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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A magyar élelmiszergazdaság hozzájárul a nemzetgazdaság fejlődéséhez, biztosítja az 

élelmiszer-ellátást, valamint a vidéki térségek munkaerő-teremtő képességét. A vizsgált 

időszakban számos esemény befolyásolta a mezőgazdaság és az élelmiszeripar 

teljesítményét és növekedési lehetőségeit, többek között EU bővülése és a gazdasági 

válság. 

A tanulmány a legnagyobb élelmiszer-, dohányipari és mezőgazdasági vállalkozások 

üzleti forgalmának a növekedési lehetőségeit vizsgálta a 2007 és 2014 közötti 

időszakban. A vállalati növekedés elemzése a www.e-beszamolo.hu oldalakon gyűjtött 

mérleg és eredménykimutatás adatai alapján készült számszaki és szöveges elemzések 

segítségével. A növekedési lehetőségeket vizsgálva arra a kérdésre kereste a választ, 

hogy a vizsgált szektorok legnagyobb értékesítés nettó árbevételét elérő vállalatai 

mekkora növekedést képesek elérni és milyen növekedési, finanszírozási lehetőségekkel 

éltek. 

A vállalkozások pénzügyi vezetőinek nemcsak megfelelő finanszírozási források után 

kell nézni, hanem figyelembe kellene venni a piaci keresleten alapuló növekedésre, a 

jövedelem termelőképességet generáló és kiegyensúlyozott gazdálkodásra (Tóth, 2007.), 

valamint a finanszírozásra vonatkozó elvárások közötti összhangot is.  
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Az értékesítési árbevétel belső, fenntartható és önfinanszírozható növekedési rátáinak 

alakulása egyáltalán nem vagy alig követte az eredménykimutatásban szereplő 

értékesítési nettó árbevétel alakulását, ami azt jelzi, hogy a vizsgált vállalkozások külső 

forrásból finanszírozták az értékesítését.  

Kulcsszavak: árbevétel növekedési ráta, az árbevétel belső-, fenntartható- és 

önfinanszírozható növekedési rátái 

 

BEVEZETÉS 

 

A magyar élelmiszergazdaság több olyan kiemelten fontos feladatot lát el, melyek 

miatt a vele kapcsolatos stratégiai gondolkodás és előretekintés – a jelenleg ismert 

információk és előrejelzések alapján – nélkülözhetetlen. Magyarország számára 

egyfelől – a világ valamennyi államához hasonlóan – stratégiai kérdés lakosságának 

megfelelő mennyiségű, minőségű élelmiszerrel történő ellátása, másfelől pedig – 

kapcsolódó szektoraival együtt - nemzetgazdaságunk egy jelentékeny, fejlődőképes és 

jelentős vidéki foglalkoztatási potenciállal rendelkező részét alkotja.
1
 

A vállalatok számára a folyamatos fejlődés és a növekedés elengedhetetlen a 

versenyelőny megtartása érdekében. Egy cég számára a folyamatos fejlődés 

szempontjából nagyon fontos, hogy a megfelelő növekedési lehetőséget válasszák ki. A 

vezetés és a pénzügyi ismeretek, valamint az elemzések szorosan összefüggnek 

egymással. Egy vezetőnek kell eldönteni, hogy az adott vállalat belső vagy külső 

növekedési lehetőségeket preferálja. A megfelelő választás révén a vállalat 

versenyelőnyre tehet szert és képes a piaci bővítésre és terjeszkedésre is. 

A növekedést számos tényező befolyásolja, amelyeknek az optimális kombinációja 

révén tudja elérni egy vállalat a legnagyobb növekedést. Alapvetően belső és külső 

növekedésről beszélhetünk, és mindegyik típusnak megvannak a saját előnyei és 

hátrányai.  

