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dr. Tétényi Tamás

GYORS NÖVEKEDÉSŰ VÁLLALATOK SPECIÁLIS HIPOTÉZISEK TESZTELÉSE

A vállalati növekedést véletlen folyamatként modellezve definiáltunk elemzési célokra
olyan kritériumrendszert, ami a gyors növekedés az OECD-Eurostat kritériumrendszernél pontosabb utólagos elemzését teszi lehetővé. Folyamatával és következményeivel kapcsolatos hipotéziseket határoztunk meg, és azokat a magyar vállalatok
évtizedes (kiegyensúlyozatlan) paneljén teszteltük. Gyors növekedés alatt a szokásosnál élénkebb a vállalat innovációs, ezen belül kutatás-fejlesztési aktivitása. Az
átmenet során megnő az idegen forrás bevonása, de ez a növekedés csak rövid ideig
tart(hat), ugyanis gyakran követi pénzügyi problémahelyzet. Ezért a fordulópontot
követően (a nagyobb volumenhez igazodva) meg kell nőnie a saját forrásnak. A gyors
növekedés kockázatos és drága kísérlet, a vállalati vezetésen múlik, hogy
kihasználja-e a gyors növekedési esélyt. Ha úgy dönt, hogy igen, akkor évtizedes
időtávra elveti újabb gyors növekedés esélyét. Az átmenet hossza általában egyhárom év, a sikeres növekedési ugrást évtizedes konszolidáció követi.
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Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (IFKA) közhasznú tevékenység keretében ösztönzi
a gazdaság fejlődését a kutatás-fejlesztés, szakképzés, logisztika, környezetvédelem és
foglalkoztatás

terén.

A

szervezet

kedvezményezettje

a

GINOP-1.1.4-16-2017-0001

azonosítószámú, „A kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíró feldolgozóipari KKV-k
azonosítása,

felmérése,

motiválása,

támogatása

nemzetközi

versenyképességük

és

hálózatosodásuk elősegítése céljából” elnevezésű kiemelt projektnek, melynek eredményeképpen
a kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíró feldolgozóipari kis- és közepes vállalkozások
(„feldolgozóipari gazellák”, High Growth Companies - HGC) eddiginél hatékonyabb támogatásának
megvalósítását kívánja elérni.
A projekt megvalósításába bevonásra kerülő külső szakértők kiválasztására az IFKA közbeszerzési
felhívást tett közzé „Szakértői és képzési szolgáltatások beszerzése 4 részben a GINOP-1.1.4-162017-00001 sz. projekt keretében” címmel. Az Equinox Consulting Kft. a fenti felhívás 1.
feladatrészét képző „Megalapozó kutatás” elvégzésére került kiválasztásra. Szerző kutatása a fenti
projekt része.
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1.
1.1.
1.1.1.

FOGALMI KERET
A GYORS NÖVEKEDÉS
Vállalatok növekedése mint véletlen folyamat

Birch 1979-es cikkében hívta fel a figyelmet arra, hogy az amerikai gazdaságban az új
munkahelyek aránytalanul nagy részét a kis- és középvállalatok hozzák létre, míg a (foglalkoztatás
nagyobb részét adó) nagyvállalatok inkább megszüntetnek munkahelyeket. Bár Birch eredeti
gondolatmenetét sokan kritizálták és érvényessége igencsak kétséges, támogatói és ellenfelei is
egyetértenek abban, hogy az új munkahelyek aránytalanul nagy részét kevés vállalat hozza létre.
Így pl. Az Egyesült Királyságban 2002 és 2008 között az új munkahelyek felét a vállalatok 6%-a
(Brown, Mason, & Mawson, 2014, p. 3), Svédországban 2005 és 2008 között a vállalatok 1%-a több
új munkahelyet hozott létre, mint a nettó foglalkoztatás-növekedés (Daunfeldt, Elert, & Johansson,
2013, p. 353).
Ezek a számok már az ezredfordulón ráirányították a gazdaságpolitika figyelmét a gyors
növekedésű vállalatokra, bár nem egyértelmű, hogy azok munkahelyteremtő tevékenysége milyen
mértékben járul hozzá a foglalkoztatás növeléséhez egy adott országban. Egyrészt, a
vállalatfelvásárlással, egyesüléssel elért gyors növekedés már a mért vállalatok szintjén sem
eredményez foglalkoztatás-bővülést. Másrészt, bár a gyors organikus növekedésű vállalatok
kevesen vannak, a vállalati növekedés szimmetrikus méreteloszlása egyértelművé teszi, hogy
hasonló számban vannak gyorsan visszafejlődő vállalatok is. Persze a gyors változás miatt a
százalékos mutatók némiképpen elfedik a szimmetriát (ha egy ezer fős vállalat három év átlagában
létszámában 20%-kal nő, akkor 728 új munkahelyet hoz létre; ha ugyanilyen ütemben zsugorodik,
akkor csak 488 munkahelyet szüntet meg), ám ténylegesen ezek a változások összességében
kiegyenlítik egymást.
A gazdasági szervezetekkel foglalkozó közgazdasági irodalom a cégek működését több különböző
perspektívából vizsgálja. Mára a naiv lineáris növekedési modellek elavultak, a vállalati növekedést
ma már inkább egy instabil, egyedi folyamatként, véletlenek sorozataként ábrázolják. Ennek az
irodalomnak az egyik hagyományosan központi kérdése a cégek méreteloszlása – jelesül annak a
tapasztalati ténynek a magyarázata, hogy a gazdasági szervezetek (foglalkoztatotti létszámban
vagy árbevételben mért) nagyság szerinti eloszlása erősen balra ferde: sokkal több a kis cég, mint
a nagy. A vállalati méreteloszlás jól közelíthető olyan ismert eloszlástípusokkal, mint a lognormális,
Pareto- vagy Zipf- (Yule-) eloszlással (Gabaix, 2016). Ezek az eloszlások olyan arányos növekedési
modellekből vezethetők le, mint a Gibrat-törvény (Gibrat, 1931).
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A vállalati növekedést független véletlenek sorozataként modellezni nem jelenti feltétlenül azt,
hogy ezek a véletlenek függetlenek minden külső és belső adottságtól, körülménytől – ezt a kérdést
a következőkben vizsgáljuk. Magyarázza viszont azt a tapasztalatot, hogy a termelékenység
növekedése – miközben a schumpeteri termelő rombolás, cégek kihullása strukturális hatásaként
(növekedés az extenzív határon) is érvényesül – javarészt a vállalatok termelékenységének
növekedéseként megy végbe (növekedés az intenzív határon). A vállalatok termelékenységének
általános növekedése és a legalacsonyabb termelékenységű vállalatok kihullása azonban nem
csökkenti a cégek termelékenységének és növekedésének heterogenitását (Békés, Halpern, &
Muraközy, 2011). Valóban, miközben a vállalatok nagy többsége lassú ütemben növekszik, mindig
vannak vállalatok a növekedési paletta mindkét szélén: gyors növekedésű vállalatok (HGC) és
gyorsan összehúzódó cégek is. Ennek megfelelően nyilvánvaló a szimultán kapcsolat a növekvő és
csökkenő foglalkoztatók között (Bravo-Biosca, Criscuolo, & Menon, 2013, pp. 12-16). A gyengébb
termelékenységű vállalatok kihullása szükségszerű ahhoz, hogy a gyors növekedésre képes
vállalatok hozzáférjenek a szükséges erőforrásokhoz a közösen használt tényezőpiacokon
(Henrekson & Johansson, 2010, p. 241).

1.1.2.

A gyors növekedés OECD-Eurostat definíciója

A gyors növekedési folyamat előfordulását részletes statisztikai kritériumrendszer azonosítja
(OECD, 2007), bár az OECD-Eurostat definíciót a szakirodalom jelentős eltérésekkel alkalmazza
(Kolar, 2014) és a gyakorlatban is számos példa van eltérő kritériumok alkalmazására. A
továbbiakban OECD-Eurostat kritériumként hivatkozunk a következő kritériumrendszerre:




Növekedés indikátora a nettó értékesítés és a foglalkoztatotti létszám;
Gyors növekedés: a relatív növekedés mértékére Birch 20%-os küszöbértékét ((idézi
(Henrekson & Johansson, 2010, p. 228)) alkalmazzuk;



Időperiódus: évi 20%-os növekedést kell felmutatni a választott indikátor három éves
(geometriai) átlagában:
𝑙
𝑙

− 1 > 20%

ahol lt az indikátor értéke a t-edik időpontban;



Életkor: a mérés időpontjában legalább négy teljes éves beszámolóval rendelkező vállalatok
kerülnek csak be a statisztikába;



Méretkorlát: (indikátortól függetlenül) az időperiódus kezdetén és azt követően is a
minimum tíz fős alkalmazotti létszám.
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Birch eredeti elnevezésével szemben az OECD-Eurostat definíció gazellaként definiálja a
legfiatalabb (a mérés időpontjában legfeljebb öt éves) vállalatokat. Ezen definíció szerint a gazellák
a gyors növekedésű vállalatok egy alcsoportja.
A továbbiakban nem vizsgáljuk az OECD-Eurostat egyes kritériumainak változtatásával kapcsolatos
lehetséges variációkat (Petersen & Ahmad, 2007), de meg kell említeni a kritériumok
alkalmazásának néhány gyakorlati problémáját. Az egyik ilyen probléma, hogy ha a vállalat az
ugrópontot megelőző évben jelentős visszaesést produkált, az OECD-Eurostat kritériumok
alkalmazása akkor is gyors növekedést fog kimutatni (igaz, csak egy évben), ha a vállalat csupán
helyreállítja a korábbi termelési szintet:

indikátor

173%

100%

teljesítmény
OECDEurostat
kritérium
0.év 1.év 2.év 3.év

Ábra 1: Egy év visszaesés után a vállalat korábbi teljesítményének helyreállása is gyors növekedésnek
minősül az OECD-Eurostat kritériumai szerint
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Hasonló probléma, hogy ha a vállalat csak az ugrópontban produkál gyors, egyszeri növekedést,
és utána teljesítménye visszazuhan a korábbi szintre, az OECD-Eurostat kritériumok alkalmazása
akkor is gyors növekedést fog kimutatni (igaz, megint csak egy évben), ha a vállalat csupán
helyreállítja a korábbi termelési szintet:

indikátor

173%

OECDEurostat

100%

kritérium

teljesítmény

0.év 1.év 2.év 3.év

Ábra 2: Egy év kiugró teljesítménye után a vállalat korábbi teljesítményének helyreállása is gyors
növekedésnek minősül az OECD-Eurostat kritériumai szerint

Ezeket a problémákat kezelné, ha nem a hároméves mérési periódus végét hasonlítanánk az
elejéhez, hanem minden évben elvárnánk legalább 20%-os növekedést; ezzel azonban kizárnánk
olyan vállalatokat is a gyors növekedésű körből, amelyeknél az átmenet (egyébként is
rögtönzésekkel és kihívásokkal terhelt) időszakában a tartós teljesítményemelkedés csak
bizonytalan, lassulásokkal és visszaesésekkel terhelt módon megy végbe. Vagy kimondhatnánk azt
is, hogy csak akkor minősül egy vállalat tartósan gyors növekedésűnek, ha legalább három egymást
követő évben megfelel az OECD-Eurostat kritériumoknak; ám ez hat éves (irreálisan hosszú) mérési
periódust implikálna.
Látni kell továbbá, hogy az OECD-Eurostat kritériumok éppen azért, mert két indikátort is
figyelnek, két eltérő helyzetben is gyors növekedést jeleznek, sarkítva: a növekedés előtt, amikor
a növekedéshez szükséges munkaerőt veszi fel és képzi ki a vállalat; és alatta, amikor a növekedés
már ténylegesen megtörténik. Az input és output növekedés összemosása miatt az OECD-Eurostat
kritériumok a ténylegesnél hosszabb növekedési periódust mérnek, és részben el is fedik a fentebb
vázolt problémákat.
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1.2.
1.2.1.

VÁLLALATELMÉLETI HÁTTÉR
Szintlépés

Jóllehet (szinte) bármelyik vállalat életében bekövetkezhet gyors növekedésű szakasz (ugrás), az
általában nem tartós és legtöbbször hosszabb lassú növekedést követ. Úgy tűnik, külső vagy belső
tényezők vagy események külön-külön vagy együttesen bekövetkező ritka együttállása kell ahhoz,
hogy egy ilyen „ugrás” bekövetkezzen. Ezek a „növekedési ugrópontok” (growth trigger points)
olyan lehetőséget jelentenek a vállalat életében, amelyet megragadva a vállalatnak lehet esélye
gyors növekedésre és az elért magasabb tevékenységi szint megtartására. Melyek lehetnek ilyen
ugrópontok? A belső tényezők között elsősorban innovációs tényezőket szokás felsorolni,
leginkább új, belső fejlesztésű vagy vásárolt termék vagy szolgáltatás bevezetését (termékinnováció) vagy a vállalat kilépését vagy átlépését új piacokra (marketing innováció) (Oslo Manual,
pp. 48-51). Utóbbiak közül a nemzetköziesedés tűnik a legfontosabbnak (Du, Gong, & Temouri,
2013, pp. 30-31), nem is csupán az export, sokkal inkább a teljes tevékenység kiterjesztése
(bekapcsolódás nemzetközi hálózatokba, termelés földrajzi diverzifikációja stb.). További belső
tényező lehet a tulajdonosváltás, új, dinamikus külső tulajdonos megjelenése vagy menedzsment
kivásárlás.
A külső tényezők között a szabályozás, az erőforrásokhoz való hozzáférés, a piac változásait és a
technológiai fejlődést lehet megemlíteni (Mason & Brown, 2010). Ezek a külső tényezők
aszimmetrikusan hatnak az eltérő adottságú és helyzetű cégekre és ezen keresztül erősíthetik a
versenyt és így a vállalati dinamikát is (pl. a szerződések gyorsabb vitarendezése, a keményebb
állami követeléskezelés gyorsítja a piactisztulást és így a nem érintett cégek jobban hozzáférnek a
szükséges erőforrásokhoz). A közízlés vagy a környezetvédelmi szabályozás változása innovációs
kényszert és új fejlődési utakat nyithat. Lehet, hogy a külső és belső tényezők együttesen
teremtenek növekedési ugrópontot (pl. szabályozás által kikényszerített tőkeemelés vagy egy nagy
állami megrendelés), illetve az is, hogy az ugrópont kiaknázása új ugrópontot teremt (pl. a termékinnováció új piacokat nyithat meg) (Brown & Mawson, 2013, old.: 286-287).
A gyors növekedés két típusa a szerves és az extenzív növekedés. Utóbbi a vállalatok
felvásárlásával, egyesüléssel vagy átvétellel történhet. A kisebb cégek gyors növekedése
rendszerint szerves, felvásárlással inkább a nagyobb cégek növekednek. A fiatalabb, éretlenebb
iparágakban általában magas a vállalatok száma és a szerves növekedés dominál, érettebb
iparágban nő a koncentráció elsősorban a vállalati összeolvadások és beolvadások eredményeként.
A kétfajta növekedés nagyon más, de a szakirodalomban feltárt tapasztalati tények általában nem
mutatnak a gyors növekedést felmutató vállalatok két csoportja között érdemi különbségeket
(Henrekson & Johansson, 2010, pp. 229-240).
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Egy vállalat részéről tudatos döntést igényel az elő-előforduló növekedési ugrópontok
bármelyikének a kihasználása. Több oka is lehet egy növekedési lehetőség kihasználatlanul
hagyásának. Lehet, hogy a vállalat nem ismeri fel a lehetőséget (mint ahogy tévesen hiheti el ilyen
ugrópont fennállását). A gyors növekedés kockázatai jelentősek, lehet, hogy a cég tudatosan nem
vállalja ezeket a kockázatokat. Ha a cég nem rendelkezik az átmenethez szükséges (szakmai,
szervezési, pénzügyi, menedzsment stb.) kapacitásokkal, akár mert soha nem szembesült ilyen
kihívásokkal, akár mert egy korábbi gyors növekedési szakasz utáni konszolidációjával küzd,
jobban teszi, ha nem bonyolódik növekedési „kalandba”. És ha a cég nem látja fenntarthatónak a
növekedési ugrópontot követő termelési szintet, akkor is dönthet a megszokott termelési és
foglalkoztatási szint tartása és csak lassú növelése mellett.

indikátor

fordulópont

ugrópont
teljesítmény

átmenet konszolidáció

Ábra 3: A növekedési ugrás időbeni lefolyása (Brown & Mawson, 2013, old.: 285)

A növekedési ugrópont kihasználása olyan átmenetet követel meg, ami az erőforrások gyors
bővítését, a megszokott folyamatok és felelősségi viszonyok átalakítását, a vállalatvezetés
koncentrált figyelmét követeli meg (Brown & Mawson, 2013, old.: 287-288). Olyan erőforrásokat –
piackutatókat, szervezőket, tanácsadókat, HR- és PR-szakértőket, ingatlanfejlesztőket stb. – kell
átmenetileg bevonni, akiknek a munkája nem megszokott, költségeik a normál termelési költségek
felett terheli az átmenetileg amúgy is csökkenő jövedelmeket. Ezek a terhelések és feszültségek
önmagukban is kétségessé teszik az átmenet sikerét, miközben csak az átmenet sikeres
megoldása teszi lehetővé a gyors növekedést követő hatékony működést.
Akármilyen gyors vagy fokozatos is az átmenet, előbb-utóbb eléri a cég a fordulópontot, amikor
már új módon és volumenek mellett, az új piacokon és szabályok között kell termelékenyen
működnie. Lehet, hogy a fordulópontot követően egy ideig még gyorsan növekszik a cég, lehet,
hogy stabilizálódik a magasabb szint, de a vállalat mindenképpen új növekedési pályára áll. Ennek
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az új pályának megvannak a maga többletkövetelményei. Így pl. a termelés növekedése megnöveli
a tárgyi eszközök és a forgótőke növelését.

1.2.2.

A gyors növekedés Brown-Mawson kritériumai

Mindezek miatt az elemzés céljára definiálunk (két) másik kritériumrendszert. A továbbiakban (a
folyamatot vállalatelméleti háttérbe helyező szerzőkre hivatkozva) Brown-Mawson gyors bevételnövekedésként definiáljuk a következő kritériumrendszernek való megfelelést:





Növekedés indikátora a nettó értékesítés;
Gyors növekedés: a relatív növekedés mértékére Birch 20%-os küszöbértékét alkalmazzuk;
Időperiódus: évi 20%-os növekedést kell felmutatni a választott indikátorban úgy, hogy az
adott évet követő minden (bírósági eljárással nem terhelt) évben elért indikátorérték
legalább ennyivel haladja meg a megelőző (teljes működési) években elért bármely
indikátorértéket (az adott évet megelőző utolsó és az adott év, vagy hiányzó adat esetében
az azt követő első év különbségét tekintve időperiódusnak);



Életkor: a mérés időpontjában legalább két teljes éves beszámolóval rendelkező vállalatok
kerülnek csak be a statisztikába;



Méretkorlát: (indikátortól függetlenül) az időperiódus végén a minimum tíz fős alkalmazotti
létszám.

Hasonlóan

értelmezzük

a

Brown-Mawson

gyors

létszámnövekedést,

ami

csak

a

teljesítménymutatót tekintve tér el a Brown-Mawson gyors bevétel-növekedéstől.
A Brown-Mawson kritériumrendszerben megkülönböztethetjük azokat a hiányzó értékeket,
amelyeknél feltételezhető, illetve amelyeknél kizárható a gyors növekedés. Hiszen ha a hiányzó
teljesítménymutatót

követő

években

elért

teljesítményszint

meghaladja

a

hiányzó

teljesítménymutatót megelőző évek teljesítményét, akkor feltételezhető, bár nem bizonyítható a
gyors növekedés az adott évben. Ha viszont a hiányzó teljesítménymutatót követő években a
vállalat nem mutat magasabb teljesítményt, mint a megelőző években, akkor nincs alapunk a
hiányzó évben gyors növekedést feltételezni. Emiatt a Brown-Mawson kritériumok (hiányos
indikátor-adatsorok esetében) három kimenetet eredményeznek: adott évben a vállalat vagy
gyorsan növekszik, vagy nem, vagy nem tudjuk.
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1.2.3.

A kritériumok összevetése

A Brown-Mawson kritériumrendszerek kiküszöbölik az OECD-Eurostat kritériumrendszer fentebb
említett problémáit:

indikátor

173%

teljesítmény

Brown-Mawson

100%

kritérium

0.év 1.év

Ábra 4: A Brown és Mawson elmélete alapján kialakított kritérium

Látni kell, hogy a Brown-Mawson kritériumrendszerek a növekedés mértékében knozervatívabbak,
mint az OECD-Eurostat. A növekedés mértékeként nem az indikátor ugróponti és a fordulóponti
értékének a hányadosát, hanem az indikátor ugrópont előtti legmagasabb és ugrópont utáni
legalacsonyabb értékét határozzák meg. A növekedési periódus hossza pedig nem diktált három
év, hanem a lehetséges periódushosszak közül a legnagyobb. Ez a tulajdonságuk jobban megszűri
a vállalatokat, mint az OECD-Eurostat kritériumok, és csak folyamatos hároméves gyors növekedés
esetében esnek egybe utóbbiakkal.
A Brown-Mawson kritériumrendszereket adott, kiegyensúlyozatlan és hiányos vállalati adatpanelen1 több évre lehet alkalmazni, mint az OECD-Eurostat kritériumrendszert. A vállalkozás működésének már harmadik, szerencsés esetben már második évétől kezdődően számíthatóak, és az
adathiányok egy részénél sem hiányzó, hanem elutasító eredményt adnak. Az OECD-Eurostat csak
azokban az években alkalmazható, amelyekben és az azt három évvel megelőzően is rendelkezünk
a vállalati teljesítménymutatóval. Ugyanakkor a Brown-Mawson kritériumrendszerek ítélete adott

Adatpanel alatt olyan adattáblát értünk, amelyben egy egyedhez (vállalathoz) több éven keresztül található adat. Az
adatpanel akkor lenne kiegyensúlyozott, ha minden évben minden vállalathoz tartozna megfigyelés; mivel ez nem áll
fenn, kiegyensúlyozatlan panelről beszélünk. Egy vállalati adatpanel lehet kiegyensúlyozatlan demográfiai okokból:
állandóan jönnek létre és számolódnak fel vállalatok; és szimpla adatszolgáltatási hiányok miatt is. Egy kiegyensúlyozatlan panel kiegyensúlyozottá tehető, ha elhagyjuk belőle a kiegyensúlyozatlanságot okozó vállalatokat. Ezzel azonban
nem csupán hasznos információkat dobnánk ki (kikerülne az elemzésből a gazellák javarésze), de attríciós torzítást is
okoznánk (kihagynánk azokat a vállalatokat, amelyek éppen a gyors növekedés miatt szűntek meg).
1
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panel elején és végén, amikor a minimum és a maximum csak egy-két év minimuma, bizonytalanabb, mint az OECD-Eurostat kritériumrendszeré, olyan vállalatokat is gyors növekedésűnek minősít, amelyeknél a viszonyítási alap egy-két év visszaesése (a panel elején) vagy kiugrása (a végén).
Ha vállalati szinten egybe is esik az OECD-Eurostat kritériumrendszer és a Brown-Mawson
kritériumrendszerek ítélete arról, hogy egy vállalkozás növekedett-e gyorsan, köztük akkor is
jelentős lehet a különbség a növekedési évek megítélésében. A Brown-Mawson kritériumok a
gyorsabban jelzik a gyors növekedést, hiszen nincsen meg bennük a négyéves időperiódus. Emiatt
a „gyorsan, de nem nagyon gyorsan” növekvő cégek gyorsabban minősülnek gyorsan növekvőnek
(persze az egy évben termelésüket vagy foglalkoztatásukat megduplázó cégeket már az OECDEurostat kritériumok is gyorsan növekvőnek minősítik).
Fontos hangsúlyozni, hogy a definiált Brown-Mawson gyors bevételnövekedési, illetve gyors
létszámnövekedési kritériumok nem alternatívái a gyors növekedés OECD-Eurostat kritériumainak.
Előbbieket ugyanis csak utólagos elemzési céllal tudjuk alkalmazni egy vállalati adatpanelre, adott
évben ugyanis nem ismert a következő években elért teljesítményszint. A továbbiakban vizsgált
hipotézisekben tehát nem eltérő kritériumok párhuzamos vagy eltérő érvényesülését elemezzük,
hanem azt, hogy mennyire jó becslést ad az OECD-Eurostat kritériumok alkalmazása az elmélethez
közelebb álló Brown-Mawson kritériumoknak megfelelő növekedésre. Vagy más szóval: mennyire
bízhat az, aki az OECD-Eurostat kritériumokat alkalmazza támogató döntéseiben, abban, hogy
valóban tartósan gyors növekedésű vállalatokat támogat.
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2.
2.1.1.

