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POPOVICS PÉTER ANDRÁS–TÓTH JÓZSEF 

Az ártranszmisszió és az árak aszimmetrikus alakulása 
Magyarország tejvertikumában 

A tanulmány Magyarország tejvertikumának piaci viselkedését elemzi 1995 és 2003 
között. Egyrészt azt vizsgálja, hogy a tejvertikumon belül a piaci hatásoknak megfe
lelõen alakultak-e az egyes vertikumszakaszok árai, másrészt hogy a vertikum mely 
szereplõi vannak a legnagyobb befolyással ezeknek az áraknak az alakulására. A 
tejpiaci árak aszimmetriája indokolttá teszi az ártranszmissziós vizsgálatot. Ha meg
vizsgáljuk a különbözõ vertikumszakaszokhoz tartozó, inflációval korrigált árak ala
kulását, egyértelmûen látszik, hogy nem beszélhetünk tökéletes piaci versenyrõl, az 
ármozgások inkább oligopolisztikus jellegrõl árulkodnak. Az ökonometriai elemzés 
megmutatja, hogy Magyarország tejpiacán az árak a vertikum alsó szakaszán alulról 
felfelé, míg a felsõ szakaszán fentrõl lefelé hatnak, valamint azt, hogy a vizsgált idõ
szakban a vertikum két végpontja – sõt, az egyes vertikumszakaszok – közötti ár
transzmisszió nem tökéletes, hanem aszimmetrikus és idõben késleltetett, ami jelen
tõs hatással van a napjainkra kialakult tejpiaci válságra. A tanulmány javaslatokat 
fogalmaz meg az ártranszmisszióval kapcsolatos ismeretek gazdaságpolitikában való 
felhasználására, továbbá néhány tanulság megfogalmazásával zárul.* 
Journal of Economic Literature (JEL) kód: C12, C22, D43, Q13. 

Az elmúlt években a kutatók és más hazai szakemberek is több alkalommal foglalkoztak 
– többek közt a Közgazdasági Szemle hasábjain is – a tejvertikum (Fertõ és szerzõtársai 
[2005], Szabó [1992]), illetve az ártranszmisszió (Tóth [2003], Mészáros–Popovics [2004], 
Bakucs [2005]) vizsgálatával. A tejvertikumon belül fontos problémát jelent a jövedel
mezõségi kérdés és a jövedelmeknek a vertikumon belüli megoszlása. Az elemzések 
során azt tapasztaltuk, hogy a termelõk a vertikumon belül meglehetõsen kiszolgáltatott 
helyzetben vannak, tõlük közel önköltségi áron vásárolják fel a tejet. Ezzel szemben a 
boltok polcain a felvásárlási ár kétszeresét is meghaladó tejárakkal találkozunk. Ez az 
ellentmondás indított el minket azon az úton, hogy az egymásra épülõ szintek árait össze
hasonlítva kezdjük el vizsgálatainkat. A vertikumon belüli egyensúlytalanság tanulmá
nyozásához elvégeztük az egész vertikumot átfogó ártranszmissziós elemzést, amely az
zal foglalkozik, hogy az egyes fázisok között az árak növekedése és csökkenése milyen 
mértékben gyûrûzik át. Nyugaton 1975-ben Gardner [1975] kezdett hasonló jellegû ku
tatásba; az azóta folytatott elméleti és empirikus vizsgálatokat foglalta össze a Mészáros– 
Popovics [2004] tanulmány. 

* A tanulmány az OTKA T 048779., valamint az OTKA T 046882. számú támogatás keretében készült. 
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Elméleti megfontolások 

Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon a termelt tej mennyiségének tartós csökke
nése figyelhetõ meg. A minõséget illetõen az elõírások folyamatosan szigorodtak, ami
nek a hazai tejtermelés a lehetõségekhez mérten igyekszik megfelelni. Ezt mi sem mutat
ja jobban, mint az extraminõségû tej egyre növekvõ aránya (Tenk és szerzõtársai [1998]). 
Mégis a válság jelei mutatkoznak a tejtermelésben, akár ha a jövedelmezõségi mutatókat 
vizsgáljuk, akár az évrõl évre megjelenõ hatalmas mennyiségû hazai tejfelesleget tekint
jük. E tanulmányban annak érdekében, hogy a válság okait feltérképezzük, a vertikum 
egészét vesszük nagyító alá. A nyerstejtermelés jövedelmezõségének egyik meghatározó 
problémáját abban látjuk, hogy a tejvertikumban is, mint általában az élelmiszer-gazda
ság számos területén, az árhatásokra sokkal inkább jellemzõ az aszimmetria, mint a 
versenypiaci feltételeknek megfelelõ mechanizmus. Az árak aszimmetrikus alakulása 
bármely vertikumon belül torzult jövedelmezõségi viszonyokhoz vezet. A vertikum al
sóbb szereplõi kiszolgáltatottá válnak, mûködésük ellehetetlenül, nem tudnak hosszú tá
von gondolkodni, tervezni, fejleszteni. Ilyen körülmények között csak a nagygazdasá
goknak van esélyük a túlélésre, a kistermelõk tönkremennek. A termelési struktúra ilyen 
irányú átrendezõdésének komoly társadalmi következményei lehetnek. A hazai tejpiac 
ezen átrendezõdésével tízezrek számára kerülhet veszélybe a megélhetés. 

Az ártranszmisszióval foglalkozó közgazdászok szerint a hatékony árak vertikális és 
horizontális irányban is integrálják a különbözõ piacokat (Meyer–Cramon-Taubadel [2004], 
Tóth [2003]). Ha ez így van, akkor az ártranszmisszió vizsgálata általánosan elterjedt 
eszköz lehetne a piacok (hatékony) mûködésének elemzésében. Ennek ellenére széles 
körû nemzetgazdasági vizsgálattal ritkán találkozunk (Peltzman [2000]), az 1980 és 2002 
közötti 38 ártranszmissziós vizsgálatot áttekintõ munkában pedig az élelmiszer-gazdasá
gon kívül csak az olajtermékek vertikumára és a banki mûveletekre (kamatok) találhatók 
ilyen kutatások (Meyer–Cramon-Taubadel [2004]). 

