyban befolyásolja az adott ország számviteli törvénye, illetve az adott vállalkozás
amortizáció elszámolási politikája. Tobin szerint a vállalat piaci értékét nem a könyv szerinti
értékhez kell viszonyítani, hanem a mérlegben kimutatott eszközök pótlási költségéhez.
A Tobin Q (eredetileg) nem az intellektuális tőke mérésére került megalkotásra, de Alan
Greenspan, a Federal Reserve elnöke felfigyelt arra a sajátosságára, hogy a magas Q érték
kapcsolatban áll a technológiába és humán tőkébe való befektetések mértékével. A Tobin Q
mutató a cég pénzügyi piacokon meghatározódó értékét hasonlítja össze az eszközök pótlási
értékével:
Tobin Q = Piaci érték / Eszközök pótlási érték
A pozitív Q érték az intellektuális tőkének tulajdonítható, ami a hagyományos számviteli
rendszerekben nem kerül kimutatásra. Ha a mutató értéke 1-nél kisebb, akkor az eszköz értéke
kisebb, mint annak helyettesítési költsége, ezért a cégnek érdemesebb más eszközökbe
fektetnie. Az 1-nél nagyobb Q érték esetében pedig a szervezetnek érdekében áll hasonló
eszközökbe fektetnie, hiszen annak értéke magasabb, mint a helyettesítési költsége.
Intellektuális tőke által hozzáadott érték alapú megközelítés
Az intellektuális tőke által hozzáadott érték mutató meghatározásának első lépése magának a
vállalat által generált hozzáadott értéknek a kiszámítása:
Hozzáadott érték = Kamatköltség + Értékcsökkenési leírás + Társasági adó +
Osztalék + Mérleg szerinti eredmény.
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Ezután kerülhet sor a vállalati érték egyes összetevői által létrehozott hozzáadott értékek
meghatározására. Az intellektuális tőke által hozzáadott érték mutatónak (VAIC) három
alkotóeleme különíthető el, a működő tőke (VACA), a humán tőke (VAHU), valamint a
strukturális tőke (SCVA) által hozzáadott érték:
VAIC = VACA + VAHU + SCVA
A működő tőke által realizált hozzáadott érték a vállalati hozzáadott érték és az összes eszköz
értékének hányadosaként határozható meg.

VACA



Vállalati

hozzáadott

Eszközök

érték

összesen

A humán tőke által hozzáadott érték nem más, mint a vállalati hozzáadott érték és a vállalat
által kifizetett teljes bérköltség hányadosa.

VAHU
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érték

Bérköltség

A strukturális tőke által hozzáadott érték pedig a strukturális tőke és a vállalati hozzáadott
érték hányadosaként értelmezhető, ahol a strukturális tőke nem más, mint a vállalati
hozzáadott érték és a bérköltség különbözete. (Firer – Williams, 2003)
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Baruch Lev módszere az intellektuális tőke meghatározására
Baruch Lev által alkalmazott intellektuális tőke értékelési módszer lényege, hogy a vállalat
által realizált nyereséget azon eszközöknek felelteti meg, amelyek generálták azokat, vagyis a
vállalat átlagos évi eredményét megosztja a fizikai, a pénzügyi és az immateriális eszközök
között. (Lev, 2000) A 12.3. ábra a Baruch Lev által javasolt számítási módszert mutatja be.
Reál opciók elmélete
a reálopció a pénzügyi opciók árazási modelljét használja fel a reáleszközök értékelésére. a
módszer alkalmazása egyre gyorsabban terjed, és a jelentősége egyre nagyobb lesz a
reáleszközök bizonyos típusainak az értékelésében. az innovációs tevékenység különböző
területei is ebbe a körbe tartoznak.
Ez a megközelítés az intellektuális tőkéből származó lehetőségek lehetséges értékére fókuszál.
A reálopció fizikai eszközökbe, humán erőforrásokba és szervezeti képességekbe történő
beruházás, amely reagálási lehetőséget teremt a jövőbeli lehetséges eseményekre. A
reálopciók elmélete komplex vagy jövőbeli események pontos becslésére szolgál. Az elmélet
szerint a vállalat külső határai kiterjeszthetők különböző projektek alkalmazásával, illetve
ezen alkalmazások lehetséges következményeinek megfigyelésével.
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12.3. ábra: Baruch Lev módszere az immateriális javak meghatározására
Forrás: Lev (2001), 5. o.
A reálopciós modellek az intellektuális tőkében rejlő jövőbeli lehetőségek értékelésére is
alkalmasak. Ez azért lehetséges, mert a vállalat intellektuális tőkébe történő befektetése
opcióként értelmezhető azáltal, hogy a vállalat pénzt költ egy olyan eszközre, aminek a
jövőbeni hasznosítása bizonytalan. (Damodaran, 2006). A reálopciós modell előnye, hogy az
értékelés során a bizonytalanság is figyelembe vehető a modellben. A reálopciós modellnek a
Monte Carlo szimulációval történő összekapcsolása lehetővé teszi az érték változása
érzékenységének a vizsgálatát is.
Összefoglalás
A tudásgazdaság, illetve az információs társadalom kiépülésével egyre fontosabbá válik az
innováció a vállalkozások életében. Napjainkban a vállalatok fejlődésének, eredményes
működésének meghatározó tényezője lett az innováció. Mindezek miatt nem lehet kikerülni
az innovációs tevékenységek értékelésével való foglalkozást. Ahhoz, hogy az innovációt
menedzselni tudjuk, képesnek kell lennünk az innovációs tevékenység mérésére is. A
fejezetben összefoglalásra kerültek az innovációs tevékenység mérési lehetőségei, kiemelve a
fontosabb módszereket.
Ellenőrző kérdések:
3.
Az innováció jelentősége.
4.
Az innováció fogalma.
5.
Az innováció elemzési lehetőségei
6.
Az intellektuális tőke fogalma.
7.
Az intellektuális tőke részei.
8.
Az intellektuális tőke meghatározásának módszerei.
Kompetenciát fejlesztő kérdések:
4.
Hogyan elemezhető az innováció a vállalati életciklus modell segítségével?
5.
Milyen módszerrel végezhető el az intellektuális tőke eszközalapú mérése?
6.
Milyen módszer használható fel az intellektuális tőke hozzáadott érték alapú mérésére?
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7.

Mit jelent az intellektuális tőke jövedelem alapú mérése?

Terminológiai szótár
Eljárás-innováció
Humántőke
Innovációs együttműködés
Kapcsolati tőke
Marketing-innováció
Nyitott információs források
Strukturális tőke
Szervezési-szervezeti innováció
Termék-innováció
Tudás és technológia megszerzése
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13. Pénzügyi elemzés: Pénzügyi elemzés adatbázisa, az éves beszámoló
A fejezetben bemutatásra kerül a számviteli (pénzügyi) beszámoló, amely az alapját képezi a
vállalkozások pénzügyi elemzésének. A számviteli beszámoló elkészítésnek módját a
számviteli törvény és a vállalkozás számviteli politikája határozza meg. A vállalkozásról, a
külső érintettek számára készülő elemzések, a beszámoló különböző részeire támaszkodnak,
azok adatait használják fel. A vállalat vezetése számára ettől részletesebb, célorientáltabb
elemzésekre is szükség lehet, ezért nagyon fontos, hogy olyan vezetői számvitelt alakítsanak
ki, amely ez utóbbi feladatnak is teljes mértékben megfelel.
Azt szokták mondani, hogy a számvitel az üzleti világ nyelve. Az egész világon arra használják, hogy segítségével rögzítsék, rendszerezzék és egységes formában nyilvánosságra hozzák
a szervezetek különböző tipusait érintő pénzügyi tranzakciókat. Az alapvető számviteli szakkifejezéseket és elveket ismernie és használnia kell tudnia minden olyan szakembernek, aki
egy vállalkozással üzleti kapcsolatba kerül, például a menedzsereknek, a tulajdonosoknak, a
befektetőknek, a jogászoknak és legfőképpen a pénzügyi és számviteli szakembereknek.
A számviteli tevékenységet minden országban szabályozzák. Különösen jelentős a számvitel
szabályozása a piacgazdaság körülményei között, mivel a gazdaság szereplői számára alapvető fontosságú, hogy megfelelő pénzügyi információkkal rendelkezzenek meglévő és leendő
üzleti partnereikről döntéseik előkészítéséhez. Ugyanakkor a külpiacokon történő részvételhez
és a külföldi befektetők Magyarország iránti bizalmának erősítéséhez is elengedhetetlenül
szükséges, hogy a magyar vállalatokról a nemzetközileg kialakult normáknak és gyakorlatnak
megfelelő valós és hű képet adó, az érdekeltek számára hozzáférhető információk álljanak
rendelkezésre.
A jegyzetben nem teszünk különbséget a külső és belső céllal készülő elemzések között, mert
a valóságban sincs éles elkülönülés. Ez azt jelenti, hogy a külső céllal készült elemzések is
felhasználhatók a vállalkozáson belül is, ha a beszámoló megbízható és valós képet ad a
vállalkozásról. Az persze más kérdés, hogy a részletesebb, mélyebb elemzéseire a vállalkozás
vigyázni fog, és azokat megpróbálja megvédeni a külső „érdeklődőktől”, ami nagyon fontos
az igen erős piaci versenyben.
13.1. Vállalkozások pénzügyi elemzésének kerete
A vállalkozások pénzügyi elemzéséhez szükséges adatokat a számviteli adatbázisokból
készült pénzügyi kimutatások biztosítják. A számvitelt, aszerint, hogy az érintettek mely
csoportja számára szolgáltatnak adatokat, pénzügyi és vezetői számvitelre oszthatjuk. A
pénzügyi számvitelt, illetve az annak alapján készítendő kimutatások körét a számviteli
törvény3, illetve számviteli standardok (szabványok)4 szabályozzák. Mivel a pénzügyi
számvitelnek az alapvető célja, hogy a vállalkozások külső érintettjei számára a vállalkozás
pénzügyi helyzetéről megbízható, valós képet biztosítson, ezért van szükség a megfelelő
szabályozásra. Más a helyzet a vezetői számvitellel kapcsolatban, mert annak az alapvető
feladata a vállalkozás vezetőinek – a döntéshozatal támogatása céljából - megfelelő infor3
4

2000. évi C. törvény a számvitelről
2004. április 29-én létrejött a Magyar Számviteli Standard Testület, a Standard Előkészítő Testület és a
Standard Értelmező Testület. A testületek a standardok előkészítését megkezdték, de elfogadott magyar
számviteli standard még nincsen.
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mációkkal történő ellátása, amit ennek megfelelően külső szabályok nem határoznak meg. A
„szabályozatlanság” lehetővé teszi, hogy a vállalat vezetése a saját döntéshozatali igényeinek
megfelelően alakítsa ki a vezetői számvitelét. Az előzőekből az is következik, hogy a vállalati
számviteli rendszernek olyannak kell lennie, hogy mindkét kör igényeinek megfeleljen. Azt is
tisztán kell látni azonban, hogy a piac szereplői között bizonyos érdekellentétek léteznek,
vagyis a tulajdonos, a vállalkozó által kibocsátani szándékozott információ más lehet, mint
amit a befektetők vagy a hitelezők igényelnének. A piacgazdaság körülményei között a
számviteli szakemberek egyik nagyon fontos céljának kellene lennie, hogy a felhasználók
számára a döntéshozatalhoz szükséges formában jelentessék meg a pénzügyi információkat.
Annak megértéséhez, hogyan milyen többletet biztosít a pénzügyi kimutatások elemzése,
ismerni kell a pénzügyi beszámolók szerepét.
A jelenleg érvényben lévő szabályozás az információt tartalmazó végtermékre, a
beszámolóra helyezi a hangsúlyt, és annak elkészítésében alapvető fontossággal bírnak a
törvényben meghatározott számviteli alapelvek és a könyvvezetéssel szembeni
követelmények, kötelezettségek. A piac szereplői számára további biztonságot jelenthet a
beszámolók közzététele és letétbe helyezése a cégbíróságnál, valamint a könyvvizsgálói
ellenőrzés és hitelesítés.
A számviteli törvény fontos eleme, hogy biztosítja a vállalkozások részére a választási
és mérlegelési lehetőséget. Ma a számviteli szakembereknek nem csak a törvények írott betűi,
hanem egyszersmind azok szellemében kell eljárniuk, ami nem kis feladatot jelent számukra.
A vállalkozások pénzügyi elemzésének alapját a beszámoló, illetve annak részei
képezik, ami még kiegészül egy elemzési szempontból egyre fontosabbá váló kimutatással, a
cash flow vagy pénzáramlási kimutatással. A cash flow kimutatást a számviteli törvény 88.§
(6) bekezdése szerint a kiegészítő mellékletnek kell tartalmaznia. Egy vállalkozás
megitéléséhez nagyon fontos lehet a mérlegen és az eredménykimutatáson kívül a kiegészítő
melléklet is. A kiegészítő melléklet azokat az adatokat, szöveges indoklásokat tartalmazza,
amelyek a vállalkozás valós vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének
bemutatásához szükségesek, amelyek a mérleg és az eredménykimutatás adatait egyértelművé, használhatóvá teszik. A pénzügyi kimutatásoknak valósan kell bemutatniuk a
gazdálkodó egység pénzügyi helyzetét, pénzügyi teljesítményét és cash flow-it.
Az éves beszámoló alapvetően a külső informálást szolgálja, de magának a
vállalkozásnak is szüksége van a pontos információkra tevékenységei tervezéséhez, a
stratégiai és operatív döntések meghozatalához. Nagyon sok olyan eset fordul elő, amihez
igénylik a számvitelből származó információkat, amit a számlakivonatok, az éven belüli
mérleg és eredménykimutatások készítésével és még sok más módon történő adatgyüjtéssel
lehet biztosítani.
Az előzőekben éves beszámolóról beszéltünk, mivel a számviteli törvény évente csak
egyszer írja elő a beszámoló elkészítését. Ugyanakkor egy nagyobb vállalat pénzügyi
menedzsmentje igényelheti, hogy félévente, esetleg negyedévente készüljön mérleg és
eredménykimutatás a tevékenységek pontosabb nyomonkövetése érdekében. Ez a kívánalom
a számítógépes számviteli rendszerek korában nem jelent különösen nagy kívánságot, hiszen
egy jól működő vállalatirányítási rendszernek (vagy számviteli rendszernek) biztosítania kell,
hogy bármikor lehetőség nyíljon a mérleg és az eredménykimutatás kívánt részletezettségű
elkészítésére.
Az üzleti jelentés fő célja, hogy az éves beszámoló más részeiben nem érintett, de a
vállalkozás megítélése szempontjából fontos tényezőket bemutassa és előrejelzést adjon a cég
várható fejlődésére. Az üzleti jelentés nem képezi az éves beszámoló részét. Az
összehasonlíthatóság érdekében - a lehetőségekhez mérten – biztosítani kell a beszámoló
szerkezetében és tagolásában az állandóságot.
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A beszámolási és elemzési tevékenységet más szabályok is befolyásolják,
befolyásolhatják. Az egyik ilyen szabályozás az Európai Unió 4.5 és 7.6 irányelve, amelynek
előírásai a magyar számviteli törvénybe is beépültek. Hatással vannak a nemzeti számvitelre a
nemzetközi számviteli szabványok is (IAS7, IFRS8), valamint az USA számviteli előírásai
(GAAP9).
Az Európai Parlament és Tanács az 1606/2002/EK rendeletével a következőt határozta meg:
a tagállamok jogszabályainak hatálya alá tartozó, tőzsdén jegyzett társaságoknak a
2005. január 1-jével vagy azt követően kezdődő minden egyes üzleti évről a konszolidált beszámolót – bizonyos feltételek mellett – a rendelet 2. cikkében meghatározott
nemzetközi számviteli standardokkal összhangban kell elkészíteniük.
A pénzügyi elemzés keretét adó hazai beszámolási rendszert, illetve a beszámolók
nemzetközi rendszerét azért szükséges ismerni, mert csak így érthetjük meg, hogy azok
hogyan járulnak hozzá a pénzügyi elemzéshez.
13.2. Az üzleti tevékenységektől az üzleti elemzésig
A vállalkozások menedzserei felelősek a cégek környezetéből a fizikai és a pénzügyi források
megszerzéséért, és azok olyan módon történő felhasználásáért, hogy a vállalkozás befektetői
számára értéket állítsanak elő. Érték akkor kerül előállításra, ha a vállalkozás a befektetésein a
tőkeköltséget meghaladó hozamot ér el. A menedzsereknek úgy kell alakítaniuk a vállalkozás
stratégiáját, hogy ezt a célt a végrehajtott üzleti tevékenységeken keresztül elérjék. A
vállalkozás üzleti tevékenységeit befolyásolja a gazdasági környezet és a saját üzleti stratégia.
A gazdasági környezet magában foglalja a vállalkozás iparági jellemzőit, input és output
piacait és azt a szabályozási környezetet, amelyben a cég működik. A vállalkozás üzleti
stratégiája határozza meg, hogyan pozícionálja magát a cég saját üzleti környezetében, hogy
versenyelőnyre tegyen szert.
A vállalkozás pénzügyi kimutatása összefoglalja üzleti tevékenységeinek gazdasági következményeit. A vállalkozás számviteli rendszere biztosítja azt a mechanizmust, amelyen
keresztül az üzleti tevékenységek mérhetők és pénzügyi kimutatásokba összesíthetők. A
pénzügyi kimutatások adatait üzleti elemzésre felhasználó közvetítőknek tudatában kell
lenniük, hogy a pénzügyi kimutatások mind a cég üzleti tevékenysége mind a számviteli
rendszere által befolyásoltak. Következésképp, a pénzügyi kimutatások elemzésének kulcsfontosságú eleme annak megismerése, hogyan befolyásolja a pénzügyi kimutatások elemzésben felhasznált adatainak minőségét a számviteli rendszer.
A számviteli törvény alá tartozó vállalkozások pénzügyi kimutatásainak egyik alapvető
jellemzője, hogy azok esedékesség alapú mintsem pénzalapú könyvelésen alapulnak. Az
esedékességi alapelvű könyvelés esetén az adózott jövedelem az elsődleges periodikus
teljesítménymutató. Az adózott jövedelem kiszámításához a gazdasági tranzakciók hatásait
várható alapon és nem az aktuális pénzbeszedés és –kifizetés alapján rögzítik. Az esedékességelvű könyvelés iránti igény a befektetői kívánalmak alapján keletkezett, mert a cégek
folytonos bázison hajtják végre gazdasági tranzakcióikat, ebből következően a számviteli
5