AdatokMÉRLEGBESZÁMOLÓK
Mérlegbeszámolók évek szerint

A társas vállalkozások számára a számvitelről szóló 1990. évi C. törvény állapítja meg éves
beszámolójuk elkészítésének és közreadásának kötelezettségét. A törvény mindenkor hatályos
szövege szabályozza a kötelezettség teljesítésének minimális követelményeit és a beszámolók
kategóriáinak tartalmát. A kötelezettség nem minden cég számára jelent azonos információadási
kötelezettséget, a kisebb cégek általában kevesebb információt is közölnek magukról. Emiatt és a
tényleges tevékenység, illetve az életciklus eltérései miatt az éves beszámolók tartalma és
részletezettsége eltér egymástól és a rendelkezésünkre álló adatpanel kiegyensúlyozatlan és
hiányos.
1. táblázat: Beszámolók évenkénti megoszlása

Év

Érvényes

Felhasznált

mérlegbeszámolók

mérlegbeszámolók

száma

száma

Vállalatok száma

2004

62

62

62

2005

311 838

302 654

299 419

2006

333 011

330 374

328 677

2007

369 161

357 614

349 434

2008

390 585

383 890

379 860

2009

403 683

399 890

399 080

2010

421 383

417 407

415 797

2011

443 207

437 411

436 504

2012

448 264

443 696

442 218

2013

443 368

441 533

438 741

2014

436 641

435 797

432 268

2015

433 707

432 803

428 982

2016

428 119

427 163

422 604

2017

379 088

378 493

372 063

2018

4 931

4 929

4 523

5 246 986

5 193 654

5 150 170

Összesen

A cégek nagy többsége évenként egy, a teljes évre vonatkozó beszámolót ad le. Vannak azonban
cégek, amelyek évesnél rövidebb (pl. negyedéves) periódusban készítenek beszámolót. Az alakuló
és a megszűnő cégek beszámolója sem mindig egy évre vonatkozik, a teljes éves beszámolók
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időhossza is lehet egy évnél rövidebb, illetve hosszabb is egy évnél. Végül, rendszeresen
előfordulnak javítások, amikor ugyanarra vagy akár több periódusra a cég több beszámolót ad le,
a későbbi beadású (rögzítésű) javítja a korábbi beszámolót. További problémát jelentett, hogy a
cégek beszámolási időszaka – még ott is, ahol a beszámolók egymást rendben követik – nem
feltétlenül esik egybe a naptári évvel. A továbbiakhoz úgy állítottuk elő a beszámolók paneljét,
hogy



Az 5 294 822 beszámolóból kiszűrtük azt az ötvenezer beszámolót, amelyek beszámolási
időszaka teljesen átfedett egy későbbi beszámolóval – utóbbiakról azt feltételeztük, hogy
a korábbi adatokat javították.



Az érvényesnek tekintett 5 246 986 beszámolónál azt tekintettük beszámolási évnek,
amelyik naptári évvel a beszámolási időszak legnagyobb részben átfedett; így pl. egy 2014.
október

1.

és

2015.

szeptember

30.

közötti beszámolási időszak

esetében

a

mérlegbeszámolót 2015-ösnek tekintettük. (Annál az 557 beszámolónál, amelyek több
évet öleltek fel, választási lehetőség esetén azt az évet választottuk, amivel a vállalkozás
beszámolói a legkomplettebb idősort alkották; így pl. egy három évig elhúzódó
végelszámolás esetében a beszámolót az utolsó teljesnek tekinthető évet követő év
beszámolójának tekintettük.)



Az érvényes beszámolók közül elsőként azt a beszámolót választottuk ki, amely a
legnagyobb mértékben lefedi a vonatkozó naptári évet. Majd egyenként válogattuk hozzá
azokat, amelyekkel a tárgyidőszak teljesebben volt lefedhető; így pl. egy negyedéves
beszámolóhoz addig válogattuk hozzá a további beszámolókat, amíg azok együttesen le
nem fedték az évet. Így 5 193 654 beszámoló felhasználásával 5 150 170 adatpontot (cégre
és naptári évre vonatkoztatott adatrekordot) azonosítottunk.



Több

beszámoló

együttes

figyelembe

vétele

esetében

az

állományi

adatoknak

(mérlegfőösszeg, eszközök, források) mindig az utolsó beszámolási időszak záró adatát
tekintettük. A mérlegbeszámolók összesítését azoknál a vállalatoknál és években, ahol a
beszámolási időszak hossza nem érte el a 300 napot, vagy meghaladta a 400 napot az
együttes beszámolási időszak (vagy az egyetlen beszámoló beszámolási időszaka volt
hosszú, vagy az utolsónak hozzávett beszámoló nélkül az időszak túl rövid, azzal együtt
pedig túl hosszú lett volna), a bevételeket és kiadásokat (tehát az eredményt is) hiányzónak
tekintettük.
A beszámolók szűrését követően a panel 681 723 vállalat teljesítményét jellemzi. Pótlólagos
feldolgozással a mérlegbeszámolók mellékletének egy részéből további 14 823 (felerészt 0)
exportadatot sikerült rögzíteni, ezzel némileg nőtt az exportáló vállalatok száma.
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Az így leszűrt adatbázisban szereplő adatpontok száma, illetve néhány változó száma (éves bontásban) a következő volt:
2. táblázat: Éves beszámolók néhány adatának rendelkezésre állása
Év

Adatpontok

Értékesítés nettó

Exportértékesítés nettó

száma

árbevétele

árbevétele

Adózott eredmény

Mérlegfőösszeg

Saját tőke

2004

62

48

2

48

62

62

2005

299 419

275 733

26 628

275 750

298 986

298 986

2006

328 677

314 092

26 706

314 109

328 301

328 301

2007

349 434

318 804

27 620

318 830

348 840

348 840

2008

379 860

345 413

26 953

345 446

378 915

378 916

2009

399 080

356 209

25 717

356 233

398 786

398 795

2010

415 797

369 645

24 760

369 678

415 523

415 531

2011

436 504

381 768

23 437

381 800

436 213

436 219

2012

442 218

402 706

23 350

402 731

441 860

441 862

2013

438 741

404 159

23 916

404 184

438 472

438 473

2014

432 268

406 734

23 012

406 753

431 979

431 980

2015

428 982

404 060

22 569

404 072

428 747

428 747

2016

422 604

398 684

19 911

398 684

422 514

422 514

2017

372 063

360 894

17 432

360 895

372 038

372 038

2018

4 523

12

12

4 517

4 517

5 150 170

4 738 913

3 981 554

5 145 691

5 145 719

Összesen

312 011
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A mérlegbeszámolók a gazdaság jelentős, egyes dimenziókban meghatározó területét fogják át, bár természetszerűen nem tartalmazzák a
pénzügyi vállalatok, az egyéni vállalkozások, az állami és non-profit szféra és a háztartások adatait. Összehasonlításra a következő táblában
egyes fontos vállalati adatok (nem konszolidált, különösen az értékesítést, a mérlegfőösszeget és a saját tőkét tekintve jelentős halmozódást is
tartalmazó) évenkénti folyóáras összegeit és néhány a nemzetgazdaság egészére jellemző makromutató folyóáras értékét adjuk meg.

3. táblázat: Néhány vállalati mutató összege és néhány velük összevethető makromutató
Év

Értékesítés

Exportértéke-

árbevétele

árbevétele

nettó

sítés nettó

Adózott

eredmény

Mérleg-

főösszeg

Saját tőke

Létszám

Kibo-

csátás

Bruttó

hozzáadott

Export

Foglalkoz-

tatottak száma

érték

2005

40 446

9 098

3 503

68 223

38 139

45 446

19 435

12 425

2006

51 160

10 768

2 740

66 624

31 685

50 527

21 064

17 533

2007

61 769

16 105

4 967

114 237

55 252

52 744

22 082

19 613

2008

70 559

18 998

1 135

215 108

67 270

1 937

56 360

23 294

21 962

3 848

2009

66 404

18 071

2 365

117 115

57 048

2 194

52 516

22 459

20 311

3 748

2010

71 386

21 052

2 624

116 394

56 348

2 263

55 196

23 054

23 748

3 732

2011

75 129

24 533

1 435

136 225

65 054

2 309

58 662

24 058

26 838

3 759

2012

75 328

24 741

3 106

125 393

64 901

2 269

58 324

24 191

27 788

3 827

2013

77 287

25 710

3 541

130 129

67 222

2 193

60 912

25 521

29 198

3 893

2014

82 765

27 889

344

139 061

69 681

2 263

65 175

27 486

31 831

4 101

2015

90 280

33 375

14 150

155 016

77 899

2 298

68 547

28 878

34 334

4 211

2016

86 577

28 838

3 809

164 480

99 287

2 334

70 419

30 003

35 879

4 352

2017

91 201

28 148

6 533

155 006

89 712

2 260

75 921

32 458

38 507

4 421

ezer főben, illetve folyó áron, md Ft-ban; a makromutatók forrása a KSH tájékoztatási adatbázisa
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2.1.2.

A kiegyensúlyozatlan panel

A vállalatok panelje elvileg 681 723 céget és 15 évet fed le, ám a panel sűrűsége csak 50%-os. A
cégek alig egynegyede 12 éven keresztül, a többi rövidebb ideig működött: vagy az időszak
közepén-végén jött létre, vagy (egyharmaduk) 2017-re megszűnt.
4. táblázat: Cégtörténetek hossza a panelben
Élethossz

Összes

Működő

Még ma is működő

cég száma
1

24 145

12 621

1 876

2

68 814

70 525

22 944

3

59 002

60 477

19 793

4

51 500

51 456

19 330

5

47 878

48 605

21 827

6

45 919

45 623

22 508

7

47 766

47 291

28 196

8

42 196

41 190

25 403

9

36 822

34 574

22 604

10

35 394

34 022

24 424

11

28 933

27 298

20 140

12

41 867

39 935

35 196

13

149 617

143 814

143 492

14

1 870

336

336

681 723

657 767

408 069

Összesen

Szerencsére nagyon kicsi azoknak a cégeknek a száma, amelyek működésük alatt nem adtak le
beszámolót, a cégtörténetek túlnyomórészt folytonosak. Ez azonban nem vonatkozik a
mérlegbeszámolók adattartamára, a legfontosabb adatokban (mindenekelőtt az exportértékesítés
nettó árbevételében) nagyobbak a hiányok.
Megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy a panel hosszának (a vizsgált éveknek) a csökkentésével
és az így kisebb számú év mindegyikében működő és beszámolót leadó vállalatokra szűkítésével
kiegyensúlyozzuk a vállalati panelt. Rövidebb panel növeli azoknak a cégeknek a számát, amelyek
minden évben leadtak beszámolót így növeli; ugyanakkor a figyelembe vett évek számának
csökkenésén keresztül csökkenti az adatpontok számát. Sajnos a vizsgálat azt mutatta ki, hogy
minden kiegyensúlyozási kísérlet az adatpontok több, mint felének elvesztésével járna.
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5. táblázat: A vállalati panel esetleges kiegyensúlyozása

2.1.3.

Évek

Optimális

Cégek

Információ-

száma

időszak

száma

vesztés

13

2005-2017

134 121

66,1%

12

2006-2017

159 027

62,9%

11

2007-2017

177 577

62,1%

10

2008-2017

201 207

60,9%

9

2008-2016

224 884

60,7%

8

2009-2016

248 239

61,4%

Létszám

A társas vállalkozások létszámadatokat (mint az átlagos teljes időre átszámított állományi
létszámot) a kiegészítő mellékletben voltak kötelesek közölni, ezért az adatállományban nem
ezeket, hanem az adóbevallás tájékoztató adatai között a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére
leadott állományokat vettük át. Ezek az adatok azonban csak 2008-tól állnak rendelkezésünkre,
és a vállalati kör lefedettsége is jóval kisebb, mint a beszámolóknál.
6. táblázat: Létszámadatok évenkénti megoszlása
Év

Cégek száma

-

ebből: 5 főnél nagyobb

2008

194 701

56 633

2009

221 900

58 676

2010

243 145

61 427

2011

260 073

62 953

2012

278 685

62 017

2013

227 940

60 517

2014

229 093

63 576

2015

240 217

66 493

2016

386 557

67 364

2017

346 309

64 176

2 628 620

623 832

Összesen
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A létszámadattal rendelkező vállalatok köréből összeállítható panel is jóval kisebb.
7. táblázat: Létszámadattal rendelkező cégtörténetek hossza a panelben

2.1.4.

Évek száma

Cégek száma

Még ma is működő

1

51 190

18 490

2

121 468

88 063

3

46 566

23 810

4

42 119

24 535

5

45 099

26 858

6

35 132

25 928

7

39 952

33 836

8

25 061

21 678

9

26 229

24 125

10

87 382

85 568

Összesen

520 198

372 891

Egyéb cégadatok

A Bisnode rendelkezésünkre bocsátotta adatait a cégek státuszáról. Háromfajta státusz jellemezte
a cégeket: működő. bírósági eljárás (felszámolás, végelszámolás, törlés stb.) alatt álló és megszűnt
lehetett a cég beszámolója beadásakor. Az elemzést a működő cégekre korlátoztuk. Ahol azonban
nem állt rendelkezésünkre adat, ott a meglévő adatokból interpoláltunk (pl. ha egy cég két
időpontban működött, akkor a közbülső hiányzó időpontokban is működőnek tételeztük; viszont
ha megszűnt, akkor azt követően is már csak megszűnt lehetett a státusza).
Vizsgáltuk a cégek esetleges pénzügyi zavarait is. Ehhez megkaptuk, hogy mely években indult az
egyes cégek ellen csőd- vagy felszámolási eljárás, illetve adóhatósági vagy bírósági (magánjogi)
végrehajtás.
A cégek székhelyét régiós alapon gyűjtöttük. Ahol azonban olyan információ állt rendelkezésünkre,
hogy a cég (adott évben) rendelkezett fiókteleppel más régióban is, azt is figyelembe vettük. Emiatt
a cégek között voltak olyanok, amelyek központi és konvergenciarégiós besorolást egyaránt kaptak. Külön jelöltük azt is, ha valamely cég rendelkezett külföldi fiókteleppel.
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2.2.

KÖZÖSSÉGI INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS

A közösségi innovációs felmérés (Community Innovation Survey – CIS) egyes évekre vonatkozó,
egyedi szintű adatait a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) bocsátotta a rendelkezésünkre,
kutatószobai szerződés keretében. A felmérés kétévente készül, és az általunk vizsgált adatok a
2002-2014 közötti időszakot fedték le. Technikai okok miatt a 2012-es felmérés adatait nem
tudtuk bevenni a vizsgálatba, így végül öt felvétel adatait dolgoztuk fel.

8. táblázat: A Közösségi Innovációs Felmérés adatfelvételei
Felvétel

Kérdések száma

2004-es felvétel (lefedett időszak 2002-2004)

228

2006-os felvétel (lefedett időszak 2004-2006)

398

2008-as felvétel (lefedett időszak 2006-2008)

137

2010-es felvétel (lefedett időszak 2008-2010)

318

2014-es felvétel (lefedett időszak 2012-2014)

268

A kutatószobai szerződés értelmében egyedi adatot nem hozhattunk ki a felmérésből (még anonim
adatot sem). A felvételek struktúrája az egyes években meglehetősen különböző volt, ezért azokat
egységes szerkezetbe kellett rendezni az összekapcsolás előtt.
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2.2.1.

Az egyes évek felvételei kérdéseinek egységes szerkezetbe rendezése

A különböző évi felvételek különböző kérdéseket és válaszlehetőségeket tartalmaztak, ezért először el kellett végeznünk a kérdőívek újra
kódolását. Ehhez a KSH mintaállományokat bocsátott a rendelkezésünkre.2 Az átkódolás során az ugyanarra vonatkozó/hasonló kérdéseket
címkéztük. Kialakítottunk egy egységes változólistát, amihez címkéket és a különböző évek felvételeinek változóneveit rendeltük. A legfontosabb
változók a következő panelt alkották:
9. táblázat: A különböző évek CIS felvételei változóinak átkódolása és felcímkézése
Változónév

Leírás

2004

2006

2008

2010

2014

ev

vonatkozó kérdőív éve

vonev_cis

vonev_cis

vonev

vonev

TEV

TEAOR2

2 számjegyű TEÁOR kód

szakag2_mo

szakag2_mo

d

d

gazdform

Gazdálkodási forma

gazdf

gazdf

gazdf

gazdf

ujaru

Új árut vezetett be

f2_k21s1

k2_1s1

inpdgd

k2_1s1

INPDGD

ujszolg

Új szolgáltatást vezetett be

f2_k21s2

k2_1s2

inpdsv

k2_1s2

INPDSV

ujeloallmod

Új előállítási módszert vezetett be

f3_k31s1

k3_1s1

inpspd

k3_1s1

INPSPD

ujlogisztikamod

Új logisztikai szállítási módszert vezetett be

f3_k31s2

k3_1s2

inpslg

k3_1s2

INPSLG

ujfolyamattammod

Új folyamattámogatási módszert vezetett be

f3_k31s3

k3_1s3

inpssu

k3_1s3

INPSSU

KFtev

K+F tevékenységet végez

f5_k51s1

k5_1s1

rrdin

k5_1s1

RRDIN

KFtevkiad

K+F tevékenység becsült ráfordítás (ezer Ft)

f5_k52s1

k5_2s1

k5_2s1eFt

k5_2s1

RRDINX

arbev_aktualis

Adott évi árbevétel

k11_1ev04

arbev06

arbev08eFt

arbev10

TURN14

letszam_elozo

Két évvel korábbi létszám

k11_2ev02

letszam04

emp06

letszam08

EMP12

A 2012-es felvétel adatait végül azért nem tudtuk bevenni a vizsgálatba, mivel a rendelkezésünkre bocsátott mintaállomány és a tényleges anonimizált kérdőív változó
elnevezései eltértek, ezért az összekapcsolást nem tudtuk elvégezni.
2
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Változónév

Leírás

2004

2006

2008

2010

2014

letszam_aktualis

Adott évi létszám

k11_2ev04

letszam06

emp08

letszam10

EMP14

agb

Gazdasági ág TEÁOR’2008

agb

agb

export_elozo

Két évvel korábbi export nettó árbevétele

SLO12

export_aktualis

Adott évi export nettó árbevétele

SLO14

arbev_elozo

Két évvel korábbi árbevétel

k11_1ev02

arbev04

arbev06eFt

arbev08

TURN12

osszinnovkiad

Innovációs ráfordítások összesen (ezer Ft)

f5_k52s5

k5_2s5

k5_2s5eFt

k5_2s5

RALLX

Szervezeti
szer_innov_tudas

innovációk:

új

vagy

jelentősen

javított

tudásmenedzsment-rendszerek (információ, a tudás és a
készségek jobb felhasználására vagy cseréjére a vállalaton

f10_k10s1

belül)
Szervezeti innovációk: jelentős változás a vállalkozás
szer_innov_munka

szervezetén
irányítási

belüli

munkaszervezésben,

struktúrában

például

bekövetkezett

az

változások,

f10_k10s2

orgwkp

f10_k10s3

orgexr

f10_k10s4

mktdgp

RDSG

f10_k10s5

mktpdl

MKTPDL

különböző részlegek vagy tevékenységek integrálása
Szervezeti innovációk: Új vagy jelentős változások más
szer_innov_partner

cégekkel

vagy

szövetségekkel,

állami

intézményekkel

partnerségekkel,

(például

kiszervezéssel

vagy

alvállalkozással)
mark_innov_forma

Marketing innováció: Jelentős változások egy áru vagy
szolgáltatás formatervezésében vagy csomagolásában
Marketing innováció: új vagy jelentősen megváltozott

mark_innov_modszer

értékesítési vagy terjesztési módszerek, például internetes
értékesítés,

franchise,

közvetlen

értékesítési

vagy

forgalmazási engedélyek.
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2.3.

EGYÉB ADATOK

A mérlegbeszámolók és ahhoz kapcsolódó adatok, illetve a Közösségi Innovációs felmérés
adatainak összekapcsolásán túl megkíséreltük további adatok hasznosítását. Megkaptuk a
konvergenciarégiós gazdaságfejlesztési programok projektjeinek és kedvezményezettjeinek
listáját és főbb adatait, és ezeket hozzá tudtuk kapcsolni a többi adathoz. A már lezárult projektek
esetében lehetőséget látunk a projektek növekedési szempontú hatásvizsgálatára. A GINOP
esetében azonban még nincsenek befejezett projektek, itt legfeljebb a kiválasztás vizsgálatára
szorítkozhatunk.
Rendelkezésünkre állt továbbá a hazai klaszterekre és azok tagjaira vonatkozó adattábla. Az
adattábla azonban csak pillanatnyi adatokat tartalmazott, ezért nem tudtuk hozzákapcsolni a
vállalati adatpanelhez és ezért elemzése elmaradt.
Megfogalmazott hipotéziseink

verifikálásához továbbá

szükségünk lett

volna

a

társas

vállalkozások tulajdonosi adataira, szektorális bontásban, a kereszttulajdonlások kiszűrésével,
idősorosan. Sajnos feldolgozott tulajdonosi adatok csak a vállalatok szűk körére és csak a panel
utolsó (két) évére voltak, a tulajdoni hányadokat nem rögzítette adatbázisban a regisztráció. Nem
tudtunk adatokat szerezni az állami tulajdon köréről sem. Így ezekről az adatokról és a
segítségükkel történő verifikációról le kellett mondanunk.
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3.
3.1.

