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BERECZK Ádám
1
 

A nyereségesség és a munkaerőköltség hatása a feldolgozóipar 

szakágazatainak állóeszköz-bővítésére 

A tanulmány a hazai feldolgozóipart elemezve arra keresi a választ, hogy a beruházások részeként megjelenő és 

szakágazati szinten összesített állóeszköz bővítési összegek kapcsolatban állnak-e a szakágazati 

nyereségességgel, illetve a munkaerőköltség relatív nagyságával. A vizsgálatot korreláció számítások 

segítségével végeztem. A vizsgált évben az állóeszköz bővítés és a munkaerőköltség között közepesen erős és 

pozitív irányú lineáris kapcsolat, a bővítés és a működési eredmény között ennél erősebb pozitív irányú 

kapcsolat mutatkozott. Az eredmények alapján a bővítési célú beruházások elsősorban a profitkilátásoknak 

megfelelően alakulnak az egyes szakágazatokban. Ezzel összefüggésben az alacsonyabb munkaerőköltség nem 

meghatározó tényező az új beruházások megvalósulása szempontjából.  

Kulcsszavak: szakágazat, állóeszköz bővítés, munkaerőköltség, nyereségesség 

JEL kódok: M20, M21, N60 

The Effects of Profitability and Staff Costs on the Fixed Asset Expansion in 

the Manufacturing Sub-Branches 

The main aim of this study is to analyse the correlation between profitability, staff cost and fixed asset 

expansion. The prior method is making comparison between Hungarian manufacturing sub-branches by 

calculating correlation coefficients and using regression functions. According to the research the correlation 

between fixed asset expansion and staff cost is positive and weak, the correlation between fixed asset expansion 

and profitability is positive and moderately strong in the given year. Based on the results the fixed asset 

expansion is mainly determined by the profit expectations. In this context the cost of the staff is not a significant 

factor when it comes to investment decisions. 

Keywords: sub-branch, fixed asset expansion, staff costs, profitability 

JEL Codes: M20, M21, N60 

                                                 
1 A szerző a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi tanársegédje (bereczk.adam AT uni-

miskolc.hu) 
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Bevezetés 

A feldolgozóipari beruházások témaköre komoly szakmai- és közérdeklődésre számot tartó 

terület (pl. Wang-Szirmai, 2012; KSH, 2012; Wiengarten, 2011; Small, 2006). Kutatásaim 

során több éve foglalkozom a feldolgozóipar különböző ágazati jellemzőivel, idősoros 

adatokon vizsgáltam többek között a költségstruktúra, a kibocsátás, az eredményesség és a 

termelékenység kérdésköreit. Ebbe a sorba illeszkedik a kutatás azon szakasza, melyben a 

jövőbeli termelési szintet meghatározó (bővítési) adatok alakulását az annak hatótényezőiként 

feltételezett munkaerőköltség és eredményesség alakulásával összefüggésben vizsgálom. 

2011-ben a magyar gazdaság a jelzálogpiaci válság okozta sokk negatív következményeitől 

továbbra is hátráltatva, de már növekvő pályán állt. A nemzetgazdaság beruházásainak értéke 

437 milliárd Forint volt, lényegesen kevesebb a válság előtti években tapasztalttól. A 

gazdasági növekedés lassú újraindulásában fontos szerepet játszott a feldolgozóipar bővülése, 

több ágazat viszonylag gyorsan visszatért a növekedési pályára a kitartóan növekvő exportnak 

köszönhetően (első félévben 12, második félévben 5 százalékos növekedés). A járműgyártás 

és kapcsolódó iparágainak ipari termelésben betöltött szerepe tovább nőtt, miközben a 

legnagyobb értékű beruházás is ebben az ágazatban valósult meg, Kecskemét térségében. 

Kutatásom során az alábbi kérdésekre kerestem a választ:  

1. van-e kapcsolat az állóeszköz bővítés és a munkaerő költsége között;  

2. van-e kapcsolat az állóeszköz bővítés és a nyereségesség között; 

3. amennyiben vannak statisztikailag értelmezhető kapcsolatok a változók között, 

milyen azok iránya, illetve a figyelembe vett független változók közül melyiknek 

erősebb a kapcsolata a bővítéssel.  

Hipotézisek:  

1, a nagyobb nyereségességű területeken nagyobb a beruházási hajlandóság, így nagyobb 

értékű bővítés valósul meg; 

2, az alacsonyabb munkaerő költségű ágazatokban nagyobb összegű bővítés történik.  