A társaságok éves beszámolójáról - Hivatalos Lap L 222 , 14/08/1978 o. 0011 - 0031
Az összevont (konszolidált) éves beszámolóról - Hivatalos Lap L 193 , 18/07/1983 o. 0001 - 0017
7
International Accounting Standards – Nemzetközi Számviteli Standardok
8
International Financial Reporting Standards – Nemzetközi Pénzügyi Kimutatás Standardok
9
Generally Accepted Accounting Principles – Általánosan Elfogadott Számviteli Alapelvek
6
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könyveknek a jelentési periódus végi önkényes zárása alapvető mérési problémákhoz vezetett.
Míg a készpénz alapú számvitel nem mutatja be az adott időszak alatt végrehajtott tranzakciók
teljes gazdasági következményeit, addig az esedékességi számvitel úgy került kialakításra,
hogy sokkal teljesebb információt biztosítson a cég periodikus teljesítményéről. Mivel az
esedékességi alapú számvitel az aktuális események jövőbeni pénzügyi konzekvenciáival
foglalkozik, azért az szubjektív és különböző feltevéseken alapszik. Felvetődik a kérdés, hogy
kit terhel elsődlegesen a felelősség ezen feltevések megadásáért? A vállalat menedzserei azok,
akiknek a feladata a pénzügyi jelentések előkészítéséhez szükséges becslések és előfeltételek
elkészítése, mert ők rendelkeznek megfelelő tudással a vállalkozásról.
A menedzserek számára biztosított számviteli mérlegelési lehetőség tényleges értékkel bír,
mert lehetővé teszi számukra, hogy a kiadott pénzügyi kimutatásokban belső információkat
közöljenek. Ugyanakkor, mivel a befektetők a profitot tekintik a vezetői teljesítmény
mérőeszközének, ezért a vezetők arra ösztönzöttek, hogy számviteli mérlegelésükben célzatos
előfeltételek készítése által eltorzítsák a kimutatott profitot. Továbbá, a számviteli adatoknak
a cég és a külső érintettek közötti szerződésekben történő használata egy másik motivációt
szolgáltat a számviteli adatok vezetői manipulálására. A jövedelem menedzsment úgy
változtatja meg a számviteli adatokat, hogy azokat pénzügyi kimutatásokat használó külső
érintettek számára kevésbé értékelhetővé teszi. Ebből következően a pénzügyi
kimutatásokhoz kapcsolódó döntéseknek a vállalati menedzserekhez történő delegálásának
van költsége és haszna is.
A vállalkozások menedzserei választhatnak a számviteli és a közzétételi politikák között, ami
a pénzügyi beszámolók külső használói számára jobban vagy kevésbé nehezebbé teszi a cég
gazdasági helyzetének megismerését. A számviteli szabályok sokszor a lehetőségek széles
körét biztosítják, amelyek közül a menedzserek választhatnak. Továbbá a menedzserekre van
bízva, hogy a számítások széles (értékcsökkenés-elszámolás, önköltségszámítás, stb.) körét
határozzák meg a számviteli politikákban. A számviteli szabályok a közzététel minimális
szabályait írják elő, de nem korlátozzák a menedzsereket, hogy önszántukból további adatokat
hozzanak nyilvánosságra.
Egy szélesebb körű közzétételi stratégia lehetővé teszi a menedzsment számára, hogy a
mögötte lévő üzleti valóságot kommunikálják a piacok felé. Az üzleti stratégiára vonatkozó
tulajdonosi információk és azok várható következményeinek közzététele sértheti a cég
versenypozícióját. Ezen korlátok függvényében a menedzserek arra tudják használni a
pénzügyi kimutatásokat, hogy hasznos információkat biztosítsanak a befektetőknek a cég
valós gazdasági értékének a kiszámításához.
A hatékony pénzügyi kimutatás elemzés értékkel bír, mert megpróbálja kinyerni a
menedzserek belső információit a nyilvános pénzügyi kimutatások adataiból. Noha a
vállalkozás értéke a jövőbeni cash flow teljesítmény függvénye, a cég értékének a becslése
lehetséges a saját tőke aktuális könyv szerinti értéke, a jövőbeni saját tőke hozama (ROE) és
növekedése alapján is. A stratégiai, a számviteli és a pénzügyi elemzés biztosítja a megfelelő
alapot a cég belső értékének a becsléséhez. A stratégiai elemzés teszi lehetővé a megbízható
számviteli és pénzügyi elemzést, és segítséget nyújt a vállalkozás versenyelőnye potenciális
változásának és a jövőbeni ROE és a növekedés befolyásolásának meghatározásában. A
számviteli elemzés a vállalkozás aktuális könyv szerinti értékének és a ROE-nek biztosítja
torzítatlan becslését. A pénzügyi elemzés lehetővé teszi, hogy alapos ismeretet szerezzünk
arról, hogy mi befolyásolja a vállalkozás aktuális ROE-jét.
132

A megbízható üzleti elemzésből származó előrejelzések a vállalkozás különböző partnerei
számára hasznosak, és különböző kontextusban felhasználhatók. Napjaink felgyorsult és
folyamatosan változó világában sikeres csak az a vállalkozás lehet, amelyet a hatékony
folyamatos működés és a környezet változásaihoz történő gyors alkalmazkodó képesség
jellemez. Az ilyen fajta működés a stabilitás és a flexibilitás megfelelő kombinációját igényli.
A szervezeteknek a folyamatos működés fenntartásához megfelelő stabilitással kell
rendelkezniük, az alkalmazkodóképesség pedig a megfelelő rugalmasságot igényli.
A környezeti kihívásokhoz alkalmazkodni képes vállalkozás, csak megfelelő döntéshozatali
mechanizmusok kiépítésével működtethető, ezért a vezetői tevékenységben kiemelt helyet
foglal el a döntéshozatal. Peter Drucker (1986) a Practice of Management című könyvében azt
írja, hogy a döntéshozatal a menedzsment szinonímája10. Véleménye szerint a vezető vagy
döntést hoz vagy a következő döntésre készül fel. Mivel a vezetői tevékenység alapvetően a
vállalkozásoknál jelentkező problémák megoldására irányul, ezért "bármit tesznek a
menedzserek azt döntéshozatal által teszik", írja ugyanott Drucker.
A hatékony döntéshozatal megalapozott és pontos információt igényel. Megfelelő információhoz a vállalati és a környezeti adatok feldolgozása, elemzése által juthat a vezetés. Az
elemzés által levont következtetések szabják meg a cselekvés irányát és segítik a hatékony
gazdálkodást. Az információ-szolgáltatás fontos területe a gazdasági elemzés, ami a gazdálkodás és a fejlesztés, valamint a vállalkozás eredményeinek vizsgálatára és értékelésére
irányuló tevékenység. A gazdasági elemzés feladata, a hatékonyabb és eredményesebb
gazdálkodás segítése, azaz







a gazdasági döntések megalapozása,
a fejlődés tendenciáinak a mérése,
a feladatok végrehajtásának minősítése,
a kapcitáskihasználás mérése,
a termelés hatékonyságának és jövedelmezőségének elemzése,
a gazdálkodás felügyelete.
13.2. A pénzügyi mutatószámok szerepe

A pénzügyi elemzés célja tehát információszerzés a vállalkozás működéséről, vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, azokról a folyamatokról, eredményekről és problémákról,
amelyek a vállalkozást jellemzik.
A pénzügyi elemzésben sokféle módszer, közöttük a statisztikai számítások is felhasználhatók. A statisztikai elemzés, az egyszerű csoportosítási módszerektől a többváltozós módszerekig, fontos szerepet játszik a mindennapi pénzügyi munkában. A módszereket ebben a jegyzetben nem célunk ismertetni, azt részletesen megteszik a különböző statisztikai könyvek.
Ugyanakkor a pénzügyi szakembereknek tisztában kell lenniük ezekkel a módszerekkel, azok
alkalmazhatósági szabályaival és interpretálási lehetőségeivel. Nagyon fontos megjegyezni,
hogy az egyszerű módszereket nem szabad lebecsülni, és a bonyolultabb módszeket sem
túlértékelni. Állandóan szem előtt kell tartani, hogy az elemzéseknél mindig a célnak legin10

A döntéshozatal, mint folyamat a döntési helyzet felismerésétől a döntés végrehajtása
eredményének az értékeléséig tart.
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kább megfelelő módszert, technikát kell kiválasztanunk és azt az elemzés szabályainak
figyelembe vételével kell alkalmazni.
A pénzügyi mutatókkal történő elemzés a pénzügyi kimutatások adatai közötti numerikus
kapcsolatok meghatározása és értelmezése. Egy abszolút szám nem hordoz túl sok jelentést,
de más hozzákapcsolt információk segítségével az abszolút adatok jelentősége érthetőbbé
tehető. A mutatók használatának célja a vállalkozás jövedelmezőségének, pénzügyi
helyzetének és működési hatékonyságának vizsgálata.
A mutatóelemzés fontos részét képezi a pénzügyi elemzésnek, a vállalkozás pénzügyi megbízhatósága megítélésének az egyik eszköze. A pénzügyi mutatók használatának az előnyei:
1.
2.
3.
4.

Hasznos eszköze a pénzügyi kimutatások elemzésének.
Leegyszerűsíti, összefoglalja a számviteli adatokat, és érthetőbbé teszi azokat.
Segítséget nyújt a pénzügyi előrejelzésben.
Megkönnyíti a cégek közötti és a cégen belüli összehasonlításokat.

A mutatóelemzés jól használható az üzleti vállalkozások erősségeinek és gyengeségeinek
megtalálásában. A gyengeségek azonosítása után segítségünkre lehetnek a gyengeség okainak
a meghatározásában.
A pénzügyi mutatók elemzésben történő használatának célja a vállalati célkitűzések és stratégia vonatkozásában a cég teljesítményének az értékelése. A mutatóelemzés annak vizsgálatát
jelenti, hogy a pénzügyi kimutatások különböző tételei hogyan viszonyulnak egymáshoz. A
pénzügyi elemzés különböző kontextusokban használható. A vállalkozás jelenbeli és múltbeli
teljesítményének mutatók általi elemzése alapot biztosít a jövőbeni teljesítmény
előrejelzéséhez. A pénzügyi előrejelzés hasznos a vállalatértékeléséhez, a hitelezés
kiértékeléséhez, a pénzügyi problémák előrejelzéséhez, az értékpapír elemzéshez, az
összevonások és megszerzések elemzéséhez és a pénzügyi politika elemzéséhez.
A vállalkozás értékét a jövedelmezősége és a növekedése határozza meg, amelyek az áru- és
pénzügyi piaci stratégiák által befolyásoltak. Az árupiaci stratégia a vállalkozás versenystratégiai, működéspolitikai és befektetetési döntésein keresztül kerül megvalósításra. A
pénzügyi piaci stratégiák pedig a finanszírozási és osztalékpolitikákon keresztül valósulnak
meg. Az előzőek alapján a következő négy „emelőkar” az, amelyen keresztül a menedzserek
elérhetik növekedési és profit céljaikat:
1.
2.
3.
4.

működés menedzsment,
befektetés menedzsment,
finanszírozási stratégia,
osztalékpolitika.