Bár az agrár-közgazdasági irodalomban megtalálható a horizontális ártranszmisszió 
vizsgálata is (például Bailey–Brorsen [1989], Mohanty és szerzõtársai [1995], Abdulai 
[2000]), mégis elsõsorban a vertikális ártranszmisszió tanulmányozása a jellemzõ. Ennek 
oka, hogy a farmerek és a fogyasztók úgy gondolják, hogy a közöttük elhelyezkedõ 
feldolgozó és kereskedelmi szektorban nincs tökéletes verseny, utóbbiak visszaélnek a 
piaci erõfölényükkel. Ezek a vélemények gyakran panaszok formájában is megjelennek, 
melyek hatására az Egyesült Államokban például a kongresszusi képviselõk elrendelték a 
számvevõszék (US General Accounting Office) számára a tejszektor áralakulásának átte
kintését (Nicholson–Novakovic [2001]). 

A tanulmányok többsége az ártranszmisszió legfõbb jellemzõjeként annak szimmetri
kus vagy nem szimmetrikus voltát vizsgálja. Szimmetrikus az ártranszmisszió, ha az 
egyik piacon (például a nyerstej piacán) bekövetkezõ áremelkedésekre vagy árcsökkené
sekre, a másik piac (például a fogyasztói tej piaca) azonos módon reagál. Az áremelkedé
sekre és árcsökkenésekre való azonos reagálás vonatkozik az árreakciók irányára, mérté
kére és sebességére is. Ellenkezõ esetben az ártranszmisszió nem szimmetrikus. Az ár
transzmisszió jellemzõihez különbözõ feltételezések kapcsolódnak, így például: 

– a szimmetrikus ártranszmisszió a tökéletesen versenyzõ piacokat jellemzi, míg nem 
szimmetrikus ártranszmisszió esetén a piacok nem kompetitív, tökéletlen mûködésére 
következtethetünk; 

– a tökéletes (teljes) ártranszmisszió inkább hosszú távon érvényesül, míg rövid távon 
gyakrabban elõfordulhat a nem szimmetrikus, illetve a nem teljes mértékû ártranszmisszió; 

– fontos vizsgálni az ártranszmisszió irányát is. Ha a kínálati oldal (például a nyerstejet 
termelõ farmerek) az ármeghatározó, akkor az ártranszmisszió folyamatában a költség-
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továbbgyûrûzõdési (cost-push) impulzusok dominálnak. Amennyiben viszont a keresleti 
oldal (például a fogyasztói tejpiac) a domináns, akkor az ártranszmisszió jellemzõit a 
kereslet szívóhatása (demand-pull) határozza meg (Kinnuchan–Forker [1987]). 

Az ártranszmisszió mérése a legfõbb jellemzõk számszerûsítését jelenti, a transzmisszió 
sebességét, mértékét és a szimmetriaviszonyok vizsgálatát (Palaskas [1995]). Az ártransz
misszió mértékének kifejezésében kitüntetett szerepe van az ártranszmissziós elaszticitás 
(price transmission elasticity) mutatójának, amely százalék/százalék mértékegységû lé
vén, nemzetközileg összehasonlítható. Az ártranszmissziós elaszticitással azt fejezzük ki, 
hogy a mezõgazdasági termelõi ár 1 százalékos növekedése (csökkenése) hány százalé
kos növekedéssel (csökkenéssel) jár együtt a feldolgozott termék(ek) fogyasztói árában 
(Mészáros–Popovics [2004]). Az ártranszmissziós elaszticitás kérdése döntõ szerepet ját
szik a mezõgazdasági termékek származtatott keresletének kialakulásában (Gardner– 
Rausser [2001]). 

Tanulmányunkban a szimmetriaviszonyokat úgy vizsgáljuk, hogy egy meghatározott 
késleltetési idõ elteltével megnézzük a ráépülõ vertikumszakaszokban az árnövekedések 
és árcsökkenések megjelenésének arányát. 

Elõzmények, vizsgálati szempontok 

Magyarországon a rendszerváltás és az európai uniós csatlakozás közötti idõszakban 
jelentõs, a mezõgazdaságot sújtó változásoknak lehettünk szemtanúi. Ez különösképpen 
az állattenyésztési ágazatokat érintette. Bár a fajlagos és a minõségi mutatók folyamato
san javultak, mégis drasztikus mértéket öltött a termelési volumenek csökkenése. Erõtel
jesen maghatározó volt a keleti piaci lehetõségeink beszûkülése. Ezek a történések az 
agrárpiac szereplõit komoly sokkhatásként érték. A mélypontot sok tekintetben 1993 
jelentette, ami után a piacnak enyhe mértékû stabilizálódását tapasztalhattuk. Jelen tanul
mány e progresszív idõszakot elemzi, párhuzamba állítva azokkal a korábbi tanulmá
nyokkal, amelyek már az áraszimmetria alakulásán keresztül vizsgálták az ország tejpia
cának mûködését 1990 és 1996 évek között (Tóth [1999], Szabó–Tóth [1998]). 