Egy vezetőnek fontos szerepe van a vállalati növekedésben, hiszen felelős az olyan 

döntések meghozatalára, amelyek hatással vannak a növekedésre. Kiemelkedő szerepe 

van a vállalati stratégia megvalósításában, az emberek megfelelő irányításában, a 

                                                           
1http://www.kormany.hu/download/7/30/d0000/%C3%89lelmiszergazdas%C3%A1gi%20strat%C3%A9gia%

202016-2050.pdf 
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vállalati történések kommunikálásában és a szervezeti légkör megteremtésében is. Az 

egyik legfontosabb feladata a vezetőnek, hogy a megfelelő növekedési lehetőséget 

válassza ki, hiszen ezen múlhat a vállalat jövője is, ami biztosítja az ott dolgozó 

emberek és a családjuk mindennapi megélhetését. Amennyiben egy vállalat már nem 

képes további növekedéseket elérni, akkor könnyen a hanyatlás szakaszába léphet és 

onnan már nehéz visszahozni egy vállalatot. Tehát a vállalatok stabilitásában és 

fejlődésében kiemelkedő szerepe van a vezetői tevékenységnek. 

 

IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

Magyarország célja egy versenyképes, gazdasági, környezeti és társadalmi 

szempontból egyaránt fenntartható élelmiszergazdaság, amely teljesítményének 

folyamatos növekedése és hozzáadott értékének folyamatos növelése révén aktívan 

hozzájárul a nemzetgazdaság fejlődéséhez és a vidéki térségek munkahelyeinek 

gyarapításához, garantálja az ország biztonságos élelmiszer-ellátását.
2
 

A nemzetgazdasági értéktermelésben 2007-ben a magas gabonaár a gyenge hozamok 

ellenére szinten tartotta a mezőgazdaság arányát, amit 2008-ban az árunövények bő 

termése, továbbá a vágóállatok és állati termékek áremelkedése még növelni is tudott (1. 

táblázat). 

  

                                                           
2http://www.kormany.hu/download/7/30/d0000/%C3%89lelmiszergazdas%C3%A1gi%20strat%C3%A9gia%

202016-2050.pdf 
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1. táblázat: Az élelmiszeripar és a mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban (2007-

2014) (%) 

Table 1. Contribution of food industry and agriculture to the national economy 

(2007-2014) (%) 

Év 

A mezőgazdaság részaránya 
Az élelmiszer-, ital-, dohánygyártás 

részaránya 

a bruttó hazai 

termék (GDP) 

termelésben 

a beruházásban 

a bruttó hazai 

termék (GDP) 

termelésben 

a beruházásban 

2007 3,4 3,7 2,0 2,5 

2008 3,4 4,7 1,9 1,8 

2009 3,0 5,6 2,2 1,9 

2010 3,0 4,8 2,0 2,2 

2011 3,9 5,6 1,9 2,5 

2012 3,9 5,8 1,9 2,5 

2013 3,9 5,9 2,0 2,6 

2014 3,8 5,9 2,0 2,9 
Forrás: KSH, A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban (2015) 

 

A kibocsátás 2009. évi csökkenése azonban már visszavetette a mezőgazdaság 

részesedését az értéktermelésben. 2010-ben a növénytermesztési és kertészeti termékek 

árában történt jelentős emelkedésnek köszönhetően az ágazat aránya a GDP 

előállításában enyhén növekedett. A 2011-ben mind a kibocsátás volumene, mind a 

termelőiár-színvonal számottevően emelkedett, ezek eredményeként az ágazat 

nemzetgazdasági súlya nőtt
3
. 

2012-ben az aszálykár visszavetette a mezőgazdaság teljesítményét és kedvezőtlenül 

hatott a bruttó hazai termékre is. 2013-ban a mezőgazdaság emelkedő kibocsátása a 

GDP éves növekedéséhez számottevően hozzájárult. 2014-ben ismét emelkedő értékkel 

járult hozzá a mezőgazdaság a GDP termeléséhez és növekedéséhez. 