Irodalmi áttekintés 

A szakmai vélemények megosztottak abban a kérdésben, hogy a fizikai tőkeállomány 

felhalmozása
2
 mennyiben feltétele és elősegítője egy gazdaság modernizációjának

3
, 

versenyképességének (nagyobb a konszenzus a technológiai haladás, és a humán erőforrás
4
 

minőségének szerepe tekintetében). Főként a délkelet-ázsiai államok sikertörténeteinek 

elemzéseiben találjuk a fizikai tőke nagymértékű felhalmozását. A környezeti és gazdasági 

válság fényében több kutató azt is megkérdőjelezi, egyáltalán célszerű-e, ha a feltörekvő 

országok a fejlődés nyugati útját követik (Tóth 2009, 2013; Szigeti et al. 2013a; Szigeti et al. 

2013b ). A 2008-as válság azonban kétségkívül nyomott hagyott mind a beruházások, mind az 

alkalmazott munkaerő számának alakulásán, ahogy ezt számos tanulmány és kutatás is 

                                                 
2
 2013-as könyvükben Tóthné, Sáfrányné és Bartha hasznos szakirodalmi összefoglalást adnak a fejlődés belső 

és külső tényezőiről. Itt a tőkehiány negatív hatású, belső tényezőként jelenik meg. A szerzők ezen túlmenően 

széleskörű elemzési perspektívába helyezik a külföldi tőkebefektetések szerepét (is) a nemzetközi gazdasági 

rendszerben. 
3
 Napjainkban kiemelt jelentősége van a modern irodai és gyártási környezetet megteremtő számítógépekbe, 

infokommunikációs eszközökbe történő beruházásoknak, melyek új piaci lehetőségeket is jelentenek. Sasvári 

Péter 2012-ben kiadott könyvében szereplő kutatási eredmények alapján az elektronikus piacterekhez való 

hozzáférés szignifikáns árbevétel növelő hatásúnak bizonyult több magyarországi ágazatban is. 
4
 A humán erőforrás versenyképes alkalmazása, csakis a jól kidolgozott munkakörökön keresztül – amelyek a 

munkaköri leírásokban realizálódnak – valósulhat meg. (Pató, 2013; Pató, 2012) 
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bizonyítja (Csiszárik-Kocsir et al., 2012a, 2012b). Az állomány növelése önmagában nem 

garancia sem a technológiai színvonal, sem a termelékenység emelkedésére (Szalavetz, 2004). 

A gazdasági fejlődésben, tőkevonzó képességben kiemelt tényező a képzettség, ugyanis 

kimutatható korreláció van a gazdasági aktivitás, a versenyképesség és a végzettség magasabb 

szintje között (Borzán et al., 2009). Az ipartelepítő tényezők sorában a vállalkozások 

többsége pozitívan értékeli az olcsó és megfelelően képzett munkaerőt (Borzán et al., 2008). 

A tőkeállomány megfelelő működtetéséhez szükség van képzett munkaerőre, de nem szabad 

figyelmen kívül hagyni a kulturális sajátosságokat és a vállalatirányítási módszerek sikeres 

adaptálását sem (Berényi, 2014). 

Az ágazati beruházások alakulása az ágazatba tartozó, és az oda belépő vállalatok 

beruházási döntéseinek függvénye. A vállalkozások bővítési döntéseit számos gazdasági 

körülmény és vállalati jellemző befolyásolja (megtérülés, piaci lehetőségek, növekedési 

várakozások, finanszírozási költségek, kapacitáskihasználtság, stb.) ezeket azonban jelentős 

mértékben meghatározza az iparág, a cégméret, illetve az projektekben, megbízásokban 

elfoglalt jellemző pozíció (Szabó et al., 2014). Ágazatonként és döntési szituációként eltérő, 

hogy a vállalatok pontosan milyen szempontokat mérlegelnek, és milyen súllyal veszik azokat 

számításba (Bowhill, 2008). Ugyanakkor a jövedelmezőségi lehetőségek kihasználására való 

törekvést illetően általános egyetértés mutatkozik, miszerint a tőke elsősorban a megtérülési 

lehetőségek alapján „keresi a helyét” a gazdaságban (ezt az összefüggést támasztják alá jelen 

kutatás vonatkozó eredményei is). A megtérülést manapság gyakran értelmezik tágabban, az 