Vizsgálataink azt igazolják, hogy a piaci árképzésben párhuzamosan két egymással 
ellentétes irányú hatás jelenik meg. Az egyik az alulról felfelé irányuló árhatás, vagyis a 
termelõi ár változása indukálja a ráépülõ vertikumszakaszok árváltozását. A piac oligo
polisztikus, torzult jellege miatt azonban jelen van egy fentrõl lefelé irányuló hatás is, 
aminek hátterében a kereskedelem által diktált árszinteknek való megfelelés áll, ami a 
vertikum alsóbb szereplõit árelfogadó magatartásra kényszeríti. Ez utóbbi hatás különö
sen kiszolgáltatott helyzetet teremt a tejtermelõk számára, aminek következtében a ked
vezõbb árakért folytatott harcban rendszerint alulmaradnak. A bajok forrása kettõs. Az 
egyik a tej romlandó volta, ami miatt – legalábbis termelõi szinten – nincs mód a vissza
tartásra, készletfelhalmozásra. A másik az, hogy termelõink történelmi okokra visszave
zethetõen nem hajlandók az összefogásra, hatékony gazdasági és érdekvédelmi szövetke
zések létrehozására, pedig ha a mezõgazdasági termelõk egy nagyobb szervezeti egység
be integrálódnának, az növelné az alkuerejüket, és csökkenthetné a felmerülõ fajlagos 
tranzakciós költségeiket is, ami szintén javíthatna a jövedelmi pozíciójukon (Szabó G. 
[2002], Szabó G.–Bárdos [2005]). Tanulmányunkban a tejszektort az összehasonlítható
ság kedvéért, valamint az aszimmetriaváltozás nyomon követhetõsége érdekében, hason
ló megközelítésben elemezzük. Ennek révén próbáljuk megközelíteni a tejpiac hatékony
ságának alakulását, valamint a rendelkezésünkre álló, a vertikum minden szereplõjére 
vonatkozó áradatoknak köszönhetõen, lehetõségünk nyílik a vertikum egyes szakaszai
nak elemzésére. Feltételezésünk szerint ugyanis a kereskedõi szféra és a termelõk között 
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az ártranszmisszió tökéletlen, azaz a termelõi árak változásai nem tükrözõdnek megfele
lõen a fogyasztói árak változásaiban. Vizsgálatunk során a következõ kérdésekre keres
tünk választ. 

1. A vertikumon belül jelentõs átrendezõdési folyamatok játszódtak le. A vertikum 
mely szereplõje a mozgatórugója ennek a vertikumon belüli átrendezõdésnek? 

2. Létezik-e egyértelmû kapcsolat a vertikum különbözõ szakaszainak árai között? Ha 
igen, melyik ár mozgatja a másikat? 

3. A termelõi ár változásának hatására miként változik a többi szakaszban kialakuló ár, 
és hogy ezek a változások mennyire piacszerûek? 

4. Az árváltozás szimmetrikus-e, minden irányba azonos mértékben követi-e a ráépülõ 
fázis ára a megelõzõk árainak változását, vagy a vertikumon belüli aszimmetria növeke
dését erõsítik? Milyen idõintervallum alatt gyûrûzik tovább az árhatás? 

Az áraszimmetria kialakulásának oksági összefüggéseit a Szabó–Tóth [1998] tanul
mány alapján vizsgáljuk. Nem vizsgáljuk, hogy mi mozgatja a termelõi árakat felfelé 
vagy lefelé, és arra sem kívánunk kitérni, hogy az egyes vertikumszakaszok közötti 
jövedelem eloszlása mennyire tekinthetõ „igazságosnak”. Vizsgálatunk csupán és tuda
tosan arra irányul, hogy a vertikum egyes szakaszai között az árváltozások milyen mér
tékben magyarázhatók a mögöttük meghúzódó piacmûködés hatékonyságával. E problé
mák vizsgálatára ökonometriai elemzést végeztünk: országos szintû áradatok idõsorát 
felhasználva, lineáris autoregresszív modelleket illesztettünk. 

A magyarországi tejpiac sajátosságai, struktúrájának megváltozása 

A termelési szerkezet hatékonysága 

Az adatok alapján megállapítható, hogy a vizsgált idõszakban (1995–2003) ellentétes 
folyamatok zajlottak le a tejvertikum egyes szakaszaiban: a tehénállomány mintegy 15– 
20 százalékkal csökkent (Nyárs és szerzõtársai [2004]), a megtermelt tej mennyisége 
ugyanakkor – a hozamok emelkedésének köszönhetõen – szerény növekedést mutatott. 
A tejtermelõ gazdaságok számában 1995–2002 között Magyarországon 40 százalékos 
csökkenés következett be (1. táblázat). 

1. táblázat 
Magyarország tejágazatának fontosabb mutatói, 1995, 2002 

Megnevezés 1995 2002 

Tejelõtehén-állomány (ezer darab) 421 338 
Tejtermelés (ezer tonna) 1994 2163 
Tejtermelõ gazdaságok száma (ezer darab) 49,9 29,8 
Fajlagos tehénlétszám (tehén/üzem) 8,4 12,3 
Fajlagos tejtermelés (kilogramm/tehén) 5040 5894 

Forrás: KSH [2003]. 

Az üzemi struktúrát vizsgálva kiderül, hogy a hazai gazdasági szervezetek (gazdasági 
társaságok és szövetkezetek) tehenészeteiben a tehénállomány koncentrációs foka maga
sabb, mint egyes uniós országokban (például Németországban, Dániában). Míg Német
ország és Dánia tejtermelésében a 30–99 közötti egyedszámmal rendelkezõ üzemek a 
jellemzõk, addig a hazai tejelõtehén-állomány döntõ része a legalább 100 tehént tartó 
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tehenészetekben található. Ezzel szemben a tejtermelõ egyéni gazdaságok esetében Ma
gyarországon a 10 tehénnél kevesebbet tartó üzemek részesedése az üzemek számából 
több mint 95 százalékos volt 2000-ben, így az egyéni gazdaságok tulajdonában lévõ 
tehénállomány 71 százaléka tartozott a 10 tehénlétszám alatti gazdaságok csoportjába (2. 
táblázat). 

2. táblázat 
Egyéni gazdaságok és gazdasági szervezetek tejelõtehén-állományának üzemméret szerinti 

megoszlása, 2000 (százalék) 

Méretkategória (darab)
Megnevezés 

< 9 10–19 20–29 30–99 > 100 együtt 

Egyéni gazdaságok

Részesedés az üzemek számából 95,41 3,23 0,7 0,6 0,06 100

Részesedés a tehénállományból 71,21 12,64 5,0 8,43 2,72 100


Gazdasági szervezetek

Részesedés az üzemek számából 7,6 3,0 2,9 12,5 74,0 100

Részesedés a tehénállományból 0,1 0,1 0,2 2,4 97,2 100


Forrás: KSH [2000]. 

