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Tanulmányok egész sora foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy néhány vállalat 
miért volt képes átlagon felüli profi tabilitás elérésére, és ennek hosszú távon való 
fenntartására.1 „Néhány vállalat, mint például a Kellogg, a Nestlé, a Hewlett-
Packard és a Boing következetesen és szignifi kánsan magasabb megtérü-
léssel működik, mint közeli versenytársaik.”2 A kérdés nagy érdeklődésre tart 
számot, hiszen e stratégiák és piaci viselkedések követése hasonló megtérüléssel 
kecsegtet. Ugyanakkor a hosszú távon veszteséges vállalatok vizsgálata sokkal 
kisebb fi gyelmet kapott. Ez nem is meglepő, hiszen senki sem szeretne ezektől a 
vállalatoktól tanulni. A racionális viselkedés feltételezése alapján minden vállalat 
nagyobb profi t elérésére törekszik, és nem a veszteségek növelése a célja. Ezzel 
azonban elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amiért a veszteséges vállalatok vizsgálata 
is érdekes és tanulságos lehet. Lehetséges, hogy racionálisan működő vállalatok 
10 vagy akár még több éven keresztül folyamatosan veszteségesen termelnek?

A mikroökonómiai elmélet alapján versenyzői környezetben hosszú távon 
nem képzelhető el veszteségesen működő vállalat, mert a piacról való kilé-

1 Például: Mueller, Dennis C. (1977), „Th e Persistence of Profi ts Above the Norm” 
Economica. [44] (176) 369-380. 

 Jacobsen, Robert (1988), „Th e Persistence of Abnormal Returns” Strategic Management 
Journal. [9] (5) 415-430.

 Waring, Geoff rey F. (1996), „Industry Diff erences in the Persistence of Firm-Specifi c 
Returns” Th e American Economic Review. [86] (5) 1253-1265. 

 Roberts, Peter W. (2001), „Innovation and Firm-Level Persistent Profi tability: A 
Schumpeterian Framework” Managerial and Decision Economics. [22] (4/5) 239-250.

 Bou, Juan Carlos, Satorra, Albert (2007), „Th e Persistence of Abnormal Returns at 
Industry and Firm Levels: Evidence from Spain” Strategic Management Journal. [28] (7) 
707-722.

2 Waring (1996), 1253.
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péssel a veszteségek megszüntethetők. Miért nem lépnek ki tehát a piacról 
ezek a vállalatok? Ebben a tanulmányban e kérdésekre keresem a választ 
Monte Carlo szimulációk segítségével. A széles körben használt nettó jelen-
érték (NPV) szabályt alkalmazom a vállalatok piacról való kilépésének, 
illetve oda történő belépésének modellezésekor. E szerint akkor kell be-, 
illetve kilépni egy piacról, ha a fellépő hasznok nagyobbak a felmerülő költ-
ségeknél, tehát a projekt nettó jelenértéke pozitív. A jövőbeli hasznok és költ-
ségek számítása azonban csak előrejelzéseken és feltételezéseken alapulhat. 
A nem várt piaci sokkok pedig akár jelentősen is módosíthatják a valóban 
megvalósuló kimeneteket, amelyek hatással lesznek a vállalatok profi tabi-
litására is. Modellemmel ezt a kérdéskört járom körül, pontosabban azt, 
hogy az előre nem várt keresleti vagy költségsokkok hogyan módosíthatják 
a vállalatok nyereségességét.

Amennyiben egymást követő periódusokban folyamatosan előre nem 
várt negatív sokkok érik a gazdaságot, úgy elképzelhető, hogy a vállalatok 
hosszú távon át nem képesek profi tot termelni, ugyanakkor nem is lépnek ki 
a piacról, mert ex ante nem látták, hogy milyen sokkok következnek majd be 
a jövőben. Különféle feltételezések mentén elvégzett Monte Carlo szimulá-
cióim azt mutatják, hogy tökéletesen racionális vállalatok esetén is elképzel-
hető 10, akár 15 évig tartó folyamatosan veszteséges működés. Eredményeim 
alapján a hosszú távon veszteséges működés és a racionális viselkedés feltéte-
lezése nem feltétlenül ellentétesek egymással. Előbbi kimenetel következhet 
(bár nem szükségszerűen) tisztán racionális döntéshozatalból is.

Tanulmányom következő részében a modell felépítését mutatom be, majd 
a modell kalibrálására és a változók induló értékének megválasztására térek 
ki. Ezek után részletesen bemutatom a modell eredményeit és a kulcsvál-
tozókra végzett érzékenységvizsgálatokat. Végül egy esettanulmánnyal és a 
főbb konklúziókkal zárom a tanulmányt.

A modell bemutatása

A modell alapja a vállalatok előre tekintő viselkedése, annak feltételezése, 
hogy fontos döntések esetén a múlt helyett a jövő lehetőségeire fókuszálnak 
a vállalatok. Azonban a kereslet és valamennyire a költségek jövőbeli alaku-
lását különböző, előre nem látott vagy nem ismert tényezők is befolyásolják. 
A vállalatoknak piaci előrejelzések állnak rendelkezésükre, hogy meg tudják 
ítélni a jövőbeli folyamatokat. Minden egyes döntésnél tehát azt mérlegelik, 
hogy ha fenntartják működésüket az milyen várható jövedelemáramlást 



A hosszú távon veszteséges vállalatok problematikája – egy modellezési kísérlet 271

eredményez számukra. Ezen pénzáramlások jelenértékét kell kiszámítani. 
Amennyiben ez pozitív, úgy érdemes folytatni a tevékenységet, ha negatív, 
akkor ki kell lépni az iparágból. A döntésnél ugyanakkor fi gyelembe kell 
még venni a ki- és belépési költségeket is.