Az élelmiszeripar GDP-hez való hozzájárulás az EU-csatlakozás előtti 2,7%-ról 2008-

ra 1,9%-ra csökkent, azóta lényegében stagnál. Ebben jelentős szerepet játszott a 

beáramló import megnövekedése. Az ágazat hozzájárulása az összes beruházásokhoz a 

                                                           
3 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/mezoszerepe12.pdf 
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világgazdasági válság kezdetekor érte el mélypontját, azóta valamelyest növekedett a 

súlya
4
. 

A cégek életében fontos szerepe van a növekedésnek. A növekedés elengedhetetlen 

részét képezi a vállalati stratégiának. Canals (2001) úgy vélekedik, hogy a 

növekedésnek mindig vannak kockázatai, azonban amelyik vállalat nem él a növekedés 

lehetőségével, nagyobb kockázatnak teszi ki magát. A vállalatok növekedését sokféle 

tényező befolyásolhatja. Fontos szerepet játszanak olyan demográfiai tényezők, mint a 

vállalatok mérete és a kora.  

Szerb (2007) előadásában említi meg, miszerint a kisebb vállalatok esetében a 

tulajdonosok is nagy hatással vannak a vállalat növekedésére. A vállalatokra azonban 

nem csak a belső tényezők gyakorolnak hatást. Olyan külső tényezők, mint például a 

vállalatot körülölelő társadalmi közeg vagy a vállalat céljainak az elfogadottsága a 

társadalomban. 

A vállalatok növekedését befolyásoló tényezőket, a vállalati növekedés érintettjeit és 

a növekedés eredményeit az 1. ábra tartalmazza. 

 

 

Forrás: Kádárné Horváth (2006) 

1. ábra A vállalati növekedésre ható tényezők, a növekedés érintettjei és eredményei 

Figure 1. The factors influencing corporate growth, the affected and the results of growth 

 

A vállalatok növekedési lehetőségét tekintve két finanszírozási forma említhető meg. 

Egyrészt beszélhetünk belső finanszírozásról, ami történhet a megtermelt források 

                                                           
4 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mezo/mezoszerepe15.pdf 
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működésbe történő visszafordításával. Másrészt beszélhetünk külső finanszírozásról, 

amikor a felhasznált források kívülről érkeznek (Walter, 2013). 

Belső finanszírozás esetén a meglévő és a létrejövő forrásokat használja fel a vállalat. 

Ilyen esetben átrendeződés történik a likvid eszközök és a kevésbé likvid eszközök 

között. A forgóeszközök likviditási szempontból nagyon fontosak, könnyel lehet 

készpénzzé alakítani őket. Meg kell azonban fontolni a befektetett eszközök eladását, 

mert vannak olyan eszközök, amelyeknek az eladása veszélyeztetheti a vállalat 

működését (Béza et al., 2013)  

Katits (2007) úgy vélekedik, hogy saját forrás képződhet a tárgyévben képződött 

eredmény felhasználásával, azaz, ha a vállalat nyereséget realizál az adott évben az 

eladott termékek/szolgáltatások révén. A magas nyereséggel rendelkező vállalatok 

könnyen tudnak további növekedéseket elérni belső forrásfelhasználás révén.  

Béza et al. (2013) a belső finanszírozás előnyeiként azt emeli ki, hogy javíthatja a 

hatékonyságot a vállalkozásban az eszközök intenzív kihasználásával, valamint a külső 

forrás költségeit sem kell kifizetni. 

Külső forrás esetén beszélhetünk idegen forrásról és sajáttőke-finanszírozásról. Az 

idegen források csak bizonyos ideig állnak rendelkezésre a vállalatnak. Ha a külső 

forrást nem kell visszafizetnie a vállalatnak, akkor beszélünk sajáttőke-finanszírozásról. 

Sajáttőke finanszírozás (törzsrészvény) esetén a befektetők némi lehetőséget kapnak a 

vállalat irányításában, cserébe kockázatot vállalnak a nyereséggel. Az osztalék révén 

hatalmas profitra tehetnek szert, de akár a befektetett vagyonuk jelenős részét is 

elveszthetik (Walter, 2013). A sajáttőke finanszírozást vagyonfinanszírozásnak is nevezi 

a szakirodalom. Tehát vagyonfinanszírozás esetén a meglévő és a lehetséges új 

befektetők alaptőke emelés révén bocsátják a pénzmennyiséget a vállalat számára. 