VIZSGÁLATI KERET
HIPOTÉZISEK

A fogalmi keret alapján olyan 15 hipotézist alakítottunk ki, amelyek az általános hipotéziseken
túl (amelyek a potenciálisan gyorsan növekvő cégek meghatározására vonatkoztak) további
gazdaságpolitikai szempontból fontos következtetéseket hordoztak. Ezen hipotézisek (túlnyomó
többsége) a hazai és nemzetközi szakirodalomban megfogalmazott tényekre, jelenségekre
épültek és azok hazai viszonyok melletti fennállását tesztelték. Természetesen, ahogy ez egy
kutatásban elő szokott fordulni, a hipotézisek esetenként túlmutattak ezen a szűken
megfogalmazott célon.
Célkitűzésünk azonban itt nem az, hogy előre jelezzük a vállalatok jövőbeni viselkedését, a
kutatási tapasztalatok alapján erre nem vállalkozhatunk. Többeknek sikerült ugyan azonosítani a
HGC-kre inkább jellemző tulajdonságokat, ezek azonban a gyors növekedést kevesebb, mint
10%-ban magyarázták. Számos kutató szerint a növekedést alapvetően véletlen események
határozzák meg (Coad, Daunfeldt, Hölzl, Johansson, & Nightingale, 2014, p. 99). Emiatt a jövőbeni
növekedés előrejelzésére ezek a tulajdonságok nem alkalmasak (Kolar, 2014, p. 14). Mi sem azt
keressük, hogy melyek a gyors növekedés prediktorai és várható következményei, csak azt, hogy
mely körülmények és adottságok játszanak közre a gyors növekedés ugrópontjainak
kialakulásában, sikeres vagy sikertelen kihasználásában; és milyen tulajdonságokra vagy
tevékenységekre gyakorol a gyors növekedés hatást.
A hipotézisek verifikálása adatok alapján történhet. A rendelkezésünkre álló (a Hiba! A hivatkozási
forrás nem található.. fejezetben bemutatott) adatbázis sajnos három hipotézis verifikálását nem
tette

lehetővé,

ezekhez

pótlólagos,

alternatív

adatgyűjtésre

és

más

(nem-statisztikai)

módszerekre lesz szükség. Ezek a hipotézisek a cég tulajdonosi viszonyaira vonatkoztak, vagy az
ugrópont tényezőire, vagy a gyors növekedés következményeire. Mivel azonban nem sikerült a
vállalati panelt tulajdonosi adatokkal összekapcsolni (cf. 2.3 szakasz), ezek vizsgálatát későbbre
halasztottuk. Az elmaradt hipotézisek a következők voltak:
7. hipotézis:

A külföldi és magántulajdonú vállalkozások gyakrabban, a tisztán hazai és az
állami tulajdonú vállalatok ritkábban mutatnak gyors növekedést.

8. hipotézis:

Új, dinamikus tulajdonos megjelenése ugrópontot hozhat.

15. hipotézis:

A fordulópontot követően gyakran új tulajdonos lép be vagy veszi át a céget.
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A továbbiakban röviden ismertetjük a vizsgált hipotéziseket. Utalunk az elméleti háttérre,
megfogalmazzuk a nullhipotézist és az annak elvetésekor vizsgált alternatív hipotézist (vagy
hipotéziseket).

3.1.1.

1. hipotézis: A Brown-Mawson kritériumok

Az elemzés fogalmi keretének részeként kialakítottunk két olyan kritériumrendszert, amelyek
visszatekintő módon jobban közelítik a gyors növekedés tényét, mint az OECD-Eurostat
kritériumrendszer: gyorsabban, az átmeneti kiugrásokat és visszaeséseket kiszűrve tesztelik,
hogy a vállalat valóban szintemelkedéssel járó gyors növekedési perióduson ment-e át.
Kérdésünk az, hogy a valós időben alkalmazható kritériumrendszer mennyire jól közelíti a BrownMawson gyors bevétel- vagy létszámnövekedésre vonatkozó kritériumrendszerek ítéleteit.
Nullhipotézisünk, hogy a gyors növekedés OECD-Eurostat definíciója megfelel egy évi 20%-os
termelési vagy foglalkoztatási ugrásnak, jól közelíti a Brown-Mawson kritériumrendszereket. A
nullhipotézissel szemben kétoldali alternatív hipotézist fogalmazunk meg. Az egyik alternatív
hipotézisünk, hogy a közelítés nem tökéletes, jelentős az OECD-Eurostat kritériumrendszer és a
Brown-Mawson kritériumrendszerek közti eltérés: az OECD-Eurostat kritériumrendszer túlzottan
engedékeny vagy megszorító. Másik alternatív hipotézisünk pedig az, hogy az OECD-Eurostat
kritériumrendszer és a Brown-Mawson kritériumrendszerek között egyáltalán nincs összefüggés,
előbbiből nem lehet következtetni az utóbbiakra.

3.1.2.

2. hipotézis: Az átmenet hossza

Növekedési ugrópont lehetőségének kihasználása a vállalat számára kockázatos és drága
vállalkozás, az átmenet időszakában a cég termelékenysége és jövedelmezősége is csökkenhet,
kénytelen lesz felhasználni pénzügyi tartalékait és a végsőkig kiaknázni dolgozói lojalitását. A
költségek és kockázatok az átmenet hosszával nőnek (Brown & Mawson, 2013, old.: 287-288).
Logikus, hogy a vállalati menedzsment minél rövidebbre próbálja szorítani az átmenetet. Emiatt
lényeges kérdés, hogy tipikusan milyen hosszú az átmenet.
Az átmenet átlagos hossza az OECD-Eurostat kritériumok korábban jelzett torzítási lehetősége
miatt is jelentőséggel bír. Amennyiben lényegesen rövidebbek az OECD-Eurostat kritériumok
szerint becsült gyors növekedési periódusok, mint a Brown-Mawson kritériumrendszereknél, úgy
az azt valószínűsíti, hogy sok hibásan gyors növekedési szakasznak ítélt egyszeri visszaesés vagy
átmeneti fellendülés van közöttük.
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A kettős vizsgálati szempont miatt nullhipotézisünk, hogy az átmenet hossza (az ugrópont és a
fordulópont közötti idő) jellemzően egy év, és szignifikáns az eltérés az OECD-Eurostat
kritériumrendszer és az átmenet Brown-Mawson kritériumrendszerek alkalmazásával mért
hossza között (utóbbiak javára). Alternatív hipotézisünk, hogy az átmenet eléri vagy meghaladja
az OECD-Eurostat kritériumrendszer esetében is a két évet és az nem rövidebb, mint átmeneti
időszak Brown-Mawson kritériumrendszerek szerint mért hossza.

3.1.3.

3. hipotézis: A konszolidációs időszak hossza

Jóllehet (szinte) bármelyik vállalat életében bekövetkezhet gyors növekedésű szakasz (ugrás), az
általában nem tartós és legtöbbször hosszabb lassú növekedést követ. A nagyobb cégeknél sem
jellemző, hogy egy cég ugrását további gyors növekedési szakasz követné, kisebb és fiatalabb
cégek esetében pedig a kapcsolat egyenesen negatív (Daunfeldt & Halvarsson). A gyors
növekedésű cégek csoportja folyamatosan változik (Coad, Daunfeldt, Hölzl, Johansson, &
Nightingale, 2014, pp. 98-99). Ennek megfelelően nullhipotézisünk, hogy az egymást követő
gyors növekedési szakaszok ritkák, a sikeres növekedési ugrást évtizedes konszolidáció követi.
Alternatív hipotézisünk pedig az, hogy a növekedési periódusok között csak rövid idő, néhány év
telik el.

3.1.4.

4. hipotézis: A korábbi gyors növekedés faktora

A gyors növekedésre való képesség a vállalat számára külső vagy belső, de ritka és véletlen
adottság, az múlik a vállalatvezetésen, hogy kihasználja-e az adódó gyors növekedési lehetőséget
(Brown & Mawson, 2013). Ennek megfelelően nullhipotézisünk az, hogy a gyors növekedésen
átesett vállalatok esélye újabb gyors növekedésre ugyanakkora, mint bármely vállalaté. A
nullhipotézissel szemben kétoldali alternatív hipotézissel élünk. Az egyik alternatív hipotézisünk,
hogy a gyors növekedésen átesett vállalatok esélye újabb gyors növekedésre nagyobb, mint
bármely vállalaté. Ez azon a gondolatmeneten alapul, hogy a vállalat adottságai és lehetőségei
különbözőek, vannak „jobb” és „rosszabb” vállalatok, és a „jobb” vállalatok többször kerülnek
gyors növekedési helyzetbe és azokat nagyobb valószínűséggel használják ki. A másik alternatív
hipotézis szintén feltételezi, hogy vannak „jobb” és „rosszabb” vállalatok, de a vállalati vezetésnek
csak annyi döntési szabadsága van, hogy kihasználja-e a gyors növekedési esélyt. Ha úgy dönt,
hogy igen, akkor évtizedes időtávra elveti újabb gyors növekedés esélyét, és minden erejét a gyors
növekedés menedzselésére és a konszolidációra összpontosítja.
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3.1.5.

5. hipotézis: Pénzügyi zavarok

Az átmenet során, vagy a fordulópontot követően is kiderülhet, hogy az átmenet sikertelen. Ha
nem tudott a cég elegendő átmeneti erőforrást biztosítani az átmenet idejére, vagy nem volt
sikeres az elegendő tartós és megfelelő minőségű (pénzügyi, humán vagy technológiai) többleterőforrás bevonása, a cég csődhelyzetbe kerülhet, el is bukhat vagy ellenséges felvásárlás
célpontjává válhat. A bukás kockázata jelentős, a gyorsan növekvő vagy azt megkísérlő vállalatok
között számos sikertelen kísérletre van példa (Brown &

Mawson, 2013, old.: 286).

Nullhipotézisünk, hogy a gyors növekedést gyakran (a gyors növekedési ugrópontokat ki nem
használó cégeknél gyakrabban) követi jelentős (átmeneti vagy végzetes) problémahelyzet.
Alternatív hipotézisünk pedig az, hogy a gyors növekedést követően problémahelyzet
bekövetkezte nem nagyobb, mint általában.

3.1.6.

6. hipotézis: Korfaktor

Birch gazellákkal kapcsolatos eredeti állítása az volt, hogy az amerikai gazdaságban az új
munkahelyek aránytalanul nagy részét a fiatal kis- és középvállalatok hozzák létre. Talán a
legtöbbet vizsgált állítás, miszerint a gyorsan növekvő vállalatok tipikusan fiatal vállalatok. Ezt a
korábban általánosan elfogadott (Henrekson & Johansson, 2010, p. 229) és döntéshozók által is
osztott (Kolar, 2014, p. 5) állítást számos tényező árnyalja. Az amerikai HGC-k átlagosan 25
évesek, Európában is többségben vannak a tíz évnél idősebb vállalatok, és az újonnan alapított
cégek között nagyon ritka a gyors növekedés. A vállalattulajdonosok életkora is többnyire
meghaladja a 40 évet. Úgy tűnik, hogy a gyors növekedéshez szükséges a hosszabb vállalatvezetői és szervezeti tapasztalat (Brown, Mawson, & Mason, 217, pp. 420-421).
Nullhipotézisünk Birch eredeti hipotézisének megfelelően az, hogy a vállalat életkora fordított
kapcsolatban áll gyors növekedésével, minél megállapodottabb, érettebb egy vállalat, annál
kisebb az esélye annak, hogy a vállalat szintet próbál lépni, gyors növekedési „kalandba”
bocsátkozik.
A nullhipotézissel szemben két ellenhipotézist fogalmazunk meg. Az egyik alternatív hipotézis
az, hogy a vállalat kora nincs semmilyen viszonyban a gyors növekedés valószínűségével. A másik
alternatív hipotézis viszont a nullhipotézis gondolatmenetének elfogadásán túl figyelembe veszi
azt is, hogy a gyors növekedési lehetőség észleléséhez és kihasználásához szükség van
viszonylag tapasztalt vállalati menedzsmentre, ezért szükséges hozzá a vállalati érettség egy
minimális szintje. Ezért második alternatív hipotézisünk az, hogy bár az érett vállalatoknak kisebb
az esélye a gyors növekedésre, mint a gazelláknak, ez az összefüggés nem lineáris, a fiatal
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vállalkozások esélye nem annyival nagyobb a gyors növekedésre, mint amennyivel kisebb az
érettebb vállalatoké. Két ellenhipotézisünk nem fedi le a nullhipotézissel le nem fedett teret,
lehetségesek további ellenhipotézisek is, ám úgy gondoljuk, hogy a további nullhipotézisek
szembe mennek a közgazdasági feltevéseinkkel és inkább helytelen modellválasztást, mintsem
realitást tükröznek, és ezért ezeket a modelleket elvetjük.

3.1.7.

9. hipotézis: Innovációs faktor

Az innovatív vállalatok – Magyarországon és másutt is – gyakran termelékenyebbek, mint nem
innovatív társaik (Halpern & Muraközy, 2010), és a gyors növekedésű vállalatok számára az
innováció fontosabbnak tűnik, mint általában (Kolar, 2014, p. 14). A vállalati ugrópontok
kialakulásának belső tényezői között elsősorban innovációs tényezőket szokás felsorolni,
leginkább új, belső fejlesztésű vagy vásárolt termék vagy szolgáltatás bevezetését (termékinnováció) (Brown & Mawson, 2013, old.: 285). Ennek megfelelően nullhipotézisünk, hogy gyors
növekedés alatt vagy az azt közvetlenül megelőző vagy követő időszakban az átlagosnál és/vagy
a szokásosnál élénkebb a vállalat innovációs aktivitása. Alternatív hipotézisünk, hogy a gyors
növekedés alatt vagy az azt közvetlenül megelőző vagy követő időszakban az átlagosnál nem
élénkebb a vállalat innovációs aktivitása.

3.1.8.

10. hipotézis: Kutatás-fejlesztési faktor

Az innováció fontosságából (cf. 9. hipotézis) nem következik, hogy a gyors növekedés feltétele
lenne a vállalati K+F tevékenység. A gyors növekedésű vállalatok kutatás-fejlesztési tevékenysége
talán nagyobb arányú, mint általában a cégek esetében, de a kép távolról sem egyértelmű (Moreno
& Coad, 2015). Vásárolt innovációs tudás ugyanolyan hatékonyan tudja szolgálni a gyors
növekedést. A gyors növekedésű innovatív vállalatok vásárolt tudásellátását a legritkább esetben
jelentik az egyetemek, sokkal inkább a beszállítók, vásárlók és végfelhasználók generálják azt. A
gyors növekedést mutató spin-off cégek között is ritkák az egyetemi eredetűek, sokkal
gyakoribb, hogy nagyvállalatokból válnak le (Brown, Mawson, & Mason, 217, pp. 423-424).
Nullhipotézisünk a szokásos gazdaságpolitikai feltételezéssel (Kolar, 2014) élve az, hogy a gyors
növekedés alatt vagy az azt közvetlenül megelőző időszakban az átlagosnál és/vagy a
szokásosnál élénkebb a vállalat kutatás-fejlesztési aktivitása. Alternatív hipotézisünk pedig az,
hogy gyors növekedés alatt vagy az azt közvetlenül megelőző időszakban az átlagosnál nem
élénkebb a vállalat kutatás-fejlesztési aktivitása.
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3.1.9.

11. hipotézis: Kutatás-fejlesztés

Függetlenül attól, hogy a gyors növekedésnek mennyire feltétele a kutatás-fejlesztési
tevékenység, az innovatív vállalatok K+F-költése arányos az értékesítés volumenével, és a gyors
növekedésű vállalatok megnövekedő bevétele lehetővé teszi a nagyobb kutatás-fejlesztési
ráfordítást (Coad & Rao, 2010). Ennek alapján fogalmaztuk meg azt a nullhipotézist, hogy a gyors
növekedést követően megnő a gyorsan növekvő vállalat kutatás-fejlesztési aktivitása. Alternatív
hipotézisünk pedig az, hogy ez nem történik meg, a gyors növekedést követő időszakban nem
nő meg a vállalat kutatás-fejlesztési aktivitása.

3.1.10.

12. hipotézis: Nemzetköziesedés faktora

Az ugrópontok kialakulásának belső tényezői között elsősorban innovációs tényezőket szokás
felsorolni, a termék-innováció mellett a vállalat kilépését vagy átlépését új piacokra (marketing
innováció). Utóbbiak közül a nemzetköziesedés tűnik a legfontosabbnak (Du, Gong, & Temouri,
2013, pp. 30-31), nem is csupán az export, sokkal inkább a teljes tevékenység kiterjesztése
(bekapcsolódás

nemzetközi

hálózatokba,

termelés

földrajzi

diverzifikációja

stb.).

Nullhipotézisünk az, hogy a kilépés exportpiacokra és az exporttevékenység felfutása gyors
növekedést tesz lehetővé. Ezzel szemben alternatív hipotézisünk szerint a gyors növekedés előtt
és alatt nem tapasztalható az exporttevékenység valószínűségének vagy intenzitásának a
növekedése, a gyors növekedés ezekkel nem függ össze.

3.1.11.

13. hipotézis: Hiteligény

Akármilyen gyors vagy fokozatos is az átmenet, előbb-utóbb eléri a cég a fordulópontot, amikor
már új módon és volumenek mellett, az új piacokon és szabályok között kell termelékenyen
működnie. Lehet, hogy a fordulópontot követően egy ideig még gyorsan növekszik a cég, lehet,
hogy stabilizálódik a magasabb szint, de a vállalat mindenképpen új növekedési pályára áll. Ennek
az új pályának megvannak a maga többletkövetelményei, a termelés növekedése megköveteli a
tárgyi eszközök és a forgótőke növelését. Mivel a különböző kockázatitőke-finanszírozások
általában kezdő vállalkozásoknál és egyes „mérföldkövek” mentén biztosítják az átmeneti
tőkejuttatást, és gyakran a high-tech ágazatokra összpontosítanak, szükséges (különösen a
„mérföldkövek” közelében és a gyors növekedésű vállalatok többségét adó low-tech ágazatokban
működő érettebb cégeknél) a jelentősebb hitelforrásokhoz való hozzájutás is. Joggal
feltételezhetjük, hogy a tőkeigény az átmenet során kielégíthető kizárólag kölcsöntőkéből
(hitelből), ezért nullhipotézisünk, hogy az átmenet során megnő az idegen forrás bevonása.
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Alternatív hipotézisünk szerint az átmenetet a cég saját tartalékaiból finanszírozza, az idegen
forrás bevonása az átmeneti szakaszban nem nagyobb, mint általában.

3.1.12.

14. hipotézis: Tőkeigény

A tárgyi eszközök és a forgótőke növelésének középtávon feltétele a tőkebázis megfelelő
növelése. A jelentősebb tőkeigény legfeljebb az átmenet során elégíthető ki kizárólag
kölcsöntőkéből (hitelből), azt követően (a tőkeáttétel növekedése következtében megugró
kockázati felárak elkerülése érdekében, Milken-összefüggés) szükségessé válik friss sajáttőke
bevonása.

Nullhipotézisünk,

hogy

a

fordulópontot

követően

a

működési

pénzáramon

(eredményágon) generált növekedésen túl is megnő a saját forrás. Alternatív hipotézisünk szerint
viszont a saját forrás a működési pénzáramon túlmenő növekedése nem nagyobb vagy gyakoribb,
mint általában.

3.2.
3.2.1.

A MODELL EGYENLETEI
Kritériumok együttmozgása

Az OECD-Eurostat kritériumok a tényleges (Brown-Mawson kritériumrendszerekkel mért) gyors
növekedés jelzésére vonatkozó erejét olyan kétértékű (bináris) választásként modelleztük,
amelyben a függő változók a gyors növekedés Brown-Mawson kritériumok szerinti bekövetkezése
vagy elmaradása; a magyarázó változók között a gyors növekedés OECD-Eurostat kritériumok
szerinti bekövetkezése vagy elmaradása és további változók szerepelnek. Ez utóbbiak között
vállalat-specifikus, a vállalati méretet és jövedelmezőséget jellemző változók (árbevétel,
eredmény, mérlegfőösszeg logaritmusa); a makrogazdasági környezetet (a 2009 és 2012 közötti,
visszaesésekkel tarkított stagnálást válságként különböztettük meg a periódus többi évétől)
jellemző változó szerepelt. Szerepeltettünk továbbá a magyarázó változók között egy olyan
indikátort is, ami az adott vállalat esetén azt jelenítette meg, hogy az az adott évben közép- vagy
kisvállalkozásnak

minősült

volna,

tehát

beletartozott

volna

az

IFKA

szűkebben

vett

célcsoportjába. A választás kapcsoló függvénye (tehát a magyarázó változók lineáris kombinációja
és a függő változó mint valószínűség közötti kapcsolat) inverz normális sűrűségfüggvény volt,
tehát azt probit egyenlettel modelleztük.
A becslést végrehajtottuk mindkét Brown-Mawson kritériumrendszer, tehát a Brown-Mawson
gyors bevételnövekedés és a Brown-Mawson gyors létszámnövekedés szerint is. A választott
becslési eljárásban kénytelenek voltunk alternatív módon eljárni, a tágabb adathalmazon, a
kiegyensúlyozatlan panel minden elemén becsült pooled modell mellett kiegyensúlyozott panelen
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megbecsültük az egyedi fixhatásokat tartalmazó modellt is (évek szerinti fixhatások helyett a
válságos évek megkülönböztetésével specifikáltuk az egyenletet).

3.2.2.

Gyors növekedési periódus hossza

Az átmenet hosszának becsléséhez olyan túlélési függvényt becsültünk, amelyben a függő változó
a

(mindhárom

kritériumrendszer

szerinti)

gyors

növekedés

átmenetének

a

hosszára

rendelkezésre álló cenzúrázott (osztályközös, tehát években mért) adat. Azon vállalatok esetében,
amelyek az időszak végén éppen gyorsan növekedtek, azt feltételeztük, hogy az átmenet nem
feltétlenül zárult le, az tovább is tarthat. A magyarázó változók között a növekedés gyorsasága,
vállalat-specifikus, a vállalati méretet és jövedelmezőséget jellemző változók (árbevétel,
eredmény, mérlegfőösszeg logaritmusa); a makrogazdasági környezetet (a 2009 és 2012 közötti,
visszaesésekkel tarkított stagnálást válságként különböztettük meg a periódus többi évétől)
jellemző változó, továbbá egy olyan indikátor szerepelt, ami az adott vállalat esetén azt jelenítette
meg, hogy a gyorsan növekvő vállalat az adott évben közép- vagy kisvállalkozásnak minősült
volna, tehát beletartozott volna az IFKA szűkebben vett célcsoportjába. Az összefüggés
emlékezet-nélküliségét (tehát azt, hogy az átmenet hossza véletlen és független növekmények
egymásutánjának az eredménye) kihasználva exponenciális eloszlás feltételezésével becsültük.

3.2.3.