Vizsgáljunk egy piacot, ahol több vállalat tevékenykedik. Novshek és 
Sonnenschein3 általános egyensúlyi elemzéseikben azt feltételezik, hogy a 
vállalatok mennyiségi versenyt játszanak, az árelfogadás ugyanis túlideali-
zált állapot. A vállalatok számának növekedésével4 a Cournot-egyensúly a 
tökéletes verseny egyensúlyához tart, határértékben megegyezik a kettő. Ezt 
az elképzelést tovább általánosítva ebben a kutatásban azt tételezem föl, hogy 
a vállalatok diff erenciált termékes Cournot-versenyt játszanak (amelynek 
speciális eseteként előáll a hagyományos Cournot-verseny). Ennek hátte-
rében a vállalatok eltérő márkatermékei állnak.

A termeléshez használt technológia mindenki számára elérhető, azonban 
a kereslet és a költségek periódusról periódusra változnak. A változás egy 
része előre látható, egy része azonban előre nem ismert sokkok következ-
ménye. A játék menete a következő. A piacon lévő vállalatok számára a peri-
ódus elején nyilvánvalóvá válik a tényleges kereslet és a költségek. Ezután 
döntenek a vállalatok a termelt mennyiségről, maximalizálva profi tfügg-
vényüket. Miután minden vállalat meghatározta a termelt mennyiséget, 
kialakul a piaci ár, és a fogyasztók megvásárolják a termékeket, a vállalatok 
pedig realizálják az adott periódus profi tját.

Ezután a vállalatok döntést hoznak arról, hogy a következő periódusban 
termelnek vagy kilépnek a piacról. Ha termelnek, úgy a fi x költségeket 
mindenképpen ki kell fi zetniük (ez a döntés pillanatában még pontosan 
nem ismert), ha kilépnek, akkor a kilépési költség terheli őket. Ezután külső 
szereplők döntenek arról, hogy belépnek-e a piacra. Ha belépnek, akkor ki 
kell fi zetniük a belépési költséget, ha nem lépnek be, akkor semmilyen költ-
ségük sem merül fel. Így kialakul a következő periódusban piacon lévő válla-
latok száma, és kezdődik a játék elölről.

3 Novshek, William, Sonnenschein, Hugo (1978), „Cournot and Walras Equilibrium” 
Journal of Economic Th eory. [19] (2) 223-266.

 Novshek, William, Sonnenschein, Hugo (1987), „General Equilibrium with Free 
Entry: A Synthetic Approach to the Th eory of Perfect Competition” Journal of Economic 
Literature. [XXV] (3) 1281-1306.

4 Adott piacméret és szabad belépés esetén a vállalatok száma annál nagyobb, minél kisebb 
a minimálisan szükséges üzemméret. Tehát alapvetően a fi x költségek nagysága a döntő 
tényező.



272 Berezvai Zombor

A vállalatok be- és kilépésről való döntési szabálya az alábbi. Már a piacon 
lévő vállalatok számára, ha a várható profi táram jelenértéke nagyobb, mint 
a kilépési költség ellentéte, akkor a vállalat bent marad a piacon; egyébként 
kilép. Új belépő pedig akkor lép be a piacra, ha a várható profi táram jelenér-
téke nagyobb, mint a belépési költség. Formálisan, már a piacon lévő vállalat 
döntési szabálya:

iacról kilép a pa vállalatOC

maradpiaconavállalataOC
EPV i ,

    ,
))(( , 

míg egy potenciális belépő döntési szabálya:

piacraabelépnemvállalata

piacraabelépvállalataEC
EPV i       EC,

    ,>
))(( , 

ahol OC jelöli a kilépési költséget, és EC a belépési költséget.
A szabály tehát a vállalati pénzügyek alapszabályát implementálja: pozitív 

nettó jelenértékű projektet meg kell valósítani, míg nulla vagy negatív nettó 
jelenértékű projekttől tartózkodni kell.5

Sandmo6 szerint nem megfelelő, ha a vállalatok várható profi tjukat maxi-
malizálják, ugyanis ez kockázat semleges attitűdöt feltételez, miközben álta-
lában kockázatkerülés jellemző a piacokra. A vállalati profi táram jelenérté-
kének kiszámításakor használt kamatláb ugyanakkor tartalmazza a kocká-
zatért járó hozamprémiumot is, tehát a modellben alkalmazott eljárás 
konzisztens kockázatkerülő magatartás esetén is.

Mivel a piacot érő sokkok identifi kációja a modell kulcsa, így erre részlete-
sebben is kitérek. Makrogazdasági szintén megkülönböztethetők permanens 
és átmeneti sokkok. Míg a permanens sokkok hatása hosszú ideig (elméle-
tileg örökké) érződik a piacon, az átmeneti sokkok hatása néhány peri-
ódus alatt eltűnik. A kétféle sokk megkülönböztetését használja fel a VAR 
modellek identifi kációjához Blanchard és Quah.7 Módszerük igen elter-

5 Brealey, Richard A., Myers, Stewart C. (2005), Modern vállalati pénzügyek. Budapest, 
Panem.

6 Sandmo, Agnar (1971), „On the Th eory of the Competitive Firm Under Price Uncertainty” 
Th e American Economic Review. [61] (1) 65-73.