Idegen forrás esetén a hitelező kisebb kockázatot vállal, ezért a vállalatirányításba 

nem szólhat bele. Az adósságfinanszírozás csupán ideiglenes megoldást jelent a vállalat 

számára. 

Külső finanszírozás esetén beszélhetünk intézményes és nem intézményes 

finanszírozási formákról. Nem intézményes a finanszírozás, amennyiben a pénzt olyan 

szervezetektől vagy adott esetben személyektől veszik kölcsönbe, amelyeknek a kölcsön 

nyújtása nem szerepel a fő tevékenységi körükben.  
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Nem intézményes finanszírozási formák közé sorolható a tagi vagy tulajdonosi 

kölcsön, amikor a vállalkozás tulajdonosai a saját megtakarításaikból biztosítják a 

vállalat számára az adott összeget. Ez a finanszírozási lehetőség olcsó a vállalat 

számára, hiszen általában nem számolnak fel kamatokat a tulajdonosok. 

Szállítói hitel esetén a vevőnek lehetősége van arra, hogy a szállítótól megkapott 

áru/szolgáltatás ellenértékét egy későbbi időpontban egyenlítse ki a szállító részére. Ez a 

tartozás a rövid lejáratú köztelezettségeknél jelenik meg, így növelve a vállalkozás 

forrásait.  

Vevői előlegek esetében a vevő még a termék átadása, vagy a szolgáltatás teljesítése 

előtt kifizet egy adott összeget a termék vagy szolgáltatás árából a vállalkozás részére. 

Ez a finanszírozási forma jellemzően a kisebb vállalkozások esetében fordulhat elő. 

A kötvény kibocsátása egy népszerű finanszírozási forma a nagyobb vállalatok 

körében, amennyiben kötvénykibocsátás költségei alacsonyabbak, mint azonos 

futamidejű hitelek költségei (Béza et al., 2013). 

Intézményes finanszírozási formák közé sorolható a bankhitel és a bankkölcsön. : 

Bankhitel esetén a szerződésben meghatározott hitelkeret fenntartása történik a 

vállalat számára. Ezt a hitelkeretet részben vagy egészben igénybe veheti a vállalkozás a 

lejárati ideig.  

A bank a vállalkozás részére bankkölcsön formájában pénzt ad egy előre 

meghatározott cél megvalósítása érdekében. A rövid távú kölcsönök célja jellemzően a 

likviditás biztosítása a vállalat számára. A hosszú távú kölcsönök éven túli hitelek, 

melyeknek a visszafizetése több évet is igénybe vesz a vállalatok számára. (Kovács, 

2013). 

Katits (2010) úgy vélekedik, hogy a belső és a külső növekedésnél egyaránt vannak 

előnyök és hátrányok is. Amennyiben egy vállalat csupán a belső növekedés mellett 

dönt, akkor előnyök közé sorolható, hogy a vállalatnak az eladósodottsága nem 

növekszik és a tulajdonosi arányt is képesek a vállalatok kedvező szinten tartani. A 

vállalatok tehát képesek megőrizni a függetlenségüket (például nem kell részvények 

kibocsátása révén forráshoz jutniuk), valamint kevésbé vállalnak kockázatot az 

eladósodottság terén. A belső növekedés hátránya, hogy mivel csak belső források 

felhasználásával növekszik a vállalat, ezért sokkal lassabb a növekedés üteme, hiszen 

egyszerre nem feltétlenül tud nagyobb forrást a növekedésre fordítani. Ezzel szemben a 
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külső növekedés előnye, hogy a vállalat gyorsan hozzá tud férni egy nagyobb összegű 

forráshoz, amely révén gyors növekedést képes elérni. Külső növekedés esetén a 

hátrány a tulajdonosi arány csökkenése és az eladósodottság növekedése. A 

kölcsönfelvételek jelentős nagysága esetén a vállalatok egyre nehezebben tudják 

visszafizetni azokat. Az adósság rendezése további adósságok felvételére ösztönözheti a 

vállalatokat, amely végül adósságcsapdához vezet. Ez fizetésképtelenséghez és csődhöz 

is vezethet a vállalatok esetében. A tulajdonosi arány túlzott csökkenése is egy nagyon 

kedvezőtlen előjel a vállalatok számára, ami szintén a válsághoz köthető. 

