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Összefoglaló 

 

Napjainkban számos témában emlegetik a 
versenyképességet, fenntarthatóságot, 
regionális integrálódási együttműködéseket, 
mint nemzetgazdaságok növekedési 
lehetőségeinek alapjait, amiknek hosszútávon 
tartható irányvonalai mind regionális, mind 
uniós és globális dimenziókban egyaránt 
érdeklődésre tartanak számot. A magyar 
nemzetgazdaság versenyképessége az EU 
átlagtól elmarad, amit az is tükröz, hogy az EU 
20 legszegényebb régiói közé négy magyar 
régió is bekerült az elmúlt években. A 
tanulmány vizsgálatában az említett régiók 
egyikében, az Észak-magyarországi régióban 
végzett primer kutatás adatai állnak. 
Magyarország hagyományosan fontos ágazata 
az élelmiszeripar, melynek szereplői közül a 
kkv szektor az elmúlt években jelentős 
piacvesztést szenvedett el. Az ágazat 
versenyképességének javítása érdekében ebben 
a régióban is fontos az élelmiszeripari kkv 
szektorban lévő növekedési potenciál feltárása 
és kiaknázása. Ebből adódóan a tanulmány 
primer és szekunder adatok feldolgozásával 
tárja fel az Észak-magyarországi 
élelmiszeripari kkv-k helyzetét, 
versenyképességét.    
 

Summary 

 

Competitiveness, sustainability and 

cooperation on regional integration are 

considered as basis for growth in economies, 

therefore its longer term perspectives are in 

the focus of interest at regional, EU, as well as 

global level. The competitiveness of the 

Hungarian economy falls behind the average 

of the EU members. Three Hungarian regions 

are among the poorest regions of the EU20 in 

the recent years. This study examines primer 

research data in one of these regions, North 

Hungary. Food industry is traditionally an 

important sector in Hungary, within which the 

SMEs suffered significant loss of markets in 

the recent decade. In order to improve 

competitiveness of the food industry it is vital 

to identify and exploit the growth potential of 

SMEs. This study explores the competitiveness 

of SMEs in food processing industry in the 

North Hungary region based on primary and 

secondary data. 

 

Keywords: competitiveness, regional, food 

industry, SMEs 

 

 

Kulcsszavak: versenyképesség, régió, élelmiszeripar, KKV 

Jel Kód: M10, M13 

 

  



JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 2 (2) PP. 27-39 (2014) 

 

28 

 

Bevezetés 

 

Napjainkban az egyes államok, gazdasági egységek erejét egyre inkább a gazdasági erő 
határozza meg, ami arra ösztönzi a kormányokat, vezetőket, hogy kiemelt hangsúlyt 
helyezzenek versenyképességük javítására. Jelentős probléma ez az Európai Unió (EU) 
számára is, mivel az elmúlt évtizedben az Unió versenyképesség terén egyre nagyobb 
hátrányba került legfőbb vetélytársaival, az Egyesült Államokkal és Kínával szemben. A 
versenyképesség javítása azonban nehéz, összetett és hosszútávra szóló feladatokat határoz 
meg mind az EU, a nemzetek és a gazdasági teljesítményt befolyásoló szereplők számára 
egyaránt.  

A versenyképesség vizsgálata során a kutatók elsőként annak problémájával 
szembesülnek, hogy meghatározzák magát a fogalmat, a mérhetőséget biztosító indikátorokat, 
valamint megalkossák a versenyképesség tanulmányozására alkalmazható modelleket. A 

szakirodalmi feldolgozás során a versenyképesség, mint fogalom leírásának sokszínűségével 
találkozhatunk. A versenyképesség fogalom általánosságban a vállalatok piaci versenyben 
való helytállását, valamint az országok nemzetközi versenyben való sikerességét jelenti. 
(Karácsony, 2009) Azonban, míg az 1992-es OECD tanulmány mikro-, makroszintű 

(nemzetgazdasági), valamint strukturális versenyképességi szintet különböztet meg, mára már 
számos értelmezési szintet jelölnek meg az egyes meghatározások. Jellemző, hogy a 
versenyképességet tanulmányozó modellek egyik csoportja a gazdaságok teljesítményét 
tekinti fő mutatónak, a másik az adott gazdaságban meglévő, a gazdaság szereplőinek 
működését meghatározó feltételekre összpontosít. A két megközelítés szoros kölcsönhatásban 

van egymással annak okán is, hogy a vállalatok eredményei makroszinten aggregálódnak, 

az általuk alkalmazott termelési tényezők megtérülési rátája biztosítja a fenntartható 
gazdasági növekedést és a javuló életszínvonalat nemzetgazdasági szinten. (Bató, 2004) A 

makro és mikro értelmezéseken túl Módos (2004) a versenyképességnek nemzetközi, 
regionális, ágazati, vállalati és termék értelmezési szintjeit is megkülönböztette. Ezek a 

szintek sem függetleníthetők egymástól, így - a versenyképesség komplexitásánál fogva - a 