A mutatóelemzés célja mindezen vállalati politikák hatékonyságának a kiértékelése. A
hatékony mutatóelemzés magában foglalja az adott üzleti tényezőkhöz kapcsolódó lehető
legrészletesebb pénzügyi adatokat. Noha a mutatóelemzés nem adja meg a vállalkozás
teljesítményére vonatkozó összes választ, de segítheti az elemzőt későbbi kérdések feltevésében. A mutatóelemzésben az elemzők
1. összehasonlíthatják a vállalkozás különböző időszaki mutatóit (idősor összehasonlítás),
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2. összehasonlíthatják a vállalkozás mutatóit a vállalkozás iparágának más cégeivel (keresztmetszeti összehasonlítás), és/vagy
3. összehasonlíthatják a mutatókat valamilyen benchmark értékekkel.
Az idősor összehasonlításban az elemző a vállalkozás egy adott időszakot átfogó stratégiájának a hatékonyságát vizsgálja, bizonyos vállalati faktorok konstansként való kezelésével.
Keresztmetszeti összehasonlításban a cég saját iparágán belüli relatív teljesítményét
vizsgáljuk, iparági tényezők konstansként kezelésével. A mutatók többségére nem létezik egy
abszolút benchmark érték. Kivételként lehet megemlíteni a jövedelmezőségi mutatókat,
amelyek összehasonlíthatók a vállalat tőkeköltségével, például a saját tőke jövedelmezősége
összehasonlítható a saját tőke költségével.
Az mutatók (arányszámok) potenciálisan nagyon fontos eszközök, amelyek közvetlenül vagy
közvetetten hasznosak a vállalkozások menedzseléséhez. A mutatók kiszámítása megfelelő
információt igényel, hogy alapjául szolgálhassonak a döntéshozatali folyamatnak. A mutatók
segítséget nyújtanak a szervezetek múltbeli és jelenlegi tevékenységeinek, teljesítményeinek
és pénzügyi pozícióinak elemzéséhez, valamint tervezési alapként szolgálnak a jövőbeni trendek előrejelzéséhez, amelyek összehasonlító eszközökkel látják el a menedzsmentet a "Mi
történt?" kérdés megválaszolásához, amikor a tervhez képest eltérésekkel találják magukat
szemben.
A mutatók nagyon fontosak a befektetők számára is, akiket például a szervezet működési és
vezetői teljesítménye, valamint pénzügyi stabilitása érdekelhet. A hitelezők - nyújtott hiteleik
védelme érdekében - erősen érdeklődnek az adott vállalkozás hitelképessége iránt és azt is
szeretnék tudni, hogy mennyire képes a cég az adósságát határidőre törleszteni. Ennek megfelelően a rossz pénzügyi mutatók általában magasabb finanszírozási költséghez vezetnek,
míg a jó mutatók rendszerint azt jelentik, hogy a befektetők sokkal méltányosabb költséggel
biztosítanak forrásokat a vállalkozás számára. Az értékpapír elemzők is általában a vállalatok
különböző pénzügyi mutatóit figyelik.
A mutatószámokkal végzett elemzés lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük a
mérleg és az eredménykimutatás közötti kapcsolatot is. Az elemzésben használnak standard
mutatókat is, amelyeket átlag mutatószámoknak neveznek, és ezek többsége a szervezetek
sajátos tevékenységeinek és teljesítményeinek mérőeszközeként szolgál. A standard mutatók
az üzleti vállalkozások pénzügyi jelentései összeegyeztethető tételei közötti normális és
összehasonlítható viszonyokat mutatják be. Az évek folyamán a mutatókat úgy hozták létre,
hogy azok általános értékelési jelzőszámok lehessenek, különösen hasonló szervezetek között.
Az alapvető előfeltevés az, hogy az összehasonlításnak relevánsnak kell lennie, vagyis
mutatóként csak olyan adatokat lehet használni, amelyek összefüggéseikben és
természetüknél fogva megfelelően képviselik az adott jelenséget. Az átlag mutatók legfeljebb
vezérfonalat biztosítanak az adott iparágat reprezentáló arányszámokhoz, azáltal, hogy
lehetővé teszik, hogy a szervezet összehasonlítsa a pénzügyi eredményeit más
szervezetekével, ezáltal megállapítva saját relatív helyzetét vagy egy ún. "szintjelet"
(benchmark) biztosítva a tervezés számára.
Összefoglalás
A fejezetben bemutatásra kerül a pénzügyi elemzés jelentősége. Majd a mutatószámok
jelentőségével, az elemzésekben történő használatukkal foglalkozunk. Bemutatjuk a
mutatószámoknak a vezetői döntéshozatalban való fontos szerepét, illetve a mutatószámok
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felhasználóinak körét. Végezetül megállapításra kerül, hogy a mutatószámok lehetővé teszik a
beszámoló adatainak jobb megértését.
Ellenőrző kérdések
1.
A számviteli beszámoló szerepe a pénzügyi elemzésben.
2.
A számviteli beszámoló részeinek főbb jellemzői.
3.
A nemzetközi számviteli standardok.
4.
A mutatóelemzés célja.
Kompetenciát fejlesztő kérdések
1.
Melyek a számviteli rendszer alapvető jellemzői?
2.
Mi a menedzserek szerepe a számviteli rendszerben?
3.
Melyek a pénzügyi mutatókkal történő elemzés főbb jellemzői?
4.
Mi a mutatóelemzés szerepe a vállalatok irányításában?
Terminológiai szótár
Döntéshozatal
Eredménykimutatás
Esedékességi alapú könyvelés
IAS/IFRS
Mérleg
Kiegészítő melléklet
Kilátáselemzés
Pénzügyi elemzés
Üzleti jelentés
Vállalati stratégia elemzése
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14. Pénzügyi elemzés: Mérlegelemzés, eredményelemzés, cash-flow elemzés
A fejezetben a számviteli beszámoló különböző részeiben található adatok felhasználásával
készíthető elemzéseket mutatjuk be. Az alap pénzügyi mutatókat ismertnek tételezzük fel,
azokkal részletesen nem foglalkozunk. Azokat a számításokat helyezzük előtérbe, amelyek
hozzájárulhatnak a mutatók viselkedésének jobb megértéséhez, illetve a mutatók hatásának
alaposabb megismeréséhez.
14.1. A forgótőke elemzése
A forgótőke alapvető fontosságú a vállalatok rövid távú pénzügyi állapotának a
meghatározásához is. A forgótőke szignifikáns változása fontos információt sugároz a vállalat
különböző érintettjei számára, és kiemelten igaz ez a nettó forgótőkére. A forgótőke elemzése
egyik módja a vállalat hitelképességi értékelésének, valamint segítséget nyújt ahhoz is, hogy
jobban megértsük a vállalat normál üzleti ciklusát.
Mielőtt a kapcsolódó kérdéseket részletesen is tárgyalnánk, szükségesnek tartjuk a forgótőke
és a nettó forgótőke – általunk használt - fogalmát definiálni, mert a hazai szakirodalomban
(ritkábban a nemzetköziben is) annak többféle értelmezésével is találkozhatunk11. A forgótőke
(working capital) a vállalkozás készpénzbe, követelésbe, készletbe és más forgóeszközökbe
befektetett pénzeszköze (nevezik bruttó forgótőkének is). Tehát a forgótőke hagyományosan
egy vállalkozás forgóeszközökbe történt befektetéseit jelenti, vagyis azokba az eszközökbe,
amelyet a cég várhatóan egy éven belül képes készpénzzé konvertálni.
A forgótőke menedzsmenthez kapcsolódó fontos mutató a nettó forgótőke (net working
capital), amit a vállalkozás forgóeszközeinek (forgótőkéjének) és rövid lejáratú
kötelezettségeinek különbségeként határozhatunk meg, azaz a forgóeszközöknek az a része,
amelyet hosszú lejáratú források finanszíroznak. A nettó forgótőkét úgyis felfoghatjuk, hogy
az lényegében a forgótőke nettósítása. (14.1. ábra) Más nézőpontból megvizsgálva azt is
mondhatjuk, hogy a nettó forgótőke lényegében a forgóeszközök azon részét jelenti, amelyet
hosszú lejáratú pénzügyi eszközökkel vagy saját tőkével, azaz hosszú lejáratú forrással
finanszírozunk.
A nettó forgótőke két részre bontható, a nettó forgótőke igényre és a nettó likvid mérlegre. A
nettó forgótőke igény a készletek és a követelések összege csökkentve a rövid lejáratú
kötelezettségeknek a váltó kötelezettségek és az aktuálisan lejáró hosszú lejáratú hitelek feletti
részével. A nettó likvid mérleg pedig a pénzeszközök és a piacképes értékpapírok összege
csökkentve váltó kötelezettségekkel és az aktuálisan lejáró hosszú lejáratú hitelekkel. A nettó
forgótőke igény és az értékesítési bevételek hányadosaként számítható az árbevétel arányos
nettó forgótőke mutató, és ha ez a mutató magas értékkel rendelkezik, az arra hívja fel a
figyelmet, hogy a nettó a forgótőke igény relatíve magas az értékesítés adott szintjéhez
viszonyítva. A forgótőke igényt azért kell folyamatosan figyelemmel kísérni, hogy elegendő
forrás áll-e rendelkezésünkre a működéshez szükséges költségek fedezetére. A forgótőkével
11

Úgy gondoljuk, hogy fontos megkülönböztetni a forgótőkét (bruttó forgótőkét) és a nettó forgótőkét, mert ez a
megkülönböztetés könnyebbé teszi a mérőeszközként való felhasználásukat, nem utolsó sorban
értelmezhetővé válik a ’nettó’ kifejezés.
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kapcsolatos elemzések nem választhatók el a következőkben bemutatásra kerülő likviditás
menedzsmenttől és a pénzkonverziós ciklustól, mert csak ezek komplex vizsgálatán keresztül
tudunk arra választ kapni, hogy megfelelő-e, illetve kellően hatékony-e a vállalat forgótőke
menedzsmentje.
Rövid lejáratú
kötelezettség

Forgóeszközök
Nettó
forgótőke

Hosszú lejáratú
kötelezettség

Befektetett
eszközök
Saját tőke

14.1. ábra: Nettó forgótőke
Forrás: Saját szerkesztés

A nettó forgótőke mértéke nagymértékben meghatározza a vállalkozás finanszírozási
politikájának rugalmasságát. Egy vállalat akkor tud rugalmas finanszírozási politikát folytatni,
ha a nettó forgótőkéje pozitív. Mit jelent a finanszírozási politika rugalmassága? A
rugalmasság alatt ebben az esetben többek között azt értjük, hogy tudja-e és hogyan tudja a
vállalat a folyamatos tevékenységéhez szükséges készleteket biztosítani, milyen mértékben és
feltételekkel képes kereskedelmi hitelt nyújtani, illetve rendelkezik-e elegendő pénz- vagy
pénz közeli eszközzel, hogy a fizetési kötelezettségeinek határidőre eleget tudjon tenni. A
forgótőke menedzsmenthez tartozik az is, hogyan tudják a pénz be- és kiáramlás közötti
szinkronitást megteremteni. Azt is tudnunk kell, hogy nagyon nehéz valamennyi vállalatra
érvényes mutatókat meghatározni, valójában csak elveket lehet megfogalmazni, amely
mentén az adott mutatókra támaszkodva, minden vállalatnak magának kell kidolgoznia azt a
keretrendszert, amelyet felhasznál a saját finanszírozási politikájának az értékeléséhez.
A finanszírozási rugalmasság csökkenése, illetve a finanszírozás rugalmatlanná válása
fizetésképtelenséget vetíthet előre. A jól kiépített és megfelelő jelzőszámokra épülő forgótőke
menedzsment segíthet a vezetőnek, hogy a pénzügyi problémákat már kialakulásuk kezdeti
szakaszában felismerhessék és azok kifejlődését megakadályozhassák. A finanszírozási
politika rugalmasságának mérésére több mutató is használható, de a legegyszerűbben és a
legjobban a befektetett eszközök fedezeti mutatója fejezi ki azt:
Saját tőke
Befektetet

 Hosszú

t eszközök

lejáratú

 Tartósan

kötelezett
lekötött

ségek

forgóeszkö

zök

Ahhoz, hogy rugalmas finanszírozási politikáról beszélhessünk a befektetett eszközök
fedezeti mutatójának nagyobbnak kell lennie egynél, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a nettó
forgótőke pozitív lesz. A mutató egy feletti értéke azt jelenti, hogy a hosszú távú források
milyen hányada szolgálja a forgótőke finanszírozását. Általában a forgóeszközök legalább
30%-át célszerű hosszú lejáratú forrással finanszírozni, ugyanakkor ha tartósan lekötött
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forgóeszközünk is van, a nettó forgótőke értékének meg kell haladnia a tartósan lekötött
forgóeszközök értékét. Azt is látnunk kell azonban, hogy a befektetett eszközök fedezeti
mutatója csak egy jelzőszám, ami megmutatja, hogy hol tart a vállalat, de a helyzet részletes
ismerete igényli a többi mutató ismeretét is, mert megalapozott döntés csak a komplex
ismeretekre alapozva hozható.
A forgótőke menedzsment egyik kulcsterülete a likviditás menedzsment, vagyis a
fizetőképesség folyamatos fenntartása, hiszen rövid távon az a biztosítéka a vállalat talpon
maradásának és az alapozza meg a hosszú távú fejlődést is. A likviditás megszűnése a vállalat
megszűnéséhez vezethet. (Chorafas, 2002) Ez azt jelenti, hogy a likviditásmenedzsmenthez
tartozik az egyik legfontosabb vállalati pénzügyi kockázat, a nem-fizetési vagy csődkockázat.
A likviditásmenedzsment legalapvetőbb feladata ennek a kockázatnak a minimálisra
csökkentése, vagy úgyis fogalmazhatnánk, hogy egy optimális finanszírozási struktúra
kialakítása.
14.2 A likviditás elemzése
Ha képtelenek vagyunk eleget tenni rövid távú kötelezettségeinek, akár pénzeszközök kifizetése, akár kölcsön által, akkor gyakorlatilag fizetésképtelenek vagyunk. Esetleg ki tudnánk
fizetni a tartozásainkat bizonyos vagyonaink vagy tulajdonaink értékesítésével, de esetenként
még ez a drasztikus akció sem elég ahhoz, hogy a csődöt elkerülhessük. A likviditási mutatók
adhatnak bizonyos jelzést a rövid távú kötelezettségeink fizetési képességéről. A mutatók a
rövid lejáratú (forgó) eszközökkel és a rövid lejáratú kötelezettségekkel vannak kapcsolatban.
A rövidlejáratú kifejezés arra utal, hogy az adott értéket egy éven belül kell kifizetnünk vagy
megkapnunk. Azt az eszközt nevezzük likvidnek, amely könnyen és lényeges veszteség
nélkül pénzzé konvertálható, míg a kötelezettség akkor likvid, ha azt a közeljövőben kell
visszafizetni. A likviditás menedzsment az adósság kötelezettség és a beáramló pénzforrások
összeegyeztetéséből áll, amit annak érdekében teszünk, hogy elkerüljük a
fizetésképtelenséget. A likviditás mérése alapvető fontosságú. A fő kérdés az, hogy a
vállalkozás tud-e vagy nem, elegendő pénzt kitermelni, hogy határidőre kifizesse a szállítóit
és a hitelezőit.
A hagyományos likviditási mutatók annak a mértékét mérik, hogy a cég rövid távon esedékes
kötelezettségei mennyire vannak lefedve a rövid távú eszközök által. Ennek a fedezetnek a
nagysága a cég azon képességét jelezi, hogy mennyire képes fedezni a pénzeszközök iránti
igényét. Vagyis a likviditási mutatók lényegében a fizetőképesség fokát tesztelik, és
alapvetően a rövid távú hitelezőknek érdekesek, de segítséget nyújthatnak a vállalat működésének megítéléséhez hosszú távú finanszírozási források nyújtása esetében is. Sohasem szabad
arról megfeledkezni, hogy minden hosszú távú kötelezettség rövid távú problémaként is megjelenik, amikor azt vissza kell fizetni.. Fontos megjegyezni, hogy ezek a mutatók statikusan
mutatják be az adott helyzetet. Azt feltételezzük, hogy a forgóeszközök mindegyike
felhasználható vagy felhasználhatóvá válik a kötelezettségek fedezésére, és hogy a mérlegben
kimutatott pénzmennyiséget fogják biztosítani. A hatékony likviditás-menedzsment, azon túl,
hogy biztosítja a fennmaradásukat, lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy kisebb
ráfordítással nagyobb jövedelmezőséget érjenek el. Ezen túl stratégiai előnyt biztosíthat a
gazdaságilag nehezebb időszakokban. A fizetőképesség mérőszámaiként általában a
hagyományos likviditási mutatókat szokták használni. (14.1. táblázat)
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Az általános likviditás hozzávetőlegesen jelzi a cég által a rövid lejáratú kötelezettségei
kielégítésére vélhetően biztonságosan hozzáférhető fedezetet. A likviditási mutatótól azt várják el, hogy a kötelezettségek teljesítése biztonsága határértékének egy olyan mérőeszközét
biztosítsa, amely az aktuális év folyamán érvényes. Az iparág és a vállalat típusa függvényében a mutató nagyon eltérő lehet. A 2.012 vagy ennél magasabb mutató jó a termelő vállalkozások esetében, míg a szolgáltató vállalatok esetén elfogadható az 1.5-ös érték is, mivel azok
általában pontosabban előre jelezhetők a pénzáramlással és kevesebb készlettel, illetve
kötelezettséggel rendelkeznek. Nagyon fontos megjegyezni, hogy az előzőekben megadott
határértékeknél esetenként sokkal fontosabb lehet az iparági átlag figyelembe vétele, hiszen a
vállalkozásnak a tevékenységét alapvetően a versenytársaihoz kell mérnie. Ha a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségekhez képest nagyok, akkor nagy a valószínűsége annak,
hogy a cég képes lesz a pénzeszközök iránti igényeket bekövetkezésükkor kielégíteni. Vagyis
a magas általános likviditási mutató jelzi a cég fizetőképességét, de jelezheti a készpénz vagy
más rövid lejáratú eszközök nem hatékony felhasználását is. Bizonyos különleges körülményektől eltekintve a mutatónak legalább 1-nek kell lennie, mivel ha az kisebb, mint egy, az
azt jelenti, hogy a nettó forgótőke13 negatív.
14.1. táblázat: Hagyományos likviditási mutatók
Általános likviditás
Forgóeszkö
Rövid