Az EU–15-ben a tejtermelésben jóval alacsonyabb a koncentráció, mint a többi állatte
nyésztési ágazatban. A tejtermelõ gazdaságok átlagosan 29 tehenet tartanak. Ennek okát 
a magas támogatásokkal magyarázzák, amelyek életben tartották a kisgazdaságokat. Az 
EU tíz új tagállamában (EU–10) a tejtermelés koncentrációja még ennél is alacsonyabb, 
az egy gazdaságra jutó tehénállomány mindössze három egyed, Magyarországon 12 egyed 
(Popovics [2005]). 

A magyarországi tejtermelõ gazdaságok alapvetõen – a koncentráció, az alkalmazott 
technológia és a termelési cél tekintetében is – három csoportba sorolhatók. A több mint 
10 tehenet tartó gazdaságok többnyire közvetlenül tejipari feldolgozásra termelnek tejet. 
A 3–10 tehenet tartó gazdaságok száma viszonylag magas, ezek a tejet elsõsorban tej
gyûjtõ csarnokokon keresztül értékesítik, de számottevõ arányt képvisel a saját fogyasz
tás, illetve esetenként a háztól történõ értékesítés is. Még mindig magas az 1-2 tehenet 
tartó gazdák száma, akik fõként saját fogyasztásra termelnek, vagy a fogyasztóknak köz
vetlenül értékesítenek tejet. 

A feldolgozók versenyképességének alakulása 

A rendszerváltás után a nagyüzemi keretek felbomlásával dekoncentrációs folyamatok 
indultak meg, amelyeket a tejfeldolgozó vállalatok koncentrációja követett az 1990-es 
évek második felében. Az 1998–2002 közötti öt évben hét vállalat szûnt meg, a tejfeldol
gozó üzemek száma 100-ról 93-ra csökkent a. Az értékesítés árbevétele alapján 1998-ban 
az elsõ tíz vállalat az összes vállalat árbevételébõl 63,5 százalékkal részesedett, míg 
2002-ben ez az arány már elérte a 78,2 százalékot. Az elsõ tíz vállalat dolgozta fel az 
összes tejmennyiség 80 százalékát. Az elsõ öt vállalat árbevételének részesedése az összes 
vállalat árbevételébõl körülbelül ugyanekkora mértékben, 41,9 százalékról 56,9 száza
lékra növekedett. Összességében tehát a nagyvállalatok még inkább erõsödtek, a kicsik 
még tovább zsugorodtak. Az elsõ megállapítás különösen igaz a piacvezetõ Frieslandre, 
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amely a 2002. évi árbevételét 2003-ra 20 milliárd forinttal, 60 milliárd forintra növelte 
(ehhez üzemfelvásárlás – például a Mátratejé – is hozzájárult). Az exportértékesítés nettó 
árbevétele alapján szintén nõtt a koncentráció: az 1998–2002 közötti idõszakban az ex
portforgalomról beszámoló 26 vállalat közül az elsõ tíz vállalat az ágazat nettó árbevéte
lének 88,7 százalékát, illetve az idõszak végén a 20 vállalat közül az elsõ tíz az ágazat 
nettó árbevételének 89,4 százalékát képviselte. 

Az exportértékesítésben nem volt növekedés, szemben a belföldi értékesítésbõl szár
mazó árbevétel növekedésével. A külföldi tulajdon jegyzett tõkébõl való részesedése 
1998-ról 2002-re 62 százalékról 73 százalékra nõtt. Az értékesítés nettó árbevétele alap
ján a legnagyobb részesedésû Friesland – korábban Nutricia – aránya 1998-ban még csak 
13 százalékot tett ki, 2001-ben és 2002-ben azonban már 18,5 százalékos, illetve 17,8 
százalékos volt a részesedése, ami 2004-re 25 százalékra nõtt. Az 1998-ban második 
helyezett Mizo 2001-re már az elsõ tízbõl is kiszorult, de 2002-ben Új-Mizo néven a 
nyolcadik helyre került, a Sole elõrelépett a második helyre, így a Danone számára csak 
a harmadik hely jutott. 

Tovább folytatódott a külföldi tõke térhódítása a magyar tejiparban, amit az is alátá
maszt, hogy a tíz legnagyobb árbevételt elérõ cég között hat majdnem teljesen (96–100 
százalék) külföldi tulajdonban van. A külföldi tõke részesedése a tejiparban 2002-ben 73 
százalék volt. Ez meghaladja a magyar élelmiszeriparban befektetett külföldi tõke ará
nyát, ami 2002-ben átlagosan 57 százalék volt. Ha a tejiparban külföldi tõke van a válla
latban, akkor annak aránya szinte mindig 50 százalék feletti, tehát döntõen irányító sze
repre törekednek (Tímár [2004], Fertõ és szerzõtárasai [2005]). 

Az EU–csatlakozással a fokozódó verseny további változásokat hozott a tejágazat vál
lalati struktúrájában. Ezt valószínûsíti a csatlakozást megelõzõ, viszonylag mérsékeltebb 
verseny mellett végbement intenzív vállalati koncentráció, a gyenge vállalatok eltûnése a 
piacról. A nagyvállalatok terjeszkedése nem állt le, de a nagy cégek ma már a megfelelõ, 
sõt sokszor az értékesítési lehetõségekhez képest nagyobb feldolgozókapacitás birtoká
ban, inkább csak a kis cégek piacait szeretnék megszerezni, magát az üzemet nem. A ver
senyképesség szempontjából kedvezõtlen a tejtermelõk között megfigyelhetõ alacsony ho
rizontális koordináció. A folyamatosan fokozódó vállalati koncentráció növeli a hazai 
tejipar versenyképességét, az EU belsõ piacán tapasztalható növekvõ versennyel szem
ben. A feldolgozói fázis a fentiekben is látható fokozódó koncentráltsága, oligopoliszti
kus volta tovább erõsíti a tanulmányban vizsgált aszimmetriát okozó hatásokat, mivel a 
termelõk ezzel szemben dekoncentráltak – bár léteznek kialakulóban lévõ termelõi cso
portosulások (például Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Kft.). 