Gyors növekedési periódusok között eltelt idő

A két gyors növekedési periódus közötti konszolidációs időszak hosszának becsléséhez olyan
túlélési függvényt becsültünk, amelyben a függő változó a (mindhárom kritériumrendszer
szerinti) gyors növekedést megelőző időszak hosszára rendelkezésre álló cenzúrázott
(osztályközös, tehát években mért) adat. Azon vállalatok esetében, amelyek az időszak végén
nem növekedtek gyorsan, azt feltételeztük, hogy a gyors növekedésig eltelt konszolidációs
időszak még tart. A magyarázó változók között az esetleges korábbi gyors növekedés hossza,
vállalat-specifikus, a vállalati méretet és jövedelmezőséget jellemző változók (árbevétel,
eredmény, mérlegfőösszeg logaritmusa); a makrogazdasági környezetet (a 2009 és 2012 közötti,
visszaesésekkel tarkított stagnálást válságként különböztettük meg a periódus többi évétől)
jellemző változó, továbbá egy olyan indikátor szerepelt, ami az adott vállalat esetén azt jelenítette
meg, hogy a gyorsan növekvő vállalat az adott évben közép- vagy kisvállalkozásnak minősült
volna, tehát beletartozott volna az IFKA szűkebben vett célcsoportjába. Az összefüggés
emlékezet-nélküliségét (tehát azt, hogy a gyors növekedés bekövetkezésének időpontja véletlen)
kihasználva exponenciális eloszlás feltételezésével becsültük.
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3.2.4.

Gyors növekedési periódusok ismétlődése

A gyors növekedés bekövetkeztének korábbi gyors növekedéssel való összefüggését olyan
kétértékű (bináris) választásként modelleztük, amelyben a függő változók a gyors növekedés
bekövetkezése vagy elmaradása, a magyarázó változók között az esetleges korábbi gyors
növekedés és további kontrollváltozók szerepelnek. Ez utóbbiak között vállalat-specifikus, a
vállalati méretet és jövedelmezőséget jellemző változók (árbevétel, eredmény, mérlegfőösszeg
logaritmusa); a makrogazdasági környezetet (a 2009 és 2012 közötti, visszaesésekkel tarkított
stagnálást válságként különböztettük meg a periódus többi évétől) jellemző változó szerepelt.
Szerepeltettünk továbbá a magyarázó változók között egy olyan indikátort is, ami az adott vállalat
esetén azt jelenítette meg, hogy az az adott évben közép- vagy kisvállalkozásnak minősült volna,
tehát beletartozott volna az IFKA szűkebben vett célcsoportjába. A választást probit egyenlettel
modelleztük.
A becslést végrehajtottuk mindhárom, tehát az OECD-Eurostat, a Brown-Mawson gyors bevételnövekedés és a Brown-Mawson gyors létszámnövekedés szerint is. Becsültünk továbbá olyan
egyenleteket is, amelyekben a Brown-Mawson gyors növekedés bekövetkeztét a korábbi OECDEurostat kritérium szerinti gyors növekedéssel próbáltuk előre jelezni. A választott becslési
eljárásban kénytelenek voltunk alternatív módon eljárni, a tágabb adathalmazon, a kiegyensúlyozatlan panel minden elemén becsült pooled modell mellett kiegyensúlyozott panelen megbecsültük az egyedi fixhatásokat tartalmazó modellt is (évek szerinti fixhatások helyett a válságos
évek megkülönböztetésével specifikáltuk az egyenletet).

3.2.5.

Gyors növekedés és a vállalat kora

A gyors növekedés bekövetkeztének a vállalat korával való összefüggését olyan kétértékű (bináris)
választásként modelleztük, amelyben a függő változók a gyors növekedés bekövetkezése vagy
elmaradása, a magyarázó változók között a vállalat korára (az adott évben) vonatkozó indikátorok
(fiatal gazella, vagy érett, legalább tíz éve működő vállalat) és további változók szerepelnek. Ez
utóbbiak között vállalat-specifikus, a vállalati méretet és jövedelmezőséget jellemző változók
(árbevétel, eredmény, mérlegfőösszeg logaritmusa); a makrogazdasági környezetet (a 2009 és
2012 közötti, visszaesésekkel tarkított stagnálást válságként különböztettük meg a periódus
többi évétől) jellemző változó szerepelt. Szerepeltettünk továbbá a magyarázó változók között
egy olyan indikátort is, ami az adott vállalat esetén azt jelenítette meg, hogy az az adott évben
közép- vagy kisvállalkozásnak minősült volna, tehát beletartozott volna az IFKA szűkebben vett
célcsoportjába. A választást probit egyenlettel modelleztük.
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A becslést végrehajtottuk mindhárom, tehát az OECD-Eurostat, a Brown-Mawson gyors
bevételnövekedés és a Brown-Mawson gyors létszámnövekedés szerint is. A választott becslési
eljárásban

kénytelenek

voltunk

alternatív

módon

eljárni,

a

tágabb

adathalmazon,

a

kiegyensúlyozatlan panel minden elemén becsült pooled modell mellett kiegyensúlyozott panelen
megbecsültük az egyedi fixhatásokat tartalmazó modellt is (évek szerinti fixhatások helyett a
válságos évek megkülönböztetésével specifikáltuk az egyenletet).

3.2.6.

A gyors növekedés következtében előálló pénzügyi zavar

A gyors növekedés bekövetkeztének a vállalat pénzügyi stabilitására gyakorolt hatását olyan
kétértékű (bináris) választásként modellezzük, amelyben a függő változók a pénzügyi zavar
különféle formáinak előfordulása (együttesen vagy külön-külön), a magyarázó változók között a
gyors növekedés (mindhárom kritériumrendszer szerinti) bekövetkezése vagy elmaradása és
további változók szerepelnek. Ez utóbbiak között szerepelt egy a makrogazdasági környezetet (a
2009 és 2012 közötti, visszaesésekkel tarkított stagnálást válságként különböztettük meg a
periódus többi évétől) jellemző változó, továbbá egy olyan indikátor, ami az adott vállalat esetén
azt jelenítette meg, hogy az az adott évben közép- vagy kisvállalkozásnak minősült volna, tehát
beletartozott volna az IFKA szűkebben vett célcsoportjába. A választást probit egyenlettel
modelleztük.
A becslést végrehajtottuk a pénzügyi zavar különféle formáira (2.1.4) külön-külön és együttesen
is. A választott becslési eljárásban kénytelenek voltunk alternatív módon eljárni, a tágabb
adathalmazon, a kiegyensúlyozatlan panel minden elemén becsült pooled modell mellett
kiegyensúlyozott panelen megbecsültük az egyedi fixhatásokat tartalmazó modellt is (évek
szerinti fixhatások helyett a válságos évek megkülönböztetésével specifikáltuk az egyenletet).

3.2.7.

Innováció és kutatás-fejlesztés

A gyors növekedés a vállalat innovációs és kutatás-fejlesztési ráfordításaival való összefüggését
olyan kétértékű (bináris) választásként modellezzük, amelyben a függő változók a gyors
növekedés bekövetkezése vagy elmaradása, a magyarázó változók között a kutatás-fejlesztési és
az innovációs ráfordítások, a közelmúlt innovációs és kutatás-fejlesztési tevékenységének ténye
és további változók szerepelnek. Ez utóbbiak között vállalat-specifikus, a vállalati méretet és
jövedelmezőséget

jellemző

változók

(árbevétel,

saját

tőke,

eredmény,

mérlegfőösszeg)

szerepeltek, továbbá egy olyan indikátor, ami az adott vállalat esetén azt jelenítette meg, hogy az
az adott évben közép- vagy kisvállalkozásnak minősült volna, tehát beletartozott volna az IFKA
szűkebben vett célcsoportjába. A vállalati növekedéselmélet eredményeire támaszkodva a
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ráfordítások logaritmusait tekintettük magyarázó változóknak, feltételezve az egyenletben
szereplő véletlen változók lognormális eloszlását. A becslést végrehajtottuk mindhárom, tehát az
OECD-Eurostat,

a

Brown-Mawson

gyors

bevételnövekedés

és

a

Brown-Mawson

gyors

létszámnövekedés szerint is. A választást szimultán rendszerként modelleztük, lineárisan
közelítve a bináris választást.
A kutatás-fejlesztési és innovációs ráfordítások magyarázó változóként történő szerepeltetése
drasztikusan, nagyságrenddel lecsökkentette a becslésnél figyelembe vehető adatpontok számát.
Az ezen a szűkebb alaphalmazon végzett becslés szelekciós torzítást tartalmazott, aminek
mértékére, illetve kiszűrésére heckit modellt alkalmaztunk. Utóbbi alapja az innovációs kiadások
nagyságának explicit modellezése és egy olyan probit szelekciós egyenlet volt, amivel azt
modelleztük, hogy mikor végez egy vállalat innovációs tevékenységet. Az innovációs kiadások
becslésénél a magyarázó változók között a kutatás-fejlesztési és az innovációs ráfordítások, a
közelmúlt innovációs és kutatás-fejlesztési tevékenységének ténye és további változók
szerepeltek. Ez utóbbiak között vállalat-specifikus, a vállalati méretet és jövedelmezőséget
jellemző változók (árbevétel, saját tőke, eredmény, mérlegfőösszeg) szerepeltek, továbbá egy
olyan indikátor, ami az adott vállalat esetén azt jelenítette meg, hogy az az adott évben középvagy kisvállalkozásnak minősült volna, tehát beletartozott volna az IFKA szűkebben vett
célcsoportjába.

A

vállalati

növekedéselmélet

eredményeire

támaszkodva

a

ráfordítások

logaritmusait tekintettük magyarázó változóknak, feltételezve az egyenletben szereplő véletlen
változók lognormális eloszlását. A szelekciós egyenletnél a függő változó az innovációs
ráfordítások ténye (nem a mértéke, hanem egy 0-1 értékű változó) volt. A magyarázó változók
között az utolsó három évben végzett innovációs tevékenységek ténye, és vállalat-specifikus, a
vállalati méretet és stabilitást jellemző változók (saját tőke, pénzügyi zavarjellemző változó
szerepelt. A heckit modellből becsült inverz Mill hányadosokat azután a szimultán lineáris
egyenletrendszer egyenleteiben hozzáadtuk a magyarázó változókhoz.

3.2.8.

A gyors növekedés hatása a vállalati kutatás-fejlesztésre

A gyors növekedés bekövetkeztének a vállalat kutatás-fejlesztési ráfordításaira gyakorolt hatását
olyan lineáris összefüggésként modellezzük, amelyben a függő változó a kutatás-fejlesztési
kiadások nagysága, a magyarázó változók között a korábbi gyors növekedés (mindhárom
kritériumrendszer szerinti) bekövetkezése vagy elmaradása és vállalat-specifikus, a vállalati
méretet jellemző változók (árbevétel, saját tőke) szerepeltek. A vállalati növekedéselmélet
eredményeire támaszkodva a kutatás-fejlesztési ráfordítások, a bevétel és a saját tőke
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logaritmusait tekintettük magyarázó változóknak, feltételezve az egyenletben szereplő véletlen
változók lognormális eloszlását. A hatást lineáris regressziós egyenlettel modelleztük.
A kutatás-fejlesztési ráfordítások magyarázó változóként történő szerepeltetése drasztikusan,
nagyságrenddel lecsökkentette a becslésnél figyelembe vehető adatpontok számát. Az ezen a
szűkebb alaphalmazon végzett becslés szelekciós torzítást tartalmazott, aminek mértékére,
illetve kiszűrésére heckit modellt alkalmaztunk. Utóbbi alapja egy olyan probit szelekciós egyenlet
volt, amivel azt modelleztük, hogy mikor végez egy vállalat kutatás-fejlesztési tevékenységet.
Ennél a szelekciós egyenletnél a függő változó a kutatás-fejlesztési ráfordítások ténye (nem a
mértéke, hanem egy 0-1 értékű változó) volt. A magyarázó változók között vállalat-specifikus, a
vállalati méretet jellemző változó (saját tőke) és az esetleges pénzügyi zavar ténye szerepelt. A
torzítást heckit modellel szűrtük.

3.2.9.

Exporttevékenység és nemzetköziesedés

A gyors növekedés bekövetkeztének a vállalat nemzetköziesedésével való összefüggését olyan
kétértékű (bináris) választásként modelleztük, amelyben a függő változók a gyors növekedés
bekövetkezése vagy elmaradása, a magyarázó változók között az export árbevétele, külföldi
fióktelep léte és egy olyan indikátor szerepelt, ami az adott vállalat esetén azt jelenítette meg,
hogy az az adott évben közép- vagy kisvállalkozásnak minősült volna, tehát beletartozott volna
az IFKA szűkebben vett célcsoportjába. Az export árbevétel logaritmusát tekintettük magyarázó
változónak, feltételezve az egyenletben szereplő véletlen változók lognormális eloszlását. A
választást probit egyenlettel modelleztük.
Az export magyarázó változóként történő szerepeltetése drasztikusan, nagyságrenddel
lecsökkentette a becslésnél figyelembe vehető adatpontok számát. Az ezen a szűkebb
alaphalmazon végzett becslés szelekciós torzítást tartalmazott, aminek mértékére, illetve
kiszűrésére heckit modellt alkalmaztunk. Utóbbi alapja egy olyan probit szelekciós egyenlet volt,
amivel azt modelleztük, hogy mikor végez egy vállalat exporttevékenységet. Ennél a szelekciós
egyenletnél a függő változó az exporttevékenység ténye (nem a mértéke, hanem egy 0-1 értékű
változó) volt. A magyarázó változók között vállalat-specifikus, a vállalati méretet és
jövedelmezőséget jellemző változók (árbevétel, eredmény, mérlegfőösszeg); a tevékenység
irányát (feldolgozóipar), és a makrogazdasági környezetet (a 2009 és 2012 közötti,
visszaesésekkel tarkított stagnálást válságként különböztettük meg a periódus többi évétől)
jellemző változó szerepelt. A heckit modellből becsült inverz Mill hányadosokat azután az alap
probit egyenletben hozzáadtuk a magyarázó változókhoz.

Oldal: 39 | 114

IFKA | Gyors növekedésű vállalatok - speciális hipotézisek tesztelése

A becslést végrehajtottuk mindhárom, tehát az OECD-Eurostat, a Brown-Mawson gyors
bevételnövekedés és a Brown-Mawson gyors létszámnövekedés szerint is. A választott becslési
eljárásban

kénytelenek

voltunk

alternatív

módon

eljárni,

a

tágabb

adathalmazon,

a

kiegyensúlyozatlan panel minden elemén becsült pooled modell mellett kiegyensúlyozott panelen
megbecsültük az egyedi fixhatásokat tartalmazó modellt is (évek szerinti fixhatások helyett a
válságos évek megkülönböztetésével specifikáltuk az egyenletet).

3.2.10.

Idegenforrás-szükséglet

A gyors növekedés bekövetkeztének a vállalat idegen forrásaira gyakorolt hatását olyan
loglineáris összefüggésként modellezzük, amelyben a függő változó az idegen forrás
logaritmusa, feltételezve az egyenletben szereplő véletlen változók lognormális eloszlását. A
magyarázó változók között a gyors növekedés (mindhárom kritériumrendszer szerinti)
bekövetkezése vagy elmaradása és további változók szerepelnek. Ez utóbbiak között voltak
vállalat-specifikus, a vállalati méretet és jövedelmezőséget jellemző flow változók (árbevétel,
eredmény logaritmusa); egy a makrogazdasági környezetet (a 2009 és 2012 közötti,
visszaesésekkel tarkított stagnálást válságként különböztettük meg a periódus többi évétől)
jellemző változó; továbbá egy olyan indikátor, ami az adott vállalat esetén azt jelenítette meg,
hogy az az adott évben közép- vagy kisvállalkozásnak minősült volna, tehát beletartozott volna
az IFKA szűkebben vett célcsoportjába. Az összefüggést lineáris regressziós egyenlettel
modelleztük.
A becslést végrehajtottuk mindhárom, tehát az OECD-Eurostat, a Brown-Mawson gyors
bevételnövekedés és a Brown-Mawson gyors létszámnövekedés szerint is. A választott becslési
eljárásban

kénytelenek

voltunk

alternatív

módon

eljárni,

a

tágabb

adathalmazon,

a

kiegyensúlyozatlan panel minden elemén becsült pooled modell mellett kiegyensúlyozott panelen
megbecsültük az egyedi fixhatásokat tartalmazó modellt is (évek szerinti fixhatások helyett a
válságos évek megkülönböztetésével specifikáltuk az egyenletet).

3.2.11.

Sajáttőke-szükséglet

A gyors növekedés bekövetkeztének a vállalat tőkeszükségletére gyakorolt hatását olyan
loglineáris összefüggésként modellezzük, amelyben a függő változó a saját tőke logaritmusa,
feltételezve az egyenletben szereplő véletlen változók lognormális eloszlását. A magyarázó
változók között a korábbi gyors növekedés (mindhárom kritériumrendszer szerinti) és további
változók szerepelnek. Ez utóbbiak között voltak vállalat-specifikus, a vállalati méretet és
jövedelmezőséget

jellemző

flow

változók

(árbevétel,

eredmény

logaritmusa);

egy

a
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makrogazdasági környezetet (a 2009 és 2012 közötti, visszaesésekkel tarkított stagnálást
válságként különböztettük meg a periódus többi évétől) jellemző változó; továbbá egy olyan
indikátor, ami az adott vállalat esetén azt jelenítette meg, hogy az az adott évben közép- vagy
kisvállalkozásnak

minősült

volna,

tehát

beletartozott

volna

az

IFKA

szűkebben

vett

célcsoportjába. Az összefüggést lineáris regressziós egyenlettel modelleztük.
A becslést végrehajtottuk mindhárom, tehát az OECD-Eurostat, a Brown-Mawson gyors
bevételnövekedés és a Brown-Mawson gyors létszámnövekedés szerint is. A választott becslési
eljárásban

kénytelenek

voltunk

alternatív

módon

eljárni,

a

tágabb

adathalmazon,

a

kiegyensúlyozatlan panel minden elemén becsült pooled modell mellett kiegyensúlyozott panelen
megbecsültük az egyedi fixhatásokat tartalmazó modellt is (évek szerinti fixhatások helyett a
válságos évek megkülönböztetésével specifikáltuk az egyenletet).

3.2.12.

Az identifikáció korlátai

A modell egyenleteit közös adatbázison, egymással összefüggésben; vagy olyan egymásutánban
kellett volna identifikálni, ahol az egyes közbülső (szimultán) változókat azok regresszoraival
helyettesítjük (redukált forma becslése). Ellenkező esetben kockáztatjuk, hogy az identifikáció
torzításokat tartalmaz. Esetünkben azonban a modell együttes becslését számos ok nem tette
lehetővé.
i.

A kiegyensúlyozatlan panelt olyan kiegyensúlyozott panelre kellett volna leszűkíteni, ami
az információk (adatpontok) jóval több, mint felének elvesztését jelentette volna, mivel
egyes alkalmazott eljárások megkövetelték volna a kiegyensúlyozott panelt. Ez a leszűkítés maga is ismeretlen mértékű és irányú torzításokat vitt volna a becslésbe. Részlegesen,
az egyes egyenletek részben eltérő adathalmazon, eltérő modellel történő becslésének
összevetésével próbáltunk esetenként megbízhatóbb következtetéseket levonni.

ii.

A rendelkezésünkre álló szűk idő miatt azért sem tudtuk a modelleket integráltan
becsülni, mert a Közösségi Innovációs Felmérés adatai csak zárt kutatószobában váltak
elérhetővé. Be kellett volna vinni a kutatószobába és csatolni kellett volna minden adatot,
hogy azután ott újrabecsülhessük az egyenleteket. Az eredmények kivitelének időigénye
ezt a feladatot reménytelenné tette.

iii.

Az egyes egyenletek identifikációjához eltérő modelleket kellett definiálni és eltérő becslő
eljárásokat kellett alkalmazni. Ezen eljárások sem elméleti, sem implementációs oldalról
nincsenek maradéktalanul felkészítve integrációra. Együttes alkalmazásuk az egyes
becslési feladatok számításigényét is reménytelen méretűre növelte volna. Az alkalmazott
eljárások továbbfejlesztésére pedig nem volt erőforrásunk, azok közül az eljárások közül
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kellett választani, amelyek a rendelkezésünkre álltak3 (cf. 3.3.1, 3.3.2 fejezetek). Emiatt
pl. az innovációs kiadások hatásának becslésénél figyelembe vettük az önszelekciót és az
innovációs kiadások és a gyors növekedés szimultán egymásra hatását, emiatt azonban
kénytelenek voltunk a bináris döntést (probit) kapcsoló függvény nélkül, lineárisan
modellezni.

3.3.

BECSLÉSI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK

Az adatkezelési háttérfeladatok a különböző (pontosvesszővel elválasztott szövegfájl: .csv vagy
.txt; vagy MS-Excel: .xlsx) formátumú alapadatok átvételét, összeillesztését, szükség szerinti
tisztítását és összeillesztését, továbbá a különböző feladatokhoz szükséges adattáblák az így
kialakított elemzési adatbázisból történő átadását jelentették. Az adatkezelés eszköze a Microsoft
Office

adatkezelője,

a

Microsoft

Access

2013,

a

Microsoft

SQL

adatbázismotorjának

egyszerűsített, áttekinthető grafikus kezelőfelületű változata volt. Az MS Access méretkorlátait (2
GB maximális adatfájl) az adatbázis több részre bontásával és kereszthivatkozásokkal kerültük
meg.
A becslési feladatok többségét R project 3.5 használatával oldottuk meg. Az R projekt (R
Development Core Team, 2018) egy olyan – egyebek között statisztikai célú – környezet, amit
általában a statisztikai eljárások kidolgozói bővítenek, és a projekt közös felhasználói felületén
(CRAN R-project.org) keresztül csomagokban bocsátanak a felhasználók rendelkezésére. A közös
S nyelven és általános célú (adatkezelési, adatmanipulációs stb.) eszközökön túl szükség volt a
Microsoft adatbázis elérésére. Ezt ODBC-n keresztül biztosítottuk, az R-projekt RODBC
csomagjával (Ripley & Lapsley, 2017). A következőkben – egyebeken túl – néhány olyan csomagra
is hivatkozunk, amelyeket a becslésekhez az alapcsomagon túlmenően használtunk.

3.3.1.

R-projekt csomagok

A kiegyensúlyozatlan panel elvileg módot adott arra, hogy becsléseinkből kiszűrjük a vállalatok
közti nem-megfigyelt különbségeket. Ez a megközelítés azt feltételezi, hogy a vállalatok
közvetlenül nem megfigyelhető és időben nem változó különbségei (mint pl. a hajlam a gyors
növekedésre, a menedzsment ügyessége és tapasztalata, a tulajdonosok hozamelvárásai stb.)