szereplők közötti (kormányok, nemzetek, vállalatok, más intézmények, helyi közösségek stb.) 
együttműködések vizsgálatára is szükség van. Láthatjuk, általánosan elfogadható definíciót 
nehéz találni a versenyképesség meghatározására, mivel a mérések szintje, annak mérőszámai 

számos változatban léteznek, azok alkalmazását pedig leginkább az határozza meg, hogy a 

versenyképesség különböző szintjeit milyen céllal kívánjuk elemezni. Az EU és a 
különböző, gazdasági szférával kapcsolatos nemzetközi szervezetek egyaránt stratégiai 
fontosságúnak tartják a versenyképesség javítását célzó vizsgálati szintek és feladatok pontos 
meghatározását. Mára az is egyértelművé vált, hogy a versenyképesség javításának 
problémáját a kormányok a vállalkozások bevonásával tudják megoldani sokoldalú, hosszú 
távú feladatok megjelölésével, miközben olyan stratégia kidolgozására van szükség, amely 
több dimenziós, holisztikus és fenntartható, és nem csak elszigetelt kezdeményezéseket vagy 
egy-egy politikai lépést takar. (Porter, 2012)  

Az EU a versenyképesség javítása érdekében felhívja a nemzetgazdaságok figyelmét a 
vállalatok gazdasági erejének fontosságára, valamint hangsúlyozza a kis- és 
középvállalkozások (KKV) gazdaságélénkítő képességében rejlő lehetőségek 
kiaknázásának gazdaságpolitikai érdekét. Az elmúlt évtizedben a kormányok 
gazdaságpolitikai prioritásként kezelik kis- és középvállalkozások (KKV) erősítését. Ez azért 
is fontos, mert a foglalkoztatásban és vidékfejlesztésben meghatározó szerepet betöltő KKV-k 

helyzete kihat a nemzetgazdaságok teljesítményére, így a versenyképességet jelentősen 
befolyásolja. A kis- és középvállalkozások növekvő gazdasági súlyát mutatja, hogy ma már a 
KKV szektor adja a magyar vállalkozások 99,9 %-át, hasonlóan a 99,8 %-os EU átlagéhoz. A 
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KKV-k állítják elő a vállalkozók által létrehozott bruttó hazai termék több, mint felét (53,8 % 

HUN), és a munkahelyek közel kétharmad (72,7 % HUN) részét biztosítják (1.táblázat).  

1.táblázat: Magyarországi vállalatok gazdasági súlya méret szerinti megoszlásban (%) 

Forrás: SBA fact sheet Hungary, 2012 

 

A versenyképesség kapcsán a vállalati szint értelmezés szerint, a vállalkozásoknak - 

ideértve a KKV-kat is - gazdasági erejét leginkább a nemzetközi kereskedelembe való 
bekapcsolódás erősíti, így annál versenyképesebbek, minél inkább részt vesznek a 
külkereskedelmi folyamatokban. Ezt a felfogást követi az EU-s és hazai támogatási rendszer. 
(SBA fact sheet, 2012)  Azonban a nemzetgazdaság export folyamataiban a KKV-k alacsony 

aktivitással vesznek részt, sok esetben inkább kihívás számukra a külkereskedelem 

elvárásainak való megfelelés (pl. multinacionális üzletláncokhoz való bekerülés, az általuk 
generált előnytelen versenyhelyzetek, nagyobb alkalmazkodási és megfelelési kényszer, stb.), 
mintsem fejlődési lehetőség. (UEAPME, 2006) Ennek kapcsán célszerű a szektor 

versenyképesség-javító képességét hazai, regionális környezetben is vizsgálni és 
kiaknázni. Az ilyen jellegű regionális szintű vizsgálatok nem csak a vállalat érdekeit 
szolgálják. Az elmúlt évtizedekben a globalizáció által, nemzetközi helyett globális 
versenyről beszélhetünk, amelynek egyik jellemzője, hogy a verseny a régiókhoz kötődő 
vállalatok között zajlik, ezáltal a régiók, városok gazdasági bázisai versenyeznek egymással. 
Napjainkban a régió16

 nemcsak egy országon belüli területi szint, hanem napjainkban a 

globális verseny alapegysége is. (Horváth, 2001) A régió szintű elemzéseken alapuló 
nemzetgazdasági vizsgálatok jelentős mértékben segítik a nemzetközi gazdasági folyamatok 
megértését. A nemzetek növekedési rátái közötti eltérések összefüggésbe hozhatóak a 
regionális növekedésben megfigyelhető különbségekkel, és ehhez hasonlóan a nemzetközi 
specializációt is könnyebben megértjük a lokális specializációk vizsgálatával. (Krugman 
1994; 1999; 2000) A globális gazdaságban gyakran erősen lokálisak a tartós vállalati 
versenyelőnyök, amelyek a magasan specializált szakértelem és tudás, az intézmények, a 
versenytársak és az igényes vásárlók földrajzi koncentrációjából származnak az ország egy 
adott részén vagy egy régióban. (Horváth, 2001) Porter arra hívja fel a figyelmet, hogy a 
vállalkozások egyénileg és együttműködve képesek a regionális környezetüket élénkíteni 
azáltal, hogy támogatják az oktatási intézményeket, ipari parkokat hoznak létre, a munkaerő 
szakképzettségét fejlesztik, vállalati együttműködéseket erősítenek és még sok más területen 
is. A vállalkozásoknak kiaknázatlan lehetőségeik vannak a helyi közösségek 