7 Blanchard, Olivier Jean, Quah, Danny (1989), „Th e Dynamic Eff ects of Aggregate 
Demand and Supply Disturbances” Th e American Economic Review. [79] (4) 655-673.



A hosszú távon veszteséges vállalatok problematikája – egy modellezési kísérlet 273

jedt lett a makroökonómiai elemzések során.8 A Blanchard-Quah módszer 
alapja, hogy a sokkok GDP-re való hatása eltérő, van egy hosszú távú és egy 
rövid távú hatással rendelkező sokk. Habár jelen elemzésben nem a teljes 
gazdaságot, hanem csak iparágakat vizsgálok, az elgondolás szintén alkal-
mazható. Ennek alapján a keresleti és költségsokkok egy hosszú távú és egy 
átmeneti tényezőből tevődnek össze. A hosszú távú hatás beépül a válto-
zóba, az átmeneti sokk pedig 2 vagy 4 periódus (év) alatt eltűnik (véletlen 
bolyongás zajjal modell).

Minden időszakban tehát kétféle keresleti és kétféle költségsokk, összesen 
tehát négyféle, egymástól független sokk következik be. Egyrészt egy soha el 
nem tűnő hosszú távú, másrészt pedig egy átmeneti, kettő vagy négy peri-
óduson belül lecsengő sokk. A sokkok fajtája a sokk bekövetkezése után 
ismertté válik (tehát a vállalatok tudják, hogy mely sokk hatása fog lecsen-
geni és melyiké nem), továbbá ismert az átmeneti sokkok lecsengési üteme is. 
A jövőbeli sokkok várható értéke 0, míg szórásuk nagysága adott (a szórást 
az érzékenységvizsgálatok alkalmával változtatom). A sokkok szerkezete 
szempontjából összesen négyféle modellt tekintek:

• Az 1. modellben a költségek pontosan ismertek, csak a keresletet 
érik sokkok. Az átmeneti sokkok két időszak alatt tűnnek el (MA(2) 
folyamat).

• A 2. modell hasonló az elsőhöz, de az átmeneti sokkok csak négy peri-
ódus alatt tűnnek el teljesen (MA(4) folyamat).

• A 3. modellben a kereslet mellett a költségeket is érik sokkok. Mindkét 
sokk egy tartós és egy átmeneti részből áll, ahol az átmeneti részek négy 
időszak alatt tűnnek el.

• Végül információs aszimmetriát tételeztem fel. A már piacon lévő 
vállalatok számára éppen ugyanannyi információ érhető el, mint a 3. 
modellben, a potenciális belépő vállalatok azonban a keresletről alul-
informáltak, belépési döntéseiknél azt tételezik föl, hogy a kereslet a 
jövőben mindig ugyanannyi lesz, mint amennyi az adott periódusban 
volt. A költségek várható alakulása terén a belépő és az inkumbens 
vállalatok között nincs információs aszimmetria.

8 Például: Cover, James Peery, Enders, Walter, Hueng, C. James (2006), „Using the 
Aggregate Demand-Aggregate Supply Model to Identify Structural Demand-Side 
and Supply-Side Shocks: Results Using a Bivariate VAR” Journal of Money, Credit, and 
Banking. [38] (3) 777-790.

 Bashar, Omar H. M. N. (2011), „On the permanent eff ect of an aggregate demand shock: 
Evidence from the G-7 countries” Economic Modelling. [28] (3) 1374-1382.
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A fentebb bemutatott modell több kérdést is felvet, amelyeket érdemes 
tisztázni. Elsőként, mindegyik modellben azonnal képesek piacra lépni az 
új belépők, nincs időbeli csúszás pl. a termelő kapacitások kiépítése vagy a 
termék bevezetése miatt. A 4. modell használatának egyik oka éppen ez. Ha 
több idő kellene a piacra való belépéshez, az a bizonytalanságokat növelné, 
hiszen a több időszakra előre szóló keresleti és költség-előrejelzések szük-
ségszerűen bizonytalanabbak. Mivel a 4. modellben az új belépők az adott 
időszakival egyező keresletet tételeznek föl minden időszakban, és ez alapján 
döntenek a piacra lépésről, így lényegtelenné válik, hogy azonnal belépnek a 
piacra vagy csak egy időszakkal később.

Másrészt, mind a négy modellben végtelen időhorizontra számolódik 
a nettó jelenérték, tehát nincs arra lehetőség, hogy egy vállalat tervezetten 
még néhány időszakig bent maradjon a piacon, és csak aztán lépjen ki, vagy 
belépjen a piacra és néhány periódus múlva tervezetten kilépjen. A kulcsszó 
itt a tervezetten. Alapvetően minden periódusban csak a következő perió-
dusról döntenek a vállalatok; a későbbi periódusokra vonatkozó döntése-
iket még felülvizsgálhatják. Igazából mindegy, hogy mit gondolnak arról, 
meddig szeretnének a piacon maradni, mert ezt a jövőbeli folyamatok befo-
lyásolják és felülírhatják.