A tejágazat nettó exportõr, mégsem tekinthetõ exportorientált ágazatnak. A tejtermék
kivitel értéke 2003-ban az elõzõ évihez viszonyítva 8 százalékkal nõtt. A sajt – amely 
volumenhordozó termék – exportnövekedése 20 százalékos volt. A környezõ országok 
közül a Csehországba irányuló export volt a legjelentõsebb, összes tejexportunkból 2003
ban közel 3 százalékkal részesedett. A tejtermék-behozatal értéke 2003-ban az elõzõ 
évihez viszonyítva az exporthoz képest sokkal dinamikusabban, 42 százalékkal nõtt. A ter
mékcsoportban volumenhordozó sajtbehozatal 26 százalékkal emelkedett, de a legna
gyobb (4,5-szeres) növekedést a folyadéktej importja érte el. A környezõ országok közül 
a Szlovákiából származó import volt a legjelentõsebb, amely 2003-ban 15 százalékkal 
részesedett az összes tejimportból. A Szlovákiából származó behozatal 2000-tõl 2003-ig 
több mint 80 százalékkal nõtt. 

Az EU-csatlakozás után növekvõ konkurenciával kell számolni mind a nyerstej, mind 
a tejtermékek esetében. A feldolgozók nagy része külföldi tulajdonban van, de nem volt 
elõre kalkulálható a csatlakozás elõtt, hogy a csatlakozással milyen változás következik 
be az alapanyag- vagy a késztermék-behozatal tekintetében. Elsõsorban a német cégek 
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(Zott, Müller, Bauer, Ehrmann) agresszív marketing- és árpolitikájától tartanak a ma
gyar cégek. A beáramló importtól való félelem és bizonytalanság általános jelenség az 
ágazatban, ehhez a reális importfenyegetettségen túl hozzájárult az általános információ
hiány. A termelõket a beáramló olcsó szlovák tej aggasztja, a feldolgozók az olcsó és jó 
minõségû tejtermékek, különösen a sajtok miatt félnek. Az utóbbiak félelmét az import
tendenciák is megerõsítik (Kartali és szerzõtársai [2004]). 

Figyelmeztetõ jelnek kell tekinteni, hogy az EU–15 mellett az EU–10 többi tagországa 
2003-ban, és 2004-ben is jelentõsen növelte tej és tejtermék exportját Magyarországra. 
Ez figyelmeztetés mind a termelõknek, mind a feldolgozóknak. A magyarországi külföl
di tulajdonú vállalatokra az üzleti racionalitás a jellemzõ, ami azzal jár együtt, hogy a 
termékek alapanyagát alacsonyabb áron, külföldi forrásból szerzik be. A feldolgozóknak 
a hazai árérzékeny fogyasztók döntése jelenthet veszélyt, amikor az olcsóbb importter
méket választják. 

Az árrések alakulása a tejszektorban 

Az 1. és 2. ábrán nyomon követhetõ az árrések alakulása a tejszektorban az 1995 és 
2003 közötti idõszakban, nominál- és reálértéken számítva. Az ábrákat elemezve, nem 
lehet nem észrevenni, hogy az 1995 és 1998 közötti idõszakban a termelõi és a feldolgo
zói fázisok között húzódó árrés magasabb volt, mint a kereskedelmi árrés. Ez valószínû
leg a feldolgozóipar koncentrálódásának és a termelõk dekoncentráltságának az eredmé
nye volt. Általánosságban úgy tartják, hogy a magyar élelmiszeriparban túlzott mértékû 
a koncentráció, a magyar élelmiszer-ipari vállalatok „túlsúlyosak” a privatizációs és kon
centrációs folyamatoknak köszönhetõen. Ám egyes magyar és a nemzetközi tapasztala
tok azt mutatják, hogy ez nem teljesen igaz, hiszen nem tapasztalunk különösebb eltérést 
a koncentráció mértékében a fejlett európai államokéhoz képest (Lakner–Hajdu [2002]). 

Az 1998-at követõ idõszakban a hazai feldolgozók vertikumon belüli jelentõs térvesz
tése észlelhetõ, ami részben a megingott Mizo és más feldolgozók körüli botrányok kö
vetkezménye volt. Az is tény, hogy a külföldi tõke jelentõs mértékû beáramlása követke
zett be a tejfeldolgozásba, részesedésének aránya 1998-ról 2000-re mintegy 20 százalék
ponttal nõtt, így 80 százalék körüli értéket képviselt (Rontóné [2005]). 

Ezzel párhuzamosan a kereskedelem növekvõ erõfölényének kibontakozása nyomon 
követhetõ volt. A nagy kereskedelmi láncok elterjedése ekkorra tehetõ, amelynek kap
csán erõs harc bontakozott ki a beszállítási lehetõségekért. A több százmilliós tejfelesleg
gel küszködõ kínálati piacon ez lehetõvé tette a kereskedelem ármeghatározó szerepének 
erõsödését. 

A 2. ábrából az is kitûnik, hogy az 1998 és 2000 közötti idõszakban az egyes fázisok 
árrései egymással váltakozva érnek el magasabb értékeket. Ezen idõszakban viszonylag 
kiegyenlített erõviszonyokról beszélhetünk a feldolgozók és a kereskedõk között. 2001
tõl kezdõdõen viszont a kereskedelem árrése tûnik tartósan magasabbnak, ami egyfajta 
piactorzulásnak a következménye. A feldolgozók és a kereskedelmi láncok közötti küz
delemben az utóbbiak látszanak gyõztesnek a vertikumon belüli árrésért vívott harcban. 
Egyes szakemberek véleménye szerint 2001 és 2003 között a tejre vonatkozó minõségi 
támogatás is elõsegítette közvetett módon a kereskedelmi árrés növekedését. Ezzel a 
támogatással ugyanis a feldolgozók – bár annak ténylegesen csak egy részéhez jutottak 
hozzá – lényegében stagnáló árak mellett is hajlandók voltak együttmûködni a kereske
delmi vállalatokkal. 

Mások úgy vélik, hogy a kereskedelemben az a felismerés kezdett kibontakozni, hogy 
a tejtermékekbõl származó nyereség növelésére – a fogyasztás viszonylag szerény növe-
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1. ábra 
Az árrések alakulása nominálértéken, 1995–2003 
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Forrás: saját számítások KSH által gyûjtött adatok alapján. 