                                                 
16

 Az Európai Unió regionális felosztásánál az ún. NUTS rendszert alkalmazzuk (az Európai Parlament és a 
Tanács 1059/2003/EK rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájáról), mely 3 fő kategóriából 
áll (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3). A három különböző besorolás a területi egyenlőtlenségeket és a gazdasági 
fejlettségbeli különbségeket hivatott meghatározni, jobban példázni az unióban. 1961-ben Brüsszelben 
megtartott integrációs konferencia alkalmával szakértők megállapították, hogy a NUTS 2 szint a legideálisabb a 
regionális problémák nemzeti szintű vizsgálatára.  

vállalat mérete vállalatok száma foglalkoztatottak száma hozzáadott érték 

Magyarország EU-átlag Magyarország EU-átlag Magyarország EU-átlag 

mikrovállalat 94,8 92,2 36,4 29,6 18,2 21,2 

kisvállalat 4,3 6,5 19,3 20,6 16 18,5 

középvállalat 0,7 1,1 16,9 17,2 16,6 18,4 

KKV-k összesen 99,9 99,8 72,7 67,4 53,8 58,1 

nagyvállalat 0,1 0,2 27,3 32,6 46,2 41,9 
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versenyképességének javításában való közreműködés területén, és ebben a folyamatban való 
részvétel a vállalkozások számára egyaránt előnyös lehet. (Porter, 2012) 

A tanulmány az egyik legfejletlenebb EU régióra, a Észak-Magyarországra irányul. A 
régió gazdasági szerkezetét áttekintve, az élelmiszeripari KKV-k versenyképességét 
vizsgáljuk gazdasági és pénzügyi teljesítményük tükrében. A kutatás annak kérdését kívánja 
megválaszolni, hogy az élelmiszeripari KKV szektor lehetőségeit illetően hozzájárulhat-e a 

régió versenyképességének javításához.  
 

EU-s régiók a versenyképesség tükrében 

 

Az EU regionális politikája stratégiai fontosságúnak tartja a régiók versenyképességének 
javítását, ami szintén egy nehezen mérhető célkitűzés. Egy adott régió gazdasági 
fejlettségének mérőszáma rendszerint a bruttó hazai termék (GDP), ami gyakran szolgál a 
régiók összehasonlításának alapjául. Mérvadó összehasonlítás azonban csak a regionális GDP 
és az adott régió lakosságának összevetésével készíthető (GDP/fő, munkatermelékenység, 
foglalkoztatottsági ráta). (Eurostat, 2011) A mélyebb, részletesebb elemzésekhez szükséges - 
a versenyképesség javítására szolgáló - közvetlen és közvetett tényezők, a háttérfeltételek és 
az üzleti környezet csak komplex mutatórendszerrel írhatók le. A mutatórendszer alapmutatói 
legtöbbször nagyobb területi egység esetében mérhető, ezért az EU csak NUTS2 szinten veszi 
figyelembe a versenyképességi vizsgálatoknál.  

Az Eurostat 2012. március 13.-án tette közzé a legújabb, 2009-es regionális fejlettségi 
különbségeket tartalmazó jelentését, amelyben a 27 tagállam 271 régiója közül a 

legfejletlenebb 20 között hat román, öt bulgár, öt lengyel és négy magyar régió 

szerepel. (Eurostat, 2012) Magyarország térségeinek lemaradása számottevő, a régiók az egy 
főre jutó GDP uniós átlag 60%-át sem érik el. A hét magyar NUT2-es régióból csupán egy, a 
Közép-Magyarország tartozik a fejlettebb régiók közé. E központi térség kiemelkedő 
teljesítménye mögött a főváros, Budapest gazdasági ereje áll, ugyanis az ország bruttó hazai 
termékének 38%-át adja. (KSH, 2009) A többi magyar régió továbbra is a kevésbé fejlett 
régiókhoz tartozik és folyamatos kohéziós támogatásokra szorul, melyek közül EU-s 

viszonylatban is a legfejletlenebb, a 20-as listán kilencedik helyen szereplő Észak-

Magyarország, ahol az egy főre jutó GDP az uniós átalag 39,6 %-a. (2. táblázat)  
 