lejáratú

zök

kötelezett

Likviditási gyorsráta
Forgóeszkö

ségek

Rövid

lejáratú

zök - Készletek
kötelezett

ségek

Készpénz-szintű likviditás
Pénzeszköz
Rövid

lejáratú

ök  Értékpapír
kötelezett

ok

ségek

Forrás: Saját szerkesztés

Az általános likviditás nem méri a cég rugalmasságát. Magától értetődik, hogyha egy vállalkozás nagy pénztartalékokkal és sok piacképes értékpapírral rendelkezik, akkor az likvidebb,
mint amelyiknek hatalmas készletei vannak, ezért az általános likviditási mutató nem nagyon
megbízható jelzője a fizetőképességnek.
Egy vállalkozás likviditásának szigorúbb tesztje az ún. likviditási gyorsráta mutató, amely a
rövid lejáratú kötelezettségeket a forgóeszközök és a készletek különbségéhez hasonlítja. Ez
tisztább mutató, mert figyelmen kívül hagyja azokat a forgóeszközöket, amelyek kevésbé
likvidek, nevezetesen a készleteket. Vagyis a könnyebben pénzzé konvertálható forgóeszközöket helyezi a figyelem középpontjába. A készletek kevésbé likvid14 volta azt jelenti, hogy
nagyon nehéz azokat rövid határidő alatt ténylegesen megkapott pénzért eladni (pénzügyileg
is realizálni), illetve a készletek könyv szerinti értéke nem mindíg valós mérőszáma azok
piaci értékének, még akkor sem ha azok viszonylag gyorsabban cserélődnek, mivel nem veszi
figyelembe a készletek minőségét.

Erre mutatóra szoktak '2 az 1-hez' mutatóként is hivatkozni, mert a bankok arra törekszenek, hogy azokat a cégeket
tekintsék hitelezési szempontból elfogadhatónak, amelyek a mutatónak ezt a szintjét elérik. Ugyanakkor napjainkban a
mutató értékének elfogadhatósági szintjét sok esetben 1.3-1.7 közé teszik, a vállalkozás tevékenységi körétől függően.
13
A forgótőkével részletesebben a nettó forgótőke/összes eszköz arány mutatónál, illetve a forgótőke menedzsmentnél
fogunk foglalkozni.
14
Az általánosan elfogadott likviditási sorrend a forgóeszközök esetén a következő:
pénzeszközök
értékpapírok
követelések
készletek
12
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A hüvelykujj szabály a gyors likviditási mutató számára az 1:1 arányt adja meg, amely azt
mutatja meg, hogy a cég képes-e fedezni tartozási kötelezettségeit a rendelkezésére álló
könnyen pénnzé konvertálható eszközökből, ha az értékesítési bevételei jelentős mértékben
esnének. (Ehhez feltételeznünk kell, hogy semmi olyasmi nem történik, ami lassítja vagy
megakadályozza a követelések beszedését.) A viszonylag nagy mértékű készletmennyiség
gyakran a rövid távú zavarok jelzője. A vállalkozás túlbecsülheti az értékesítési lehetőségeit,
ennek következtében túltermelés vagy túlzott alapanyag készlet felhalmozása fordulhat elő, és
így likvid eszközeinek jelentős része lassan mozgó készletekben kerülhet lekötésre.
Az előző két mutatóból láthatjuk, hogy a készletvásárlás nem befolyásolja az általános
likviditási mutatót, de csökkenti a gyors likviditási mutató értékét. Meg kell azt is jegyezni,
hogy mindkét megelőző likviditási mutató több olyan változó függvénye, amelyek eltérően
befolyásolják a likviditást. A pénzáramlási adatoknak a likviditáshoz történő kapcsolódása
fontosságának a felismerése az elemzők nagy többségét arra vezette, hogy megkérdőjelezzék
ezen mutatók hagyományos jelentőségét. Néhányan - mint alapvető hibát – határozottan
kifogásolták ezen mutatók statikus voltát, aminek következtében a mutatók nem vehetők
figyelembe, mint a jövőbeni pénzáramlások adekvát módja és mérete mérésének vagy
becslésének eszközeként. Ezért értékük, mint likviditási mérőszám megkérdőjelezett.
A készpénz szintű likviditás mutató a leglikvidebb forgóeszköznek, a pénzeszközöknek és a
piacképes értékpapíroknak a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított arányát jelzi.
Általában a piacképes értékpapírokat is a készpénzhez sorolják, mivel azok viszonylag
gyorsan és veszteség nélkül pénzzé tehetők. Ugyanakkor kiveszik a készleteken felül a
követeléseket is, mivel azok beszedése sem mindíg probléma mentes.
Az általános likviditási mutató képletéből és a nettó forgótőke definíciójából látható, hogy az
általános likviditási mutató és a nettó forgótőke között egyértelmű összefüggés van. Az
általános likviditási mutatót szokták forgótőke mutatónak is nevezni. A két mutató közötti
összefüggésből az is következik, hogy amennyiben a vállalat teljesíti az általános likviditási
mutatónál elvárt értéket, akkor a nettó forgótőke pozitív lesz. Ebből az is következik, hogy az
általános likviditási mutatónak legalább 1-nek kell lennie ahhoz, hogy a nettó forgótőke
pozitív legyen. Mindebből az is következik, hogy a nettó forgótőke likviditási mérőszámként
is felfogható, azaz a nettó forgótőke nem megfelelő értéke a vállalat fizetésképtelenségi
kockázatát is jelzi.
A pozitív nettó forgótőke úgy is értelmezhető, hogy a cég valószínűleg képes lesz eleget tenni
a pénzkövetelések összességének az év folyamán, vagyis fizetőképes. Ez azonban nem
szükségképpen igaz, mivel a nettó forgótőke – az általános likviditási mutatóhoz hasonlóan nem jelzi pontosan a likviditást, ugyanis csak a pénz és a rövid távú befektetések
(értékpapírok) az igazán likvid eszközök. A magas nettó forgótőke eredhet nagyon magas
követelés állományba történő befektetésből (a vásárlók általi késedelmes fizetés vagy nemfizetés) és/vagy készletnövekedésből is. Magától értetődően nagy gondossággal kell eljárni a
likviditási mutatók interpretálásában. A nettó forgótőke változását nemcsak a forgóeszközök
és a rövid lejáratú kötelezettségek változása idézheti elő, hanem a saját tőke és a hosszú
lejáratú kötelezettségek, illetve a befektetett eszközök változása is.
Az előzőeket is figyelembe véve, célszerű mindhárom likviditási mutatót kiszámolni, mert
csak így kerülhetjük el a hibás döntést, követhetjük megfelelően a vállalat fizetőképességi
kockázatának alakulását. A vállalat fizetőképességének megítéléséhez véleményünk szerint a
készpénz-szintű likviditás a legfontosabb. Ez utóbbi mutatóhoz általában nem szoktak
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megadni elfogadhatósági értéket, de figyelembe véve a mutató képzését, véleményünk szerint
a 0.25-0.3 körüli érték már elfogadhatónak tekinthető, mert ez azt jelenti, hogy a vállalkozás
azonnal ki tudná fizetni a rövid lejáratú kötelezettségeinek 25-30%-át.
A hagyományos likviditási mutatókkal kapcsolatban azt is meg kell jegyezni, hogy a
számviteli beszámolók alapvető jellemzőiből következően nem mindig mutatnak pontos képet
a vizsgált vállalkozás fizetőképessége vonatkozásában, előfordulhat azok alul- vagy
felülbecslése is. Fontos lenne a likviditási mutatóknak a folyamatos figyelemmel kísérése, ami
azonban azt igényelné. hogy a vállalkozásoknak negyedévente vagy havonta zárni kellene a
számviteli nyilvántartásaikat.
A likviditási mutatók, illetve a kiválasztott mutatók figyelemmel kisérése és az eltérésekre
időben adott válaszok csökkenthetik a fizetésképtelenség kialakulását, azaz a likviditási
kockázatot. Azt is mondhatjuk, hogy a hatékony forgótőke menedzsmenttel tudjuk fenntartani
a vállalat likviditását és elkerülni az il likviditás kialakulását.
A forgótőke finanszírozás hozam-kockázat elemzéséhez felhasználható a rövid lejáratú
kötelezettségek és az összes finanszírozási forrás aránya mutató is:

CL/E & L =

Rövid

lejáratú
Összes

kötelezett

ségek

forrás

ahol
CL (current liabilities) rövid lejáratú kötelezettségek
E&L (equity&liabilities) összes forrás
Minél nagyobb a vállalat CL/E&L mutatójának értéke az iparági átlaghoz viszonyítva, annál
nagyobb arányban nőhet a vállalat jövedelmezősége, és egyúttal a kockázata is, ami az
értékesítés, illetve a működési eredmény változásának a függvénye. Az alacsony CL/E&L
mutató pedig csökkentheti a jövedelmezőséget és a kockázatot is. Magas CL/E&L arány azt is
jelezheti, hogy a vállalkozás kihasználja a szállítók által biztosított kamatmentes
hitellehetőségeket, de mutathatja a rövid lejáratú banki hitelállomány megnövekedését is. Ez
utóbbi hozzájárulhat a vállalat fizetőképességének romlásához is. (Pálinkó-Szabó, 2006)
A likviditási mutatók (1. táblázat) nem irányítják a figyelmet kellőképpen a cég
pénzforgalmának időzítésére, szinkronitására. Mivel a pénzkiáramlások általában nincsenek
szinkronban a beáramlásokkal, ennek nem kellő mértékű figyelemmel kísérése komoly
fogyatékosságot eredményezhet a likviditáselemzésben. ezen probléma megoldásában
nyújthat segítséget a pénzkonverziós ciklus vagy pénzciklus ismerete, elemzése.
14.2.1. Átfogó likviditási index
A csődhelyzet kialakulásához szorosan kapcsolhatók a likviditási mutatók, amelyek azonban
nem veszik kellően figyelembe, hogy az egyes összetevőik milyen ideig vannak lekötve a
vállalat működéséhez. Ennek a problémának a megoldása érdekében napjainkban használt
egyik likviditási mutató az Átfogó likviditási index (CLI – Comprehensive Liquidity Index),
amely a likviditásszámításnál használt mérlegtételeket úgy korrigálja, hogy figyelembe veszi
a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek esetében, hogy az adott eszköz mennyi
időt tölt el a vállalat működési ciklusában, amit a hagyományos likviditási mutatók figyelmen
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kívül hagynak. Minden korrigálásra kerülő eszköz esetében kiszámításra kerül a korrekciós
faktor, amellyel az adott mérlegtételt meg kell szorozni, és így kapjuk meg annak korrigált
értékét

A forgó eszközök esetében csak a készletek és a követelések kerülnek korrigálásra. A rövid
lejáratú kötelezettségek között nem kell korrigálni a váltókötelezettségeket, a hosszú lejáratú
hitelek adott évben átsorolt részét, valamint a passzív időbeli elhatárolásokat. A korrekciók
elvégzése után kiszámítjuk a korrigált forgóeszköz értéket és a korrigált rövid lejáratú
kötelezettség értéket, amelyek felhasználásával kiszámítható az Átfogó likviditási index

Ezt a mutatót akkor tudja javítani a cég, ha növeli a készletek és a követelések, illetve
csökkenti a rövid lejáratú kötelezettségek forgási sebességét, azaz javítja a gazdálkodása
hatékonyságát. A mutató értéke lehet nagyobb és kisebb is, mint az Általános likviditási
mutató értéke. Ha azonban a vállalat hatékonyan menedzseli a forgótőkéjét, akkor az Átfogó
likviditási index értéke magasabb lesz, mint az Általános likviditási mutató. Az ilyen formán
meghatározott likviditási mutató már nagyon szorosan kapcsolódik a pénzkonverziós
ciklushoz, hiszen annak a fő összetevői a készletezési idő, a beszedési idő és a tartozási idő.
Az is megállapítható, hogy az Átfogó likviditási index növekedése csökkenteni fogja a pénz
konverziós ciklust, ezáltal hatékonyabb pénzeszköz menedzsmenthez vezet. Ugyanakkor meg
kell azt is jegyezni, hogy ez a mutató statikus és nem méri a vállalat cash flow termelő
képességét.

14.3.

A pénzkonverziós ciklus elemzése

A pénzkonverziós ciklus meghatározása lényegében átfogja a forgótőke menedzsment szinte
teljes területét, a készlet-, a követelés- és a tartozásmenedzsmentet, de szorosan kapcsolódik
hozzá a pénzeszközök menedzsmentje is. Ha röviden meg akarjuk fogalmazni a
pénzkonverzió alapelvét, akkor azt kell mondanunk, hogy szedjük be a tartozásainkat amilyen
gyorsan csak tudjuk és próbáljuk meg elhalasztani a kifizetéseinket amennyire csak tudjuk.
(Nobanee-AlHajjar, 2009) Teljesen nyilvánvaló, hogy ezzel mindenki tisztában van és az is
nagyon jól tudjuk, hogy ez nem ennyire egyszerű, mert a megvalósítást nagyon sok tényező
befolyásolja. Ugyanakkor mindenkinek végig kell gondolnia, hogy mindent megtett-e azért,
hogy az esetében lehetséges mértékben megfeleljen ennek az alapelvnek. A pénzkonverziós
ciklus lerövidítése azt jelenti, hogy a pénzeszközeinket felszabadítjuk, és lehetővé válik azok
más területeken történő befektetése. Ugyanakkor a nem átgondolt ciklus lerövidítés
problémákat is okozhat, készlethiányhoz, a hitelben vásárló vevők elvesztéséhez, és ezeken
keresztül a jövedelmezőség csökkenéséhez vezethet.
Nagyon fontos megjegyezni, hogy a pénzkonverziós ciklus a likviditás egyfajta mérőeszköze,
ahol lényegében a pénz be- és kiáramlás közötti különbséget, illetve annak pótlólagos
pénzigényét mérjük. Azt is látnunk kell, hogy a hagyományos pénzkonverziós ciklus
megközelítésnek is van gyenge pontja, mert a konverziós időszak napjaihoz nem rendeli
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hozzá a szükséges forgótőke mennyiséget. A hagyományos pénzkonverziós ciklus nem fejezi
ki a likviditás jövedelmezőségi hatását sem.
Az elismert követelések és a készletek forgási sebessége mérőszámok a működési ciklus
fogalomban a likviditás menedzsment egy megfelelőbb nézőpontját biztosítják. A működési
ciklus fogalom határozottan elismeri, hogy a termelés pénzügyi költségei és az értékesítésből
történő beszedésük sem nem pillanatnyi sem nem szinkronizált. A készletek és a követelések
megtérülésének kumulált napjai adják a vállalat működési ciklusának hosszát (14.2. ábra).