öko-hatékonysági szempontokat is figyelembe véve, ahol egyszerre jutunk környezeti és 

pénzügyi előnyökhöz (Kék 1998, Tóth 2002-2007). A béreket
5
 illetően Braconier és 

szerzőtársai azt találták, hogy a relatív béreknek jelentős hatása van a beruházásokra 

(Braconier, 2005). Hasonló kérdésfeltevéssel, a regionális különbségeket is vizsgálva 

Feenstra és Hanson azt találták, hogy a nagyobb bérkülönbségek, képzettebb munkaerőt 

jelezvén nagyobb tőkevonzó képességgel rendelkeznek (Feenstra, 1997). Jelen munka nem a 

regionális különbségek oldaláról közelíti a problémát (mely Magyarország esetében ilyen 

összefüggésben nem is feltétlenül lenne indokolt), de újat mutat abban, hogy a korábbiaknál 

mélyebb tevékenységek szerinti (szakágazati) bontásban vizsgálódik, és a beruházásoknak a 

szokásosnál szűkebb (pontosabb) kategóriáját, az összes állóeszköz bővítés adatát veszi 

alapul. 

Eszközállomány és bővítés Magyarországon és az EU-ban 

Az eredmények értelmezése előtt célszerűnek látszik áttekinteni röviden a 2011-es év 

általános beruházási helyzetképét Magyarországon és az Európai Unióban. A tárgyalt évben a 

beruházások az Unió egészét tekintve hozzávetőleg 1 százalékkal nőttek. Németország, 

Ausztria, Lengyelország és a balti államok teljesítettek a legjobban. A beruházási volumen 

ugyanakkor a legtöbb ország esetében még mindig nem érte el a válság előtti szintet. 

Magyarországon a megelőző évekre is jellemző (2008 eleje óta tartó) csökkenő tendencia 

folytatódott, 4,5 százalékos bruttó állóeszköz felhalmozás csökkenést láthattunk az év 

egészében. A változás irányát évek óta jelentősen befolyásolja az építőipari beruházások 

jelentős csökkenése. Ugyanakkor a gép és berendezések esetében erős, 8,8 százalékos bővülés 

valósult meg. A teljes feldolgozóiparra vonatkozóan nagymértékű, 24,2 százalékos növekedés 

történt. (KSH, 2012). A vizsgált évben a nemzetgazdaságban létrejött összes beruházás 

28,6%-a valósult meg a feldolgozóiparban. 

                                                 
5
 A beruházások ilyen szempontú összetevőit több aktuális kutatás is vizsgálja (Szilágyi et al. 2013, Szilágyi et 

al. 2015). 
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Kutatási módszer
6
 

A vizsgálat módszertana korrelációszámítás volt a fenti változók között. A 

korrelációszámítások lehetőséget biztosítanak annak a vizsgálatára, hogy van-e lineáris 

kapcsolat az egyes változók között, illetve hogy az milyen irányú és erősségű. Magyarország 

vonatkozásában az Eurostat adatbázisában a legfrissebb adatsorok 2011. évre állnak 

rendelkezésre. Más forrásokból (pl. KSH) elérhetőek ugyan frissebb beruházási adatok, de 

megítélésem szerint a három vizsgált tényező vonatkozásában az elemzés szempontjából csak 

ez az adatbázis szolgáltat megfelelő tartalmi összefüggéseken alapuló, fogalmi szempontból 

teljesen letisztult és könnyen összehasonlítható kategóriahasználatot.  

A 2009/250 EK rendeletben megfogalmazott beruházási definíció a beruházást az adott 

időszakban (év) történt állóeszköz beszerzésként értelmezi. Beruházási értékként a bruttó 

állóeszköz beruházás adatait használtam fel (a bruttó jelző itt az értékhelyesbítés előtti 

tulajdonságot jelöli). Az állóeszköz bővítés értékeit a tárgyi eszközökbe történt beruházások 

és az adott évi értékcsökkenés különbségeként számítottam. Az értékcsökkenésnek megfelelő 

pótlást feltételezve, annak levonása után maradó összeg a beruházások bővítésként 