További érv a végtelen időszaki optimalizáció mellett, hogy a különböző 
időhorizontra számolt nettó jelenértékek alapján hozott döntések ellent-
mondásba kerülhetnek egymással. A vállalatoknak valamiképp szinkroni-
zálni kell ezeket, és meg kell határozni egy egyértelmű döntési szabályt. A 
pusztán a következő időszaki profi t alapján való döntés azt mutatná, hogy 
a vállalatok nem terveznek előre, a számukra elérhető információkat nem 
építik be teljesen döntéshozatali folyamatukba, amely ellentmond a racio-
nális viselkedés feltevésének. Ráadásul még erősebben felvetődne a kérdés, 
hogy a valóságban az azonnali piaci belépés nagyon ritkán megvalósítható, 
tehát olyan profi t alapján döntenének a vállalatok, amelyet sokszor nem is 
képesek realizálni. Egynél több, de véges periódusra számolt nettó jelenér-
téknél mindig felvetődne a kérdés, hogy miért éppen annyi időre optimali-
zálnak a vállalatok, miért nem több vagy kevesebb periódusra előre gondol-
koznak. A végtelen időhorizonttal felül lehet kerekedni ezen a problema-
tikán, a kamatláb nagyságának megválasztásával pedig befolyásolható, hogy 
mennyire számítanak a távoli jövőben várható profi tok. Erre részletesebben 
is kitérek az érzékenységvizsgálatoknál.

Harmadrészt, a modellben a vállalatok között nincs eltérés, az elem-
zést reprezentatív vállalatokra végeztem el. Ennek oka, hogy egy általános 
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modellkeretet szerettem volna felépíteni és nem egy adott iparágat model-
lezni. Ha a vállalatok között technológiai eltérés lenne, az szembe menne 
a szabadon elérhető technológia feltevésével. Egy már piacon lévő vállalat 
miért ne tarthatna lépést a technológiai fejlődéssel, és vezethetné be az újabb 
eljárásokat, módszereket. Ugyancsak, egy új belépő miért lépne be a már 
bent lévő versenytársakénál rosszabb (drágább) termelést lehetővé tevő tech-
nológiával. Végül nyilvánvaló, hogy a kevésbé fejlett (drágább termelést lehe-
tővé tevő) technológiával rendelkező vállalatok esnek ki korábban a piacról, 
tehát az induló állapottól függetlenül néhány periódus alatt homogenizá-
lódna az iparág.

A modell kalibrálása

A Monte Carlo szimulációk elvégzéséhez számszerűsíteni kell a modell para-
métereit és kezdeti értéket kell adni a változóknak. Mivel az elemzés célja 
egy általános jelenség vizsgálata, így a modellt nem egy adott iparág adatai 
alapján kalibráltam, hanem a megfelelő keresleti és költségfüggvényeket a 
számítások egyszerű elvégzése és az egyensúlyi pont egyértelmű létezése 
alapján választottam meg. Ennek megfelelően lineáris keresleti függvényt 
és konstans határköltséget, illetve fi x költséget tartalmazó költségfüggvényt 
használtam.

Az i-edik termék iránti keresleti függvény alakja t-ben az alábbi:

ij
tjtitti qdqbap ,,, , 

ahol a kereslet időbeli változása at változását jelenti. A diff erenciált termékes 
verseny alapfeltevése, hogy b < d (míg általános Cournot-verseny esetén 
b =d), továbbá a piacon i = 1, 2, …, nt vállalat van jelen. A vállalatok száma 
szintén változik időben, alkalmazkodva a piac változásaihoz. A be- és kilépés 
tehát alapvetően szabad, azonban van belépési és kilépési költség.

Minden, már a piacon lévő vállalat költsége egyező, amely két részre bont-
ható, fi x és változó költségre. Az i-edik vállalat profi tja t-ben tehát

ttiti
ij

tjtitti FCqcqqdqba ,,,,, , 



276 Berezvai Zombor

ahol c a termelés határ- és/vagy átlagos változóköltsége, FCt pedig a fi x 
költség értéke, amely időben szintén változhat.

Minden vállalat döntési változója saját termelése, eszerint maximalizálva 
a profi tfüggvényt az i-edik termékvariáns ára a t-edik időpontban
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az i-edik vállalat profi tjának értéke pedig
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Mivel minden vállalat egyező, így a szabott árak és profi tok egyensúlyban 
meg fognak egyezni. Ez az oka annak, hogy lehetséges egy reprezentatív 
vállalatot vizsgálni.

Az alapmodelleknél az 1. táblázatban bemutatott paraméterértékeket és 
kezdeti értékeket használtam. A piac nagyságát tetszőlegesen választottam 
meg, de a többi értéket úgy kalibráltam, hogy kezdetben egyensúly legyen 
a piacon (és minden vállalatnak zérus profi tja legyen). A főbb változók 
esetében érzékenységvizsgálatokat végeztem, amelyet a következő részben 
ismertetek.