Így pl. hiába találtunk meg egy fixhatásos panelmodellre alkalmazható heckit modellt (Kyriazidou, 1997) és
konzultáltunk magával a szerzővel, a modell két évtized után sem rendelkezik számítógépes implementációval, ezért
kénytelenek voltunk helyette az intuitív, de nem bizonyított tulajdonságokkal rendelkező kétlépéses heckit modellt
beágyazni a probit és többváltozós regressziós egyenletekbe.
3
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kiszűrhetők és ami marad, az a megfigyelhető és időben változó tulajdonságok és tevékenységek
közvetlen hatása. A fixhatásos panelbecslés eszköze a plm programcsomag (Croissant, Millo, &
Tappe, 2017) volt. Számos esetben volt szükség annak modellezésére, hogy valamely körülmény
(mint a gyors növekedés) minek a függvényében áll fenn. Ezen probléma, az ún. bináris (igennem) választás modellezésének szokásos módja a (logit és) probit modell, amit az R-projekt
alapcsomagjában, az általánosított lineáris modell glm becslésében rendelkezésre áll. Ennek
panel adatokra történő kiterjesztését, a bife eljárást (Stammann, Heiss, & McFadden, 2016) is
alkalmaztuk fixhatásos panelmodell becsléséhez. A program jó betekintést adott abba, hogy
hogyan változik a becslés a fixhatások kiszűrésével.
A gyors növekedés időtartamával kapcsolatos kérdések modellezésének alapvető problémája,
hogy nem áll rendelkezésünkre a növekedési periódus (napokban, hónapokban mért) hossza. A
most nem növekvő vállalatok esetében sem tudjuk, hogy mikor kezdenek (újra) gyorsan
növekedni, vagy a most gyorsan növekvő vállalatoknál, hogy meddig tart a növekedési periódus.
Ezt a problémakört tehát a rendelkezésünkre álló adatok csonkolása jellemzi, az, hogy az
évenkénti mérésekből csak felső (vagy alsó) korlátokat tudunk adni az időtartamokra. Tekintettel
arra, hogy a vállalati növekedés eloszlására vonatkozóan jó közgazdasági elméletek állnak
rendelkezésre, a szűrés okozta csonkítást is figyelembe véve ML becsléssel volt célszerű
kísérletezni (Cameron & Trivedi, 2005, pp. 533-535) .Ehhez az icenReg csomagon (AndersonBergman, 2017) belül a maximum likelihood becslést használtuk.
Olyan esetekben, amikor a modellezni kívánt összefüggés csak az esetek kis részében
modellezhető, mert a legtöbb alany (vállalat) nem végzi a kérdéses tevékenységet, lehet, hogy a
vállalat azért nem végez pl. exporttevékenységet, mert a vállalati vezetés tudja, hogy számára a
nemzetköziesedés nem lehetséges vagy kedvező. Emiatt a kívánt összefüggésnél a becslés felfelé
torzít, hiszen csak a kedvező kimenetelekre összpontosít. Heckman mintakorrekciós modellje a
becslés mintaszelekció miatti torzítását hiányzó változó miatti torzításként ábrázolja. A torzítást
úgy küszöböli ki, hogy a szelekció hatását mérő kárt (az ún. inverz Mill hányadost, inverse Mill’s
ratio) hiányzó változóként bevonja az összefüggés becslésébe. Ehhez a modellt ki kell egészíteni
a szelekció explicit modellezésével, annak becslésével, hogy miért választhatja a vállalat, hogy
nem végzi a kérdéses tevékenységet. Mi a becslési eljáráshoz a sampleSelection csomagot
(Toomet & Henningsen, 2008) használtuk.

3.3.2.

Stata

A gyors növekedés és a kutatás-fejlesztés, illetve az innováció közötti összefüggések becsléséhez
a Központi Statisztikai Hivatal kutatószobájában rendelkezésre bocsátott Stata szoftvert
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használtuk. A Stata (StataCorp., 2015) olyan összetett programcsomag, amelynek eszközei közül
(az általános parancsokon túl) a heckman és az mvreg eljárást használtuk. A heckit eljárást (cf.
3.3.1 szakasz) úgy terjesztettük ki, hogy a (kutatás-fejlesztésre, illetve innovációra vonatkozó)
szelekciós

egyenletet

a

(kutatás-fejlesztési,

illetve

innovációs)

kiadásokra

vonatkozó

összefüggéssel összefüggésben becsültük, majd az így becsült inverz Mill hányadosokat
bevontuk a többegyenletes szimultán regressziót becslő mvreg eljárásba. A mintaszelekció
torzításának súlyát (és a korrekció fontosságát) ennek megfelelően az inverz Mill hányadosok
szignifikanciája mutatta.

3.3.3.

Venn diagram

A rendelkezésünkre álló vállalati mintán a gyors növekedésű vállalatok különböző mérőszámok
közötti megoszlását olyan Venn-diagrammal ábrázoltuk, amelyben a diagramok szelvényeinek
területe (közelítőleg) megfelel a megfelelő vállalatok számának. Az ehhez szükséges JAVA alapú
eulerAPE szoftver (Micallef & Rodgers, 2014) a http://www.eulerdiagrams.org/eulerAPE/
webhelyen volt szabadon hozzáférhető.

4.
4.1.

HIPOTÉZISVIZSGÁLAT
KRITÉRIUMOK EGYÜTTMOZGÁSA

Vizsgáltuk, hogy a három kritérium szerint hogyan oszlanak meg a magyar vállalatok. Jelentős az
átfedés, az OECD-Eurostat kritériumok szerint gyors növekedésűnek minősülő vállalatok háromnegyede vagy Brown-Mawson gyors bevételnövekedést, vagy Brown-Mawson gyors létszámnövekedést produkált. A három kritérium közös halmaza azonban az összes érintett vállalatnak csak
alig több, mint egynegyede. Érdekes, hogy az input és output kritériumokat is tartalmazó OECDEurostat kritérium szerint gyorsan növekvő vállalatok majdnem ötöde a Brown-Mawson kritériumok szerint nem minősül gyorsan növekvőnek, ami arra utalhat, hogy elég sok átmeneti fellángolást vagy visszaesést produkáló céget minősít az OECD-Eurostat kritérium gyors növekedésnek,
amit a másik két kritérium kiszűr.
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Ábra 5: A gyors növekedés különféle kritériumrendszerei szerint kiválasztott vállalatok átfedése
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4.1.1.

Becslési eredmény

Call: glm(formula = `Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ~ `Gyors növekedés OECD` + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfőösszeg
+ ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tőke, family = binomial(probit), data = Panel)
Coefficients: .................................................................... Estimate ............ Std. Error ........... z value ............... Pr(>|z|) .....
(Intercept) ....................................................................... -2.8771066 ....... 0.0270593 ....... -106.33 ............. <2e-16 ***
`Gyors növekedés OECD` ................................................ 0.6919078......... 0.0076567 ........ 90.37 ................. <2e-16 ***
Válság ............................................................................. 0.2245399......... 0.0055066 ........ 40.78 ................. <2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ 0.2353487......... 0.0029176 ........ 80.66 ................. <2e-16 ***
ln_mérlegfőösszeg .......................................................... -0.0402322 ....... 0.0038123 ........ -10.55 ............... <2e-16 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.0528106......... 0.0009011 ........ 58.61 ................. <2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.0119162......... 0.0010192 ........ 11.69 ................. <2e-16 ***
ln_tőke ............................................................................ -0.1818221 ....... 0.0027366 ........ -66.44 ............... <2e-16 ***
--Signif. codes:................................................................... 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance: .................................................................. 324312 on 641510 degrees of freedom
Residual deviance: ........................................................... 284285 on 641503 degrees of freedom
(4338360 observations deleted due to missingness)
AIC: 284301
Number of Fisher Scoring iterations: 6
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Fixed effects probit model with analytical bias-correction
Estimated model: `Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ~ `Gyors növekedés OECD` + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfőösszeg
+ ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tőke | Törzsszám
Log-Likelihood= -53246.37
n= 641511, number of events= 44691
Demeaning converged after 6 iteration(s)
Offset converged after 2 iteration(s)
Corrected structural parameter(s): .................................... Estimate ........... Std. error .......... t-value ............... Pr(> t) .......
`Gyors növekedés OECD` ................................................ 0.465796 .......... 0.016946 .......... 27.49 ................. <2e-16 ***
Válság ............................................................................. -0.326522 ......... 0.012281 .......... -26.59 ............... <2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ 1.442249 .......... 0.018767 .......... 76.85 ................. <2e-16 ***
ln_mérlegfőösszeg .......................................................... -0.313254 ......... 0.017310 .......... -18.10 ............... <2e-16 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.037334 .......... 0.001717 .......... 21.74 ................. <2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.002538 .......... 0.002207 .......... 1.15 ................... 0.25
ln_tőke ............................................................................ -0.436141 ......... 0.011242 .......... -38.79 ............... <2e-16 ***
--Signif. codes:................................................................... 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
AIC= 493134.7 , BIC= 2691500
Average individual fixed effects= -14.2864
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Call: glm(formula = `Gyors létszámnövekedés Brown Mawson` ~ `Gyors növekedés OECD` + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfőösszeg
+ ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tőke, family = binomial(probit), data = Panel)
Coefficients: ................................................................... Estimate ........... Std. Error .......... z value .............. Pr(>|z|) .....
(Intercept) ....................................................................... -2.7047120 ....... 0.0285509 ....... -94.733 ............. < 2e-16 ***
`Gyors növekedés OECD` ................................................ 0.8330168......... 0.0082983 ....... 100.385 ............. < 2e-16 ***
Válság ............................................................................. 0.2084954......... 0.0058629 ........ 35.562 ............... < 2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ 0.1151585......... 0.0028384 ........ 40.572 ............... < 2e-16 ***
ln_mérlegfőösszeg .......................................................... 0.0225052......... 0.0039491 ........ 5.699 ................ 1.21e-08 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.0255664......... 0.0008265 ........ 30.935 ............... < 2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.0065274......... 0.0009268 ........ 7.043 ................ 1.88e-12 ***
ln_tőke ............................................................................ -0.1148835 ....... 0.0029165 ....... -39.391 ............. < 2e-16 ***
--Signif. codes:................................................................... 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance: .................................................................. 263693 on 635582 degrees of freedom
Residual deviance: ........................................................... 240441 on 635575 degrees of freedom
(4344288 observations deleted due to missingness)
AIC: 240457
Number of Fisher Scoring iterations: 6
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Fixed effects probit model with analytical bias-correction
Estimated model: `Gyors létszámnövekedés Brown Mawson` ~ `Gyors növekedés OECD` + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfőösszeg
+ ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tőke | Törzsszám
Log-Likelihood= -48642.53
n= 635583, number of events= 33727
Demeaning converged after 5 iteration(s)
Offset converged after 2 iteration(s)
Corrected structural parameter(s): .................................... Estimate ........... Std. error .......... t-value ............... Pr(> t) .......
`Gyors növekedés OECD` ................................................ 0.694027 .......... 0.020003 .......... 34.696 ............... < 2e-16 ***
Válság ............................................................................. -0.166849 ......... 0.012222 ......... -13.652 ............. < 2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ 0.383925 .......... 0.014484 .......... 26.507 ............... < 2e-16 ***
ln_mérlegfőösszeg .......................................................... 0.030960 .......... 0.017788 .......... 1.740 ................ 0.081774 .
ln_nyereség ..................................................................... 0.005882 .......... 0.001743 .......... 3.375 ................ 0.000739 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.007602 .......... 0.002110 .......... 3.604 ................ 0.000314 ***
ln_tőke ............................................................................ -0.102527 ......... 0.011797 .......... -8.691 ............... < 2e-16 ***
--Signif. codes:................................................................... 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
AIC= ............................................................................... 482313.1 , BIC= 2669715
Average individual fixed effects= -6.3436
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4.1.2.

1. hipotézis: A Brown-Mawson kritériumok

Annak hagyományos mérőszáma, hogy egy változó mennyire jól becsül egy másikat, a
determinációs együttható (R2), ami a függő változó az összefüggés által magyarázott és teljes
varianciájának a hányadosa (széles adatpanelben az esetleges igazítás hatása elenyésző).

10. táblázat: Brown-Mawson növekedési kritériumok OECD-Eurostat kritériumokkal történő közelítésének
determinációs együtthatói*
Kritérium

R2

Gyors bevételnövekedés Brown Mawson

12,3

Gyors létszámnövekedés Brown Mawson

8,8

*az összefüggéssel magyarázott variancia részaránya

A determinációs együttható nagyságának minősítése sokkal inkább a hagyományokon és tapasztalatokon, semmit egzakt teszteken alapul. Tapasztalataink szerint ezek a determinációs együtthatók keresztmetszeti vizsgálatokban is gyengék, az OECD-Eurostat kritériumok alkalmazásával
nem tudunk bizonyosságot szerezni a tényleges szintemelkedésről. Nullhipotézisünket, hogy a
gyors

növekedés

OECD-Eurostat

definíciója

megfelel

egy

évi

20%-os

termelési

vagy

foglalkoztatási ugrásnak, jól közelíti a Brown-Mawson kritériumrendszereket, el kell vetnünk.
Második alternatív hipotézisünk pedig az, hogy az OECD-Eurostat kritériumrendszer és a BrownMawson kritériumrendszerek között egyáltalán nincs összefüggés, előbbiből nem lehet
következtetni az utóbbiakra, az OECD-Eurostat kritériumrendszer adatsora együtthatójának
szignifikanciavizsgálatával tudjuk verifikálni.

11. táblázat: Brown-Mawson növekedési kritériumok OECD-Eurostat kritériumokkal történő közelítésénél
az együttható szignifikanciaszintje*
Kritérium

probit

fixhatás probit

Gyors bevételnövekedés Brown Mawson

< 2e-16 ***

< 2e-16 ***

Gyors létszámnövekedés Brown Mawson

< 2e-16 ***

< 2e-16 ***

*annak valószínűsége, hogy az együttható a valóságban ellentétes előjelű, mint a becslés (kisebb, mint 0)
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Mind a négy becsült egyenletben az együttható szignifikáns (és pozitív), ezért a második alternatív
hipotézis is elvethető. Első alternatív hipotézisünket, miszerint a közelítés nem tökéletes, jelentős
az OECD-Eurostat kritériumrendszer és a Brown-Mawson kritériumrendszerek közti eltérés: az
OECD-Eurostat kritériumrendszer túlzottan engedékeny vagy megszorító, el kell fogadnunk4.

4

Ez nem csupán közgazdasági, hanem modellezési szempontból is fontos következtetés: lehetővé teszi, hogy a
továbbiakban azon egyenletekben, ahol a gyors növekedés hatásait vizsgáljuk, együtt kezeljük a magyarázó változók
között a három kritériumot.
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4.2.
4.2.1.

GYORS NÖVEKEDÉSI PERIÓDUS HOSSZA
Becslési eredmény

OECD: 38587
Model: Proportional Odds
Dependency structure assumed: Independence
Baseline: exponential
Call: ic_par(formula = cbind(Adat_L, Adat_R) ~ `Induló növekedés` + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfőösszeg + ln_nyereség +
ln_veszteség + ln_tőke + Célcsoport, data = Periods, model = "po", dist = "exponential")
....................................................................................... Estimate ........... Exp(Est) ............ Std.Error ............ z-value ..... p
log_scale ......................................................................... 1.24300 ............ 3.4670 .............. 0.010990 .......... 113.200 ... 0.000e+00
`Induló növekedés`......................................................... 0.74820 ............ 2.1130 .............. 0.021450 ........... 34.880 ..... 0.000e+00
Válság ............................................................................. -0.53270 ........... 0.5870 .............. 0.029900 .......... -17.820 ... 0.000e+00
ln_bevétel........................................................................ 0.05716 ............ 1.0590 .............. 0.017280 ........... 3.309 ....... 9.377e-04
ln_mérlegfőösszeg .......................................................... 0.13630 ............ 1.1460 .............. 0.023290 ........... 5.850 ....... 4.912e-09
ln_nyereség ..................................................................... 0.01906 ............ 1.0190 .............. 0.003765 ........... 5.063 ....... 4.129e-07
ln_veszteség.................................................................... 0.01583 ............ 1.0160 .............. 0.004823 ........... 3.282 ....... 1.029e-03
ln_tőke ............................................................................ -0.20740 ........... 0.8127 .............. 0.017260 .......... -12.020 ... 0.000e+00
Célcsoport....................................................................... 0.15910 ............ 1.1720 .............. 0.037150 ........... 4.282 ....... 1.850e-05
final llk = -15253.24
Iterations = 9
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BMb: 273597
Model: Proportional Odds
Dependency structure assumed: Independence
Baseline: exponential
Call: ic_par(formula = cbind(Adat_L, Adat_R) ~ `Induló növekedés` + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfőösszeg + ln_nyereség +
ln_veszteség + ln_tőke + Célcsoport, data = Periods, model = "po", dist = "exponential")
....................................................................................... Estimate ........... Exp(Est) ............ Std.Error ............ z-value .....

p

log_scale ......................................................................... 0.79100 ............ 2.2060 .............. 0.005392 .......... 146.700 ... 0.000e+00
`Induló növekedés`......................................................... 0.14980 ............ 1.1620 .............. 0.002392 ........... 62.610 ..... 0.000e+00
Válság ............................................................................. 0.17710 ............ 1.1940 .............. 0.014030 ........... 12.620 ..... 0.000e+00
ln_bevétel........................................................................ -0.20320 ........... 0.8162 .............. 0.006002 .......... -33.850 ... 0.000e+00
ln_mérlegfőösszeg .......................................................... 0.08974 ............ 1.0940 .............. 0.007812 ........... 11.490 ..... 0.000e+00
ln_nyereség ..................................................................... 0.01598 ............ 1.0160 .............. 0.002137 ........... 7.477 ....... 7.638e-14
ln_veszteség.................................................................... 0.02544 ............ 1.0260 .............. 0.002502 ........... 10.170 ..... 0.000e+00
ln_tőke ............................................................................ -0.10960 ........... 0.8961 .............. 0.006634 .......... -16.530 ... 0.000e+00
Célcsoport....................................................................... 0.62430 ............ 1.8670 .............. 0.016200 ........... 38.530 ..... 0.000e+00
final llk = -65045.91
Iterations = 18
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BMl: 100389
Model: Proportional Odds
Dependency structure assumed: Independence
Baseline: exponential
Call: ic_par(formula = cbind(Adat_L, Adat_R) ~ `Induló növekedés` + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfőösszeg + ln_nyereség +
ln_veszteség + ln_tőke + Célcsoport, data = Periods, model = "po", dist = "exponential")
....................................................................................... Estimate ........... Exp(Est) ............ Std.Error............. z-value ..... p
log_scale ......................................................................... 0.356200 .......... 1.4280 .............. 0.006401 ........... 55.6500 ... 0.000e+00
`Induló növekedés`......................................................... 0.462900 .......... 1.5890 .............. 0.014530 ........... 31.8500 ... 0.000e+00
Válság ............................................................................. 0.048360 .......... 1.0500 .............. 0.022190 ........... 2.1790 ..... 2.930e-02
ln_bevétel........................................................................ -0.003708 ......... 0.9963 .............. 0.011590 ........... -0.3198 ... 7.491e-01
ln_mérlegfőösszeg .......................................................... 0.171600 .......... 1.1870 .............. 0.014980 ........... 11.4500 ... 0.000e+00
ln_nyereség ..................................................................... 0.051700 .......... 1.0530 .............. 0.003816 ........... 13.5500 ... 0.000e+00
ln_veszteség.................................................................... 0.033780 .......... 1.0340 .............. 0.004320 ........... 7.8180 ..... 5.329e-15
ln_tőke ............................................................................ -0.231400 ......... 0.7934 .............. 0.011500 .......... -20.1200 . 0.000e+00
Célcsoport....................................................................... 1.013000 .......... 2.7540 .............. 0.024090 ........... 42.0600 ... 0.000e+00
final llk = -23956.99
Iterations = 9
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4.2.2.

2. hipotézis: Az átmenet hossza

Az átmenet hosszára a becsült egyenlet konstans tagja (pontosabban annak hatványa) ad
információt.
12. táblázat: Az átmenet hosszára becsült konstans hatványa és szignifikanciája*
Kritérium

exp(est)

Gyors növekedés OECD-Eurostat

3.4670***

Gyors bevételnövekedés Brown Mawson

2.2060***

Gyors létszámnövekedés Brown Mawson

1.4280***

*annak valószínűsége, hogy az együttható a valóságban ellentétes előjelű, mint a becslés5

Nullhipotézisünket, hogy az átmenet hossza (az ugrópont és a fordulópont közötti idő)
jellemzően egy év, és szignifikáns az eltérés az OECD-Eurostat kritériumrendszer és az átmenet
Brown-Mawson kritériumrendszerek alkalmazásával mért hossza között (utóbbiak javára), nem
tudjuk

elfogadni.

Az

átmenet

OECD-Eurostat

kritériumrendszer

által

becsült

hossza

szignifikánsan hosszabb, mint a Brown-Mawson kritériumrendszerekkel mért hossza, és
mindkettő szignifikánsan hosszabb, mint egy év. Így hát alternatív hipotézisünket, hogy az
átmenet eléri vagy meghaladja az OECD-Eurostat kritériumrendszer esetében is a két évet és az
nem rövidebb, mint átmeneti időszak Brown-Mawson kritériumrendszerek szerint mért hossza ,
kell elfogadnunk. A három kritériumrendszer között ebben nem áll fenn különbség.
A becslési eredmények között hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a célcsoport tényezője
szignifikánsan pozitív mindhárom kritériumrendszerben (és a legnagyobb a létszámnövekedés
esetében). Úgy tűnik, az IFKA a tartósabb, elsősorban a tartósabb foglalkoztatásbővülést ígérő
nagy növekedésű vállalati körre koncentrál.

5

A táblázatokban ugyanazt a jelölést alkalmazzuk, mint az R project a becsléseknél:

0<***<0,001**<0,01*<0,05<.<0,1 a szignifikanciaszint
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4.3.
4.3.1.