2. ábra 
Az árrések alakulása reálértéken, 1995–2003 
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Forrás: saját számítások KSH által gyûjtött adatok alapján. 

kedése mellett – a legkézenfekvõbb út az, ha a termékek árát nagyobb mértékben növe
lik, mint ahogyan azt a felvásárolt nyerstej árváltozása indokolta volna (Cotterill [2000], 
Mészáros–Popovics [2004]). 

Ebben az idõszakban azonban a kereskedelemben jelentõsebb mértékben feltûntek azok 
az importtejtermékek, amelyekkel a feldolgozóknak versenyezni kellett. Megjelentek ezen 
idõszakban a különbözõ importált tejimitátumok is, amelyek szintén olcsón kerültek a 
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boltok polcaira. Bár a hazai tejfeldolgozók is hozzákezdtek az efféle termékek elõállítá
sához, mégis gondot jelentettek számukra, hogy nem tudtak versenyezni ezen kevésbé 
romlandó termékek alacsony áraival. 

Magyarország tejvertikumának ökonometriai elemzése 

Az adatforrás és a becslési eljárás 

A vizsgálati modell összeállításához – nyolc évet felölelõ – havi áradatokat használtunk 
fel, amelyek az 1995 és 2003 évek között álltak rendelkezésünkre. A modellbe mind a 
termelõi, mind a feldolgozói, mind pedig a kiskereskedelmi árakat beépítettük. Ezen 
áradatokat a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisából nyertük, amely lehetõvé tette 
számunkra, hogy nemcsak a termelõi és kereskedelmi fázisok közötti ártranszformációt 
vizsgáljuk, hanem a feldolgozói fázis közbeiktatásával a vertikumot két alszakaszra bont
va, a termelõi–feldolgozói árak, valamint a feldolgozói–kiskereskedelmi árak közötti 
transzmissziót is elemezzük. 

Elemzési eljárásunkat számos irodalmi forrás (például Meyer–Cramon-Taubadel [2004], 
Rapsomanikis és szerzõtársai [2003]) alapján a 3. ábrán foglaljuk össze. 

Elsõ lépésként tehát az idõsorok1 stacionaritásának vizsgálatát végeztük el. Ennek ered
ményeit a 3. táblázatban összegezzük. A késleltetés hosszát az Akaike–Schwarz-féle 
információs kritériumok alapján határoztuk meg. 

3. táblázat 
Az egységgyökpróba eredményei* 

Kritikus érték 
Specifikáció Próbastatisztika 

1 százalék 5 százalék 

Fogyasztói ár (dfl_cp) 
Konstans, 1. differencia –9,260892 –3,5023 –2,8928 
Konstans és trend, 1. differencia –9,260866 –4,0602 –3,4586 

Feldolgozói ár (dfl_pcp) 
Konstans, 1. differencia –13,28790 –3,5023 –2,8928 
Konstans és trend, 1. differencia –13,27745 –4,0602 –3,4586 

Termelõi ár (dfl_prp) 
Konstans, 1. differencia –8,833137 –3,5023 –2,8928 
Konstans és trend, 1. differencia –8,841679 –4,0602 –3,4586 

* Késleltetés: 0. 
Forrás: saját számítások. 

A 3. táblázat adatai alapján egyértelmûen megállapítható, hogy mindegyik idõsorunk 
elsõ fokon integrált, azaz I(1), tehát az elsõ differenciák már nem tartalmaznak egység
gyököt. 

Következõ lépésben meg kellett vizsgálnunk az idõsorok kointegrációját. Ezt az elem
zést mind a termelõ–feldolgozó, mind a feldolgozó–fogyasztó szakaszra, illetve a teljes 
fogyasztási láncra elvégeztük, valamint két idõszakra (1995–1998, illetve 1999–2003) 

1 Az árakat a fogyasztói árindexekkel defláltuk. 
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3. ábra 
Az elemzési eljárás sémája 

Az idősorok egységgyökeinek tesztelése 
(ADF, Phillips Perron) 

Az értéklánc különböző szintjein 
mért árak kointegrációjának 

tesztelése 
(Johansen vagy Engle és Granger) 

Granger oksági teszt 

(V)ECM specifikálása és tesztelése, 
a késleltetések sebességének és 

dinamikájának becslése, 
a hosszú távú Granger okság 

tesztelése 

Egységgyök hiánya, 
Granger oksági teszt 

ADL teszt, 
Granger oksági teszt 

ha I(1) ha I(0) 

nem 

kontegráció elfogadva 

Az aszimmetrikus ártarnszmisszió 
specifikálása és becslése (AECM) 

A piaci integráció 
és ártranszmisszió értékelése 

Forrás: Rapsomanikis és szerzõtársai [2003] alapján saját szerkesztés. 

bontva azt. Eredményeinket a 4. táblázatban összegezzük (a „konstans” specifikáció 
még határozottabban utasítja el a kointegrációt, így ezért csak a „konstans és trend” 
specifikáció eredményeit közöljük). 

A 4. táblázatból jól következik az a tény, miszerint alapvetõen nem utasíthatjuk el, 
hogy a tejvertikum különbözõ szintjein a vizsgált periódusban Magyarországon a piaci 
árak nem voltak kointegráltak. 

Tekintve, hogy az idõsorok elsõ renden integráltak [I(1)], a kointegráció létezését 
viszont el kell utasítanunk, a következõ fázis árainak becsléséhez az 1. differenciákat 
(Houck-féle specifikáció – Houck [1977], Meyer–Cramon-Taubadel [2004]) használjuk, 
ami próbáink szerint stacionárius idõsorokat adott. Ennek következtében mind a rövid, 
mind pedig a hosszú távú alkalmazkodás autoregresszív osztott késleltetésû (Autoregressive 
Distributed Lag, ADL) modellel jól becsülhetõ. 