Ahhoz, hogy minden időszakban létezzen a piac, és a vállalatok száma ne 
csökkenhessen 1 alá, néhány restrikciót vezettem be. A kereslet értékének 
van egy – minden szereplő által ismert – minimuma, ami alá nem csök-
kenhet. Ez a fogyasztók oldaláról tekinthető egyfajta elkötelezett fogyasz-
tásnak is. Másrészt, a fi x költségnek van egy maximum értéke, ami szintén 
azt garantálja, hogy mindig létezzen legalább egy olyan vállalat, amelyiknek 
megéri a piaci keresletet kielégítenie, tehát semelyik periódusban se lépjen ki 
mindegyik vállalat a piacról.
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1. táblázat. A Monte Carlo szimulációk során használt paraméterértékek
Para-

méter / 
változó

(Kezdeti) 
érték Rövid leírás

a0 600,00 kereslet nagysága kiinduláskor

amin

101,00 minimális kereslet csak keresleti sokk esetén (ez alá 
nem csökkenhet a kereslet nagysága)

145,00 minimális kereslet keresleti és költségsokk esetén 
(ez alá nem csökkenhet a kereslet nagysága)

b 008,00 ár reagálása a saját termelési mennyiségre

d 006,00 ár reagálása a konkurens gyártók termelési mennyi-
ségeire

a1 000,80 a kereslet MA(2) és MA(4) folyamatának első késlel-
tetéshez tartozó paramétere

a2

000,30 a kereslet MA(2) folyamatának második késlelte-
téshez tartozó paramétere

000,60 a kereslet MA(4) folyamatának második késlelte-
téshez tartozó paramétere

a3 000,40 a kereslet MA(4) folyamatának harmadik késlelte-
téshez tartozó paramétere

a4 000,20 a kereslet MA(4) folyamatának negyedik késlelte-
téshez tartozó paramétere

ση 015,00 keresleti sokkok szórásai

FC0 283,22 fi x költség nagysága kiinduláskor

FCmin 030,00 minimális fi x költség

FCmax 612,00 maximális fi x költség

b1 000,90 a fi x költségek MA(4) folyamatának első késlelte-
téshez tartozó paramétere

b2 000,70 a fi x költségek MA(4) folyamatának második késlel-
tetéshez tartozó paramétere

b3 000,50 a fi x költségek MA(4) folyamatának harmadik 
késleltetéshez tartozó paramétere
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b4 000,30 a fi x költségek MA(4) folyamatának negyedik késlel-
tetéshez tartozó paramétere

σε 005,00 költségsokkok szórásai

MC 005,00 határköltség

EC 200,00 belépési költség

OC 200,00 kilépési költség

r 000,05 elvárt hozam (diszkont kamatláb)

n0 015,00 vállalatszám kiinduláskor
Forrás: saját kalibráció

A keresleti és költségsokkok 0 várható értékű, adott szórású és egymástól 
független normális eloszlásból származnak. A költségsokkok szórása 
kisebb a keresleti sokkokénál, mert a költségeket a vállalatok jobban tudják 
kontrollálni, mint a keresletet (pl. egy megdráguló alapanyagot képesek 
lehetnek kiváltani egy olcsóbbal). Az alapmodellben használt szórásokat 
az 1. táblázat mutatja, azonban az érzékenységvizsgálatok során ezt is 
változtattam.

A szimulációk eredményei

Az 1. táblázatban részletezett kalibráció mellett 100 periódus hosszan 
szimuláltam a piac alakulását. Az ismétlések száma azonban kérdéses, 
hiszen minél többször futtatom le a modellt, annál nagyobb a valószínűsége, 
hogy lesz legalább egy olyan vállalat, amely hosszú időn keresztül veszte-
séges volt. Mivel nagyságrendileg 100 olyan ország van a világon, amelyben 
érdemi ipari tevékenység folyik, és országonként kb. 100 iparág található, így 
10 000-szer ismételtem meg a szimulációt. Ez azt jelenti, hogy egy tetszőleges 
100 éves időszakot (pl. a XX. századot) nézve kb. hány iparág volt hosszú 
távon veszteséges a világon. A szimulációkat MATLAB-ban futtattam le.
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1. ábra. A folyamatosan veszteséges periódusok aránya az egyes szimulációk 
esetén

Forrás: saját modellezés

Az 1. ábra a szimulációk eredményeit tartalmazza. A fentebb bemu-
tatott négy esetnél az adott hosszúságú, folyamatosan veszteséges perió-
dusok arányát mutatja az összes periódushoz képest. Az eredmények alapján 
minden szcenáriónál pozitív a valószínűsége annak, hogy egy vállalat 10 
évig minden évben veszteséget termel. A folyamatosan veszteséges perió-
dusok maximuma 13 volt az első modellben, 14 a második modellben, 18 a 
harmadik modellben és 22 a negyedik modellben. Ez azt jelenti, hogy tisztán 
racionális döntéshozatal mellett is lehetséges évtizedekig tartó veszteséges 
működés. Ennek két oka van.

1. A vállalatok a jövőbeli, előre nem látható sokkokra nem tudnak felké-
szülni. Ha egymás után nem várt negatív sokkok érik a piacot, az folya-
matosan rontja a vállalatok nyereségességét. Ilyen esetben minden 
időszakban lesz néhány kilépő vállalat, de a bent maradók arra számí-
tanak, hogy a kisebb piacot már nyereségesen el tudják látni, azonban 
az újabb negatív sokkok miatt ez a feltételezésük nem válik valóra.