GYORS NÖVEKEDÉSI PERIÓDUSOK KÖZÖTT ELTELT IDŐ
Becslési eredmény

OECD: 38587
Model: Proportional Odds
Dependency structure assumed: Independence
Baseline: exponential
Call: ic_par(formula = cbind(Cons_L, Cons_R) ~ `Induló növekedés` + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfőösszeg + ln_nyereség +
ln_veszteség + ln_tőke + Célcsoport, data = Periods, model = "po", dist = "exponential")
....................................................................................... Estimate ........... Exp(Est) ............ Std.Error ............ z-value ..... p
log_scale ......................................................................... 2.785000 .......... 16.2000 ............ 0.011900 .......... 234.000 ... 0.000e+00
`Induló növekedés` ........................................................ -0.096670 ......... 0.9079 .............. 0.019890 ........... -4.859 ..... 1.179e-06
Válság ............................................................................. 0.127600 .......... 1.1360 .............. 0.029950 ........... 4.261 ....... 2.039e-05
ln_bevétel........................................................................ 0.080480 .......... 1.0840 .............. 0.018260 ........... 4.407 ....... 1.046e-05
ln_mérlegfőösszeg .......................................................... -0.135600 ......... 0.8732 .............. 0.024190 ........... -5.605 ..... 2.082e-08
ln_nyereség ..................................................................... -0.014760 ......... 0.9854 .............. 0.004159 ........... -3.549 ..... 3.873e-04
ln_veszteség.................................................................... -0.005489 ......... 0.9945 .............. 0.005100 ........... -1.076 ..... 2.818e-01
ln_tőke ............................................................................ 0.053320 .......... 1.0550 .............. 0.017760 ........... 3.002 ....... 2.682e-03
Célcsoport....................................................................... -0.884900 ......... 0.4128 .............. 0.039410 .......... -22.460 ... 0.000e+00
final llk = -20815.73
Iterations = 9
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BMb: 273597
Model: Proportional Odds
Dependency structure assumed: Independence
Baseline: exponential
Call: ic_par(formula = cbind(Cons_L, Cons_R) ~ `Induló növekedés` + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfőösszeg + ln_nyereség +
ln_veszteség + ln_tőke + Célcsoport, data = Periods, model = "po", dist = "exponential")
....................................................................................... Estimate ........... Exp(Est) ............ Std.Error ............ z-value .....

p

log_scale ......................................................................... 2.600000 .......... 13.4600 ............ 0.004818 .......... 539.600 ... 0.000e+00
`Induló növekedés`......................................................... 0.006642 .......... 1.0070 .............. 0.001119 ........... 5.937 ....... 2.904e-09
Válság ............................................................................. 0.124700 .......... 1.1330 .............. 0.012150 ........... 10.260 ..... 0.000e+00
ln_bevétel........................................................................ 0.092120 .......... 1.0960 .............. 0.005707 ........... 16.140 ..... 0.000e+00
ln_mérlegfőösszeg .......................................................... 0.032580 .......... 1.0330 .............. 0.007388 ........... 4.410 ....... 1.032e-05
ln_nyereség ..................................................................... -0.024070 ......... 0.9762 .............. 0.001898 .......... -12.690 ... 0.000e+00
ln_veszteség.................................................................... -0.022990 ......... 0.9773 .............. 0.002243 .......... -10.250 ... 0.000e+00
ln_tőke ............................................................................ 0.020330 .......... 1.0210 .............. 0.006066 ........... 3.352 ....... 8.034e-04
Célcsoport....................................................................... -0.721600 ......... 0.4860 .............. 0.014190 .......... -50.860 ... 0.000e+00
final llk = -150154.9
Iterations = 8
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BMl: 0 100389
Model: Proportional Odds
Dependency structure assumed: Independence
Baseline: exponential
Call: ic_par(formula = cbind(Cons_L, Cons_R) ~ `Induló növekedés` + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfőösszeg + ln_nyereség +
ln_veszteség + ln_tőke + Célcsoport, data = Periods, model = "po", dist = "exponential")
....................................................................................... Estimate ........... Exp(Est) ............ Std.Error............. z-value ..... p
log_scale ......................................................................... 2.654000 .......... 14.2100 ............ 0.008822 .......... 300.8000 . 0.000e+00
`Induló növekedés` ........................................................ -0.102100 ......... 0.9030 .............. 0.013590 ........... -7.5110 ... 5.884e-14
Válság ............................................................................. -0.198900 ......... 0.8196 .............. 0.020820 ........... -9.5520 ... 0.000e+00
ln_bevétel........................................................................ 0.044540 .......... 1.0460 .............. 0.011360 ........... 3.9210 ..... 8.813e-05
ln_mérlegfőösszeg .......................................................... 0.027800 .......... 1.0280 .............. 0.014420 ........... 1.9270 ..... 5.392e-02
ln_nyereség ..................................................................... -0.018950 ......... 0.9812 .............. 0.003436 ........... -5.5140 ... 3.503e-08
ln_veszteség.................................................................... -0.003196 ......... 0.9968 .............. 0.003914 ........... -0.8164 ... 4.143e-01
ln_tőke ............................................................................ 0.050840 .......... 1.0520 .............. 0.010830 ........... 4.6920 ..... 2.700e-06
Célcsoport....................................................................... -0.872100 ......... 0.4181 .............. 0.022540 .......... -38.6900 . 0.000e+00
final llk = -44270.5
Iterations = 12
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4.3.2.

3. hipotézis: A konszolidációs időszak hossza

A gyors növekedési periódusok közötti konszolidációs időszak hosszára a becsült egyenlet
konstans tagja (pontosabban annak hatványa) ad információt.
13. táblázat: A konszolidációs periódusra becsült konstans hatványa és szignifikanciája
Kritérium

exp(est)

Gyors növekedés OECD-Eurostat

16.2000***

Gyors bevételnövekedés Brown Mawson

13.4600***

Gyors létszámnövekedés Brown Mawson

14.2100***

Nullhipotézisünket, hogy az egymást követő gyors növekedési szakaszok ritkák, a sikeres
növekedési ugrást évtizedes konszolidáció követi, el kell fogadnunk. Itt is felhívjuk a figyelmet
arra, hogy a célcsoport tényezője szignifikánsan negatív mindhárom kritériumrendszerben, bár
mértéke (fél év) csekély.
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4.4.
4.4.1.

A GYORS NÖVEKEDÉSI PERIÓDUSOK ISMÉTLŐDÉSE
Becslési eredmény

Call:glm(formula = `Új gyors növekedés OECD` ~ `Korábbi gyors növekedés OECD` + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfőösszeg +
ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tőke + Célcsoport, family = binomial(probit), data = Panel)
Coefficients: .................................................................... Estimate ............ Std. Error ........... z value ............... Pr(>|z|)
(Intercept) ....................................................................... -6.408394 ......... 0.065608 .......... -97.677 ............. < 2e-16 ***
`Korábbi gyors növekedés OECD`.................................... 0.025459 .......... 0.010905 .......... 2.335 ................. 0.0196 *
Válság ............................................................................. -0.060413 ......... 0.010983 .......... -5.500 ............... 3.79e-08 ***
ln_bevétel........................................................................ 0.176749 .......... 0.005993 .......... 29.495 ............... < 2e-16 ***
ln_mérlegfőösszeg .......................................................... 0.100116 .......... 0.008095 .......... 12.367 ............... < 2e-16 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.032189 .......... 0.001332 .......... 24.158 ............... < 2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.009514 .......... 0.001591 .......... 5.979 ................. 2.24e-09 ***
ln_tőke ............................................................................ -0.121382 ......... 0.005553 .......... -21.857 ............. < 2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... 1.404071 .......... 0.022863 .......... 61.412 ............... < 2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance:
Residual deviance:

102939 on 440775 degrees of freedom
78075 on 440767 degrees of freedom

(4539095 observations deleted due to missingness)
AIC: 78093
Number of Fisher Scoring iterations: 10
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Fixed effects probit model with analytical bias-correction
Estimated model: `Új gyors növekedés OECD` ~ `Korábbi gyors növekedés OECD` + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfőösszeg +
ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tőke + Célcsoport | Törzsszám
Log-Likelihood= -28521.88
n= 440776, number of events= 11003
Demeaning converged after 9 iteration(s)
Offset converged after 2 iteration(s)
Corrected structural parameter(s): .................................... Estimate ............ Std. error ........... t-value ............... Pr(> t)
`Korábbi gyors növekedés OECD`.................................... 2.518720 .......... 0.029335 .......... 85.860 ............... < 2e-16 ***
Válság ............................................................................. 0.105564 .......... 0.023626 .......... 4.468 ................. 7.89e-06 ***
ln_bevétel........................................................................ 1.399705 .......... 0.030571 .......... 45.786 ............... < 2e-16 ***
ln_mérlegfőösszeg .......................................................... 0.008298 .......... 0.039939 .......... 0.208 ................. 0.835
ln_nyereség ..................................................................... -0.028204 ......... 0.002679 .......... -10.527 ............. < 2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... -0.060264 ......... 0.003530 .......... -17.074 ............. < 2e-16 ***
ln_tőke ............................................................................ 0.404475 .......... 0.026711 .......... 15.143 ............... < 2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... -2.195788 ......... 0.053463 .......... -41.072 ............. < 2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
AIC= 368145.8 , BIC= 2078630
Average individual fixed effects= -33.9771
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Call:glm(formula = `Új gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ~ `Korábbi gyors bevételnövekedés Brown Mawson` + Válság +
ln_bevétel + ln_mérlegfőösszeg + ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tőke + Célcsoport, family = binomial(probit), data = Panel)
Coefficients: .................................................................... Estimate ............ Std. Error ........... z value ............... Pr(>|z|)
(Intercept) ....................................................................... -2.4469215 ....... 0.0156972 -155.883 .................... <2e-16 ***
`Korábbi gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ........... 0.1599930......... 0.0038341 ........ 41.729 ............... <2e-16 ***
Válság ............................................................................. 0.1527544......... 0.0035699 ........ 42.789 ............... <2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ 0.1193905......... 0.0015399 ........ 77.531 ............... <2e-16 ***
ln_mérlegfőösszeg .......................................................... 0.0218621......... 0.0021812 ........ 10.023 ............... <2e-16 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.0465764......... 0.0005469 ........ 85.166 ............... <2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.0164516......... 0.0006094 ........ 26.995 ............... <2e-16 ***
ln_tőke ............................................................................ -0.1496850 ....... 0.0016719 ........ -89.531 ............. <2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... 0.0054112......... 0.0035571 ........ 1.521 ................. 0.128
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance:

634250 on 1885016 degrees of freedom

Residual deviance:

596861 on 1885008 degrees of freedom

(3094854 observations deleted due to missingness)
AIC: 596879
Number of Fisher Scoring iterations: 6
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Fixed effects probit model with analytical bias-correction
Estimated model: `Új gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ~ `Korábbi gyors bevételnövekedés Brown Mawson` + Válság +
ln_bevétel + ln_mérlegfőösszeg + ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tőke + Célcsoport | Törzsszám
Log-Likelihood= -99245.52
n= 1885017, number of events= 75573
Demeaning converged after 8 iteration(s)
Offset converged after 2 iteration(s)
Corrected structural parameter(s): .................................... Estimate ............ Std. error ........... t-value ............... Pr(> t)
`Korábbi gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ........... -1.992640 ......... 0.011163 .......... -178.509 ........... < 2e-16 ***
Válság ............................................................................. -0.048951 ......... 0.006984 .......... -7.009 ............... 2.39e-12 ***
ln_bevétel........................................................................ 1.014807 .......... 0.007468 .......... 135.890 ............. < 2e-16 ***
ln_mérlegfőösszeg .......................................................... -0.019969 ......... 0.008447 .......... -2.364 ............... 0.0181 *
ln_nyereség ..................................................................... 0.012222 .......... 0.001111 .......... 11.004 ............... < 2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.002941 .......... 0.001339 .......... 2.196 ................. 0.0281 *
ln_tőke ............................................................................ -0.066186 ......... 0.005949 .......... -11.126 ............. < 2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... -0.164717 ......... 0.010588 .......... -15.557 ............. < 2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
AIC= 971311 , BIC= 5781902
Average individual fixed effects= -15.5318
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Call:glm(formula = `Új gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ~ `Korábbi gyors növekedés OECD` + Válság + ln_bevétel +
ln_mérlegfőösszeg + ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tőke + Célcsoport, family = binomial(probit), data = Panel)
Coefficients: .................................................................... Estimate ............ Std. Error ........... z value ............... Pr(>|z|)
(Intercept) ....................................................................... -3.721714 ......... 0.037308 .......... -99.756 ............. < 2e-16 ***
`Korábbi gyors növekedés OECD`.................................... -0.074709 ......... 0.010425 .......... -7.166 ............... 7.71e-13 ***
Válság ............................................................................. 0.215315 .......... 0.008670 .......... 24.836 ............... < 2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ 0.246672 .......... 0.003824 .......... 64.510 ............... < 2e-16 ***
ln_mérlegfőösszeg .......................................................... -0.042583 ......... 0.005165 .......... -8.245 ............... < 2e-16 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.047052 .......... 0.001172 .......... 40.140 ............... < 2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.008151 .......... 0.001365 .......... 5.972 ................. 2.34e-09 ***
ln_tőke ............................................................................ -0.146196 ......... 0.003722 .......... -39.283 ............. < 2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... -0.042247 ......... 0.007874 .......... -5.366 ............... 8.07e-08 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance:

164231 on 511370 degrees of freedom

Residual deviance:

151191 on 511362 degrees of freedom

(4468500 observations deleted due to missingness)
AIC: 151209
Number of Fisher Scoring iterations: 7
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Fixed effects probit model with analytical bias-correction
Estimated model: `Új gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ~ `Korábbi gyors növekedés OECD` + Válság + ln_bevétel +
ln_mérlegfőösszeg + ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tőke + Célcsoport | Törzsszám
Log-Likelihood= -27569.46
n= 511371, number of events= 19281
Demeaning converged after 8 iteration(s)
Offset converged after 2 iteration(s)
Corrected structural parameter(s): .................................... Estimate ............ Std. error ........... t-value ............... Pr(> t)
`Korábbi gyors növekedés OECD`.................................... -0.934750 ......... 0.044321 .......... -21.091 ............. < 2e-16 ***
Válság ............................................................................. -0.081845 ......... 0.019142 .......... -4.276 ............... 1.91e-05 ***
ln_bevétel........................................................................ 1.710999 .......... 0.029315 .......... 58.367 ............... < 2e-16 ***
ln_mérlegfőösszeg .......................................................... -0.294692 ......... 0.026926 .......... -10.944 ............. < 2e-16 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.032660 .......... 0.002416 .......... 13.517 ............... < 2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.011571 .......... 0.003195 .......... 3.622 ................. 0.000293 ***
ln_tőke ............................................................................ -0.323997 ......... 0.017465 .......... -18.552 ............. < 2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... -0.236525 ......... 0.031090 .......... -7.608 ............... 2.79e-14 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
AIC= 382020.9 , BIC= 2203546
Average individual fixed effects= -21.0548
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Call:glm(formula = `Új gyors létszámnövekedés Brown Mawson` ~ `Korábbi gyors létszámnövekedés Brown Mawson` + Válság +
ln_bevétel + ln_mérlegfőösszeg + ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tőke + Célcsoport, family = binomial(probit), data = Panel)
Coefficients: .................................................................... Estimate ............ Std. Error ........... z value ............... Pr(>|z|)
(Intercept) ....................................................................... -2.7132581 ....... 0.0287988 ........ -94.214 ............. < 2e-16 ***
`Korábbi gyors létszámnövekedés Brown Mawson` .......... 0.1497539......... 0.0069070 ........ 21.681 ............... < 2e-16 ***
Válság ............................................................................. 0.1245551......... 0.0051739 ........ 24.074 ............... < 2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ 0.1103648......... 0.0026317 ........ 41.936 ............... < 2e-16 ***
ln_mérlegfőösszeg .......................................................... 0.0176544......... 0.0035378 ........ 4.990 ................. 6.03e-07 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.0232600......... 0.0007780 ........ 29.897 ............... < 2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.0064003......... 0.0008555 ........ 7.481 ................. 7.36e-14 ***
ln_tőke ............................................................................ -0.1008277 ....... 0.0026228 ........ -38.443 ............. < 2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... 0.0102708......... 0.0063527 ........ 1.617 ................. 0.106
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance:

284415 on 837751 degrees of freedom

Residual deviance:

275821 on 837743 degrees of freedom

(4142119 observations deleted due to missingness)
AIC: 275839
Number of Fisher Scoring iterations: 6
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Fixed effects probit model with analytical bias-correction
Estimated model: `Új gyors létszámnövekedés Brown Mawson` ~ `Korábbi gyors létszámnövekedés Brown Mawson` + Válság +
ln_bevétel + ln_mérlegfőösszeg + ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tőke + Célcsoport | Törzsszám
Log-Likelihood= -41672.61
n= 837752, number of events= 33987
Demeaning converged after 7 iteration(s)
Offset converged after 2 iteration(s)
Corrected structural parameter(s): .................................... Estimate ............ Std. error ........... t-value ............... Pr(> t)
`Korábbi gyors létszámnövekedés Brown Mawson` .......... -2.189329 ......... 0.017602 .......... -124.377 ........... < 2e-16 ***
Válság ............................................................................. 0.529356 .......... 0.013953 .......... 37.939 ............... < 2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ 0.342207 .......... 0.013162 .......... 26.000 ............... < 2e-16 ***
ln_mérlegfőösszeg .......................................................... 0.292936 .......... 0.016903 .......... 17.330 ............... < 2e-16 ***
ln_nyereség ..................................................................... -0.013473 ......... 0.001760 .......... -7.656 ............... 1.92e-14 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.010609 .......... 0.002083 .......... 5.092 ................. 3.54e-07 ***
ln_tőke ............................................................................ 0.191213 .......... 0.011598 .......... 16.486 ............... < 2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... 0.703500 .......... 0.020493 .......... 34.328 ............... < 2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
AIC= 542819.2 , BIC= 3216608
Average individual fixed effects= -14.4352
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Call:glm(formula = `Új gyors létszámnövekedés Brown Mawson` ~ `Korábbi gyors növekedés OECD` + Válság + ln_bevétel +
ln_mérlegfőösszeg + ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tőke + Célcsoport, family = binomial(probit), data = Panel)
Coefficients: .................................................................... Estimate ............ Std. Error ........... z value ............... Pr(>|z|)
(Intercept) ....................................................................... -3.035990 ......... 0.042209 .......... -71.927 ............. < 2e-16 ***
`Korábbi gyors növekedés OECD`.................................... -0.256311 ......... 0.011183 .......... -22.919 ............. < 2e-16 ***
Válság ............................................................................. 0.163295 .......... 0.008665 .......... 18.846 ............... < 2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ 0.105317 .......... 0.003861 .......... 27.280 ............... < 2e-16 ***
ln_mérlegfőösszeg .......................................................... 0.024097 .......... 0.005335 .......... 4.517 ................. 6.28e-06 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.023427 .......... 0.001044 .......... 22.434 ............... < 2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.004738 .......... 0.001192 .......... 3.977 ................. 6.99e-05 ***
ln_tőke ............................................................................ -0.090461 ......... 0.003952 .......... -22.891 ............. < 2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... 0.143821 .......... 0.008954 .......... 16.063 ............... < 2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance:

140500 on 463549 degrees of freedom

Residual deviance:

136040 on 463541 degrees of freedom

(4516321 observations deleted due to missingness)
AIC: 136058
Number of Fisher Scoring iterations: 6
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Fixed effects probit model with analytical bias-correction
Estimated model: `Új gyors létszámnövekedés Brown Mawson` ~ `Korábbi gyors növekedés OECD` + Válság + ln_bevétel +
ln_mérlegfőösszeg + ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tőke + Célcsoport | Törzsszám
Log-Likelihood= -26412.68
n= 463550, number of events= 16201
Demeaning converged after 5 iteration(s)
Offset converged after 2 iteration(s)
Corrected structural parameter(s): .................................... Estimate ............ Std. error ........... t-value ............... Pr(> t)
`Korábbi gyors növekedés OECD`.................................... -1.116079 ......... 0.047207 -23.642 ........................ < 2e-16 ***
Válság ............................................................................. 0.001704 .......... 0.018158 .......... 0.094 ................. 0.925235
ln_bevétel........................................................................ 0.335082 .......... 0.021237 .......... 15.779 ............... < 2e-16 ***
ln_mérlegfőösszeg .......................................................... 0.095465 .......... 0.027351 .......... 3.490 ................. 0.000482 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.002528 .......... 0.002399 .......... 1.054 ................. 0.291843
ln_veszteség.................................................................... 0.006491 .......... 0.002947 .......... 2.202 ................. 0.027635 *
ln_tőke ............................................................................ -0.038830 ......... 0.018062 .......... -2.150 ............... 0.031575 *
Célcsoport....................................................................... 0.750810 .......... 0.031142 .......... 24.109 ............... < 2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
AIC= 368187.4 , BIC= 2110037
Average individual fixed effects= -7.801
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4.4.2.

4. hipotézis: A korábbi gyors növekedés faktora

Hipotézisünket a becsült egyenletekben a korábbi gyors növekedésre vonatkozó együttható
előjele és szignifikanciája alapján tudjuk verifikálni.
14. táblázat: Gyors növekedést követő újabb gyors növekedési periódus bekövetkezési valószínűségére
becsült együtthatók és szignifikanciájuk
Kritérium

pooled
est

fixhatás
Pr(>|z|)

Pr(> t)

0.025459

0.0196 *

2.518720

< 2e-16 ***

Brown-Mawson gyors bevétel

0.1599930

<2e-16 ***

-1.992640

< 2e-16 ***

OECD-Eurostat

-0.074709

7.71e-13 ***

-0.934750

< 2e-16 ***

0.1497539

<2e-16 ***

-2.189329

<2e-16 ***

-0.256311

<2e-16 ***

-1.116079

<2e-16 ***

Gyors növekedés OECD-Eurostat
Gyors bevételnövekedés Brown Mawson
korábbi

növekedés

Gyors létszámnövekedés Brown Mawson
korábbi

növekedés

Brown-Mawson gyors létszám
OECD-Eurostat

Nullhipotézisünket, miszerint a gyors növekedésen átesett vállalatok esélye újabb gyors
növekedésre ugyanakkora, mint bármely vállalaté, elvethetjük, a korábbi növekedés szignifikáns
módon befolyásolja az új gyors növekedés esélyét. A pooled becslés – legalábbis a Brown-Mawson
kritériumok szerinti gyors növekedésnél, ha a korábbi gyors növekedést is ugyanazzal a
kritériummal mérjük – látszólag igazolja egyik alternatív hipotézisünket, ami szerint a gyors
növekedésen átesett vállalatok esélye újabb gyors növekedésre nagyobb, mint bármely vállalaté.
Csakhogy a panelbecslés ezt a hipotézist cáfolja. El kell fogadnunk a másik alternatív hipotézist:
vannak „jobb” és „rosszabb” vállalatok, de a vállalati vezetésnek csak annyi döntési szabadsága
van, hogy kihasználja-e a gyors növekedési esélyt. Amikor úgy dönt, hogy igen, akkor évtizedes
időtávra elveti újabb gyors növekedés esélyét, és minden erejét a gyors növekedés
menedzselésére és a konszolidációra összpontosítja.
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4.5.

A GYORS NÖVEKEDÉS KÖVETKEZMÉNYEKÉNT ELŐÁLLÓ PÉNZÜGYI ZAVAR

4.5.1.