Készlet vásárlás

Készlet értékesítés

Készletezési időszak

Pénz beszedés

Beszedési időszak

Tartozási időszak
Fizetés a vásárolt készletekért

Működési ciklus
Pénzciklus

14.4.

ábra: A pénzkonverziós ciklus
Forrás: Saját szerkesztés

A működési ciklus az alapanyagok és szolgáltatások megvásárlásával indul, amelyek a
termelési folyamatban kerülnek felhasználásra, hogy a félkésztermékek vagy a befejezetlen
termékek végül végtermékké váljanak. A működési ciklus jelentősen eltérhet az egyes
vállalatok esetében. A működési ciklus két részből áll. Az egyik része az ún. készletezési
időszak, ami a tevékenységekhez szükséges erőforrások megszerzésétől a termékek vagy a
szolgáltatások értékesítéséig tart. A működési ciklus másik része az ún. beszedési időszak, ami
a hitelben történő értékesítéstől a pénz beszedéséig tart.
A működési ciklus koncepció egyszerű kiterjesztése a pénzkonverziós ciklushoz
(pénzciklushoz) vezet, amelyet annak az időszaknak a napjaiként definiálhatunk, ami akkor
kezdődik, amikor a cég fizet a vásárolt alapanyagokért és szolgáltatásokért, és addig tart,
amikor a cég megkapja a pénzt az értékesített késztermékekért vagy szolgáltatásokért. Ezek a
tevékenységek a pénzbeáramlások és -kiáramlások hálózatát hozzák létre. Ezek a pénzáramlások szinkronizálatlanok és bizonytalanok. Szinkronizálatlanok, mert például az alapanyagokért történő pénzkifizetés nem ugyanazon időpontban történik, mint amikor
megkapjuk a pénzt a termék értékesítéséért. Bizonytalanok, mert a jövőbeni értékesítések és
költségek nem jelezhetők előre pontosan. Tehát a működési ciklus annak az időnek a hossza,
amelyet a készlet megszerzése, értékesítése és a pénz beszedése igényel.
A működési ciklus két jól elkülöníthető komponenst tartalmaz. Az első, azaz időszak, amelyet
a készlet megszerzése és értékesítése igényel (készletezési időszak). A második, azaz időszak,
amelyet az értékesítés utáni pénzbeszedés igényel (beszedési időszak). Egyszerűbben
kifejezve ez a két időszak azt jelenti, hogy átlagosan mennyi ideig fekszik a pénzünk
készletekben, illetve követelésekben. A működési ciklus lényegében azt írja le, hogy a termék
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hogyan mozog az forgóeszköz számlák között. Minden egyes lépéssel az eszköz közelebb
kerül a készpénzhez, vagy úgy is fogalmazhatnánk, hogy előrébb kerül a likviditási sorban.
A hatékonysággal és a forgási sebességgel kapcsolatos mutatókra gyakran, mint a pénzáramlás közvetett mérőszámaira is hivatkoznak. Ezekről a mutatókról annak visszatükrözését
feltételezik, hogy a megfelelő rövid távú eszközök milyen gyorsan alakíthatók át pénzzé (11.
fejezet).
Azon napok számát, ameddig nem fizettünk a készletért a megszerzése után, tartozási
időszaknak nevezzük. Ha a későbbiekben eladjuk a készletet, de a pénz nem folyik be a
vállalkozáshoz, csak egy bizonyos idő elteltével, attól függetlenül valahogyan meg kell
oldanunk ennek az összegnek a finanszírozását (pénzciklus). A pénzciklus azt méri, hogy a
vállalkozás pénzeszközei mennyi ideig (hány napig) vannak lekötve a termelési és értékesítési
folyamatban. A pénzciklus, a működési ciklus és a tartozási időszak közötti különbség. A
rövid távú pénzbeáramlások és -kiáramlások közötti rést vagy kölcsön felvételével vagy likvid
tartalékok (készpénz vagy piacképes értékpapírok) tartásával tölthetjük ki. Másként
fogalmazva, a rést csökkenteni tudjuk készletezési, a követelési és a tartozási időszakok
rövidítésével. (Ross et al., 2008)
Az előzőekben leírtak alapján felvetődik, hogy van-e lehetőség optimális pénzkonverziós
ciklus kialakítására? Az optimális pénzkonverziós ciklus abban az esetben hozható létre, ha
meg tudjuk határozni az összetevők optimális méretét. Az optimális méret meghatározásához
a készletgazdálkodás „gazdaságos rendelési tételnagyság mennyiség modell”-jét (EOQ)
tudjuk felhasználni (Ross et al., 2008). Ennek a modellnek a segítségével meghatározható az
optimális készletezési és beszedési időszak, ami együtt megadja az optimális működési
ciklust, majd az optimális tartozási időszak meghatározása után eljuthatunk az optimális
pénzciklus meghatározásához is. Egy ilyen modell összeállítása ökonometriai és
optimalizálási modellek kombinációjával oldható meg.

14.3.1. Módosított pénzciklus
A hagyományos pénzciklus gyengesége, hogy a konverziós periódus napjait nem képes
megfelelően a pénzben megadott nettó forgótőke szükségletben kifejezni. Ráadásul a modell
nem tesz kellőképpen különbséget a készpénzes és a hitelben történő értékesítés között sem,
ami problémát okozhat például abban az esetben, ha két vállalkozásnak megegyezik a
követelési időszaka, de különbözik a hitelben történő értékesítési aránya. A hagyományos
modellben mindkét cégnek ugyanannyi lesz a pénzciklusa, ugyanakkor a magasabb
készpénzes értékesítéssel rendelkező cég kedvezőbb helyzetben lesz kötelezettségei időben
történő teljesítése vonatkozásában. Ez azért van így, mert értékesítésének nagyobb részét
hamarabb és biztonságosabban lesz képes beszedni.
A hagyományos pénzciklus modell nem foglalkozik a jövedelmezőségnek a likviditásra
gyakorolt hatásával sem. A modell a működési jövedelem előállításához felhasznált
erőforrások és az aktuálisan beszedett bevétel különbségére helyezi a hangsúlyt, nem veszi
figyelembe, hogy a beszedett bevételek az elért eredmény mennyiségével meg fogják haladni
a költségeket. Mivel az eredmény többletforrás a kötelezettségek fedezéséhez, ezért a
jövedelmezőség valójában a teljes vállalati likviditást támogató tényezőnek tekinthető. Az
előzőekből következően a bruttó árbevétel-arányos jövedelmezőség és a „hitelben történő
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értékesítés/összes értékesítés” arány mutatókat is bele kellene építeni a pénzciklus modellbe.
Az így kapott módosított pénzciklus modell már felhasználható a pénzben meghatározott
nettó forgótőkeigény kifejezésére, azaz a nettó forgótőkének ez a mennyisége szükséges a
működéshez.
Az előzőek alapján, a módosított pénzciklus a készletezési időszaknak a bruttó árbevételarányos jövedelmezőséggel, a beszedési időszaknak a hitelben történő értékesítés arányával
történő módosításával határozható meg:
módosított készletezési időszak =
készletezési időszak *(1 - bruttó árbevétel-arányos jövedelmezőség)
módosított beszedési időszak = beszedési időszak * hitelben történő értékesítés aránya

14.3.2. A módosított pénzciklus és a forgótőkeigény

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy megfelelő pénzügyi tervezés és kontroll hiányában
likviditási problémák várhatóak azoknál a cégeknél, amelyek gyors értékesítési növekedést
érnek el. Az értékesítés növekedése szükségszerűen pótlólagos forrásigényt eredményez a
készletekben és a követelésekben, ami az értékesítés és a forgóeszközigény közötti pozitív
irányú összefüggésből következik. Ha a nettó forgótőkeigényt a hagyományos pénzciklus
érték alapján határozzuk meg, akkor azt túlbecsüljük, azaz a módosított pénzciklus
alkalmazásával attól kisebb értéket kapnánk. Ez azt jelenti, hogy a bruttó árbevétel-arányos
jövedelmezőség és a „hitelben történő értékesítési arány” mutatók hatásának figyelembe
vétele szignifikáns eltérést okozhat az értékesítés növekedéséhez szükséges nettó
forgótőkeigény becslésében. Ez azt is jelenti, hogy a vállalkozás számára több forrás lesz
felhasználható nem-működési célra, mintha a becslést a hagyományos pénzciklus számítással
végeznék. Az előzőekből az is következik, hogy a hagyományos pénzciklus érték, mint
likviditási mutató rendszerint rosszul határozza meg a cég azon képességét, hogy határidőre
teljesíteni tudja-e a kötelezettségeit.
Ahogy a bruttó árbevétel-arányos jövedelmezőség növekszik, úgy csökken a működéshez
szükséges forgótőke igény. A jövedelmezőség figyelembe vétele segít abban, hogy a
pénzciklus a likviditás egy jobb jelzőszámává váljon. A hagyományos pénzciklus számítás
nem veszi figyelembe azt, hogy a működési ciklus végén bekövetkező pénzbeáramlás
nagyobb, mint a pénzciklus eleji pénzkiáramlás. A pénzciklus kezdete és vége közötti
pénzáram-különbség közvetlen kapcsolatban van a jövedelmezőséggel. Ez azt jelenti, hogy a
jövedelmezőbb vállalkozás több pénzáramot hoz létre a működéséből. Az előző részben
bemutatott (2) képletből látható, hogy a „hitelben történő értékesítés aránya” mutató
növekedése pótlólagos nettó forgótőke igényt eredményez, ami egyértelműen következik
abból, hogy a mutató növekedése növekvő követelésállományt jelent egy adott értékesítési
szinten.
14.4 Jövedelmezőségi mutatók
Hosszú távon minden vállalkozás igényli a jövedelmezőséget, míg rövid távon a likviditás a
fontosabb, vagyis hogy a vállalkozás kifizesse a számláit, máskülönben soha nem lesz
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hosszútáv a számára. Ugyanakkor hosszú távon a likviditás is csak akkor tartható fenn, ha a
vállalkozás jövedelmet termel.
A befektetők, a részvényesek és a pénzügyi menedzserek nagyon nagy figyelmet fordítanak a
cégek jövedelmezőségére is. A jövedelmezőséget úgy definiálhatjuk, mint a tőkére és a befektetett eszközökre jutó megfelelő hozam előállítását. A tárgyalásra kerülő három mutató azt
méri, hogy egy vállalkozás milyen hatékonyan használja az eszközeit és milyen hatékonyan
menedzseli tevékenységeit. Mindegyik mutató az adózás utáni eredményt helyezi a középpontba és a cég profit előállító képességét vizsgálja.
Az első mutató, az árbevétel arányos jövedelem, alapvetően a költségek és az értékesítési ár
kéttényezős függvénye. Amilyen mértékben tudjuk csökkenteni a költségeket és/vagy növelni
az értékesítési árat, az árbevétel arányos jövedelem olyan mértékben fog növekedni.

Árbevétel

arányos

jövedelem

Adózott



Értékesíte

eredmény

tt terméke

k árbevétele

Ez a mutató a vállalkozás árstratégiai és működési költség felügyeleti képességét tükrözi vissza. Az alacsony mutató azt jelenti, hogy a vállalat nem állít elő elegendő bevételt a
költségeihez viszonyítva, vagy a költségei nincsenek megfelelő kontroll alatt, vagy mindkettő.
A jobban menedzselt vállalkozások rendszerint magasabb mutatóval rendelkeznek, mivel
azok hatékonyabban menedzselik az erőforrásaikat.
A vállalkozások jövedelmezőségének széles körben használt mérőeszköze az eszközök
hozama (ROA) mutató,
Eszközök



hozama

Adózott

eredmény

Összes

eszköz

ami egy vállalkozás azon képességének jelzőszáma, hogy képes-e kielégítő mértékű
eredményt elérni az összes befektetett eszközére vonatkoztatva, illetve milyen hatékonyan
használja az eszközeit. Ez a mutató is egyik nagyon fontos mérőszáma a menedzsment
hatékonyságának. A mutató két másik mutató hatását kombinálja, mégpedig az árbevétel
arányos jövedelemét és az összes eszközforgási sebességét. Az összefüggés a Du Pont
Company által került feltárásra, és egyik része az ún. Du Pont rendszerű elemzésnek.
Eszközök hozama = Marginális jövedelem * Összes eszköz forgási sebesség
azaz
Eszközök hozama =
Adózott
Értékesíte

eredmény

tt terméke

k á rbevétele

*

Értékesíte

tt terméke
Összes

k árbevétele

eszköz

A Du Pont Company volt az előfutára annak kihangsúlyozásának, hogy az eszközök
hozamának kielégítő mértéke magas árbevétel arányos jövedelem vagy gyors összes
eszközforgási sebesség, illetve a kettő valamilyen kombinációja által érhető el. A magasabb
mutató a jobb. mert az a jövőbeni növekedési kilátásokról nyújt biztosabb jelzéseket.
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A részvényesek számára különösen fontos, kulcs pénzügyi mutató - a Du Pont rendszerű
elemzés alapmutatója - a saját tőke hozama (ROE). A pénzügyi teljesítmény mérőeszközeként
annak a hatékonyságát méri, ahogyan a vállalkozás felhasználja a tulajdonosok tőkéjét. Egy
vállalkozás tulajdonosai a kockázatukkal arányos hasznot várnak el a befektetésük után. Ezt a
hasznot az adózás után elért eredménynek, a részvényesek tőkéje arányában (százalékában)
kifejezett értékével mérhetjük.
Saját tőők hozama



Adózott
Saját

eredmény
t ő ke

A saját tőke hozama mutatóval kapcsolatosan a tőkeáttételből eredő potenciális problémára is
rá kell mutatnunk. Vagyis előfordulhat, hogy egy relatíve alacsony eszközök hozama mutató
is generálhat egy magas saját tőke hozama mutatót. A saját tőke hozama három elemre
bontható szét, amelyik mindegyike közvetlen befolyással van a cég jövedelmezőségére:

Saját tőke hozama15 = Eszközök hozama * Saját tőke multiplikátor
Saját tőke hozama =
Marginális jövedelem * Összes eszköz forgási sebesség * Saját tőke multiplikátor
Saját tőők hozama



Adózott
Értékesíte

eredmény

tt terméke

*

k á rbevétele

Értékesíte

tt terméke
Összes

k árbevétele

*

eszköz

Összes
Saját

eszköz
t ő ke

Ezen mutatók bármelyikében bekövetkező növekedés, azaz magasabb árbevétel arányos
jövedelem, gyorsabb eszközforgási sebesség, és nagyobb mértékű hitelből történő
finanszírozás, magasabb saját tőke hozama mutatót fog eredményezni.