2. Az átmeneti negatív sokkok lecsengését sok esetben megéri megvárnia 
a vállalatoknak, mert utána újra profi tábilisak lehetnek, és a néhány 
időszakig tartó veszteségeket ellensúlyozhatják a későbbi nyereségek.
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Az eredményekből három érdekes következmény látszik, amelyekre külön 
is fel szeretném hívni a fi gyelmet. Egyrészt, az első modellben két időszak 
alatt eltűnnek az átmeneti sokkok, míg a második modell lassabb lecsen-
gést feltételez. A két modell hasonló eredményeket mutat a maximálisan 
veszteséges periódusok számában, azonban az első modellben a vállalatok 
nagyobb hányada veszteséges minden periódusszámnál. Ennek hátterében 
az áll, hogy a negatív átmeneti sokkok gyorsabb lecsengése magasabb NPV-t 
eredményez. A rövidebb ideig tartó veszteségeket nagyobb valószínűséggel 
képesek ellensúlyozni az utána várható nyereségek, így több vállalat vállalja 
be a veszteségeket. Ehhez adódik még hozzá, hogy egy esetlegesen bekövet-
kező nem várt negatív sokk is több vállalatot érint.

Másrészt, ha mind a kereslet, mind a költségek változhatnak időben, 
úgy várhatóan több vállalat lesz hosszabb ideig veszteséges. Ez várható 
volt, hiszen minél több a bizonytalanság, annál valószínűbb a veszteséges 
működés. Ezzel kapcsolatos a harmadik megállapítás is. Az információs 
aszimmetria tovább növeli a folyamatosan veszteségesen működő válla-
latok arányát. A negyedik modellben a potenciális belépő vállalatok kevésbé 
pontos keresleti előrejelzéssel rendelkeznek, mint az inkumbensek. Előbbiek 
számára nem ismertek az átmenti sokkok lecsengései, ezért minden jövőbeli 
időszakra az adott időszakban megfi gyelt kereslettel számolnak. Két esetet 
különböztethetünk meg.

1. A piaci kereslet a jövőben növekedni fog. Mivel a potenciális új belépők 
számára nem ismert a kereslet várható növekedése, így kevesebb új 
belépő lesz, mint egyébként. Emiatt a bent lévők várható profi tja nő.

2. Ha a piaci kereslet csökkenése várható, úgy az optimális vállalatszám 
kisebb, mint amennyien a piacon vannak. Emiatt néhány inkumbens 
kiléphet, azonban lesz néhány új belépő is, akik nincsenek tisztában a 
kereslet várható csökkenésével. Ezáltal a várható profi t csökken.

Az információs aszimmetria tehát a két szélsőséget támogatja. Ha a piac 
kedvező állapotban van, úgy a reprezentatív vállalat profi tja magasabb, mint 
információs aszimmetria nélkül. Kedvezőtlen piaci kiáltások esetén azonban 
tovább súlyosbítja a helyzetet, növelve a veszteségesség esélyét. A veszteséges 
vállalatok vizsgálatakor pedig éppen ez utóbbi eset az érdekes.

Érzékenységvizsgálatok

A modell paraméterértékeinek megválasztása természetes módon befolyá-
solja a kimeneteket. Más paraméterértékek esetén más eredmények szület-
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hetnek. A kiinduló paraméterértékeket ugyanakkor úgy választottam meg, 
hogy a piac egyensúlyi állapotban legyen, és minden vállalat profi tja éppen 
zérus. Emiatt a legtöbb paraméterérték és kezdeti érték változtatása a többi 
érték arányos módosítását vonná maga után, és a szimuláció kimenetelére 
érdemi hatással nem lennének.

2. táblázat. Az érzékenységvizsgálatok összefoglaló eredményei (a folya-
matosan veszteséges vállalatok arányának átlagos változása azokban az 
esetekben, ahol a folyamatosan veszteséges vállalatok száma 10 fölött volt az 
alapesetben)

Vizsgált paraméter
+50% 
versus 

alapeset

+25% 
versus 

alapeset

−25% 
versus 

alapeset

−50% 
versus 

alapeset

M
od

el
l 1

Belépési költség -12% -9% 5% 4%
Kilépési költség 407% 122% -48% -70%
Kamatláb 368% 105% -49% -63%
Keresleti sokk szórása 87% 43% -34% -48%

M
od

el
l 2

Belépési költség -34% -21% 23% 62%
Kilépési költség 341% 81% -41% -56%
Kamatláb 265% 94% -36% -44%
Keresleti sokk szórása 87% 52% -33% -43%

M
od

el
l 3

Belépési költség -27% -16% 42% 87%
Kilépési költség 404% 160% -59% -72%
Kamatláb 239% 115% -39% -57%
Keresleti sokk szórása 43% 14% -7% -20%

M
od

el
l 4

Belépési költség -30% -30% 84% 86%
Kilépési költség 290% 50% -29% -48%
Kamatláb 148% 49% -24% -18%
Keresleti sokk szórása 57% 22% -49% -64%

Forrás: saját számítás

A fentebbi elemzések során is kiviláglott, hogy a szimuláció eredménye 
szempontjából meghatározó paraméterek a sokkok szórásai, a kamatláb, 
illetve a be- és kilépési költségek. E négy kritikus paraméter értékét ±50%-
kal változtatva szintén lefuttattam a szimulációkat. A 2. táblázat összefogla-
lóan mutatja az érzékenységvizsgálatok eredményeit. Ezek alapján látható, 
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hogy az eredmények robusztusok a kritikus paraméterértékekre. Nagy 
vonalakban az alábbi tendenciák láthatóak.