Ennek okán e kutatás az észak-magyarországi régióra irányul. A régió helyzetét, 
adottságait, gazdasági szerkezetét annak tükrében vizsgálom, hogy a régiók 
versenyképességét elemezve Horváth azt feltételezi, hogy az elmaradott régiókban 
leginkább a kedvezőtlen gazdasági szerkezet akadályozza a növekedést. Horváth azt 
javasolja, hogy ezekben a régiókban a gazdasági bázist kell fejleszteni, majd elő kell segíteni 
a szerkezetváltást, ami elengedhetetlen bármely területfejlesztési stratégiánál. (Horváth, 2001) 
A régió területi megközelíthetősége, valamint az oktatás minősége szintén fontos, mert a 

regionális munkaerő képzettsége, az oktatási rendszer hatékonysága és a közlekedési 
infrastruktúra szorosan kapcsolódik a gazdaság szerkezetéhez, azonban ezek 

versenyképességre gyakorolt hatása csak időben később és áttételesen, a gazdasági szerkezet 
változásán és az innovációkon keresztül érvényesül, így e területek részletes elemzésére nem 
kerül sor.  A régió gazdasági szerkezetét vizsgálva azokra az ágazatokra összpontosítok, 
amelyekben a régiónak potenciális fejlődési lehetősége van. 
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2.táblázat: Egy főre jutó regionális GDP az EU27-ben, 2009 (PPS, EU27=100) 

A 20 legfejlettebb régió A 20 legfejlettlenebb régió 

1 Inner London (UK) 332 1 Severozapaden (BG) 27 

2 Luxembourg (LU) 266 2 Severen tsendtralen (BG) 29 

3 Bruxelles-Cap. / Brussels Hfdst. (BE) 223 3 Nord-Est (RO) 29 

4 Hamburg (DE) 188 4 Yuzhen tsentralen (BG) 31 

5 Bratislavsky kraj (SK) 178 5 Severoiztochen (BG) 36 

6 Ile de France (FR) 177 6 Sud-Vest Oltenia (RO) 36 

7 Praha (CZ) 175 7 Yugoiztochen (BG) 36 

8 Stockholm (SE) 172 8 Sud-Est (RO) 38 

9 Groningen (NL) 170 9 Észak-Magyarország (HU) 40 

10 Aland (Fl) 166 10 Sud-Muntenia (RO) 40 

11 Wien (AT) 161 11 Lubelskie (PL) 41 

12 Oberbayern (DE) 160 12 Podkarpackie (PL) 42 

13 Bremen (DE) 160 13 Észak-Alföld (HU) 42 

14 North Eastern Scotland (UK) 158 14 Dél-Alföld (HU) 43 

15 Darmstadt (DE) 158 15 Nord-Vest (RO) 43 

16 Ultrecht (NL) 157 16 Dél-Dunántúl (HU) 45 

17 Noord-Holland (NL) 151 17 Podlaskie (PL) 45 

18 Hovedstaden (DK) 149 18 Warminsko-Mazurskie (PL) 45 

19 Bolzando / Bozen (IT) 148 19 Centru (RO) 46 

20 Berkshire, Budkinghamshire & Oxfordshire (UK) 142 20 Swietokrzyskie (PL) 47 

Forrás: saját szerkesztés Eurostat adatai alapján, 2013 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-13032012-AP/EN/1-13032012-AP-EN.PDF 

 

Észak-magyarországi régió gazdaságszerkezeti áttekintése 

 

Az észak-magyarországi régió Magyarország északkeleti részén helyezkedik el, északon 

Szlovákiával, Nyugaton Közép-Magyarországgal, délen és délkeleten Észak-Alfölddel 
határos.  (1. ábra) A déli–délkeleti természetes határvonalat a Tisza alkotja. A régió területe 
13433 km

2, amely az ország 14,4%-át teszi ki, ezzel a régiók között a negyedik. Észak-

Magyarország kimagasló ökológiai potenciállal rendelkezik, természeti kincseinek tárházát a 
gyógyvíz-, hévíz-, ásványvízforrások, a bükkábrányi nyolc millió éves mocsári ciprusok, 
valamint az Európa Diplomás Ipolytarnóci Ősmaradványok gazdagítják. (KSH, 2012a) 

 
1. ábra: Magyarország tervezési-statisztikai régiói és megyéi (NUTS)  

 

 
Forrás: A gazdasági folyamatok regionális különbségei Magyarországon 2011-ben, KSH, 2012 
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Az aprófalvas településszerkezetű Észak-Magyarországot kedvező természeti adottságok, 

sok kiaknázatlan lehetőség, de mégis alacsony foglalkoztatottság és magas munkanélküliség 
(munkanélküliségi ráta: 15,8%), valamint a vándormozgalom negatív hatása (2000-2009 

között 52ezer fő) jellemzi jelenleg. (2.ábra) (KSH, 2010, 2012b) 
 

2. ábra: A foglalkoztatottak aránya Magyarországon (2008), Észak-Magyarország népsűrűsége 
(2009)  

 
Forrás: munkaerő-felmérés 2008, régiók népsűrűsége 2009 KSH 

 