Vizsgáltuk továbbá, hogy az árinformáció lentrõl felfelé, vagy fentrõl lefelé áramlik-e 
a marketing csatornán. Ennek eldöntésére alkalmas eszköznek kínálkozott a Granger
oksági teszt elvégzése (Ramanathan [2003], Tóth [2003]). 
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4. táblázat 
Johansen-féle kointegrációs próba* 

(nullhipotézis: nem létezik az árak kointegrációja) 

Idõszak Próbastatisztika Elfogad/elutasít** 

Termelõ–feldolgozó 
1995–1998 15,69836 Elfogad 
1999–2003 25,79832 Elutasít 
1995–2003 24,34902 Elfogad 

Feldolgozó–fogyasztó 
1995–1998 21,86571 Elfogad 
1999–2003 18,14930 Elfogad 
1995–2003 23,51114 Elfogad 

Teljes lánc 
1995–1998 16,64294 Elfogad 
1999–2003 13,17469 Elfogad 
1995–2003 22,45469 Elfogad 

* Specifikáció: konstans és trend. 
** 5 százalékos kritikus érték: 25,32; 1 százalékos kritikus érték: 30,45. 
Forrás: saját számítások. 

Az autoregresszív osztott késleltetésû (ADL) modell 

Az árinformáció áramlásának irányára vonatkozó eredmény még nem ad választ arra a 
kérdésre, hogy a vertikum egyes fázisának outputár-változásai milyen mértékben és ütem
ben jelentkeznek a következõ fázis áraiban. Ennek a kérdésnek a megválaszolása minde
nekelõtt azért fontos, mert ebbõl lehet következtetni a piacmûködés esetleges zavaraira. 
Amennyiben az árváltozás hatása aszimmetrikusan jelentkezik, a piac nem jól teljesíti – 
mindenekelõtt – egyensúlyteremtõ és jövedelemallokáló feladatait.2 

Az aszimmetrikus áralakulás tényének eldöntésére Kinnuchan–Forker-modellbõl az 
árakra vonatkozó összefüggést vettük át (Kinnuchan–Forker [1987], Tóth [2003]). Nem 
elemeztük a marketing költségek alakulását, mert nem a két ár közötti árrés alakulásának 
piac-hatékony voltát vizsgáljuk, hanem az árak megjelenését a következõ fázisban. 

Az eljárás során a következõ három modellben vizsgáltuk az ártranszmisszió sajátossá
gait. 

dfl_pcp = a1 + b1AR(1) + c1AR(2) + d1sdppri + e1sdpprd (1) 

dfl_cp = a2 + b2AR(1) + c2AR(2) + d2sdpcpri + e2sdpcprd (2) 

dfl_cp = a3 + b3AR(1) + c3AR(2) + d3sdppri + e3sdpprd (3) 

ahol 
dfl_pcp: deflált feldolgozói (output) ár, 
dfl_cp: deflált fogyasztói ár, 

2 Lásd ezzel kapcsolatban Meye–Cramon-Taubadel [2003], Tóth [1999], [2003] tanulmányokat. 
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c: konstans,

AR (1) és AR(2): autóregresszív tagok,

sdppri: kumulált termelõiár-növekedések,

Sdpprd: kumulált termelõiár-csökkenések,

sdpcpri: kumulált feldolgozóiár-növekedések,

sdpcprd: kumulált feldolgozóiár-csökkenések.

Az (1) modell a feldolgozói, a (2) modell a kereskedõi fázis, míg a (3) modell a teljes


vertikum ártranszmisszióját írja le. Az azonnali, illetve a tartós árhatások elkülönítésére 
Almon-féle [1965] késleltetést alkalmaztuk elsõfokú polinommal, két-két késleltetési pe
riódust használva mind az árnövekedések, mind pedig az árcsökkenések esetében. 

A modellparaméterekre a priori feltevéseket részben Tóth [1999] tanulmánya, részben 
a hazai tejszektor oligopolisztikus piacszerkezete, továbbá a tej mint nem tárolható áru 
immanens tulajdonságai szolgáltattak. Ezek alapján azt várjuk, hogy az árhatások aszim
metrikusan érvényesülnek a vizsgált idõszakban: az árnövekedések nagyobb mértékben 
jelennek meg a vertikum következõ fázisának áraiban, mint azok csökkenése. Szintén 
feltételezzük, hogy a rövid távú árnövekedési hatások nagyobbak lesznek, mint a rövid 
távú árcsökkenések következményei, továbbá az idõbeli lefolyás különbözik a két esetben. 

Mind az oksági próba, mind pedig az aszimmetriavizsgálat esetén érvényesítettük a ver
tikum szakaszolásának lehetõségét. A korábbiakban tett megállapításokra alapozva az idõ
sort 1999 elõtti és utáni részekre bontottuk, amit szintén belefoglaltunk az elemzésekbe.3 

Az eredmények 

Oksági próba. A Granger-próba eredményeit az 5. táblázatban foglaljuk össze.4 

5. táblázat 
A Granger-próba eredményei 

Feldolgozói fázis Kereskedelmi fázis Teljes vertikum 
Késleltetés 1995– 1995– 1999– 1995– 1995– 1999– 1995– 1995– 1999– 

2003 1998 2003 2003 1998 2003 2003 1998 2003 

1 hónap ↑* ↑* ↑*** ↓*** ↓*** ↓*** →← ↓* 
2 hónap ↑* ↑* ↓** ↓*** ↓* ↓* ↑* 
3 hónap ↑* ↑* ↓* ↓*** ↓* ↑* →← 
4 hónap ↑* →← ↓*** ↓* ↑* →← 

Jelmagyarázat:

↑ az ár- és árérvényesítési információ lentrõl felfelé áramlik,

↓ az ár- és árérvényesítési információ fentrõl lefelé áramlik,


 nincs szignifikáns oksági összefüggés.

→← az oksági próba ellentmondásos eredményre vezetett.

Az oksági összefüggés *** 1 százalékos, ** 5 százalékos, * 10 százalékos szinten szignifikáns.