Katits és Szalka (2015) szerint a vállalkozás a belső növekedést saját erejéből és a 

saját ellátási lánc segítségével, vagyis képességei által és finanszírozási tartalékaiból 

valósítja meg. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a belső növekedés kizárja egy másik 

vállalkozás akár egészének, akár részeinek megszerzését, de nem zárja ki a termelési 

kapacitásainak bővítését akár új kapacitások kiépítésével is, amelyet terjeszkedéssel és 

új cégek alapításával is megvalósíthat. Ez a vállalati növekedési mód nem jelent 

komplikált választást, de egyúttal megköveteli a vállalati vagyon lehetőleg legjobb 

hasznosítását. A gazdálkodó szervezetnek nem kell megküzdeni külső integrációs 

folyamatokból eredő nehézségekkel, így a szervezeti kultúra és az informális csatornák 

érintetlenül maradnak. Itt azonban mindenképpen meg kell jegyeznünk azt, hogy az 

attraktív növekedési lehetőségek kihasználásához nem áll rendelkezésre az éppen akkor 

szükséges tartalék, a kompetencia és a technológia. Ezeknek a kiépítése tetemesen 

hosszú (tervezési, beszerzési, előállítási) időt és magas befektetést igényel, amelynek 

eredménye egyrészt új és vállalat-specifikus teljesítménypotenciál fel- és kiépítése, 

másrészt pedig az egyre emelkedő üzleti kockázat a magas finanszírozási tartalékok és a 

tetemes kompetenciák előfeltételezése miatt. 

Ha a belső forrás nem elégséges a növekedés finanszírozásához, akkor a hiányzó részt 

pótlólagos külső forrásból kell kiegészíteni. Brealey és Myers (1998) szerint minél 

gyorsabban növekszik a vállalat, annál több beruházásra van szüksége és annál több 

külső forrást kell bevonnia.  

Összességében a belső és a külső növekedésnek is számos kedvező és kedvezőtlen 

hatása van a vállalatokra nézve. Egy vállalat akkor gondolkodik optimálisan, 

amennyiben nem csak az egyik növekedési lehetőséggel él, hanem a két növekedési 

módszert együttesen használja, ügyelve az eladósodottság optimális szinten tartásán. 
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ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

Az adatbázisunk a TOP 500-ba tartozó magyar élelmiszeripari vállalatot tartalmazza 

az értékesítés nettó árbevétele szerint a Heti Világgazdaság rangsora alapján. Az 

élelmiszer-, dohányipari és mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodásának 

vizsgálatához a mérleg és az eredménykimutatás adatait használjuk fel 2007-2014 

között. A vizsgálatba vont cégek számát a 2. ábra mutatja be. A vizsgált időszakban a 

cégek száma 38 (2007) és 46 (2013) között változott 

 

Forrás: Saját szerkesztés az adatbázis alapján 

2. ábra A vizsgált cégek száma 2007-2014 között 

Figure 2. Number of analyzed enterprises between 2007 and 2014 

 

Az adatbázisban szereplő vállalatoknál nem volt egységes a pénznem, ezért az 

egységes adatbázishoz, és a számításokhoz az euróban szereplő adatokat ezer forinttá 

számítottuk át. A számításokat a Magyar Nemzeti Bank honlapjáról származó 

euró/forint árfolyamokkal végeztük.
5
  

Egy vállalkozás életképessége számára a legfontosabb: tevékenysége árbevétel 

generáló képessége. Az eredménykimutatás első összesítő sorából, az értékesítés nettó 

                                                           
5 https://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes 
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árbevételének alakulásából meg tudjuk ítélni az eredményesség legfőbb forrásának 

lehetőségét (Szalka et al.,2013)  

A vizsgált vállalatok összesített értékesítés nettó árbevételének alakulását szemlélteti a 

3. ábra.  