Az észak-magyarországi régiót vizsgálva, a GDP gazdasági ágak szerinti összetétele azt 
mutatja, hogy a régió gazdasági szerkezetében a szolgáltatást nyújtó ágak részesedése 

alacsony az országos átlaghoz képest, azonban az ipar súlya jóval átlagon felüli. Az 

alacsonyabb egy főre jutó GDP-vel rendelkező térségekben a természeti adottságoknak 
megfelelően a mezőgazdaság jutott az országos átlagnál nagyobb szerephez. A 

vállalkozási aktivitás rendkívül alacsony, az országos régió rangsorban ezen a téren is utolsó 
az Észak-Magyarország. A legtöbb szervezet az egyéb feldolgozóiparban, a fémalapanyag 
és fémfeldolgozási termék gyártása ágazatban, valamint az élelmiszeriparban működik. 
(KSH, 2012a) 

A gazdasági teljesítményt befolyásoló fontosabb tényezők közül a vállalkozások 
összetétele az EU-s és országos átlaghoz hasonlóan alakul. A magyar vállalkozások 8,6 % 
található a régióban, melyek többsége mikro-, kis- és közepes vállalkozásként (KKV) 
működik (99,9%). (KSH,2010) A mikrovállalkozások többsége egyéni vállalkozóként 
(76%), főtevékenységük alapján legnagyobb hányada (35%) a mezőgazdaság területén 
került bejegyzésre, amihez az is hozzájárult, hogy a jogszabályi változások következtében, 
az őstermelők többszörösére növelték az egyéni vállalkozások körét (2006 és 2010 között 5%-

ről 36%-ra).  (KSH,2012a; 2012b)   
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3.táblázat: Észak-magyarországi régió vállalkozásainak száma létszám-kategóriánként, 2009Ez már a 
3. táblázat! 

Megnevezés Borsod-Abaúj-
Zemplén 

Heves Nógrád Észak-

Magyarország 

(db; HU%) 

Ország 

HU 

(db) megye (db; %) 

Működő 
vállalkozások 
száma: 

31 943 17 908 9 610 59 461   8,6 688 996 

Ezen belül:  
mikro- (1-9 fős) 30 628        95,9 17 167      95,9 9 286     96,6 57 081      8,7 657 102 
kis- (10-49 fős) 1 089          3,4 604        3,4 260       2,7 1 953      7,5 26 102 
közepes (50-249 fős) 191          0,6 119        0,6 52        0,6 362      7,6 4 746 
nagyvállalkozások 
(250 -fős) 

35          0,1 18        0,1 12        0,1 65         ,5 870 

Forrás: KSH, 2010 alapján saját szerkesztés 

 

A régióban külföldi tőke jelenléte az országos átlaghoz képest alacsony, és a fejlesztések 
sem számottevőek. A beruházások 65%-a az iparban valósult meg, melynek döntő többsége a 
feldolgozóipar korszerűsítésére irányult importból származó gépek berendezések beszerzése 
által. A feldolgozóiparon belül, a megyék ipari termeléséből az alacsony részesedésű 
élelmiszer, ital és dohánytermék gyártás ágazat teljesítménye nőtt (Heves 9,5 %-kal, 

Nógrád 7,1%-kal) az export élénkülés, de leginkább a hazai piacok lehetőségeinek jobb 
kihasználása révén. (KSH, 2012b) Bár az ágazat kisebb arányban részesül az ipari termelésből 
az országos átlaghoz képest, azonban az elmúlt években a mezőgazdaság és élelmiszeripar 
teljesítménye növekedést tudott elérni a régióban, így a potenciális fejlődési lehetőséget 
mindenképp érdemes megvizsgálni, hiszen az iparág teljesítménye a mezőgazdaság erősítése 
mellett, egyéb ipari és szolgáltatási szektorok szereplőinek működéséhez is hozzájárul, állami 
intézményekkel működik együtt és fontos befizetője a költségvetésnek. (Budai, 2012)  

A régió kedvező fekvése is hozzájárul a mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztéséhez. A 
szőlőművelés komoly hagyományokkal rendelkezik, kiemelkedő az erdőgazdálkodás 
jelentősége, és a szántóterületek döntő hányada is alkalmas a gabonafélék termesztésére, és 
fokozatosan emelkedik a cukorrépa és más zöldségek betakarítása is. Ennél jelentősebb a 
régió az ország összes gyümölcstermelésből való részesedése, Borsodban az alma, kajszi, 
Hevesben az alma, megy, míg Nógrádban a szilva, alma a termesztésben meghatározó 
gyümölcsféle. Az állattenyésztés fokozatos visszaszorulásához egyrészt a magas tartási 
költségek, az EU-s szabályozásoknak való megfeleléshez szükséges beruházások szintén 
magas tőkeigénye, másrészt a piaci elvárásoknak való megfelelés nehézségei járulnak hozzá. 
A sertés-, juh- és baromfitartás részesedése Borsodban a legjelentősebb, de kiemelkedő 
Nógrád juhállománya is, valamint a két megye országos átlagot meghaladóan teljesít a 
méhcsaládok számát illetően, így a méhészet is potenciális fejlődési lehetőségek előtt áll 
(ország méhészeteinek 15%-a található a régióban). (KSH, 2012c) A mezőgazdasági 
termékek feldolgozását végző élelmiszeripar az elmúlt években növelte exportvolumenét a 
gabona, gabonakészítmények tekintetében, de bővülés figyelhető a tej, tejtermék, tojás, 
valamint zöldségféle és gyümölcs kivitelben is. Emellett az import csökkentését is sikerült 
elérni. (KSH, 2012a)  