értelmezhető része. A munkaerőköltség mutatószámaként az egy főre jutó átlagos 

munkaerőköltség adatát alkalmaztam. A működési eredményt a bruttó működési eredmény 

hozzáadott értéken belüli arányával jellemeztem, a hozzáadott értékek nagysága közötti 

különbségekből eredő torzítások kivédésének céljából. Az Eurostat bruttó működési 

eredményként értelmezi azt a működési tevékenység által létrehozott többletet, mely a 

munkaerő-tényező ráfordítás ellentételezése után keletkezik. A szakágazatok összesített adatai 

között szerepel minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozás, mely biztosítja az eredmények 

reprezentativitását. A szakágazati bontás a legalacsonyabb olyan szint, melyhez megbízható 

nyilvános adatbázisból homogén tevékenységek szerinti adatok nyerhetők, így alkalmazása a 

lehetőségek szerinti legpontosabb mérésre ad lehetőséget. A vizsgálatban szerepel minden 

feldolgozóipari szakágazat a járműgyártáson kívül, mely a későbbiekben bemutatott adatok 

alapján kiugró (outlier) értéket képvisel, így számításba vétele növelné a mérés hibáját és 

torzítását. Beruházási adata alapján így huszonhárom szakágazatot vizsgáltam a NACE Rev. 2 

kategória besorolást alkalmazva. A korrelációszámítás során a munkaerőköltség és 

jövedelmezőség adatsorainak legnagyobb és legkisebb értékeihez tartozó szakágazatokat is 

kizártam a vizsgálatból (így mindkét esetben huszonegy adatpár összehasonlítása történt). Az 

adatok az Eurostat Structural Business Statistics adatbázisából származnak, az alkalmazott 

kategóriák az Európai Bizottság 2009/250/EK rendeletében (Rendelet, 2009) definiáltak.
7
 

Eredmények 

Ahogyan az az 1. ábrán látható, a 2011-es szakágazatok állóeszköz-bővítésként értelmezhető 

beruházási adatait tekintve a szakágazatok többségére a százmillió eurós nagyságrend 

jellemző. A mértékekben jelentős különbségek mutatkoznak. A legnagyobb összegű 

állóeszköz bővítés a járműgyártás szakágazatban valósult meg (1354 M EUR). A második 

legnagyobb bővítés az élelmiszeriparban történt (347 M EUR). A legalacsonyabb bővítési 

érték, mindössze öt millió euró a dohánytermék gyártásban valósult meg. A huszonnégy 

szakágazatból kilenc bővítési értéke ötven millió euró alatt marad. Efelett egy következő 

csoport látszik száznegyven millió eurós értékig, hat szakágazattal. A további nyolc 

                                                 
6
 Az alkalmazott módszertan Pató 2014-es munkája alapján jól kiegészíthető lehet síkbeli, de akár térbeli 

modellekkel is, melynek végrehajtására a kutatás ezen fázisában még nem tudtam vállalkozni, de a továbbiakra 

nézve hasznos elképzelésnek látszik. 
7
 A szakágazatok megnevezései az ábrázolhatóság és könnyebb tárgyalhatóság érdekében rövidítve szerepelnek, 

besorolásuk a KSH által is alkalmazott, NACE Rev. 2 kategória csoportjai alapján készültek (NACE, 2008). 
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szakágazat bővítési értéke 240 és 350 millió euró közötti (az 1. ábrán a szemléltetést 

segítendő a járműgyártás adatai nem szerepelnek, ahogyan a korrelációs számításokban sem). 

A legkevesebb bővítést a dohány, ruházat, egyéb jármű, bőr feldolgozása területén 

eszközölték a vállalatok. Jól elkülönülő méretkategóriát alkot az a kilenc szakágazat, 

melyeknél a bővítések értéke 50 millió euró alatt marad. A százmillió eurós érték 

magasságában találjuk az „ital”, a „papír”, a „kőolaj”, a „fémalap” szakágazatokat. Ide 

sorolható a „villamos” is, 131 millió eurós értékével. 50 millió euró és 100 millió euró között 

egyedül az egyéb feldolgozóipar (72 millió euró) helyezkedik el. Növekvő sorrendben a 

következő szakágazat a 241 millió eurós bővítési értéket mutató „nemfém”, mely egy új méret 

csoport kezdetét is jelenti: 7 szakágazat bővítési értéke van 240 és 300 millió euró között. 

Ettől a csoporttól elkülönülve, de nagyságrendileg hasonló értékkel áll, és a második 

legnagyobb bővítést képviseli az „élelmiszer” szakágazat, 347 millió eurós értékkel. Ennek 

több mint négyszeresét érte el a lista vezetője, a járműgyártás, 1354 millió euróval. 