 

Forrás: Saját szerkesztés az adatbázis alapján 

3. ábra Az értékesítés nettó árbevétele összesített értéke 2007-2014 között (M Ft) 

Figure 3. Sum of net sales revenue between 2007 and 2014 (million HUF) 

 

A vállalatok árbevételéből számoltunk egy átlagos árbevételt, hiszen a vállaltok száma 

is változott a vizsgált időszakban. Az árbevétel átlagosan 3,57%-kal nőtt 2007-2014 

között, 2008-ban és 2009-ben is csökkent az előző évhez képest, ezt követően 

növekedett. 

 

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A vállalatok értékesítési árbevételének növekedése a vizsgált időszakban változatosan 

alakult. Két évben az előző évhez képest csökkent, míg 2010-ben 0,85%-al volt 

alacsonyabb az árbevétel, mint 2009-ben, addig 2014-ben pedig 2,38%-kal csökkent az 
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előző évhez képest. A 2011-es év kiemelkedő volt, hisz ebben az esetben 16,52%-os 

árbevétel növekedést értek el a cégek az előző időszakhoz képest (4. ábra). 

 

 

Forrás: Saját számításon alapuló szerkesztés a www.e-beszamolo.hu adatai alapján 

4. ábra A vizsgált vállalatok értékesítési árbevételének növekedési rátája 2008-2014 

között (%) 

Figure 4. Sales growth rate at the analysed enterprises between 2008 and 2014 (%) 

 

Chandra (2011) definíciójában az értékesítési árbevétel belső növekedési rátája 

(IGR = Internal Growth Rate) azt a növekedést jelenti, amelyet kizárólag a mérleg 

szerinti eredményből lehet realizálni. Az eszközarányos megtérülési ráta (Return on 

Assets = ROA) és a profit visszatartási ráta (b = Retention rate) ismeretében 

meghatározhatjuk az értékesítési árbevételnek azt a maximális növekedési rátáját, amely 

kizárólag az adott évben elért mérleg szerinti eredményből finanszírozható. A belső 

növekedési ráta egy olyan mutató, amely megmutatja, hogy a vállalat mekkora 

növekedést érhet el az adott évben kizárólag a belső források felhasználásával. Ha ennél 

nagyobb értékesítési árbevételt realizált akár a vállalkozás, akár pedig az ágazat, akkor 

külső forrást vett igénybe. Ha a cég vagy az ágazat nem óhajt vagy nem képes külső 
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forrást igénybe venni, akkor mérsékelni kell az osztalékfizetési rátáját, növelni kell 

eszközhatékonyságát. Ha nem teszi, akkor válsághelyzetbe kerül (Katits-Szalka, 2015). 

A belső növekedési ráta meghatározása az alábbi képlettel történik (Katits-Szalka, 

2015): 

bROA1

bROA
IGR




  

ahol: 

b profit visszatartási ráta (Retention Rate) 

ROA eszközarányos megtérülési ráta (Return on Assets) 

 

A belső növekedési ráták értékei hektikusan változnak, több esetben negatív értékűek, 

mivel negatív értékek szerepeltek a profit visszatartási rátánál, vagyis ebben az évben 

nem lettek volna képesek a növekedésre a vállalatok belső forrásfelhasználás révén (5. 

ábra).  

Forrás: Saját számításon alapuló szerkesztés a www.e-beszamolo.hu adatai alapján 

5. ábra Az értékesítési árbevétel belső növekedési rátája (IGR) (2007-2014) (%) 

Figure 5. Internal growth rate (IGR) between 2007 and 2014 (%) 

 

Katits és Szalka (2015) alapján megállapítható, hogy a belső növekedés előnye, hogy 

az extern részvénykibocsátáshoz képest időt és költséget takarít meg a vállalkozás. 
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Emellett – mivel külső forrás nélkül valósul meg - nem változik meg a tulajdonosok 

köre, így nem csorbul eddigi befolyásoló szerepük sem. 