Az élelmiszeripari vállalkozások eredményében bekövetkezett növekedést leginkább a 
belső piacokon - mivel az élelmiszeripar termékei elsősorban a hazai piacokon találtak 
vevőkre, az árbevételének több mint háromnegyede belföldről származott - való sikeresebb 
szereplés eredményezte, így a regionális versenyképesség erősítéséhez a két ágazat 
együttesen járul hozzá. (KSH, 2012b) 

A lokális piacok szerepének felértékelődését erősíti az élelmiszer mérföld csökkentés 
kényszere, az energiatakarékosság és a környezetvédelem is, így a regionalizáció és 
lokalizáció várható megerősödése révén (Polereczki, 2010), az élelmiszeriparnak kiemelkedő 
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jelentősége van a vidékfejlesztésben, valamint a régió versenyképességének javításában. Az 
élelmiszeripar támogatása segíti az ágazatot, hogy kihasználja Észak-Magyarország kedvező 
adottságait, kiváló minőségű mezőgazdasági termékeket és élelmiszereket állítson elő, amivel 
a nemzetközi piacokon mutatkozó keresletet is ki tudja szolgálni.  

 

EREDMÉNYEK 

 

Az észak-magyarországi élelmiszeripari KKV szektor helyzete, lehetőségei 
 

A régióban a magyar élelmiszeripari KKV-k 12,6%-a (3. ábra) működik, többségében 
(71%) 1-4 főt foglalkoztató családi alapon szervezett vállalkozás formájában. Az iparág tér- 
és szerepvesztése az elmúlt évtizedben jelentős volt, a nagyüzemi fejlesztések hiányában 
versenyelőnyét vesztő ágazat szereplői, leginkább önfenntartó túlélésre vannak 
berendezkedve.  

Ezek a KKV-k a családi szerveződés jellege miatt dinamikusabban reagálnak a piaci 
hatásokra és pozitívabb a jövőképük is. (AKI, 2009) Azonban a régió élelmiszeriparnak, mint 

ez országosan is jellemző, komoly kihívásokkal kell szembenéznie napjainkban. Az 

élelmiszer feldolgozás sajátságos helyzetbe került. A kereskedelem valamennyi termékpályán 
jelentős nyomást gyakorol a beszállítóira az ár és más feltételek tekintetében, ugyanakkor az 
alapanyag-termelők is nehéz helyzetbe hozzák a feldolgozókat (gabonaár robbanás, időszaki 
alapanyaghiány, stb.). Emellett az egyre kényesebb fogyasztói elvárásoknak is meg kell 
felelnie, így talpon maradásuk a jelenlegi termelői- és a fogyasztói oldal által biztosított 
környezetben nem egyszerű feladat.  

 
3.ábra: Észak-Magyarország élelmiszeripari KKV-inak megoszlása létszám-kategóriánként, (n=828) 

(%) (2010) 

 
Forrás: saját szerkesztés KSH, 2013 

 

Az agrár- és élelmiszeripari szektor versenyképessége az Európai Unióhoz való 
csatlakozás óta egyértelműen romlott. (Jámbor, 2010; Fertő, 2008) Az áttörést eredményező 
hatékony intézkedések a magyar kormány részéről is váratnak magukra, pedig a vállalkozások 
versenyképességének javulását leginkább a gazdasági környezet, magas adó- és 
adminisztrációs terhek, valamint a magas korrupció jelenléte hátráltatja (Csath, 2011). 

Azoknál az élelmiszeripari KKV-nál pedig, melyek jobb gazdasági helyzetük révén 
finanszírozási nehézségekkel nem küzdenek, fejlődésük gátlótényezőjeként leginkább a 
képzett szakemberek hiánya jelenik meg (pl. KKV-k fele készít üzleti tervet, negyede 
viszont egyáltalán nem rendelkezik papírra vetett jövőképpel, elmarad a márkaépítés, 
marketing stratégia) (AKI, 2009). A forrás- és szakemberhiány együttesen behatárolja a 
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KKV szektor lehetőségeit, és az ötletek piacképesítése sokszor sikertelen próbálkozásokba 
fullad (Kiss, 2009). A technológia- és tudáshiány kiküszöbölésének számos lehetősége ismert 
már (pl.: vállalati együttműködés, klaszter-szerveződés, stb.), azonban a régió élelmiszeripari 
KKV szektorban ilyen jellegű együttműködéseket elvétve találunk.  