• A belépési költség nagysága és a folyamatosan veszteséges periódusok 
hossza között inverz kapcsolat fedezhető fel. Minél kisebb a piacra 
való belépés költsége, annál nagyobb a folyamatosan veszteséges peri-
ódusok aránya (bekövetkezési valószínűsége). Ugyanakkor ez a trend 
9–10 időszak után érvényét veszti. Alacsony belépési költséggel rendel-
kező iparágakban tehát könnyebben alakulhat ki veszteséges működés, 
azonban a piac középtávon képes orvosolni a problémát, és nagyon 
hosszú veszteséges működésnél az okokat már másutt kell keresni.

• A kilépési költségek nagyon jelentős hatással vannak a veszteséges-
ségre. Nem csak a folyamatosan veszteséges vállalatok arányát, hanem 
a maximális időtávot is jelentősen befolyásolják. Nagyon magas (kiin-
duló helyzethez képest +50%) kilépési költségű iparágakban akár 25 
periódusig is lehet folyamatosan veszteséges egy racionálisan működő 
vállalat, míg alacsony (kiinduló helyzethez képest −50%) kilépési 
költség mellett csak kb. 12 periódusig.

• Érdekes a kamatláb hatása a folyamatosan veszteséges vállalatok 
arányára. Két, egymással ellentétes hatás fi gyelhető meg. Egyrészt, 
az alacsonyabb kamatláb növeli a jövőbeli profi táram jelenértékének 
abszolút értékét. Ha a távolabbi jövőben pozitív profi tok várhatóak, az 
elkövetkező pár év veszteségeit ellensúlyozhatják, amely ceteris paribus 
növeli a folyamatosan veszteséges periódusok arányát. Másrészt, ha a 
távoli jövőben negatív profi tok várhatóak, úgy az alacsonyabb kamatláb 
csökkenti a (negatív) nettó jelenértéket, amely lehet, hogy alacsonyabb 
lesz, mint a kilépési költség, így megéri kilépnie a vállalatnak. Maga-
sabb kamatláb esetén a távoli jövőbeli veszteségek kevésbé számítanak, 
a profi táram jelenértéke közelebb lesz nullához, és lehetséges, hogy nem 
éri el a kilépési költséget, tehát nem érdemes kilépni a piacról. Másként 
fogalmazva, magas kamatkörnyezetben jobban megéri az évente előálló 
kisebb összegű veszteségeket fi nanszírozni, mint egyszer egy nagy 
összegű kifi zetést eszközölni (kilépési költség).9 A modell eredményei 
alapján ez utóbbi hatás dominálja az előbbit, és alacsonyabb kamatkör-
nyezetben kisebb a folyamatosan veszteséges működés valószínűsége.

9 Ha saját tőkéből fi nanszírozzák a vállalatot, az egyszeri nagy összegű kifi zetés nagy 
kamatbevétel-kiesést jelent, az évente kisebb veszteségek viszont csak kisebbeket, azokat 
is időben elszórva. Ha hitelből fi nanszírozzák a vállalatot, az egyszeri nagy összegű hitel-
felvétel kamatterhei lesznek nagyok.
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• Végül, a várakozásokkal egyezően minél nagyobb a sokkok volatilitása, 
annál nagyobb a folyamatosan veszteséges működés valószínűsége. 
Érdekes ugyanakkor, hogy a sokkok szórásánál jelentősebb hatással bír 
a kilépési költség és a kamatláb nagysága.

Az eredmények robusztusságát tovább erősíti, hogy az érzékenységvizs-
gálatoknál a folyamatosan veszteséges periódusok hosszának maximuma 
minden esetben 7-nél nagyobb volt. Másrészt, ha mind a négy vizsgált 
paramétert egyszerre változtatjuk meg úgy, hogy csökkentsék a folyama-
tosan veszteséges működés valószínűségét (alacsony kilépési költség, magas 
belépési költség, alacsony kamatláb és sokk szórás), akkor is lehetséges 6 
egymást követő évben a veszteséges működés mind a négy modell szerint. 
A negyedik, információs aszimmetriát tartalmazó modellben még ebben az 
esetben is elképzelhető a 11 periódusig tartó veszteséges működés.

Alkalmazások és esettanulmány

Ebben a részben a szimulációs eredményeket felhasználva és alkalmazva egy 
elméleti és egy gyakorlati példát szeretnék megemlíteni. Ezeket egy esetta-
nulmányon keresztül ismertetem, hogy még közelebb hozzam a valósághoz 
és a valós döntéshozatali helyzetekhez.

A magyar húsipar országos szinten is jegyzett, megkerülhetetlen kapa-
citású vállalatai közül sok hosszú távon is veszteséges volt az elmúlt évti-
zedekben. A 2. ábra a legnagyobb feldolgozó vállalatok adózás előtti ered-
ményét mutatja a teljes nettó árbevétel százalékában a 2006 és 2012 közötti 
években. A vizsgált 7 vállalatból kettő minden évben veszteséges volt, további 
egy 6 éven keresztül, ezzel szemben mindössze egyetlen vállalat volt végig 
nyereséges. A teljes 2006–2012-es időtávot tekintve 5 vállalat volt összessé-
gében is veszteséges, a vizsgált 7 vállalat átlagos éves adózás előtti eredménye 
pedig −511 millió forint volt.
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2. ábra. A legnagyobb magyar húsipari vállalatok adózott eredményeinek 
alakulása az árbevétel százalékában

Forrás: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégel-
járásban Közreműködő Szolgálat (e-beszamolo.im.gov.hu) által közzétett 
eredménykimutatások alapján

A szimulációs eredmények hozzájárulnak a racionális döntéshozatal felté-
telezhetősége körüli diskurzushoz, mert látható, hogy racionális viselkedés is 
eredményezhet hosszú évekig való veszteséges működést. Pusztán a kimenet 
megfi gyelése tehát nem jelenti a mögöttes viselkedés irracionalitását.