A fenntartható növekedési ráta (SGR = Sustainable Growth Rate) kalkulálásával 

nyerjük a következő évre annak az értékesítési árbevételnek a maximális növekedési 

rátáját, amely a záró mérleg szerinti forrásszerkezet fenntartásához szükséges (Babcock 

1970, Higgins 1981, Van Horne és Waczhowicz 2008). A fenntartható növekedés olyan 

növekedést jelent, amelyet a vállalat külső részvénytőke bevonása nélkül ér el, 

miközben a vállalati tőkestruktúra változatlan marad. Ennél a növekedésnél a 

tőkeáttétel, vagyis a vállalat kötvény illetve részvénykibocsátással szerzett forrásainak 

aránya változatlan marad. 

A mutató kiszámítása az alábbi képlettel történt (Katits-Szalka, 2015): 

bROE1

bROE
SGR




  

ahol: 

b profit visszatartási ráta (Retention Rate) 

ROE Részvénytőke arányos megtérülési ráta (Return on Equity) 

 

A fenntartható növekedési rátánál megegyező a változások iránya a belső 

növekedési rátánál kapott értékekkel. A különbség csupán abból adódik, hogy a 

fenntartható növekedési ráták értékei néhány százalékkal nagyobbak. Ez a nagyobb 

érték várható volt a vállalatokra nézve, hiszen itt már külső forrásokat is 

felhasználhatnak a növekedésre (6. ábra). 
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Forrás: Saját számításon alapuló szerkesztés a www.e-beszámolo.hu adatai alapján 

6. ábra Az értékesítési árbevétel fenntartható rátája (SGR) (2007-2014) (%) 

Figure 6. Sustainable growth rate (SGR) between 2007 and 2014 (%) 

 

Az önfinanszírozható növekedés rátája (SFGR = Self-financeable Growth Rate), 

amelyet a vállalkozás kizárólag az operatív módon kigazdálkodott forrásokkal – külső 

finanszírozás és tőkekivonás nélkül – érhet el, miközben változatlan marad az adott év 

készletlekötési (raktározási és megmunkálási) ideje, valamint a követelések behajtási 

ideje (számolás módosítva Vishwanath, 2007.) (7. ábra). 

A mutató kiszámítása az alábbi képlettel történt (Katits-Szalka, 2015): 
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ahol: SFGR önfinanszírozható növekedés ráta (Self Financeable Growth Rate) 
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OCC Operating Cash Cycles 

MSZE mérleg szerinti eredmény 

NSR Értékesítés nettó árbevétele 

ÉCS Értékcsökkenési leírás 

Forrás: Saját számításon alapuló szerkesztés a www.e-beszámolo.hu adatai alapján 

7. ábra Az önfinanszírozható növekedési rátája (SFGR) 2007-2014 között (%) 

Figure 7. Self-financeable growth rate (SFGR) between 2007 and 2014 (%) 

 

Amennyiben a növekedés finanszírozását az operatív területen kigazdálkodott 

forrásokkal szerették volna a vállalkozások megoldani, úgy ez a választás is csak 

relatíve alacsony növekedési ráták elérését tették volna lehetővé. Ha ezeket meghaladja 

az értékesítés nettó árbevételének növekedési rátái, akkor ez bizonyítja a likviditás 

biztonságát veszélyeztető külső finanszírozási forrás bevonásának tényét (Katits-Szalka, 

2015). 

Ha a számított belső növekedési ráta (IGR) nem éri el az eredménykimutatás szerint 

kapott nettó értékesítési árbevétel növekedési rátáját, abban az esetben az árbevétel 

növekedést külső finanszírozási forrással (legfőképpen idegen forrásból) valósították 

meg. A vizsgált időszakban az élelmiszeripari vállalatokra ez utóbbi volt jellemző, a 

2010-es és 2014-es évet kivéve. 
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A 8. ábra azt igazolja, hogy a vizsgált vállalkozások esetében nincsen összhang a 

jövedelmezőségre (a mérleg szerinti eredményből eredően), a finanszírozásra vonatkozó 

elvárások és az értékesítési árbevétel növekedése között.  