14.5.

A pénzügyi tőkeáttétel

Pénzügyi tőkeáttétel akkor keletkezik, ha a vállalkozás idegen tőkét vesz igénybe a
finanszírozásához. A tőkeáttétel azt jelenti, hogy a saját tőkére, azaz a tulajdonosi vagyonra
jutó eredményt, nyereséget mennyire tudjuk megtöbbszörözni, a teljes eszközállományunkra
jutó eredményhez képest. Ezt legkönnyebben megérteni, akkor lehet, ha megnézzük a saját
tőke hozamának (ROE) Du-Pont féle felbontását:

ROE  ROA *

Összes eszköz
Saját tőők

A képletben a ROA, az eszközök hozama mutató, míg a második összetevő pedig a saját tőke
multiplikátor (többszöröző). A képletből látható, a saját tőkére jutó hozam akkor lehet
nagyobb az eszközeinken elért hozamnál, ha a finanszírozási forrásaink között van idegen
15

Saját tőke hozama = Eszközök hozama * (1 + Adósság/Saját tőke arány)
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tőke (Összes eszköz > Saját tőke). Ennél a számításnál a hitelen túli kötelezettségeket is
idegen forrásként vesszük figyelembe. Ami valójában az is, mert például a szállítói
kötelezettség nem más, mint a szállítók által nyújtott kereskedelmi hitel. Könnyen belátható,
hogy minél nagyobb idegen forrással rendelkezik egy vállalkozás, annál nagyobb lehet a
különbség a ROE és a ROA között.
Fontos azonban megjegyezni, hogy az idegen tőke igénybevétele minden esetben növeli a cég
kockázatát, alapvetően a csődkockázatot, aminek a nagysága arányban van az eladósodottság
mértékével. Fontos azt is szem előtt tartani, hogy az eladósodottság csökkenti a cég szabadon
felhasználható eredményét. Tehát az eladósodással arányban csökken a cég nettó
eredménye, ami csökkenti a ROA értékét, azaz egyre kisebb értéket tudunk többszörözni a
tőkeáttétellel. Felvetődik a kérdés, hogy mikor növeli az idegen tőke a saját tőke hozamát és
mikor nem? Erre a következő összefüggéssel adhatjuk meg a választ:
r E  r A  (r

A

 rD ) * D

E

ahol
rE – a saját tőke hozama
rD – az idegen tőke költsége

rA – az összes eszköz hozama
D/E – idegen tőke/saját tőke arány

Az előző képletből látható, hogy a saját tőke hozama akkor növelhető, ha az eszközök
hozama nagyobb, mint az idegen tőke költsége (rA > rD), és a növekedés mértéke az
eladósodottság függvénye. Ellenkező esetben, azaz ha az rA < rD, a saját tőke hozama
csökkenni fog, méghozzá az eladósodottság arányában. Ha egyáltalán nem lenne adósságunk,
akkor a saját tőke és az összes eszköz hozama megegyezne. A képletben az rD az adóhatással
csökkentett idegentőke költséget jelenti:
rD = idegen tőke tényleges költsége * (1 – társasági adó vállalati mértéke)
Az előzőekből az a következtetés is levonható, hogy a vállalati tőkeszerkezet, vagyis milyen
arányban vehetünk igénybe idegen tőkét, a vállalkozás jövedelmi helyzetének is függvénye.
Ezen túl az is megállapítható, hogy idegen tőkét általában akkor szabad igénybe venni, ha
felhasználásával nagyobb eszközarányos hozamot tudunk elérni, mint annak a költsége.

14.6.

A tőkeáttétel foka és a kockázat

Tételezzük fel, hogy lehetőségünk nyílik saját - termelő tevékenységet folytató – vállalkozás
indítására, amikoris két alapvető döntéssel találhatjuk magunkat szemben. Először arról kell
döntenünk, hogy korszerűbb gépeket vásárolunk és kevesebb emberi munkát veszünk
igénybe, vagy inkább az emberi munkaerőre építjük a termelésünket. Másodszor azt kell
meghatároznunk, hogyan fogjuk a vállalkozásunkat finanszírozni. Ha a hitelből történő
finanszírozásra építünk és a vállalkozás sikeres, akkor tekintélyes mennyiségű profitot
állíthatunk elő, a hitelnek az állandó költségeit megfizetve. Természetesen, ha a vállalkozás
rosszul indul, a hitelhez kapcsolódó szerződéses kötelezettségek akár csődhöz is vezethetnek,
vagyis növekszik a vállalkozásunk kockázata. Alternatívaként, dönthetünk a kölcsön felvételével szemben saját tőke értékesítése mellett is, ami ugyan egy lépés a lehetséges profitunk
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csökkenéséhez, vagyis azt meg kell osztanunk másokkal, de ezáltal csökkentjük a kockázatunkat.
Mindkét előző esethez kapcsolódnak bizonyos állandó költségek. Az állandó költségek sajátos
jellemzője, hogy a vállalkozás bevételéhez, értékesítési forgalmához képest felnagyítják a
részvényesek jövedelmének változékonyságát, növelve ezáltal a kockázatukat is.
Az üzleti (gazdasági) kockázat a vállalat adózás előtti jövedelmének relatív szórására
(változékonyságára) utal. Ez a fajta kockázat az iparághoz kapcsolódik, amelyhez az adott
cég tartozik, valamint a gazdaság általános állapotához. Például a közszolgáltató vállalatok
üzleti kockázata jelentősen kisebb, mint a termelő vállalatoké. Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy az ilyen tipusú szolgáltatások - mint például az áramszolgáltatás - iránti kereslet ingadozásának tendenciája a termelő vállalatokéhoz viszonyítva alacsony. Ez a változékonyság
gyakran a fogyasztók reáljövedelmének változásában vagy a verseny szintjének
elmozdulásában tükröződik vissza. Mégha azt feltételezzük is, hogy a cégek soha nem vesznek fel kölcsönt, akkor is magasabb változékonyságot valószínűsíthetünk a részvényenkénti
jövedelemben az ipari vállalatoknál, mint a szolgáltatóknál. Ezért általánosságban azt
mondhatjuk, hogy az ipari vállalkozások nagyobb üzleti kockázattal rendelkeznek, mint a
közszolgáltató vállalatok. Ráadásul, ez a kockázat az általános gazdasági feltételek függvénye
és nincsen kapcsolatban a cégek pénzügyi szerkezetével.
A pénzügyi kockázat viszont a cég finanszírozási döntésének közvetlen eredménye. A
kockázatnak ez a tipusa akkor fordul elő, amikor a vállalat arról hoz döntést, hogy a befektetéseit milyen mértékben finanszírozza hitelből. Teljesen saját tőkéből finanszírozott cég esetében ez a fajta kockázat nem létezik. Amikor a vállalat elkezd hitelből történő finanszírozásra
áttérni, a saját tőkéje után elvárt hozama növekedni fog, de a hitelből történő finanszírozás
növeli a részvényesek/tulajdonosok által viselt kockázatot is.
A kockázattal való foglalkozás egyik mutatócsoportját képezhetik a tőkeáttételi mutatók. A
tőkeáttétel azt jelenti, hogy az adott eredménykategória növekedése vagy csökkenése
erőteljesebb, mint annak a jellemzőnek a változása, amelyből az adott eredménymutató
levezetésre kerül. A teljes vállalati tőkeáttétel vagy kombinált tőkeáttétel foka (DCL) mutató
két részből áll, a működési (DOL) és a pénzügyi (DFL) tőkeáttétel fokából, amikor is a két
tényező hatása szorzódik (DCL = DOL * DFL).
14.6.1. Pénzügyi tőkeáttétel foka

Először a pénzügyi tőkeáttétellel foglalkozunk, mert általában a gyakorlatban is arra helyezik
a hangsúlyt, pedig nem kevésbé veszélyes a működési tőkeáttétel sem, sőt általában ez utóbbi
a vállalati csődök alapvető kiindulási pontja, a pénzügyi kockázat megnövekedése már annak
a következménye. A pénzügyi tőkeáttétel fokának a kiszámítása:
Adózott

DFL 
Üzemi/üzle

eredmény

ti tevékenysé

változása

g eredményén

ek változása

A kapott mutató egy rugalmassági (elaszticitási) együttható, ami azt mutatja meg, hogy az
üzemi/üzleti tevékenység eredményének (ÜÜTE) 1%-os változása az adózott eredmény
hány%-os változását idézi elő, amely alatt az egyik időszakról a másik időszakra
bekövetkezett változást értjük. A mutató előjelének függvényében a változás lehet növekedés
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és csökkenés is. Már itt meg kell jegyezni a kockázat kettősségét, azaz kedvező körülmények
között elérhető pozitív áttételi hatást, amely kedvezőtlen körülmények között ugyanolyan
mértékű negatív arányú hatást válthat ki.
A képletből látható, hogy a pénzügyi tőkeáttételre – az ÜÜTE-n túl – alapvetően a pénzügyi
műveletek eredményének van hatása. Ezen kívül még bizonyos mértékben számolni kell a
rendkívüli eredmény és adó hatásával is. Általában azt szokták mondani, hogy a pénzügyi
tőkeáttétel fokát a kamatköltség, azaz a vállalkozás finanszírozásához felhasznált idegen tőke
költsége határozza meg. Ez azt jelenti, hogy mennél nagyobb a kamatköltsége a
vállalkozásnak annál nagyobb lehet a pénzügyi tőkeáttételi fok mutatójának az értéke is.
Véleményünk szerint, a mutató értéke akkor elfogadható, ha 1.5 alatt van, jónak akkor
mondható, ha nem haladja meg az 1.33-at. Az 1.5-es érték azt jelenti, hogy a kamatköltség az
ÜÜTE egyharmada, és ez 3-as kamatfedezeti mutató értéket jelent, ami azzal jár, hogy nagy
valószínűséggel szükség lehet az értékcsökkenés bevonására is az idegen forrásunk
finanszírozásához. Ha a mutató értéke meghaladja a 2-es értéket az már azt jelzi, hogy a
vállalkozásnak komoly kockázatokkal kell szembenéznie. A 2-es érték azt jelenti, hogy a
vállalkozás kamatköltsége az ÜÜTE-nek az 50%-a, és így a kamatfedezeti mutató is 2.
Mondhatnánk, hogy még megmarad a másik 50%. Itt egy nagyon fontos dologra kell felhívni
a figyelmet. Ha kamatot fizetünk, akkor általában tőkét is kell törlesztenünk. A tőke
törlesztésére a fedezetet a mérleg szerinti eredmény (MSZE) biztosítja. Felhasználható a
tőketörlesztésre a felhalmozott értékcsökkenés is, de csak ideiglenesen, mert arra szükségünk
lesz az eszközök pótlására. Nem véletlenül szoktak a bankok általában 5-ös értéket elvárni a
kamatfedezeti mutatónál, amely érték 1.25-ös pénzügyi tőkeáttételt eredményez. A pénzügyi
tőkeáttételi fok mutatónak a megemelkedése általában nem okoz súlyos problémát, amíg
pótolni tudjuk az értékcsökkenésből az MSZE-ben a tőketörlesztésnél keletkező hiányt, és az
értékcsökkenést is olyan ütemben vissza tudjuk pótolni, ahogyan azt az eszközök pótlása
igényli. Ha ez nem valósítható meg és a korábbi összes tevékenységünket fenn akarjuk tartani,
akkor valószínűleg további hitelekre lesz szükség és tovább növekszik a vállalkozás
kockázata, beindul a ’mókuskerék’. Az előzőekből az is következik, hogy probléma esetén a
tevékenységi kör szűkítése hozhat megoldást, mert az arra fordítandó fejlesztési forrás
(értékcsökkenés) felhasználható, és a továbbiakban az ehhez a tevékenységekhez tartozó
eszközök pótlására nem lesz szükség. Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni, hogy a
leépítésnek is van költsége, amit szintén fedezni kell. Igaz ebben az esetben esetleg lehet
eszközöket értékesíteni is, ami további forrásokat jelenthet. Vagy megoldás lehet az
eszközpótlás elhalasztása, ami azonban költségnövekedéssel járhat.
Az előzőek alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy olyan optimális pénzügyi
tőkeáttételi fok fenntartására kell törekednünk, amely kedvezőtlen gazdasági kilátások
esetén is kezelhető marad. A teljes vállalati kockázat meghatározásához azonban szükséges
a működési tőkeáttételi fok meghatározása is. Alapesetben nem célszerű tartósan
meghaladni a pénzügyi tőkeáttételi fok mutató esetében a 1.5-es értéket. A mutató csak –
nem figyelmen kívül hagyható - jelzést ad a várható eseményekkel kapcsolatban, a
pontosabb helyzetfelméréshez más tényezők figyelembe vételére is szükség van/lehet.

14.6.2. Működési tőkeáttétel foka
A vállalati tőkeáttétel másik összetevője a működési tőkeáttételi fok, aminek a kiszámítása a
következőképpen történik:
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DOL 

Üzemi/üzle

ti tevékenysé
Árbevétel

g eredményén

ek változása

változása

A mutató az mutatja meg, hogy az árbevétel 1%-os változása hány%-os változást idéz elő az
ÜÜTE-ben. A működési tőkeáttétel az állandó költségek arányával kapcsolható össze, azaz
az állandó költségek arányának a növekedése növeli, csökkenése pedig csökkenti a
működési tőkeáttétel fokát. Mivel a működési tőkeáttétel fokának a mértéke az állandó
költségek nagyságának a függvénye, ezért szoros kapcsolatban van a fedezeti
mennyiséggel/árbevétellel. Ez azt jelenti, hogy arra kell alapvetően odafigyelnünk, hogy a
lehető legnagyobb mértékben maradjon az értékesítésünk a fedezeti mennyiség/árbevétel
felett. Mennél jobban közelítünk a fedezeti mennyiséghez/árbevételhez, annál jobban
növekedni fog a működési tőkeáttételi fok értéke. Az előzőek képletszerűen megfogalmazva
az 14.4. táblázatban látható két összefüggéshez vezetnek16. Az 14.4. táblázatban szereplő
képletek a fedezeti értékek következő képleteinek a felhasználásával kerültek meghatározásra:
 mennyiség esetében:
 árbevétel esetében:

FC

*

Q 

*

S 

p  vc
FC
1 

VC
S

ahol
FC – összes állandó költség
vc – a termék fajlagos költsége
S – árbevétel

p – termék egységára
VC – összes változó költség

14.4. táblázat: A működési tőkeáttételi fok a fedezeti mennyiség és árbevétel
függvényében

Fedezeti mennyiség esetében
(egy termékes eset)
(a)
DOL 

Q
Q  Q

*

Fedezeti árbevétel esetében
(több termékes eset)
(b)
DOL 

S
S  S

Q – értékesített mennyiség

S – értékesítés árbevétele

Q* – fedezeti mennyiség

S* – fedezeti árbevétel

*

Forrás: Saját szerkesztés

16

A képletek a fedezeti mennyiség, illetve a fedezeti árbevétel és a működési tőkeáttételi fok képletek
összevonásával kerültek kiszámításra.
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Az összefüggésekből látható, hogy a Q* és az S* értéke az állandó költség függvénye. Adott
értékesítési ár és adott fajlagos változó költség mellett a nagyobb állandó költség nagyobb Q*,
illetve S* értéket fog eredményezni. A táblázatban az (a) összefüggéséből az is látható, hogy
2-es DOL értékhez a fedezeti értékek kétszeresét kell elérnünk, amennyiben csak 50%-kal
tudjuk túlteljesíteni a fedezeti értékeket, akkor a DOL = 3, ha 25%-kal DOL = 5, és ha 10%kal DOL = 11 értékünk lesz. Láthatjuk, hogy a működési tőkeáttételnél jóval nagyobb
tőkeáttételi fokok érhetők el, mint a pénzügyi tőkeáttételnél. Ebben az esetben a fő kockázati
tényező az állandó költség aránya a változó költséghez képest. A fő feladat az állandó költség
optimális szinten tartása. Itt sem szabad elfeledkezni azonban arról, hogy kedvező gazdasági
környezet esetén a tőkeáttételnek pozitív hatása van és minél nagyobb az áttétel foka, annál
nagyobb ez a hatás, de ha romlik a gazdasági környezet, akkor ugyanez a többszöröző hatás
jelentkezhet negatív irányba.
A működési tőkeáttétel fokhoz kapcsolódóan levonhatjuk azt a következtetést, hogy a vezetés
alapvető feladata az állandó költségeknek olyan szinten való tartása, amely a külső
körülmények kedvező és kedvezőtlen változása esetén is biztosítja a vállalkozás kockázattal
arányos jövedelmezőségét. Arra kell törekedni, hogy az egyes termékek előállított
mennyiségeit a fedezeti mennyiség felett tudjuk tartani legalább annyival, hogy a hiteleink
tőketörlesztése után is maradjon annyi jövedelmünk, ami elegendő a vállalkozás
növekedésének biztosításához.