A magyar húsipari vállalatok vezető tisztségviselői és tulajdonosai tehát 
nem feltétlenül hoztak irracionális döntéseket, amikor vállalatuk sorsáról 
döntöttek. Lehetséges, hogy ők is hosszabb távra optimalizáltak, és eközben 
olyan előre nehezen vagy egyáltalán nem látható tényezőkkel, mint a forint 
gyengülése, a folyamatos hazai megszorítások, a világgazdasági válság vagy 
éppen a sertéshúsfogyasztás folyamatos csökkenése, nem számoltak. Ez még 
nem jelenti azt, hogy minden vállalat minden döntése racionális volt, de 
ennek ellentéte sem bizonyítható pusztán a kimenetek megfi gyelése alapján.

Az eredmények gyakorlati alkalmazása gazdaságpolitikai jellegű. A 
hosszú ideig tartó veszteséges működést sokszor felszámolás vagy csőd 
követi, mint ez történt több húsipari vállalattal is (Gyulai Húskombinát, 
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Pápai Hús, Kapuvári Hús). A munkahelyek megőrzése érdekében a helyi 
önkormányzatok és a központi kormányzat is támogatást nyújtott több 
húsipari vállalatnak. A támogatás kiváltotta vitákban gyakran előkerült, 
hogy a húsipari vállalatok pénznyelő, rosszul igazgatott cégek, hiszen hosszú 
évek óta nem képesek profi tot termelni. A szimuláció eredményei alapján 
ez nem ennyire egyértelmű, a veszteségeket okozhatták előre nem látott 
sokkok, illetve az átmenetinek vélt sokkok gyorsabbnak várt lecsengései. 
Mivel a 2006 utáni évtized világgazdasági és állami válságokkal, megszo-
rításokkal, hitelezési lufi kkal és egyéb nehézségekkel volt terhelt, amelyek 
mind a vállalatok költségeit, mind a piaci keresletet erősen befolyásolták, 
nem olyan egyértelmű a helyzet. Az elemzés fényében az igazi kérdés inkább 
az, hogy az aktuális piaci helyzetben előreláthatólag hány húsipari cégnek 
van létjogosultsága, és milyen eszközökkel lehet azt biztosítani, hogy ezek a 
cégek túléljék a veszteséges időszakot, ha a tulajdonosaik már nem képesek 
a veszteségeket fi nanszírozni. Erre jó eszköz lehet egy állami támogatás vagy 
kedvezményes hitel. Természetesen ennek előfeltétele a vállalati döntés-
hozatal áttekintése, és annak feltérképezése, hogy mi a veszteségek oka. A 
múltbeli döntések valóban jól előkészítettek és az adott körülmények között 
jó döntések voltak-e.

Nyilvánvaló, hogy ez az egy modell nem fog éles vitákat eldönteni, de 
hozzáad a vállalatok működéséről és döntéshozataláról fennálló tudá-
sunkhoz, és egy új aspektusból világíthat meg gyakran felmerülő kérdéseket.

Összefoglalás

Tanulmányom célja annak vizsgálata volt, hogy racionális döntéshozatal 
eredményezhet-e hosszú távon veszteséges vállalati működést. A diff eren-
ciált termékes Cournot-versenyt feltételező modellem alapján végzett Monte 
Carlo szimulációk azt mutatják, hogy tökéletesen racionális vállalatok is 
lehetnek akár 10–15 évig folyamatosan veszteségesek. Ennek oka, hogy (1) 
a piacot előre nem látható keresleti és költségsokkok érik, amelyek hatását 
a vállalatok döntéseik során nem tudták fi gyelembe venni; (2) az átmeneti 
negatív sokkok pontos lecsengési ütemét nem ismerik előre. A szimuláció 
a kulcsváltozókra végzett érzékenységvizsgálatok alapján robusztusnak 
tekinthető, amely tovább erősíti az eredményeket.

Az eredmények értékelésekor fontos fi gyelembe venni a modell korlátait. 
A szimulációk során egy reprezentatív vállalatot vizsgáltam, tehát minden 
piacon lévő vállalat technológiája és ezáltal költsége azonos volt, ennek 
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következtében a vállalatok mérete is megegyezett. Szintén túlzott egyszerű-
sítés, hogy minden vállalat közel ugyanazokkal az információkkal rendel-
kezett (kivéve egy specifi kációt, ahol az újonnan belépők számára bizo-
nyos keresleti elemek nem voltak ismertek), és a periódus elején bekövetkező 
sokkokkal kapcsolatban viszonylag kevés prekoncepciójuk volt.

Ezen egyszerűsítések nélkül ugyanakkor a modell túl komplex és nehezen 
kezelhető lenne, ráadásul a vállalat környezetével és döntéshozatalával 
kapcsolatban több és részletesebb feltevés szükségeltetne. Ezek valószerű-
sége újabb problematikát jelentene. Hasonló okokból használt egyszerű 
modellt kutatása során Sandmo10 is. A bemutatott modell egyszerűsége elle-
nére megfelelő magyarázatot adott a feltett kutatási kérdésre, a modell bőví-
tése pedig későbbi kutatások célja lehet.
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