Forrás: Saját számításon alapuló szerkesztés a www.e-beszámolo.hu adatai alapján 

8. ábra A vizsgált vállaltok értékesítési árbevételének IGR, a SGR, SFGR és az 

eredménykimutatásban elszámolt növekedési rátáinak alakulása 2008-2014 között (%) 

Figure 8. The IGR, SGR, SFGR and sales growth rates at the analysed enterprises 

(2008-2014) (%) 

 

A kutatás a legnagyobb értékesítés nettó árbevételét elérő vállalatokra terjedt ki. 

Általánosságban elmondható róluk, hogy nyereségesek, hatékonyan működnek és 

vezető szerepet töltenek be a piacon. Ahogyan az adatbázis elemzésében is 

bebizonyosodott, még a legnagyobb értékesítési árbevételt elérő vállalatok életében is 

jelentkezhetnek visszaesések, ezeket az időszakokat általában már növekedés követi, 

amennyiben a vállalat menedzsmentje erre a megfelelő eszközöket alkalmazza. 

Megállapítható, hogy az adatbázis esetén a 2008-as és a 2011-es esztendőkben történt 

számottevő visszaesés a tiszta eredményből, illetve a mérleg szerinti forrásszerkezet 

megtartása melletti növekedés vonatkozásában. 
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Összességében elmondható, hogy a vizsgálat adatbázisban szereplő vállalatok 

esetében az értékesítési árbevétel belső, fenntartható és önfinanszírozható növekedési 

rátáinak alakulása egyáltalán nem vagy alig követte az eredménykimutatásban szereplő 

értékesítési nettó árbevétel alakulását, ami azt jelzi, hogy a vizsgált vállalkozások külső 

forrásból finanszírozták az értékesítését. 

Amennyiben egy vállalat csak a külső finanszírozás mellet dönt, úgy a gyors 

növekedés révén versenyelőnyhöz juthat a piacon, ezzel szemben az adósság 

visszafizetése újabb kölcsönfelvételt generálhat, ami növekedés megállásához vezethet, 

hosszú távon akár hanyatláshoz is. A pénzügyi vezetésnek emiatt átfogóan kell 

gondolkodni akár a növekedés, akár a változás kérdéseiről, ennek érdekében érdemes 

számszerűsíteni az értékesítési nettó árbevétel növekedési lehetőségeit a különböző 

finanszírozási források vonatkozásában. Ugyanis egy perspektivikus üzleti működéssel 

és kiegyensúlyozott gazdálkodással alapozható meg, hogy a vállalat tartósan a 

növekedés szakaszában maradjon. 
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SUMMARY 

 

Hungarian agri-food sector contributes to the national economy’s development, 

guarantees the country's food supply and increases rural employment. In the analysed 

period several significant events have affected the performance and growth of 

agriculture and the food industry, eg. the EU accession and the global economic crisis. 

The growth opportunities of turnover at the largest food, tobacco and agricultural 

enterprises were examined between 2007 and 2014. Numerical and textual analyses of 
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corporate growth were performed on the basis of balance sheet also profit and loss 

account data collected from www.e-beszámoló.hu pages. The current study aimed to 

evaluate the growth rates and the financing opportunities at the examined sectors.  

Adequate financing sources and the consistency among market-based growth, income-

generating management, balanced management (Tóth, 2007), and financial expectations 

should be taken into consideration by chief finance officers. 

The development of internal, sustainable and self-financed growth rates did not or 

barely followed the changes in net sales revenue shown in the profit and loss statement, 

indicating that the examined companies financed their sales from external sources. 

Keywords: sales growth rate, internal, sustainable, and self-financeable growth rates 
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