14.6.3. Kombinált tőkeáttétel foka
Korábban már volt arról szó, hogy a kombinált tőkeáttétel fokát a pénzügyi és a működési
tőkeáttételi fokok szorzataként kapjuk, ami a következő képletet eredményezi.

DCL 

Adózott

eredmény

Árbevétel

változása

változása

Az könnyen belátható, hogy a működési tőkeáttételi fok értékének megugrása jelentős
mértékben megemelheti a kombinált tőkeáttételi fok értékét. Ha feltételezzük, hogy a
pénzügyi tőkeáttételt elfogadható szinten tudjuk tartani, és az értéke legyen 1.4, az értékesítési
bevételünkkel 50%-kal tudjuk meghaladni a fedezeti árbevételt, ami 3-as működési tőkeáttétel
jelent, így a kettő együtt 4.2-es kombinált tőkeáttételt eredményez, ami kedvező körülmények
között azt jelenti, hogyha 1%-kal nő az árbevételünk, akkor az adózott eredményben 4.2%-os
növekedés következhet be. Ha például 10%-kal tudnánk növelni az árbevételünket az 42%-os
növekedést eredményezne az adózott eredményben. Ugyanakkor, ha a gazdasági körülmények
kedvezőtlenné válnának és 10%-kal csökken az árbevételünk, akkor az adózott eredményünk
42%-kal csökkenne, azaz majdnem megfeleződne.
Az előző példából látható, hogy az elfogadhatónak mondható tőkeáttételi mutató értékek is
jelenthetnek nem elhanyagolható mértékű kockázatot. Ha azonban ezek az értékek
kedvezőtlen irányban indulnak, akkor ez a hatás sokkal erősebb lehet. Ha a pénzügyi
tőkeáttételi fok például eléri a 2-es értéket, a működési tőkeáttételi fok pedig a 11-es értéket
(csak 10%-kal tudtuk meghaladni a fedezeti mennyiséget), akkor a kombinált tőkeáttételi fok
22 lesz. Ez az előző példához kapcsolódva azt jelenti, hogyha 10%-os árbevétel csökkenés
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következne be, akkor az 220%-kal csökkenne, ami már komoly veszteséget jelent, persze
kedvező irányú változások esetén az eredménynövekedés ugyancsak 220% lehetne. Ez jelenti
a kockázatot, mert nem tudjuk biztosan, hogy melyik következik be, a kedvező vagy a
kedvezőtlen helyzet.
A pénzügyi tőkeáttétel fokánál szó volt arról, hogy a működési tőkeáttétel lehet sok esetben a
vállalati problémák kiindulási pontja. Úgy gondoljuk, hogy az előzőekben leírtak ezt
megfelelően alá is támasztják. Láthattuk, hogy a működési tőkeáttételi fok alakulása attól
függ, hogy milyen mértében tudjuk meghaladni a fedezeti pontot. Minél kisebb mértékben
tudjuk ezt megtenni annál kisebb lesz az eredményünk, ami egy idő után veszteségbe mehet át
és azt külső forrásból fedezni kell, ami elkezdi növelni a pénzügyi tőkeáttétel fokát, és azon
keresztül nő a kombinált tőkeáttételi fok is. Ha nem tudunk pozitív irányban változtatni az
értékesítés és a fedezeti pont különbségén, akkor további külső forrásokra lesz szükségünk és
túlzott eladósodás miatt csődhelyzetbe kerülhet a vállalkozás. Látható, hogy a probléma
forrása a működési tőkeáttételben keresendő, a pénzügyi tőkeáttételi probléma már csak
annak a következménye.

14.7.

A cash flow kimutatás

Mivel az eredménykimutatás esedékesség elvű számvitelen alapszik, ezért az adózás utáni
eredmény nem mutatja be ténylegesen a tevékenységek által előállított pénz mennyiséget.
Előfordulhat, hogy egy vállalkozás pozitív és növekvő adózott eredményt mutat ki, annak
ellenére mégis fizetőképességi problémákkal küzd, mert nem került elegendő pénz előállításra
a működési tevékenységekből. Az eredménykimutatásban a realizált bevételeket és kiadásokat
mutatjuk ki, függetlenül azok pénzügyi realizálásától. A cash flow kimutatás elkészítése nagy
fontossággal bír a cégek tevékenységének és kilátásainak az elemzésében. A cash flow
kimutatás az eredménykimutatáson túli információkat biztosít:




egy adott számviteli időszak alatt a vállalkozás pénz be- és kiáramlásai (pénzügyileg
realizált bevételei és kiadásai),
a vállalkozás működési, befektetési és finanszírozási tevékenységei,
az esedékességi elvű számvitelnek a pénzáramlásokra gyakorolt hatásairól.

A cash flow kimutatás információt biztosít a likviditás (rövid távú fizetőképesség), a
szolvencia (hosszú távú vagy folyamatos fizetőképesség) és a pénzügyi rugalmasság
megállapításához. Egy elemző a cash flow kimutatást a következők meghatározásához
használhatja:






a szokásos tevékenységek elegendő pénzt hoznak létre a vállalkozás fenntartásához,
elegendő pénz kerül-e előállításra a hitelek határidőre történő kifizetéséhez,
van-e a vállalkozás pótlólagos finanszírozási igénye,
képes-e váratlan kötelezettségeket teljesíteni,
tud-e a vállalkozás élni az új üzleti lehetőségek kihasználásával, ha azok felmerülnek.

A cash flow kimutatás tételei két alapvető forrásból származnak
1. az eredménykimutatás tételei,
2. a mérlegszámlákban bekövetkezett változások.
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A vállalkozás bevételei és kifizetései a cash flow kimutatásban vagy a működési, vagy a
befektetési, vagy a finanszírozási tevékenységek közé sorolhatók.
Működési tevékenységekből származó cash flow (működési cash flow - CFO): tartalmazza
mindazon pénz be- és kiáramlást eredményező tranzakciókat, amelyek hatással vannak a
vállalkozás adózás utáni eredményére. Ez a vállalkozás pénz előállításának kulcs forrása. Ez
az a pénz, amit a vállalkozás belsőleg állít elő, ellentétben a befektetési és finanszírozási
tevékenységekkel, amelyeknél a források kívülről érkeznek.
Befektetési tevékenységekből származó cash flow (befektetési cash flow – CFI): tartalmazza
mindazon pénz be- és kiáramlásokat hosszú távú eszközök és más befektetések megszerzése
vagy eladása eredményez. A legtöbb esetben a befektetési tranzakciók pénz kiáramlásokat
generálnak. A befektetők számára ebben a részben a legfontosabb tétel a tőkeberuházások,
mert ez a pénzfelhasználás szükséges a vállalkozás fizikai eszközei megfelelő szintű
fenntartásához, támogatva annak hatékony működését és versenyképességét.
Finanszírozási tevékenységekből származó cash flow (finanszírozási cash flow – CFF):
tartalmazza mindazon pénz be- és kiáramlást eredményező tranzakciókat, amelyek hatással
vannak a vállalkozás tőkeszerkezetére. A kategória domináns elemei hitel és saját tőke
tranzakciók, amelyekből az előbbihez kapcsolódó tranzakciók a gyakoribbak.
A pénzmozgással nem járó befektetési és finanszírozási tevékenységek nem kerülnek be a
cash flow kimutatásba. Például, ha egy vállalkozás úgy szerez meg egy ingatlant, hogy azt az
eladó finanszírozza, a vállalkozásnak akkor is kell befektetési és finanszírozási döntést
hoznia, ugyanakkor az nem okoz pénzmozgást. A valóságban ez a tranzakció a vásárlási ár
kölcsönvételének felel meg. Ugyanilyen helyzetet eredményez, ha hitelt kicserélünk saját
tőkére, azaz csökkentjük az idegen tőkét és növeljük a saját tőkét. Mivel ez a tranzakció sem
okoz pénzmozgást, nem fog szerepelni a cash flow kimutatásban. Ezeket a tranzakciókat is
meg kell jeleníteni a kiegészítő mellékletben, mert az elemzőknek a megfelelő kép kialakítása
érdekében tájékozottaknak kell lenniük ezekről a változásokról is.
A cash flow kimutatás elkészítéséhez kétféle lehetőség áll rendelkezésre, a direkt (közvetlen)
és az indirekt (közvetett) módszer. A magyar számviteli törvény az indirekt módszert írja elő.
A két módszer közötti különbség a működési cash flow-ban jelentkezik, a cash flow kimutatás
másik két része mindkét módszer esetén ugyanaz.
A közvetlen módszer esetén az esedékesség-alapú eredménykimutatás minden tétele pénzbeli
bevételre és pénzbeli kifizetésre konvertálódik, figyelembe véve azt, hogy a bevétel és költség
elismerés időzítése eltérhet a hozzákapcsolódó pénzáramok időzítésétől. Lehetne azt is
mondani, hogy a közvetlen módszer az esedékességi alapú számvitel eredménykimutatása
átalakításra kerül pénzalapú eredménykimutatássá. Ennél a módszernél a működési cash flow
főbb részei a következők:
 + beszedett vevőkkel szembeni követelés
 – szállítói kötelezettségek kifizetése
 – működési költségek kifizetése
 – befizetett adók
A közvetett módszer alkalmazása esetén az adózás előtti eredmény kerül átkonvertálásra
működési cash flow-vá. A kimutatás elkészítés kiindulási alapja tehát az adózás előtti
eredmény, ami először korrigálásra kerül azokkal a tételekkel, amelyek hatással vannak az
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eredményre, de nem járnak pénz kiáramlással (értékcsökkenés, értékvesztés, ezt követően a
mérlegtételekben bekövetkezett változásokkal korrigálunk. A működési cash flow főbb tételei
ennél a módszernél:









adózás előtti eredmény
+ pénz mozgással nem járó költségek
– növekedés a készletekben és a követelésekben
+ csökkenés a készletekben és a követelésekben
+ növekedés a rövid lejáratú kötelezettségekben
– csökkenés a rövid lejáratú kötelezettségekben
– társasági adó
– osztalékfizetés

A működési cash flow értéke mindkét módszer esetén ugyanaz, csak annak kiszámításában,
összeállításában van különbség. Azt is lehetne mondani, hogy a közvetlen módszer az
eredménykimutatás tetejéről indul el, míg a közvetett módszer az aljáról. A közvetlen
módszer fő előnye, hogy a vállalkozás működési pénz bevételeit és kiadásait mutatja be, míg
a közvetett módszer ugyanezen bevételek és a kiadások nettó eredményét adja meg. Az
előzőekből következően a közvetlen módszer több információt biztosít, mint a közvetett. A
múltbeli bevételek és kiadások ismerete hasznos lehet a jövőbeni működési cash flow-k
becslésében. A közvetett módszer fő előnye, hogy az adózás előtti (utáni) eredmény és a
működési cash flow eltéréseire fókuszál. Ez a módszer jó kapcsolatot teremt az
eredménykimutatással a jövőbeni működési cash flow előrejelzéséhez.
A cash flow kimutatás további részeinek meghatározása során először a befektetési cash flowt határozzuk meg, ami lényegében a befektetett eszközökben bekövetkezett változások
kiszámítását jelenti. Ebben a csoportban kell figyelembe venni a befektetett pénzügyi
eszközök után kapott jövedelmeket is (részesedés, osztalék, kamat). Fontos tudni, hogy a
magyar cash flow kimutatásban a könyv szerinti értéktől való eltérést a működési cash flowban kell figyelembe venni.
A cash flow kimutatás harmadik része a finanszírozási cash flow, amelyben a saját és idegen
forrásokban bekövetkezett változások kerülnek kimutatásra.
Ha a cash flow kimutatás mindhárom része elkészült, azok összegzésével kiszámítható a teljes
cash flow, ami a pénzeszközökben bekövetkezett összes változást mutatja ki.
14.7.1. Cash flow kimutatás elemzése
A hagyományos likviditási mutatókat a pontosabb helyzetelemzés érdekében célszerű lenne a
cash flow kimutatáshoz kapcsolódó likviditási mutatókkal is kiegészíteni. Ebben a tekintetben
kiemelt szerepe van a működési tevékenységből származó pénzáramlásoknak. Ez azt is
jelenti, hogy a jövőben az elemzésekbe sokkal nagyobb szerepet kellene kapniuk a cash flow
(pénzáramlási) kimutatásra épülő mutatóknak, hiszen ez a kimutatás mutatja be hogyan
alakult ki a mérlegben megjelenő pénzeszközváltozás. A 14.5. táblázatban szereplő mutatók
használatával már a szakirodalomban is egyre gyakrabban lehet találkozni.
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14.5. táblázat: Cash flow alapú likviditási mutatók
Működési cash flow arány
Működésből
Rövid