 

Példaértékű szerveződések a szőlőtermelők és borászatok körében figyelhető meg. A 
régióban található négy borvidék közül az Egri Borvidék borászai összefogásukat fejezték 
ki, amikor 2011-ben az észak-magyarországi Eszterházy Károly Főiskola 
közreműködésével, megalapították az Egri Borászati Klasztert azzal a céllal, hogy 
hatékony együttműködéssel erősítsék a régió számára is kulcsfontosságú szőlő-borászati 
ágazatot, és annak versenyképességét jelentősen növeljék. Eredményeik közé sorolhatjuk, 
hogy 2012-ben a lengyel Wino szakmagazin az év legjobb borrégiójának választotta az Egri 
borvidéket, 2013-ban pedig Magyarország legkedveltebb borvidéke címet is átvehették a 
helyiek.  

A térbeli szerveződés igényét az Agrárgazdasági Kutató Intézet17
 2009-ben, a magyar 

élelmiszeripari KKV-k körében végzett kutatása is alátámasztja. A tanulmány megállapította, 
hogy a kisebb cégek késztermékeik 58%-át értékesítik 50 km-en belül, míg a közepes méretű 
feldolgozók pedig 30%-át. Az együttműködések kialakulásához szükséges háttérfeltételek 
- földrajzi, kulturális és intézményi - adottak a régióban. Számos oktatási és 
képzőintézmény mellet 7 felsőoktatási intézmény (17 kar), 191 állami és magán kutatóhely 
hely, 29 ipari park, két városi színház, más jellegű kulturális intézmények, szakmai 
koordinációs irodák, és iparkamarák is a régió tudás- és technológiai bázisát képezik. Mindez 
elősegíti az egyedi hozzáférést, a speciális kapcsolatokat, a jobb informálódást, az erőteljes 
motivációkat és egyéb, a termelékenységi szint és növelése szempontjából előnyöket nyújtó 
lehetőségeket, amelyek a távolság miatt csak helyben használhatók ki. (Porter 1990; 1996).  

Az innováció tekintetében a régió szintén az utolsó helyen áll az országos ranglistán, a 
K+F ráfordítások GDP százalékában mért 0,63%-os mértéke messze elmarad az országos 
1,17%-os átlagtól. (KSH, 2012a) A magyar élelmiszeriparban az innováció mértéke jelenleg 

a szükségesnél lényegesen kisebb, a vállalatok innovációs hajlandósága, az állami és 
vállalati K+F ráfordítások mértéke szintén alacsony. (MNÉP, 2009) Az élelmiszeripari 
KKV-k képesek javítani versenyhelyzetükön innovációs tevékenységük fejlesztése révén, 

miközben hatékonyan együttműködnek más KKV-val, egyéb szervezetekkel, intézményekkel 
annak érdekében, hogy saját innovációs képességüket fejlesszék (NKTH, 2010; Csath, 2011, 
InCoDeSME, 2010).  

Az élelmiszeripari KKV-k általános áttekintését követően, a régió 248 (30%) 
vállalkozásának 2010-es évi pénzügyi beszámolójának elemzésének bemutatására kerül sor 
azzal a céllal, hogy a szektor eladósodottságát és likviditását vizsgálva feltárja a szektor 
pénzügyi nehézségeit, mint versenyképesség gyengítő tényezőt.  

 

Az észak-magyarországi élelmiszeripari KKV-k eladósodottság és likviditás vizsgálata 

 

Észak-Magyarországon az ország élelmiszeripari vállalkozásainak 12,6%-a 

(megközelítően: 828 db) működik, ebből 99,6% KKV formájában. 2011-ben 248 észak-

magyarországi KKV-nak került begyűjtésre a 2010-es általános mérleg- és eredmény-

kimutatása azzal a céllal, hogy a vizsgált KKV-k alapján következtetni lehessen az Észak-

Magyarország élelmiszeripari KKV szektorának helyzetére. A vizsgált alapsokaság az Észak-

magyarországi élelmiszeripari KKV-k 30%-át fedte le. A begyűjtött adatokat kutatótársammal 
dolgoztuk fel és elemeztük. A minta kijelölése véletlenszerű volt, nem vizsgáltuk a mintába eső 
vállalkozások méret- és szakágazat szerinti arányát. Az üzemek kiválasztása a rendelkezésünkre álló valamennyi 
                                                 
17

 Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Magyarország legjelentősebb agrárökonómiai szellemi bázisa. 
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adóbevallást készítő élelmiszer-feldolgozó adatát tartalmazó NAV
18

 adatbázisból történt, így a mintába az 

egyéni vállalkozók nem kerültek be. A begyűjtött mérleg eredményeket felhasználva számoltunk 

tőkeáttételi és likviditási mutatókat, amikből faktoranalízissel képeztünk két faktort (tőkeáttételt és 
likviditást). Az adatok elemzése során a KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) mutatóval igazoltuk, hogy a változók 
faktorokba szervezhetők lehetnek és a faktoranalízis a számított mutatókat matematikai alapokon is egy faktorba 
csoportosította. A két faktor cégekre való hatását ábrázoltuk egy diagramon és az említett KKV-kat 

klaszteranalízissel csoportosítottuk. (4. ábra) 
 

4.ábra: Észak-magyarország élelmiszeripari KKV-k csoportosítása klaszteranalízissel 

 
Forrás: saját szerkesztés, adatbázis: http://e-beszamolo.kim.gov.hu/  

 

A 4. ábra alapján elmondható, hogy a vizsgált vállalkozások 72,88%-a abba a csoportba 

tartozik (1.csoport a 4. ábrán), ahol a tőkeáttétel mutatóik elmaradnak az optimálistól, így 
elmondható, hogy azok mérsékelten el vannak adósodva. Szintén erre a csoportra 
vonatkozik, hogy likviditásban is elmaradnak az optimális szinttől tehát mérsékelt 
eladósodottságukhoz egy gyengébb fizetőképességi mutató is társul.  