 A munkaerőköltség adatokkal való egybevetés alapján a korrelációs együttható értéke 

+0,42. A pozitív érték azt jelenti, hogy a magasabb munkaerőköltséghez nagyobb állóeszköz-

bővítési értékek tartoznak. A munkaerőköltség alacsony mivolta tehát nem meghatározó az 

adott terület tőkevonzó képességében. Ez a jelenség társadalmi és gazdasági értelemben is 

kifejezetten pozitívnak mondható. 

 

1. ábra Állóeszköz-bővítési adatok a magyar feldolgozóiparban a közúti járműgyártás 

adata nélkül (M Eur, 2011) 
Forrás: a szerző szerkesztése 

 További vizsgálat tárgyát képezte, hogy a nagyobb működési eredményű 

szakágazatokban nagyobb bővítési értékek fordulnak-e elő. A működési eredmény 

alkalmazott számbavételi módja (a hozzáadott értéken belüli arány figyelembevétele) azért 

előnyös, mert így a szakágazatok között egyébként meglévő jelentős árbevételi 

különbségekből fakadó torzítás csökkenthető (kiküszöbölhető). A korrelációs együttható 

értéke a két változó között +0,68, mely meggyőző erősségű, pozitív irányú kapcsolatot jelöl. 

Ez alapján megfogalmazható az az állítás, hogy a nagyobb működési eredményt felmutatni 

képes szakágazatokban nagyobb az állóeszköz bővítési hajlandóság.  
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Következtetések 

Összefoglalásként, a feldolgozóipari bővítések szakágazati megoszlását tekintve kiemelendő, 

hogy 2011-ben a járműgyártás területén végbement bővítések messze felülmúlták a más 

szakágazatokban tapasztalt értékeket. Ezen kívül, három nagyobb csoport azonosítható: a 

legnagyobb bővítéssel rendelkezők bővítési értékei 250 és 350 millió euró között vannak, a 

„középmezőnyként” értelmezhető csoport 100 millió euró körüli értékeket mutatott, a 

bővítések szempontjából „lemaradó” szakágazatok lényegesen 100 millió euró alatti értékeket 

produkáltak.  

 Az állóeszköz bővítés és a munkaerőköltség közötti kapcsolat közepesen erős és pozitív 

irányú, a magasabb bérekhez alapvetően nagyobb bővítési értékek tartoznak. Ez az eredmény 

azt a nézetet erősíti, mely szerint a beruházási célú bővítések a magasabban képzett 

munkaerőt nagyobb arányban igénylő tevékenységek területén jelennek meg nagyobb 

mértékben. Az állóeszköz bővítés és a hozzáadott értékhez viszonyított működési eredmény 

között erős lineáris kapcsolat áll fenn. A tanulmány két fő eredményét összefoglalva az 

állapítható meg, hogy a bővítési célú beruházások elsősorban a profitkilátásoknak 

megfelelően oszlanak meg az egyes szakágazatok között, és ezek a beruházások 

megvalósulnak a magasabb munkaerőköltségek ellenére is. Más oldalról a vizsgált adatok 

alapján a magyar feldolgozóiparban az alacsonyabb munkaerőköltségnek önmagában nincs 

jelentős vonzereje az új beruházások megvalósulása szempontjából. Természetesen a 

vállalatok számára az igazán fontosnak bizonyuló magasabb működési eredmény elérhető 

nagyobb munkaerőköltségek mellett is, ha a magasabban képzett munkaerőt foglalkoztató, 

nagyobb hozzáadott értéket képviselő, termelékeny tevékenységekbe ruháznak be (mint 

megfigyelhető ez a járműgyártás esetében). 

 Az eredmények alapján az első hipotézis beigazolódott. A második hipotézist – annak 

ellenére, hogy más szerzők kutatási eredményeinek felhasználásával fogalmazódott meg, el 

kellett vetni. A munkaerőköltség és a bővítés közötti kapcsolat a feltételezettől eltérő, pozitív 

irányú (és közepesen erős): a magasabb bérekhez egyértelműen nagyobb állóeszköz-bővítési 

értékek tartoznak. További kutatási lehetőséget rejt magában a szakágazati bővítéseknek a 

K+F kiadásokkal és a hozzáadott értékkel esetlegesen fennálló kapcsolatának elemzése. A 

vizsgálat Kelet-közép európai, vagy Európai Uniós összehasonlításként még több hasznos 

információval szolgálhat. Az említetteknek megfelelő kutatási eredmények megjelenése a 

következő években várható. 
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A, A munkaerőköltség és az állóeszköz bővítés kapcsolata 
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