származó

lejáratú

pénzáram

kötelezett

Cash flow termelő képesség
Bruttó

ségek

működési
Összes

pénzáram

árbevétel

Működési szabad
pénzáram
Működési pénzáram –
Befektetési pénzáram változás

Forrás: Saját szerkesztés

A 14.5. táblázatban szereplő mutató lényegében a készpénz-szintű likviditási mutatónak
feleltethető meg, de az az adott időszakban a tevékenységből előállított pénzeszközhöz
viszonyít. A cash flow termelő képesség az egységnyi árbevétellel előállított bruttó cash flowt mutatja, ahol a bruttó cash flow a forgóeszköz és a rövid lejáratú kötelezettség változással
még nem korrigált működési pénzáramot jelenti. A harmadik mutató azt mutatja, hogy
mennyi pénzt tud a vállalkozás előállítani a saját és az idegen tőkét biztosító befektetők
számára.
Összefoglalás
A fejezetben a vállalkozások elemzésének kulcsterületeivel foglalkoztunk. Bemutatásra
kerültek a forgótőke-menedzsment alapvető összefüggései, aminek keretében foglalkoztunk a
likviditás mérésének és jelentőségének a kérdésével. Bemutattuk a működési és a pénzciklus
kiszámítását, illetve használatának jelentőségét. Leírásra kerültek a főbb jövedelmezőségi
mutatók, és bemutattuk azok Du Pont-féle felbontását is. A vállalati kockázathoz
kapcsolódóan foglalkoztunk a kockázat egyik mérési lehetőségével, a működési és a pénzügyi
tőkeáttétel fokával. Végezetül áttekintettük a cash flow kimutatással kapcsolatos főbb
tudnivalókat.
Ellenőrző kérdések
1.
A likviditási mutató értelmezése és az ahhoz kapcsolódó problémák.
2.
A pénzkonverziós ciklus alapvető jellemzői.
3.
A jövedelmezőségi mutatók.
4.
A működési és a pénzügyi tőkeáttétel főbb jellemzői.
5.
A pénzügyi tőkeáttétel jellemzői.
6.
A cash flow kimutatás főbb jellemzői.
Kompetenciát fejlesztő kérdések
1.
A likviditási mutató és a pénzkonverziós ciklus kapcsolata.
2.
A jövedelmezőségi mutatók felbontása.
3.
A tőkeáttételi mutatók és a vállalati kockázat.
4.
Hogyan kombinálódik a működési és a pénzügyi tőkeáttétel?
5.
Mi a cash flow kimutatás jelentősége?
Terminológiai szótár
Általános likviditási mutató
Árbevétel arányos jövedelem
Átfogó likviditási index
Befektetett eszközök fedezeti mutatója
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Beszedési időszak
Cash flow kimutatás
Cash flow termelő képesség
Du Pont felbontás
Eszköz arányos jövedelem
Forgótőke
Forgótőke menedzsment
Készletezési időszak
Készpénz szintű likviditás
Kombinált tőkeáttétel
Likviditás
Likviditási gyorsráta
Módosított pénzciklus
Működési cash flow arány mutató
Működési ciklus
Működési szabad pénzáram
Működési tőkeáttétel
Nettó forgótőke
Pénzciklus
Pénzkonverziós ciklus
Pénzügyi tőkeáttétel
Saját tőke arányos jövedelem
Tartozási időszak
Tőkeáttétel
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15. Hosszú távú gazdasági döntések megalapozása: Beruházások elemzése,
kockázatelemzés
A stratégiai döntéseken belül azokat, amelyek azzal foglalkoznak, hogy mi legyen a
beruházás tárgya, hogyan kivitelezze azt a cég, és hogy mi szükséges hozzá beruházási vagy
tőke költségvetési döntéseknek nevezzük. A beruházás tárgyától és méretétől függően ezek
lehetnek rövid és hosszú távúk is. (Brealey-Myers, 2005)
A tőke azonos a vállalat összes eszközével, amely magában foglalja az összes tapintható
(materiális) és nem kézzel fogható (immateriális) vagyont. Ezek körébe egyrészt dologi
eszközök, javak (például föld, ingatlan, berendezés, felszerelés), másrészt tulajdonosi
jogosítványok (például követelések, váltók, részvények, kötvények) tartoznak. Amikor
tőkeberuházásokat említünk, akkor a vállalat ilyen eszközökbe irányuló befektetéseire
utalunk. (Bélyácz, 2007)
A beruházási döntések hosszú távra szóló, jelentős pénzkiadással járó, a cég életét alapvetően
befolyásoló döntések, amelyeknek jövőbeni eredményessége (megtérülése), kockázata nem
becsülhető meg teljes bizonyossággal. Sok esetben a rossz beruházási döntés hatása
visszafordíthatatlan, végzetes a cég jövőjére nézve; vagy a döntés eredményének
megváltoztatása olyan terhet ró a vállalatra, amely veszélyezteti az addig elért piaci helyzetét.
A beruházások központi szerepet töltenek be a vállalat hosszú távú pénzügyi döntései között.
A beruházási döntések során a vezetés feltárja a jövedelmező befektetési lehetőségeket, és a
finanszírozási döntések eredményeként forrásokat biztosít a megvalósításukhoz. (PálinkóSzabó, 2006)
Annak megállapításához, hogy érdemes-e megvalósítani egy beruházást, különböző
számításokat érdemes elvégeznünk. A beruházás-gazdaságossági számításokat két fő
csoportba, a statikus és dinamikus módszerek közé soroljuk. A statikus módszerek
sajátossága, hogy a számítások során nem veszi figyelembe a pénz időértékét, valamint nem
számolnak azzal, hogy az egyes pénzáramok idővel változhatnak. Célszerűbb azonban a
dinamikus módszereket alkalmazni. A DCF (Discounted Cash Flow) módszerek számolnak a
pénz időértékével. Ezen módszerek alkalmazásánál elsődleges és alapvető fontosságú feladat
a tőkeköltségvetés helyes összeállítása és a beruházástól elvárt hozamráta meghatározása.
(Brealy-Myers, 2005)
A fejezetben nem tárgyaljuk a beruházás dinamikus hatékonysági mutatóit, mint; a beruházás
nettó jelenértéke (NPV:Net Present Value), a belső megtérülési ráta (IRR: Internal Rate of
Return) és a jövedelmezőségi index (PI: Profitability index), mivel ezek már ismertek.
Azokkal a kérdésekkel foglalkozunk csak, amelyek a beruházások kockázatával
kapcsolatosak.
15.1. A beruházások kockázatának vizsgálata
Napjainkban a kockázatelemzésnek és a kockázatmenedzsmentnek nagyon jelentős irodalma
van, egyszerűbb módszerektől kezdve a bonyolult matematikai modellekig. A szakirodalmat
tanulmányozva azt is tapasztalhatjuk, hogy már lassan egy évszázada komoly vita folyik arról,
hogy mi is a kockázat, illetve mi a különbség a bizonytalanság és a kockázat között. Most
nem ebbe a vitába kívánunk beszállni, hanem néhány vállalati mutatót, jellemzőt szeretnénk
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bemutatni, megmagyarázni, ami segítséget nyújthat annak megítélésében, hogy mennyire
kockázatos az adott vállalkozás tevékenysége. Ebben a cikkben a kockázatmérés és –elemzés
bonyolultabb matematikai módszereivel sem kívánunk foglalkozni.
A kockázatot, mint gyakorlati problémát próbáljuk kezelni, ami azt jelenti, hogy
kockázatosnak tartunk minden jelenséget, ami eltér az elvárható értéktől, jellemzőtől és
kedvezőtlen az adott helyzet szempontjából, valamint teljes mértékben előre nem jelezhető.
Azt is mondhatjuk, hogy a kockázat valamely vállalati jelenség, jellemző kedvezőtlen
bekövetkezési esélyét jelenti. A pénzügyekben a kockázat általában együtt tartalmazza az
esélyt és a veszélyt. Ez azt jelenti, hogy ha a gazdasági környezet kedvező, akkor lehetővé
teszi, hogy jobb eredményt érjünk el, ugyanakkor ha a gazdasági környezet rossz irányba
fordul, akkor a rosszabb eredmény bekövetkezése is megtörténhet. Mindez azt jelenti, hogy a
jobb eredmény elérése érdekében a vállalkozások kénytelenek kockázatot vállalni. A
vállalatvezetés feladata, hogy a kockázatvállalásnak az optimális szintjét megtalálja, azaz ne
mondjon le bizonyos jövedelem eléréséről, de menedzselhető szinten tartsa az esetleges
bekövetkező veszteséget is. Ehhez szükséges, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük a
vállalkozás helyzetét.
A vállalkozók, cég tulajdonosok a különböző befektetési lehetőségek közül keresik azokat,
amelyek minél kisebb kockázat mellett minél nagyobb tőkehozadékot eredményeznek. Az is
igaz, hogy a befektetők hajlandóak magasabb kockázatot is vállalni, viszont ebben az esetben
kockázatosabb befektetéseikért cserébe nagyobb jövedelmet várnak el. Egy befektetési,
beruházási döntés akkor megalapozott, ha a beruházás megtérülésének kockázata arányos az
abból származó jövedelemmel. Az arányosítás alapjának azt az esetet kell tekinteni, hogy
mekkora jövedelemre tenne szert az adott befektető abban az esetben, ha ugyanezt a
beruházásra szánt összegét bankbetétben helyezné el, amelyért a futamidő végén a
legminimálisabb kockázat mellett megkapja a befektetése tőkejövedelmét. Ahhoz, hogy egy
cégtulajdonos a beruházás mellett döntsön, a beruházás eredményeképpen megvalósuló
hosszabb távú befektetésnek legalább ekkora jövedelmet kell eredményeznie; vagy biztosíthat
nagyobb jövedelmet, amelyért az előbb említettek alapján a tulajdonosnak nagyobb
kockázatot kell vállalnia. Vagyis a befektetőket a kockázatért kárpótolni kell; a pénzükre jutó
jövedelemnek arányosnak kell lennie a hozzátartozó kockázattal. (Soenen-Tarnoczi, 1995)
A kockázat nem más, mint az elvárt eredmények eltérése az átlagtól vagy az előre jelzett
értéktől. A kockázatot úgy is lehet tekinteni, mint egy eszközbe vagy projektbe történt
befektetéssel együtt járó nyereség vagy veszteség esélyét. A kockázat és a bizonytalanság
gyakran párhuzamosan használt kifejezések, mindkettő az információhiány tényét foglalja
magában. (Levy-Sarnat, 1994)
Meg kell jegyezni, hogy nem mindenki ugyanazon kockázat elviselésére készül fel. A
vállalkozások kockázati preferenciája változó, és befektetőnként külön-külön kell azt
megítélnünk, hogy a veszteség valószínűsége szembe állítva a nyereség valószínűségével
számukra elfogadható kockázat-e. A racionális befektetőnek számításba kell vennie a
döntésével együtt járó bizonytalanságot az által, hogy méri és elemzi a befektetésből
származó kockázatot, valamint az elkerülhető kockázatot igyekszik a tőle telhető
legminimálisabb szintre csökkenteni.
A szimulációt, mint módszert már a század elején is használta néhány statisztikus, de a
Monte-Carlo módszer csak akkor indult igazán fejlődésnek, amikor Neumann János, S. Ulam
és E. Fermi atommag reakciókra vonatkozó bonyolult matematikai problémák számítógéppel
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történő megoldására használták. Az elnevezés arra utal, hogy a módszerhez szükséges
véletlen számokat akár egy játékkaszinóban a rulett kerékkel kapott eredményekből is
vehetnénk. A gyakorlatban, a szimulációs számítások során a véletlen számokat, a megadott
valószínűségi eloszlásnak megfelelően a számítógépek állítják elő. (Brennan - Schwartz,
1985)
15.2. A Monte-Carlo szimuláció
A beruházás-gazdaságossági vizsgálatainkat a Monte-Carlo szimuláció elvégzésének
segítségével tudjuk teljessé tenni. Az érzékenységvizsgálatok segítségével egy-egy változó
érték változásának hatását tudjuk tanulmányozni. Ha a projektet különböző feltételezett
helyzetekben vizsgáljuk, akkor is csak a változók ésszerű kombinációinak korlátozott számú
változatait tanulmányozhatjuk, hiszen a képletekbe való behelyettesítések esetén csak egy-egy
adott érték vizsgálatára van lehetőség. Ezzel szemben a Monte-Carlo szimuláció olyan
eszköz, amely segítségével az összes lehetséges kombináció vizsgálható. Segítségével
lehetővé válik, hogy a projekt kimeneteleinek teljes eloszlását tanulmányozzuk, vagyis
számításba tudjuk venni a legkiugróbb értékeket is, számolhatunk azok következményeivel is.
(Brealey-Mayers, 2005)
A szimuláció lépései:
1.
A projekt pontos modellezése a szimulációs program számára.
2.
Második lépés a valószínűségi eloszlások meghatározása és az eloszlásoknak
megfelelő véletlen számok generálása.
3.
A harmadik lépés a szimuláció végrehajtása. A program kiválaszt egy értéket a 2.
pontban kiszámított véletlenváltozó értékek közül, és azokkal megoldja a modellt,
kiszámítja a modell eredmény változóit és feljegyzi az eredményt. Többszöri
ismétlés után a projekt eredményeinek valószínűség eloszlására kielégítő becslést
kaphatunk, illetve az eredmények csak annyira lesznek pontosak, amennyire a
modellünk és a feltételezett eloszlásai pontosak.
4.
Negyedik lépésként elkészíthetők az eredmények statisztikai kiértékelései.
Azt mindenképpen tisztáznunk kell, hogy bár a szimuláció nagy segítséget nyújt a befektetők
számára, hogy megértsék a projektet, előre jelezzék a pénzáramlásokat és meghatározzák
annak kockázatát; az előzőek figyelembe vételével kell használni a szimulációt, és nem csak
nettó jelenérték eloszlások generálására (Brealey-Mayers, 2005)
A módszert a sztochasztikus szimulációk esetében használják, főleg a sok számítást igénylő
matematikai feladatoknál. Monte Carlo módszernek hívhatunk minden olyan eljárást, amely
kvantitatív problémák közelítő megoldására statisztikai mintavételt alkalmaz. A Monte-Carlo
szimuláció széles körben alkalmazott eszköz, például alkalmazzák a fizikában, a
meteorológiában, a műszaki megoldások esetében, a vegyiparban, a biológiában és a
közgazdaságtan keretei közt.
A legtöbb szimulációs modell a "szokásos üzletmenet" stratégiáját foglalja magában, amely
megfelelő is addig, amíg nincsenek nagy meglepetések. Ezért a kiugróan magas és alacsony
szimulációs értékek – a szimulált eloszlás "szélső tartományai" - igen nagy
elővigyázatossággal kezelendők. Nem szabad az eloszlások széleit az aranybányáknak vagy
éppen a nagy veszedelem reális valószínűségeinek tekinteni! (Luehrman, 1997)
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A Monte-Carlo szimuláció a változók lehetséges értékeinek széles spektrumát figyelembe
veszi. A módszer két lépésből áll. Először a változók sztochasztikus folyamatait kell
meghatározni, és ezután kell a folyamatok paramétereit megvizsgálni. A paraméterek
becslésénél a megfigyelésekre, a múltbeli adatokra támaszkodunk. A második lépésben
minden lényeges változóra felrajzolnak bizonyos képzelt pályákat, amelyek segítségével
tetszőleges időpontra kiszámolható a felépített modell értéke, amelyekből azután
megszerkeszthető az output változók eloszlása. Az eredmények interpretálására a több
szimulációs időszakon átívelő útvonal mentén kirajzolódó változás vagy egy adott
szimulációs időszakban adódó eloszlás alkalmazható. (Dagpunar, 2007)
Összefoglalás
Ebben a fejezetben a dinamikus beruházás-gazdaságossági számítások kerültek bemutatásra.
Foglalkoztunk a nettó jelenérték, a belső megtérülési ráta és a jövedelmezőségi index
kiszámításával. Röviden bemutatásra került a beruházások kockázatának vizsgálata és
foglalkoztunk a Monte Carlo szimulációnak a beruházásokban történő használatával is.
Ellenőrző kérdések
1.
A beruházások jelentősége a vállalkozások életében.
2.
A beruházás-gazdaságosság vizsgálatának lehetőségei.
3.
A beruházási kockázat.
4.
A Monte Carlo szimuláció jellemzői
Kompetenciát fejlesztő kérdések
1.
A beruházás-gazdaságossági mutatók összehasonlítása.
2.
Mi okozza a beruházási kockázatot?
3.
Mi a szimuláció jelentősége az érzékenység vizsgálatban?
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