Az 5. táblázat alapján megállapítható, hogy a feldolgozói fázisban az árinformáció 
jellegzetesen lentrõl felfelé, a tejtermelõ gazdaságoktól a feldolgozók irányába halad 
(mark up pricing). Ez arra utal, hogy a termelõi, illetve a feldolgozói fázis piaci szereplõi 

3 Az ökonometriai vizsgálatokhoz az Eviews 3.1 programot használtuk. 
4 Elõzetesen, illetve irodalmi adatok (Mészáros–Popovics [2004], Tóth [1999]) alapján úgy ítéltük meg, 

hogy legfeljebb négyhavi késleltetést szerepeltetve a modellben, jól meg tudjuk határozni az információ
áramlás jellegzetességeit. 
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jobban elfogadják a piaci értékek vertikum menti képzõdésének elvét, mint a kereskedel
mi fázis szereplõi. Fel kell hívni a figyelmet ugyanakkor arra, hogy úgy tûnik, az utóbbi 
években megfordul az oksági összefüggés: az 1999–2003 közötti szakaszra – két és há
rom hónapos késleltetésnél – már a „fentrõl lefelé” összefüggés jellemzõ. 

A kereskedelmi fázis egyértelmûbben és szignifikánsabban mutatja a piaci árinformá
ció fentrõl lefelé haladó összefüggését. 

A vertikum egészére nem tudunk egységes, jellegzetes megállapításokat tenni.5 

Aszimmetria. Az (1)–(3) modellek felhasználásával témánk szempontjából a 6. táblázat
ban összefoglalt eredményekre jutottunk. 

Megállapítható, hogy modelljeink jól specifikáltak: a korrigált R2, a Durbin–Watson
statisztika ezt egyértelmûen jelzik. A hibatagok autókorrelációjának kiszûrésére az elsõ 
és másodrendû autoregresszív tagok alkalmazása elégséges eszköznek bizonyult. 

A táblázatból látható, hogy mind a vertikum fázisokra bontását, mind pedig az idõsor 
szakaszolását igazolták az eredményeink. A tejvertikum egészére és az egyes fázisokra 
külön-külön is érvényes az aszimmetrikus áralakulás a vizsgált idõszakban. Egyrészt a 
növekedési paraméterek túlnyomó többségükben szignifikánsan jelzik, hogy az árnöve
kedések megjelennek a következõ fázis, illetve a végtermék árában; a hosszú távú hatást 
tekintve egyértelmûen magasabb amplitúdóval, mint a csökkenések. Másrészt a csökke
nések – különösen a feldolgozói fázisban rövid távon, illetve a kereskedelmi fázisban 
1999–2003 között – nem csökkentik szignifikánsan a következõ fázis árait. 

Következtetések, megfontolások 

A piaci ár a gazdaság elméleti modelljében tökéletes és teljes információt hordoz. Ennek 
következtében a piaci alapon hozott döntések a gazdaság optimális mûködésének conditio 
sine qua nonját jelentik. Léteznek azonban helyzetek és periódusok, amikor az elméleti 
modelltõl viszonylag nagy mértékben eltér a nemzetgazdaság tényleges mûködése, s ezért 
a piaci árinformáció valamilyen módon torzított. 

Vizsgálataink szerint a tejvertikum esetében is ezzel a helyzettel találkozunk az 1995– 
2003 közötti periódusban. A szektor általános jellemzésével rámutattunk azokra a ténye
zõkre (oligopolpiaci szerkezet, piaci erõ jelenléte stb.), amelyek miatt az árak aszimmet
rikusan alakulnak. Bemutatott modelljeink ezt a feltételezésünket igazolták. 

A szektor mûködése szempontjából a következõ eredmények kiemelését és hatásaik 
végiggondolását tartjuk fontosnak. 

– Az eredmények egyértelmûen jelzik, hogy a termelõi–feldolgozói fázisban az infor
máció lentrõl fölfelé áramlik. Úgy tûnik tehát, hogy az értékközvetítés a hozzáadott 
értéken alapul, a termelési és feldolgozási költségek mintegy összegzésével. Nem piaci, 
hanem sokkal inkább termelési típusú értékmeghatározódásról van tehát szó. 

A kereskedelmi fázis árai ugyanakkor a fogyasztói piacon határozódnak meg. Kutatás
ra érdemes kérdés az, hogy a marketinglánc miért nem viszi végig a fogyasztói piac 
információját a vertikumon. 

– Feltétlenül indokoltnak látszik a marketingcsatorna szétválasztása: a termelõi–feldol
gozói fázis egészen más jellemzõket mutat, mint a kereskedelmi szakasz. Ez a körülmény 
rávilágít arra, hogy a kutatások során nem elegendõ csupán a termelõi és fogyasztói ár 
típusú vizsgálatokra hagyatkozni. 

5 Ez részben a két fázis ellentétes eredményeibõl is következik, azonban mindenképpen megnyugtató, 
hogy az önálló elemzés igazolta a logikai következtetéseket. 
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– Az oksági vizsgálatok eredményei önmagukban még nem feltétlenül utalnak a piaci 
erõfölényre, azonban az aszimmetriaelemzés eredményeivel együtt vizsgálva az a megál
lapítás tehetõ, hogy az árcsökkenések érvényesülésének kevésbé szignifikáns volta, illet
ve jellemzõen kisebb mértéke következtében a vertikum felsõbb fokán álló szereplõk 
hatékonyabban képesek az érdekérvényesítésre. 

– A vizsgált idõszak második szakaszában az aszimmetrikus jelleg a vertikum mindkét 
szakaszában nõtt, ami az elõzõ megfontolás alapján a piaci erõ további egyoldalúvá válá
sát jelenti. 

A felvetett kérdések önmagukon túlmutató problémát hordoznak. Vajon a világgazda
ságot egyre jobban feszítõ nyersolaj és származékai árának alakulásában – tisztában lé
vén annak erõteljes világpolitikai összefüggéseivel – milyen szerepet játszhat (létezik-e 
egyáltalán) az aszimmetrikus áralakulás? Ha igen, milyen mértékben torzított az árinfor
máció, s ez mennyire viszi távol a döntéshozókat az optimális döntéstõl? Mik ennek a 
hosszú távú kihatásai? A tejszektor még teljes vertikumában is a gazdaság csupán egy kis 
szeletét jelenti. Ugyanakkor egy – piaci szempontból – problematikus energiaár a gazda
sági, sõt társadalmi folyamatokat is dezorganizálhatja. 
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