A második legnagyobb csoportban (2. csoport a 4. ábrán) már olyan vállalkozások 
találhatók, melyek még szintén likviditási gondokkal küszködnek, viszont kevésbé vannak 
eladósodva. Hasonló likviditási szinten vannak azok a cégek is, akik nem küzdenek az 
eladósodottság problémájával, így következtetésünk az, hogy a fejlesztésekhez szükséges 
forrással ezek a cégek sem rendelkeznek. A 2 csoportban annak ellenére, hogy a 
vállalkozások második legnagyobb köre, csupán a vizsgált KKV-k 9,75%-a tartozik. A többi 
csoport tartalmaz jobb illetve kevésbé jobb helyzetben lévő vállalkozásokat, viszont azok 
aránya a mintához képest elenyésző. 

A kutatás alátámasztja azon feltételezést, miszerint az észak-magyarországi régióban az 
élelmiszeripari KKV-k többsége napi szintű likviditási problémákkal küzdenek, a 
fejlesztésekhez, innovációhoz szükséges forrásokkal nem rendelkeznek. Magyarországon 

                                                 
18

 NAV – Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
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a pénzintézetek más és más szempontlista alapján értékelik az igénylő hitelképességét, 
azonban ezek a KKV-k nem tartoznak a ’jó adós’ kategóriába, így banki forrás 
bevonásának lehetőségével nem sok esetben tudnak élni. Magyarországon, az EU átlagtól 
eltérően a bankok számára a mezőgazdaság és az élelmiszeripar a legattraktívabb hitelezési 
célpont (KPMG, 2012), azonban ez nem elsősorban a KKV szektor szereplőire irányul. 

 

Következtetések 

 

A kutatás szakirodalmi, statisztikai és pénzügyi elemzésekre épült és arra irányult 
elsősorban, hogy az élelmiszeripari KKV szektor regionális versenyképesség javításában 
betöltött szerepét feltárja. A kutatás megerősíteni kívánta azon hipotéziseket, miszerint a 

magyar gazdasági-társadalmi környezetben, az energia-, az élelmiszer-, a környezeti és 
humánválság miatt az elkövetkező évtizedekben felértékelődő vidéken, egyre nagyobb 
szerepet kaphatnak a regionális élelmiszeripari KKV-k, amelyeknek akkor is van jövőjük, 
ha csupán életképesek (foglalkoztatás, önellátás, stb.). 

Jelenleg egy-egy KKV számára nem áll rendelkezésre a fejlesztésekhez szükséges 
pénzügyi forrás, leginkább gyenge likviditás és eladósodottság jellemzi a szektort. A döntő 
többségben mikrovállalkozásként működő KKV-k nem rendelkeznek elégséges szaktudással, 
menedzsment tapasztalattal ahhoz, hogy a jó ötletet piacképes termékké fejlesszék. Az 
élelmiszeripari vállalkozások jelenlegi gazdasági környezete sem alkalmas az ágazatban rejlő 
lehetőségek kiaknázására (bürokratikus hatósági háttér, erős piaci verseny a multik 

jelenlétével, feketegazdaság). Azonban gyengeségeiket (pl.: K+F-, szaktudás-, tőkehiány) 
kiküszöbölve, állami-ipari együttműködések révén javíthatják versenyképességüket. 
Ilyen jellegű együttműködés például a klaszter szerveződés is, ami kiváló lehetőséget biztosít 
a KKV-k fejlődésére. A klaszterek mögött álló kapcsolatok - a vállalkozások, a technológiai 
központok, az egyetemek, a finanszírozó intézmények, a tanácsadók és a közszféra között - a 

régió versenyképességének növelését is eredményezhetik (Landabaso, 2002).  

Az élelmiszeripar eredményességének, versenyképességének nagyobb jelentősége van, 
mint korábban bármikor is, mert a magyar élelmiszeripar jelenlegi válságából való 
kilábalásnak hatékony eszközei lehetnek, továbbá az élelmiszeripari KKV-k sikeres 

működése nagyobb és hosszabb távra szóló stabilitást biztosít, így a szektor társadalmi 
hatásai is kedvezőbbek. (AKI, 2009)  

A kutatás célja volt egy olyan előtanulmány készítése, mely eredményeinek tudatában 
érdemes további kutatási irányként megjelölni azoknak a területeknek a feltárását, melyek 
megismerésével konkrét, hatékony cselekvési terveket lehet kialakítani és megvalósítani. 
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