Becslési eredmény

Call: glm(formula = Felszámolás ~ `Gyors növekedés OECD` + `Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` + `Gyors létszámnövekedés
Brown Mawson` + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfõösszeg + ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tõke + Célcsoport, family =
binomial(probit), data = Panel)
Coefficients: .................................................................... Estimate ............ Std. Error ........... z value ............... Pr(>|z|)
(Intercept) ....................................................................... -5.40140 ........... 0.18554 ............ -29.112 ............. < 2e-16 ***
`Gyors növekedés OECD` ................................................ 0.21629 ............ 0.07677 ............ 2.817 ................. 0.004843 **
`Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ....................... -0.03832 ........... 0.06439 ............ -0.595 .............. 0.551813
`Gyors létszámnövekedés Brown Mawson` ...................... -0.12489 ........... 0.10367 ............ -1.205 .............. 0.228322
Válság ............................................................................. -0.15597 ........... 0.04581 ............ -3.405 .............. 0.000662 ***
ln_bevétel........................................................................ -0.02909 ........... 0.01337 ............ -2.176 .............. 0.029573 *
ln_mérlegfõösszeg .......................................................... 0.14790 ............ 0.02124 ............ 6.964 ................ 3.30e-12 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.03242 ............ 0.01004 ............ 3.228 ................ 0.001248 **
ln_veszteség.................................................................... 0.03791 ............ 0.00974 ............ 3.892 ................ 9.96e-05 ***
ln_tõke ............................................................................ -0.06062 ........... 0.01784 ............ -3.398 .............. 0.000679 ***
Célcsoport....................................................................... 0.07535 ............ 0.05100 ............ 1.478 ................ 0.139525
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance:
Residual deviance:

2747.0 on 2513746 degrees of freedom
2581.4 on 2513736 degrees of freedom

(2466124 observations deleted due to missingness)
AIC: 2603.4
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Number of Fisher Scoring iterations: 13
Fixed effects probit model with analytical bias-correction
Estimated model: Felszámolás ~ `Gyors növekedés OECD` + `Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` + `Gyors létszámnövekedés
Brown Mawson` + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfõösszeg + ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tõke + Célcsoport | Törzsszám
Log-Likelihood= -302.6461
n= 2513747, number of events= 126
Demeaning converged after 5 iteration(s)
Offset converged after 2 iteration(s)
Corrected structural parameter(s): .................................... Estimate ............ Std. Error ........... t-value ............... Pr(> t)
`Gyors növekedés OECD` ................................................ 0.30426 ............ 0.24030 ............ 1.266 ................. 0.20546
`Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ....................... -0.02165 ........... 0.24306 ............ -0.089 ............... 0.92902
`Gyors létszámnövekedés Brown Mawson` ...................... -0.20071 ........... 0.30839 ............ -0.651 ............... 0.51515
Válság ............................................................................. -0.43102 ........... 0.12715 ............ -3.390 ............... 0.00070 ***
ln_bevétel........................................................................ -0.24274 ........... 0.07947 ............ -3.054 ............... 0.00226 **
ln_mérlegfõösszeg .......................................................... 0.11337 ............ 0.14373 ............ 0.789 ................. 0.43025
ln_nyereség ..................................................................... 0.04473 ............ 0.03448 ............ 1.297 ................. 0.19449
ln_veszteség.................................................................... 0.05277 ............ 0.03374 ............ 1.564 ................. 0.11780
ln_tõke ............................................................................ 0.01220 ............ 0.10837 ............ 0.113 ................. 0.91034
Célcsoport....................................................................... -0.10873 ........... 0.20726 ............ -0.525 ............... 0.59984
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
AIC= 978419.3 , BIC= 7205767
Average individual fixed effects= 0.6917
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Call: glm(formula = Csõdeljárás ~ `Gyors növekedés OECD` + `Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` + `Gyors létszámnövekedés
Brown Mawson` + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfõösszeg + ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tõke + Célcsoport, family =
binomial(probit), data = Panel)
Coefficients: .................................................................... Estimate ............ Std. Error ........... z value ............... Pr(>|z|)
(Intercept) ....................................................................... -6.80264 ........... 0.30415 ............ -22.366 ............. < 2e-16 ***
`Gyors növekedés OECD` ................................................ 0.29404 ............ 0.11240 ............ 2.616 ................. 0.008894 **
`Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ....................... -0.54863 ........... 0.18699 ............ -2.934 ............... 0.003346 **
`Gyors létszámnövekedés Brown Mawson` ...................... -0.03980 ........... 0.17173 ............ -0.232 ............... 0.816738
Válság ............................................................................. -0.23073 ........... 0.08145 ............ -2.833 ............... 0.004613 **
ln_bevétel........................................................................ -0.06513 ........... 0.01820 ............ -3.579 ............... 0.000345 ***
ln_mérlegfõösszeg .......................................................... 0.07159 ............ 0.03964 ............ 1.806 ................. 0.070944 .
ln_nyereség ..................................................................... 0.28803 ............ 0.03418 ............ 8.426 ................. < 2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.27995 ............ 0.03328 ............ 8.411 ................. < 2e-16 ***
ln_tõke ............................................................................ -0.10775 ........... 0.02995 ............ -3.597 ............... 0.000322 ***
Célcsoport....................................................................... 0.05366 ............ 0.08907 ............ 0.602 ................. 0.546890
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance:
Residual deviance:

1095.59 on 2513746 degrees of freedom
860.67 on 2513736 degrees of freedom

(2466124 observations deleted due to missingness)
AIC: 882.67
Number of Fisher Scoring iterations: 15
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Fixed effects probit model with analytical bias-correction
Estimated model: Csõdeljárás ~ `Gyors növekedés OECD` + `Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` + `Gyors létszámnövekedés
Brown Mawson` + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfõösszeg + ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tõke + Célcsoport | Törzsszám
Log-Likelihood= -88.7114
n= 2513747, number of events= 46
Demeaning converged after 7 iteration(s)
Offset converged after 2 iteration(s)
Corrected structural parameter(s): .................................... Estimate ............ Std. error ........... t-value ............... Pr(> t)
`Gyors növekedés OECD` ................................................ 0.40598 ............ 0.38453 ............ 1.056 ................ 0.291065
`Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ....................... -0.10303 ........... 1.06328 ............ -0.097 ............... 0.922811
`Gyors létszámnövekedés Brown Mawson` ...................... 0.12226 ............ 0.92215 ............ 0.133 0 .............. .894524
Válság ............................................................................. -0.19373 ........... 0.22421 ............ -0.864 ............... 0.387550
ln_bevétel........................................................................ -0.23401 ........... 0.09255 ............ -2.529 ............... 0.011455 *
ln_mérlegfõösszeg .......................................................... -0.18699 ........... 0.22924 ............ -0.816 ............... 0.414679
ln_nyereség ..................................................................... 0.31318 ............ 0.07932 ............ 3.948 ................. 7.87e-05 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.27542 ............ 0.07661 ............ 3.595 ................. 0.000324 ***
ln_tõke ............................................................................ -0.05101 ........... 0.14746 ............ -0.346 ............... 0.729385
Célcsoport....................................................................... -0.50263 ........... 0.36172 ............ -1.390 ............... 0.164665
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
AIC= 977991.4 , BIC= 7205339
Average individual fixed effects= 3.4864
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Call: glm(formula = `NAV végrehajtás` ~ `Gyors növekedés OECD` + `Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` + `Gyors
létszámnövekedés Brown Mawson` + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfõösszeg + ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tõke + Célcsoport,
family = binomial(probit), data = Panel)
Coefficients: .................................................................... Estimate ............ Std. Error ........... z value ............... Pr(>|z|)
(Intercept) ....................................................................... -1.3673189 ....... 0.0091648 ........ -149.19 ............. <2e-16 ***
`Gyors növekedés OECD` ................................................ 0.2975066......... 0.0054317 ........ 54.77 ................. <2e-16 ***
`Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ....................... 0.1100085......... 0.0026553 ........ 41.43 ................. <2e-16 ***
`Gyors létszámnövekedés Brown Mawson` ...................... 0.3100881......... 0.0039960 ........ 77.60 ................. <2e-16 ***
Válság ............................................................................. -0.2453278 ....... 0.0020008 ........ -122.62 ............. <2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ -0.0187723 ....... 0.0007312 ........ -25.67 ............... <2e-16 ***
ln_mérlegfõösszeg .......................................................... 0.1226425......... 0.0011843 ........ 103.56 ............... <2e-16 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.0391116......... 0.0002986 ........ 130.98 ............... <2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.0376789......... 0.0003130 ........ 120.39 ............... <2e-16 ***
ln_tõke ............................................................................ -0.0989613 ....... 0.0009766 ........ -101.34 ............. <2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... -0.3838873 ....... 0.0020464 ........ -187.59 ............. <2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance:
Residual deviance:

2202972 on 2513746 degrees of freedom
2081955 on 2513736 degrees of freedom

(2466124 observations deleted due to missingness)
AIC: 2081977
Number of Fisher Scoring iterations: 5
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Fixed effects probit model with analytical bias-correction
Estimated model: `NAV végrehajtás` ~ `Gyors növekedés OECD` + `Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` + `Gyors
létszámnövekedés Brown Mawson` + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfõösszeg + ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tõke + Célcsoport
| Törzsszám
Log-Likelihood= -561735.1
n= 2513747, number of events= 399953
Demeaning converged after 5 iteration(s)
Offset converged after 2 iteration(s)
Corrected structural parameter(s): .................................... Estimate ............ Std. error ........... t-value ............... Pr(> t)
`Gyors növekedés OECD` ................................................ 0.3563165......... 0.0093857 ........ 37.964 ............... < 2e-16 ***
`Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ....................... 0.0202903......... 0.0054968 ........ 3.691 ................. 0.000223 ***
`Gyors létszámnövekedés Brown Mawson` ...................... 0.4462844......... 0.0076882 ........ 58.048 ............... < 2e-16 ***
Válság ............................................................................. -0.3133670 ....... 0.0029807 ........ -105.133 ........... < 2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ -0.0732407 ....... 0.0019044 ........ -38.458 ............. < 2e-16 ***
ln_mérlegfõösszeg .......................................................... 0.2565820......... 0.0034328 ........ 74.745 ............... < 2e-16 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.0063334......... 0.0005323 ........ 11.897 ............... < 2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.0210793......... 0.0005618 ........ 37.521 ............... < 2e-16 ***
ln_tõke ............................................................................ 0.0872246......... 0.0024743 ........ 35.253 ............... < 2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... -0.5742276 ....... 0.0043921 ........ -130.741 ........... < 2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
AIC= 2101284 , BIC= 8328632
Average individual fixed effects= -4.5122
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Call: glm(formula = `Bírósági végrehajtás` ~ `Gyors növekedés OECD` + `Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` + `Gyors
létszámnövekedés Brown Mawson` + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfõösszeg + ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tõke + Célcsoport,
family = binomial(probit), data = Panel)
Coefficients: .................................................................... Estimate ............ Std. Error ........... z value ............... Pr(>|z|)
(Intercept) ....................................................................... -1.8203034 ....... 0.0117265 -155.23 ...................... <2e-16 ***
`Gyors növekedés OECD` ................................................ 0.1834535......... 0.0070495 ........ 26.02 ................. <2e-16 ***
`Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ....................... 0.0468257......... 0.0034279 ........ 13.66 ................. <2e-16 ***
`Gyors létszámnövekedés Brown Mawson` ...................... 0.1111906......... 0.0052595 ........ 21.14 ................. <2e-16 ***
Válság ............................................................................. 0.0408550......... 0.0026125 ........ 15.64 ................. <2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ -0.0295087 ....... 0.0009125 ........ -32.34 ............... <2e-16 ***
ln_mérlegfõösszeg .......................................................... 0.1268373......... 0.0014507 ........ 87.43 ................. <2e-16 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.0366399......... 0.0004128 ........ 88.77 ................. <2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.0411352......... 0.0004218 ........ 97.52 ................. <2e-16 ***
ln_tõke ............................................................................ -0.1101955 ....... 0.0011901 ........ -92.59 ............... <2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... -0.2347000 ....... 0.0026378 ........ -88.97 ............... <2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance:
Residual deviance:

1187376 on 2513746 degrees of freedom
1154672 on 2513736 degrees of freedom

(2466124 observations deleted due to missingness)
AIC: 1154694
Number of Fisher Scoring iterations: 6

Oldal: 77 | 114

IFKA | Gyors növekedésű vállalatok - speciális hipotézisek tesztelése

Fixed effects probit model with analytical bias-correction
Estimated model: `Bírósági végrehajtás` ~ `Gyors növekedés OECD` + `Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` + `Gyors
létszámnövekedés Brown Mawson` + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfõösszeg + ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tõke + Célcsoport
| Törzsszám
Log-Likelihood= -269587.3
n= 2513747, number of events= 159329
Demeaning converged after 4 iteration(s)
Offset converged after 2 iteration(s)
Corrected structural parameter(s): .................................... Estimate ............ Std. error ........... t-value ............... Pr(> t)
`Gyors növekedés OECD` ................................................ 0.2195938......... 0.0136346 ........ 16.106 ............... < 2e-16 ***
`Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ....................... 0.0639084......... 0.0082991 ........ 7.701 ................. 1.35e-14 ***
`Gyors létszámnövekedés Brown Mawson` ...................... 0.2424608......... 0.0116289 ........ 20.850 ............... < 2e-16 ***
Válság ............................................................................. 0.0990391......... 0.0044657 ........ 22.178 ............... < 2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ -0.0622923 ....... 0.0025785 ........ -24.159 ............. < 2e-16 ***
ln_mérlegfõösszeg .......................................................... 0.1474659......... 0.0047626 ........ 30.963 ............... < 2e-16 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.0075154......... 0.0008501 ........ 8.841 ................. < 2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.0216501......... 0.0008690 ........ 24.914 ............... < 2e-16 ***
ln_tõke ............................................................................ 0.0216382......... 0.0034706 ........ 6.235 ................. 4.53e-10 ***
Célcsoport....................................................................... -0.3900500 ....... 0.0061021 -63.921 ...................... < 2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
AIC= 1516989 , BIC= 7744336
Average individual fixed effects= -2.3224
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Call: glm(formula = `Pénzügyi zavar` ~ `Gyors növekedés OECD` + `Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` + `Gyors
létszámnövekedés Brown Mawson` + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfõösszeg + ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tõke + Célcsoport,
family = binomial(probit), data = Panel)
Coefficients: .................................................................... Estimate ............ Std. Error ........... z value ............... Pr(>|z|)
(Intercept) ....................................................................... -1.4126034 ....... 0.0088311 ........ -159.96 ............. <2e-16 ***
`Gyors növekedés OECD` ................................................ 0.2701945......... 0.0053170 ........ 50.82 ................. <2e-16 ***
`Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ....................... 0.1000578......... 0.0025820 ........ 38.75 ................. <2e-16 ***
`Gyors létszámnövekedés Brown Mawson` ...................... 0.2667777......... 0.0039469 ........ 67.59 ................. <2e-16 ***
Válság ............................................................................. -0.1875444 ....... 0.0019405 ........ -96.65 ............... <2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ -0.0178357 ....... 0.0007046 ........ -25.31 ............... <2e-16 ***
ln_mérlegfõösszeg .......................................................... 0.1389314......... 0.0011447 ........ 121.37 ............... <2e-16 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.0405074......... 0.0002856 ........ 141.81 ............... <2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.0406397......... 0.0002997 ........ 135.59 ............... <2e-16 ***
ln_tõke ............................................................................ -0.1128503 ....... 0.0009433 ........ -119.64 ............. <2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... -0.3511520 ....... 0.0019827 ........ -177.11 ............. <2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance:
Residual deviance:

2371718 on 2513746 degrees of freedom
2254879 on 2513736 degrees of freedom

(2466124 observations deleted due to missingness)
AIC: 2254901
Number of Fisher Scoring iterations: 5
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Fixed effects probit model with analytical bias-correction
Estimated model: `Pénzügyi zavar` ~ `Gyors növekedés OECD` + `Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` + `Gyors
létszámnövekedés Brown Mawson` + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfõösszeg + ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tõke + Célcsoport
| Törzsszám
Log-Likelihood= -595190.1
n= 2513747, number of events= 453065
Demeaning converged after 5 iteration(s)
Offset converged after 2 iteration(s)
Corrected structural parameter(s): .................................... Estimate ............ Std. error ........... t-value ............... Pr(> t)
`Gyors növekedés OECD` ................................................ 0.3209672......... 0.0091248 ........ 35.175 ............... < 2e-16 ***
`Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ....................... 0.0435092......... 0.0053694 ........ 8.103 ................. 5.36e-16 ***
`Gyors létszámnövekedés Brown Mawson` ...................... 0.4086891......... 0.0075798 ........ 53.918 ............... < 2e-16 ***
Válság ............................................................................. -0.2541931 ....... 0.0029246 ........ -86.914 ............. < 2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ -0.0626927 ....... 0.0018416 ........ -34.043 ............. < 2e-16 ***
ln_mérlegfõösszeg .......................................................... 0.2354492......... 0.0033167 ........ 70.989 ............... < 2e-16 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.0066511......... 0.0005124 ........ 12.980 ............... < 2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.0215169......... 0.0005415 ........ 39.737 ............... < 2e-16 ***
ln_tõke ............................................................................ 0.0723152......... 0.0023967 ........ 30.173 ............... < 2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... -0.5505366 ....... 0.0042379 ........ -129.907 ........... < 2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
AIC= 2168194 , BIC= 8395542
Average individual fixed effects= -4.0858
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4.5.2.
A

5. hipotézis: Pénzügyi zavarok

hipotézis verifikálásához a becsült egyenletekben a kritériumrendszerekhez tartozó

paraméterek szignifikanciaszintjét, illetve amennyiben szignifikáns, előjelét kell vizsgálni.
15. táblázat: A gyors növekedés pénzügyi zavar bekövetkezésének valószínűségére gyakorolt hatására
becsült együtthatók előjele és szignifikanciája

Kritérium

Gyors növekedés OECD-

Gyors bevételnövekedés

Gyors létszámnövekedés

Eurostat

Brown Mawson

Brown Mawson

pooled

fixhatás

pooled

fixhatás

pooled

fixhatás

Felszámolás

0.21629**

Csődeljárás

0.29404**

NAV végrehajtás

0.29751***

0.35632***

0.11001***

0.02029***

0.31009***

0.44628***

Bírósági végrehajtás

0.183451*** 0.21959***

0.04683***

0.06391***

0.11119***

0.24246***

Pénzügyi zavar

0.270191*** 0.32097***

0.10006***

0.04351***

0.26678***

0.40869***

-0.54863**

Minden erősen szignifikáns együttható pozitív, de a felszámolás és csődeljárások indításánál
(tehát azoknál mutatóknál, amelyek mélyebb zavart mutatnak) az összefüggés viszonylag
bizonytalan. Egy kivétellel, az egyedi fixhatásokat (tehát a vállalatok általános gazdálkodásipénzügyi fegyelmében meglévő meg nem figyelhető különbségeket) kiszűrő becslés szerint ez az
összefüggés még erősebb is, mint a pooled becslésben – a pénzügyi zavar mögött ténylegesen a
gyors növekedés áll. Nem meglepő az sem, hogy pénzügyi zavarokat az input oldali növekedés
(mindenekelőtt a gyors létszámnövekedés Brown-Mawson kritérium szerint, de a vegyes jellegű
OECD-Eurostat kritérium szerint is) nagyobb mértékben generál, mint a gyors bevételnövekedés
(a Brown-Mawson kritérium szerint). Mindazonáltal a gyors bevételnövekedésnél sem vitatható
nullhipotézisünk, hogy a gyors növekedést gyakran követi jelentős (átmeneti vagy végzetes)
problémahelyzet.
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4.6.

A GYORS NÖVEKEDÉS ÉS A VÁLLALAT KORA

4.6.1.

Becslési eredmény

Call: glm(formula = `Gyors növekedés OECD` ~ Fiatal + Érett + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfõösszeg + ln_nyereség + ln_veszteség
+ ln_tõke + Célcsoport, family = binomial(logit), data = Panel)
Coefficients: .................................................................... Estimate ............ Std. Error ........... z value ............... Pr(>|z|)
(Intercept) ....................................................................... -14.576915 ....... 0.078462 ......... -185.78 ............. <2e-16 ***
Fiatal ............................................................................... 0.656365 .......... 0.015685 .......... 41.85 ................. <2e-16 ***
Érett ................................................................................ -0.809256 ......... 0.013182 .......... -61.39 ............... <2e-16 ***
Válság ............................................................................. -0.185461 ......... 0.011282 .......... -16.44 ............... <2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ 0.481112 .......... 0.006856 .......... 70.17 ................. <2e-16 ***
ln_mérlegfõösszeg .......................................................... 0.237207 .......... 0.008855 .......... 26.79 ................. <2e-16 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.065512 .......... 0.001572 .......... 41.69 ................. <2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.030976 .......... 0.001807 .......... 17.14 ................. <2e-16 ***
ln_tõke ............................................................................ -0.260557 ......... 0.006210 .......... -41.96 ............... <2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... 3.593185 .......... 0.029033 .......... 123.76 ............... <2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance:

334427 on 641511 degrees of freedom

Residual deviance:

215674 on 641502 degrees of freedom

(4338359 observations deleted due to missingness)
AIC: 215694
Number of Fisher Scoring iterations: 8
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Fixed effects logit model with analytical bias-correction
Estimated model: `Gyors növekedés OECD` ~ Fiatal + Érett + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfõösszeg + ln_nyereség + ln_veszteség
+ ln_tõke + Célcsoport | Törzsszám
Log-Likelihood= -49234.44
n= 641512, number of events= 46660
Demeaning converged after 3 iteration(s)
Offset converged after 2 iteration(s)
Corrected structural parameter(s): .................................... Estimate ............ Std. Error ........... t-value ............... Pr(> t)
Fiatal ............................................................................... 1.678854 .......... 0.037607 .......... 44.642 ............... < 2e-16 ***
Érett ................................................................................ -1.713195 ......... 0.039412 .......... -43.469 ............. < 2e-16 ***
Válság ............................................................................. -0.223746 ......... 0.019282 .......... -11.604 ............. < 2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ 2.718072 .......... 0.034956 .......... 77.757 ............... < 2e-16 ***
ln_mérlegfõösszeg .......................................................... -0.386344 ......... 0.035249 .......... -10.960 ............. < 2e-16 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.034758 .......... 0.002667 .......... 13.030 ............... < 2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.011474 .......... 0.003285 .......... 3.493 ................. 0.000478 ***
ln_tõke ............................................................................ -0.437677 ......... 0.021210 .......... -20.635 ............. < 2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... 2.153524 .......... 0.075125 .......... 28.666 ............... < 2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
AIC= 485116.9 , BIC= 2683517
Average individual fixed effects= -41.0109
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Call: glm(formula = `Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ~ Fiatal + Érett + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfõösszeg +
ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tõke + Célcsoport, family = binomial(logit), data = Panel)
Coefficients: .................................................................... Estimate ............ Std. Error ........... z value ............... Pr(>|z|)
(Intercept) ....................................................................... -4.7697588 ....... 0.0231001 ........ -206.48 ............. <2e-16 ***
Fiatal ............................................................................... 1.0950535......... 0.0060661 ........ 180.52 ............... <2e-16 ***
Érett ................................................................................ -0.5097221 ....... 0.0074102 ........ -68.79 ............... <2e-16 ***
Válság ............................................................................. 0.2606556......... 0.0049405 ........ 52.76 ................. <2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ 0.3348533......... 0.0021420 ........ 156.32 ............... <2e-16 ***
ln_mérlegfõösszeg .......................................................... -0.0322915 ....... 0.0028881 ........ -11.18 ............... <2e-16 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.0971781......... 0.0008248 ........ 117.81 ............... <2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.0366459......... 0.0009129 ........ 40.14 ................. <2e-16 ***
ln_tõke ............................................................................ -0.2657705 ....... 0.0022640 ........ -117.39 ............. <2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... -0.1551053 ....... 0.0048411 ........ -32.04 ............... <2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance:

1494747 on 2339804 degrees of freedom

Residual deviance:

1287828 on 2339795 degrees of freedom

(2640066 observations deleted due to missingness)
AIC: 1287848
Number of Fisher Scoring iterations: 6
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Fixed effects logit model with analytical bias-correction
Estimated model: `Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ~ Fiatal + Érett + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfõösszeg + ln_nyereség
+ ln_veszteség + ln_tõke + Célcsoport | Törzsszám
Log-Likelihood= -306651.2
n= 2339805, number of events= 227986
Demeaning converged after 6 iteration(s)
Offset converged after 2 iteration(s)
Corrected structural parameter(s): .................................... Estimate ............ Std. Error ........... t-value Pr(> t)
Fiatal ............................................................................... 1.094693 .......... 0.011685 .......... 93.682 ............... <2e-16 ***
Érett ................................................................................ -0.701298 ......... 0.015033 .......... -46.651 ............. <2e-16 ***
Válság ............................................................................. 0.069215 .......... 0.007361 .......... 9.403 ................. <2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ 1.090197 .......... 0.007297 .......... 149.411 ............. <2e-16 ***
ln_mérlegfõösszeg .......................................................... -0.317733 ......... 0.008334 .......... -38.124 ............. <2e-16 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.090690 .......... 0.001287 .......... 70.490 ............... <2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.028134 .......... 0.001490 .......... 18.877 ............... <2e-16 ***
ln_tõke ............................................................................ -0.600044 ......... 0.006015 .......... -99.758 ............. <2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... 0.379154 .......... 0.010608 .......... 35.744 ............... <2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
AIC= 1519264 , BIC= 7256531
Average individual fixed effects= -6.6195
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Call: glm(formula = `Gyors létszámnövekedés Brown Mawson` ~ Fiatal + Érett + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfõösszeg +
ln_nyereség + ln_veszteség + ln_tõke + Célcsoport, family = binomial(logit), data = Panel)
Coefficients: .................................................................... Estimate ............ Std. Error ........... z value ............... Pr(>|z|)
(Intercept) ....................................................................... -6.168308 ......... 0.045561 -135.39 ........................ <2e-16 ***
Fiatal ............................................................................... 0.740838 .......... 0.010004 .......... 74.06 ................. <2e-16 ***
Érett ................................................................................ -0.659769 ......... 0.011244 .......... -58.67 ............... <2e-16 ***
Válság ............................................................................. 0.381541 .......... 0.007810 .......... 48.85 ................. <2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ 0.238505 .......... 0.004083 .......... 58.41 ................. <2e-16 ***
ln_mérlegfõösszeg .......................................................... 0.076665 .......... 0.005210 .......... 14.72 ................. <2e-16 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.054625 .......... 0.001355 .......... 40.30 ................. <2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.020243 .......... 0.001468 .......... 13.79 ................. <2e-16 ***
ln_tõke ............................................................................ -0.189941 ......... 0.003892 .......... -48.80 ............... <2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... 0.486735 .......... 0.009335 .......... 52.14 ................. <2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance:

550941 on 1107452 degrees of freedom

Residual deviance:

498671 on 1107443 degrees of freedom

(3872418 observations deleted due to missingness)
AIC: 498691
Number of Fisher Scoring iterations: 6
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Fixed effects logit model with analytical bias-correction
Estimated model: `Gyors létszámnövekedés Brown Mawson` ~ Fiatal + Érett + Válság + ln_bevétel + ln_mérlegfõösszeg + ln_nyereség
+ ln_veszteség + ln_tõke + Célcsoport | Törzsszám
Log-Likelihood= -113725.9
n= 1107453, number of events= 75437
Demeaning converged after 5 iteration(s)
Offset converged after 2 iteration(s)
Corrected structural parameter(s): .................................... Estimate ............ Std. Error ........... t-value ............... Pr(> t)
Fiatal ............................................................................... 0.367025 .......... 0.021949 .......... 16.722 ............... < 2e-16 ***
Érett ................................................................................ -0.090253 ......... 0.027883 .......... -3.237 ............... 0.00121 **
Válság ............................................................................. -0.457509 ......... 0.015154 .......... -30.190 ............. < 2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ 0.472435 .......... 0.013401 .......... 35.255 ............... < 2e-16 ***
ln_mérlegfõösszeg .......................................................... 0.076220 .......... 0.016243 .......... 4.692 ................. 2.70e-06 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.019452 .......... 0.002019 .......... 9.635 ................. < 2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.017091 .......... 0.002325 .......... 7.352 ................. 1.96e-13 ***
ln_tõke ............................................................................ -0.189922 ......... 0.010822 .......... -17.550 ............. < 2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... 0.800670 .......... 0.021028 .......... 38.077 ............... < 2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
AIC= 781735.9 , BIC= 4084596
Average individual fixed effects= -7.96
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4.6.2.

6. hipotézis: Korfaktor

Hipotézisünket a becsült egyenletekben a korábbi gyors növekedésre vonatkozó együttható
előjele és szignifikanciája alapján tudjuk verifikálni.
16. táblázat: A gyorsan növekvő vállalat korának a gyors növekedés valószínűségére becsült hatásának
együtthatója és szignifikanciájuk
Kritérium
Gyors növekedés OECD-Eurostat
Gyors bevételnövekedés Brown
Mawson

Gyors létszámnövekedés Brown
Mawson

fiatal
pooled
0.656365***
1.0950535***
0.740838***

érett
fixhatás

pooled

fixhatás

1.678854***

-0.809256***

-1.713195***

1.094693***

-0.5097221***

-0.701298***

0.367025***

-0.659769***

-0.090253**

Nullhipotézisünket, miszerint a vállalat életkora fordított kapcsolatban áll gyors növekedésével,
minél megállapodottabb, érettebb egy vállalat, annál kisebb az esélye annak, hogy a vállalat
szintet próbál lépni, gyors növekedési „kalandba” bocsátkozik, a pooled és a fixhatásokat kiszűrő
becslések is elfogadják.
Az egyik alternatív hipotézist, miszerint a vállalat kora nincs semmilyen viszonyban a gyors
növekedés valószínűségével, egyértelműen elvethetjük: minden modellben minden együttható
szignifiknáns. A másik alternatív hipotézist, miszerint bár az érett vállalatoknak kisebb az esélye
a gyors növekedésre, mint a gazelláknak, ez az összefüggés nem lineáris, a fiatal vállalkozások
esélye nem annyival nagyobb a gyors növekedésre, mint amennyivel kisebb az érettebb
vállalatoké, többnyire (a Brown-Mawson kritériumok szerinti növekedésnél) szintén cáfolják a
becslések. A gazellák esélye a gyors növekedésre az átlagosnál szignifikánsan többel nagyobb,
mint amennyivel az érettebb vállalatok esélye kisebb6. Két ellenhipotézisünk nem fedi le a
nullhipotézissel le nem fedett teret, lehetségesek további ellenhipotézisek is, ám úgy gondoljuk,
hogy a további ellenhipotézisek szembe mennek a közgazdasági feltevéseinkkel és inkább
helytelen modellválasztást vagy statisztikákat, mintsem realitást tükröznek.
Összességében nagy bizonyossággal azt mondhatjuk, hogy a gazelláknak az átlagosnál nagyobb
és az érett vállalatoknak az átlagosnál kisebb az esélyük a gyors növekedésre .

6

De a becslés probit transzformációval történt, csak a paraméterek nagyságára igaz a szignifikáns különbség, nem
a valószínűségekre. Azt nem mondhatjuk, hogy pl. a gyors bevételnövekedés esélye kétszer akkora lenne a fiatal
vállalatok esetében, mint amennyivel kisebb az érett vállalatoknál.
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4.7.
4.7.1.

INNOVÁCIÓ ÉS KUTATÁS-FEJLESZTÉS
Becslési eredmény

Heckman selection model -- two-step estimates (regression model with sample selection)
Number of obs= 4962 ................................................................ Censored obs= 1018 .......................... Uncensored obs= 3944
Wald chi2(4)= 113.58 ................................................................. Prob > chi2 ........... = 0.0000
..................................................................................................Coef. .................... Std. Err. ................. z........................... P>|z|
loginnovkiad
aruszolginnov3 .......................................................................... .8251219 .............. .0918053 .............. 8.99 ..................... 0.000
eljarasinnov3 ...............................................................................380162 ................ .0949627 .............. 4.00 ..................... 0.000
szerinnov3 ..................................................................................0927679 .............. .1496921 .............. 0.62 ..................... 0.535
markinnov3 ................................................................................ -.0756655 ............ .1332004 .............. -0.57 .................... 0.570
Ertekesites_netto_arbevetele ....................................................... 4.93e-12 .............. 6.74e-13............... 7.31 ..................... 0.000
Sajat_toke .................................................................................. -2.85e-12 ............ 1.53e-12............... -1.86 .................... 0.063
Merlegfooesszeg ........................................................................ 1.47e-12 .............. 8.37e-13............... 1.76 ..................... 0.079
_cons ......................................................................................... 16.75277 .............. .1704317 .............. 98.30.................... 0.000
innov
aruszolginnov3 .......................................................................... -.3900549 ............ .0526848 .............. -7.40 .................... 0.000
eljarasinnov3 ...............................................................................1189296 .............. .0474138 .............. 2.51 ..................... 0.012
szerinnov3 ..................................................................................0713288 .............. .0797259 .............. 0.89 ..................... 0.371
markinnov3 ................................................................................ -.139289 .............. .0725703 .............. -1.92 .................... 0.055
penzuegyi_zavar.........................................................................-.1561397 ............ .0528995 .............. -2.95 .................... 0.003
KF3 .............................................................................................7401202 .............. .0478916 .............. 15.45.................... 0.000
Sajat_toke .................................................................................. 6.01e-12 .............. 1.53e-12............... 3.94 ..................... 0.000
_cons ......................................................................................... .6393311 .............. .066549 ................ 9.61 ..................... 0.000
mills
lambda ....................................................................................... -2.469008 ............ .2852167 .............. -8.66 .................... 0.000
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rho ............................................................................................. -0.94527
sigma ......................................................................................... 2.6119626

Equation ................................... Obs ........................................... Parms ................... RMSE ..................... "R-sq" ................... F ................. P
loginnovkiad ............................ 1945 ......................................... 12 ........................ 1.050584 .............. 0.7526.................. 741.1931 .... 0.0000
OECD_Euros~2 ......................... 1945 ......................................... 12 ........................ .3570444 .............. 0.0261.................. 5.906352 .... 0.0000
BMbevetel2............................... 1945 ......................................... 12 ........................ .3173624 .............. 0.0139.................. 2.542966 .... 0.0132
BMletszam2................................................................................ 1945..................... 12 ......................... .2167415.............. 0.0242 ........ 5.469143
..................................................................................................0.0000
..................................................................................................Coef. .................... Std. Err. ................. t ........................... P>|t|
loginnovkiad
logKFtevkiad ...............................................................................7825559 .............. .0123569 .............. 63.33.................... 0.000
aruszolginnov3 .......................................................................... .2838104 .............. .1101843 .............. 2.58 ..................... 0.010
eljarasinnov3 ...............................................................................1760936 .............. .0640821 .............. 2.75 ..................... 0.006
szerinnov3 ..................................................................................1325391 .............. .0948442 .............. 1.40 ..................... 0.162
markinnov3 ................................................................................ -.0529857 ............ .0931923 .............. -0.57 .................... 0.570
Ertekesites_netto_arbevetele ....................................................... 1.18e-12 .............. 5.03e-13............... 2.33 ..................... 0.020
Sajat_toke .................................................................................. -2.82e-13 ............ 9.96e-13............... -0.28 .................... 0.777
Merlegfooesszeg ........................................................................ -2.06e-13 ............ 4.76e-13............... -0.43 .................... 0.666
Merleg_szerinti_eredmeny .......................................................... 3.67e-12 .............. 2.97e-12............... 1.23 ..................... 0.217
Celcsoport .................................................................................. -.496683 .............. .0565222 .............. -8.79 .................... 0.000
IMR ............................................................................................ -1.644223 ............ .725483 ................ -2.27 .................... 0.024
_cons ......................................................................................... 4.686863 .............. .263156 ................ 17.81.................... 0.000
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OECD_Eurostat2
logKFtevkiad ...............................................................................0124358 .............. .0041995 .............. 2.96 ..................... 0.003
aruszolginnov3 .......................................................................... -.0567096 ............ .0374465 .............. -1.51 .................... 0.130
eljarasinnov3 ...............................................................................0902183 .............. .0217785 .............. 4.14 ..................... 0.000
szerinnov3 .................................................................................-.0007113 ............ .0322331 .............. -0.02 .................... 0.982
markinnov3 ................................................................................ -.0272586 ............ .0316717 .............. -0.86 .................... 0.390
Ertekesites_netto_arbevetele ....................................................... 2.94e-13 .............. 1.71e-13............... 1.72 ..................... 0.086
Sajat_toke .................................................................................. -1.14e-12 ............ 3.39e-13............... -3.37 .................... 0.001
Merlegfooesszeg ........................................................................ 4.62e-13 .............. 1.62e-13............... 2.85 ..................... 0.004
Merleg_szerinti_eredmeny .......................................................... 1.49e-12 .............. 1.01e-12............... 1.48 ..................... 0.139
Celcsoport .................................................................................. .0659878 .............. .0192093 .............. 3.44 ..................... 0.001
IMR ............................................................................................ .5900525 .............. .2465578 .............. 2.39 ..................... 0.017
_cons ......................................................................................... -.2502712 ............ .0894345 .............. -2.80 .................... 0.005

BMbevetel2
logKFtevkiad ...............................................................................0118475 .............. .0037328 .............. 3.17 ..................... 0.002
aruszolginnov3 .......................................................................... .0188477 .............. .0332847 .............. 0.57 ..................... 0.571
eljarasinnov3 ...............................................................................0164644 .............. .0193581 .............. 0.85 ..................... 0.395
szerinnov3 .................................................................................-.0100125 ............ .0286507 .............. -0.35 .................... 0.727
markinnov3 ................................................................................ .0208548 .............. .0281517 .............. 0.74 ..................... 0.459
Ertekesites_netto_arbevetele ....................................................... 1.20e-13 .............. 1.52e-13............... 0.79 ..................... 0.430
Sajat_toke .................................................................................. -7.43e-13 ............ 3.01e-13............... -2.47 .................... 0.014
Merlegfooesszeg ........................................................................ 3.30e-13 .............. 1.44e-13............... 2.29 ..................... 0.022
Merleg_szerinti_eredmeny .......................................................... 1.73e-12 .............. 8.97e-13............... 1.92 ..................... 0.054
Celcsoport .................................................................................. .0136476 .............. .0170743 .............. 0.80 ..................... 0.424
IMR ............................................................................................ .1070647 .............. .2191553 .............. 0.49 ..................... 0.625
_cons ......................................................................................... -.1591261 ............ .0794947 .............. -2.00 .................... 0.045
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BMletszam2
logKFtevkiad ...............................................................................0051778 .............. .0025493 .............. 2.03 ..................... 0.042
aruszolginnov3 .......................................................................... -.0275489 ............ .0227316 .............. -1.21 .................... 0.226
eljarasinnov3 ...............................................................................0345804 .............. .0132205 .............. 2.62 ..................... 0.009
szerinnov3 ..................................................................................0239347 .............. .0195669 .............. 1.22 ..................... 0.221
markinnov3 ................................................................................ .0309946 .............. .0192261 .............. 1.61 ..................... 0.107
Ertekesites_netto_arbevetele ....................................................... 1.12e-13 .............. 1.04e-13............... 1.08 ..................... 0.279
Sajat_toke .................................................................................. -5.34e-13 ............ 2.06e-13............... -2.60 .................... 0.010
Merlegfooesszeg ........................................................................ 2.66e-13 .............. 9.83e-14............... 2.71 ..................... 0.007
Merleg_szerinti_eredmeny .......................................................... 1.11e-12 .............. 6.13e-13............... 1.81 ..................... 0.071
Celcsoport .................................................................................. .0280369 .............. .0116609 .............. 2.40 ..................... 0.016
IMR ............................................................................................ .233807 ................ .1496713 .............. 1.56 ..................... 0.118
_cons ......................................................................................... -.1677293 ............ .0542906 .............. -3.09 .................... 0.002
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4.7.2.

9. hipotézis: Innovációs faktor

Hipotézisünket az utolsó három év innovációs tevékenységeihez tartozó együtthatók előjele és
szignifikanciája alapján verifikálhatjuk.
17. táblázat: Az innováció a gyors növekedés valószínűségére gyakorolt hatásának együtthatói
Kritérium

termékinnováció

Gyors növekedés OECD-

eljárásinnováció

szervezési

marketing

innováció

innováció

-.0567096

.0902183***

-.0007113

-.0272586

Eurostat

(0.130)

(0.000)

(0.982)

(0.390)

Gyors bevételnövekedés

.0188477

.0164644

-.0100125

.0208548

Brown Mawson

(0.571)

(0.395)

(0.727)

(0.459)

Gyors létszámnövekedés

-.0275489

.0345804**

.0239347

.0309946

(0.226)

(0.009)

(0.221)

(0.107)

Brown Mawson

Az innovációs tevékenység hatása a gyors növekedésre a táblázat tanúsága szerint nagyon
egyenetlen, egyértelmű és erősen szignifikáns hatást csak az eljárás-innováció kapcsán tudunk
megállapítani. Összességében azonban nullhipotézisünket, miszerint gyors növekedés alatt vagy
az azt közvetlenül megelőző vagy követő időszakban az átlagosnál és/vagy a szokásosnál
élénkebb a vállalat innovációs aktivitása, el kell fogadnunk.

4.7.3.

10. hipotézis: Kutatás-fejlesztési faktor

Hipotézisünket a kutatás-fejlesztésre fordított kiadások nagyságához tartozó együtthatók előjele
és szignifikanciája alapján verifikálhatjuk.
18. táblázat: A kutatás-fejlesztés a gyors növekedés valószínűségére gyakorolt hatásának együtthatói
Kritérium

együttható

Pr(>|z|)

Gyors növekedés OECD-Eurostat

.0124358

0.003**

Gyors bevételnövekedés Brown Mawson

.0118475

0.002**

Gyors létszámnövekedés Brown Mawson

.0051778

0.042*

A vállalati kutatás-fejlesztési kiadások a gyors növekedésre gyakorolt hatásának egységesen
erősen

szignifikáns

pozitív

hatását

mutatják

az

együttható-becslések.

Ezek

alapján

nullhipotézisünket, miszerint a gyors növekedés alatt az átlagosnál és/vagy a szokásosnál
élénkebb a vállalat kutatás-fejlesztési aktivitása, el kell fogadnunk.
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4.8.

A GYORS NÖVEKEDÉS HATÁSA A KUTATÁS -FEJLESZTÉSRE

4.8.1.

Becslési eredmény

Heckman selection model -- two-step estimates (regression model with sample selection)
Number of obs =3736 ..................................................... Censored obs=2326 .................... Uncensored obs .. =1410
Wald chi2(5)=354.06 ....................................................... Prob > chi2=0.0000
....................................................................................... Coef. ................. Std. Err. ............. z ........................ P>|z|
logKFtevkiad
korabbiOECD ................................................................... .3809165 .......... .1664489 .......... 2.29 ................... 0.022
korabbiBMbevetel ............................................................ .1588202 .......... .1605232 .......... 0.99 ................... 0.322
korabbiBMletszam ........................................................... .4846526 .......... .2439265 .......... 1.99 ................... 0.047
logbevetel ....................................................................... .2406881 .......... .0530147 .......... 4.54 ................... 0.000
logToke........................................................................... .2694828 .......... .0525829 .......... 5.12 ................... 0.000
_cons .............................................................................. 6.842934 .......... .6761265 .......... 10.12 ................. 0.000
KF
aruszolginnov3................................................................ .5092377 .......... .0755873 .......... 6.74 ................... 0.000
szerinnov3 ...................................................................... -.1282967 ......... .0884316 .......... -1.45 ................. 0.147
penzuegyi_zavar2 ............................................................ .173287 ............ .073849 ............ 2.35 ................... 0.019
KF3 ................................................................................. 6.978238 .......... .0943964 .......... 73.92 ................. 0.000
Sajat_toke ....................................................................... 2.54e-12 ........... 1.16e-12 ........... 2.19 ................... 0.028
_cons .............................................................................. -6.824602
mills
lambda............................................................................ -1.81979 ........... .5239194 .......... -3.47 ................. 0.001
rho.................................................................................. -0.79690
sigma .............................................................................. 2.2835724
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4.8.2.

11. hipotézis: Kutatás-fejlesztés

Hipotézisünket a gyors növekedés a kutatás-fejlesztésre fordított kiadások nagyságához tartozó
együtthatóinak előjele és szignifikanciája alapján verifikálhatjuk.
19. táblázat: A gyors növekedés a későbbi kutatás-fejlesztési kiadásokra gyakorolt együtthatói
Kritérium

Az

együttható

Pr(>|z|)

Gyors növekedés OECD-Eurostat

.3809165

0.022*

Gyors bevételnövekedés Brown Mawson

.1588202

0.322

Gyors létszámnövekedés Brown Mawson

.4846526

0.047*

együtthatók

pozitívak,

de

csak

gyengén

szignifikánsak,

a

Brown-Mason

gyors

bevételnövekedés pedig egyáltalán nem az. Nem utasíthatjuk vissza azt a nullhipotézist, hogy a
gyors növekedést követően megnő a gyorsan növekvő vállalat kutatás-fejlesztési aktivitása , de
ez az állítás inkább csak tendenciájában érvényesül.
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4.9.

EXPORTTEVÉKENYSÉG ÉS NEMZETKÖZIESEDÉS

4.9.1.

Becslési eredmény

Call: glm(formula = Exportál ~ Mérlegfőösszeg + Feldolgozóipar + `Külföldi telephely` +Válság, family = binomial(link = probit), data
= Adat)
Coefficients: .................................................................... Estimate ............ Std. Error ........... z value ............... Pr(>|z|)
(Intercept) ....................................................................... -6.210e-01 ....... 3.686e-03 ........ -168.459 ........... < 2e-16 ***
Mérlegfőösszeg ............................................................... 4.427e-12 ......... 2.252e-13 ......... 19.656 ............... < 2e-16 ***
Feldolgozóipar ................................................................ 1.142e+00 ........ 7.494e-03 ......... 152.326 ............. < 2e-16 ***
`Külföldi telephely` ......................................................... 1.664e+00 ........ 4.668e-02 ......... 35.658 ............... < 2e-16 ***
Válság ............................................................................. 2.663e-02 ......... 6.016e-03 ......... 4.427 ................ 9.54e-06 ***
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance: 293853 on 226933 degrees of freedom
Residual deviance: 265966 on 226929 degrees of freedom
AIC: 265976
Number of Fisher Scoring iterations: 25
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Call: glm(formula = OECD ~ LogExport + `Külföldi telephely` + Célcsoport +invMillsRatio, family = binomial(probit), data = Adat)
Coefficients: .................................................................... Estimate ............ Std. Error .......... z value .............. Pr(>|z|)
(Intercept) ....................................................................... -3.062919 ......... 0.059397 ......... -51.567 ............. < 2e-16 ***
LogExport ....................................................................... 0.083265 .......... 0.002448 .......... 34.007 ............... < 2e-16 ***
`Külföldi telephely` ......................................................... 0.231004 .......... 0.042122 .......... 5.484 ................ 4.15e-08 ***
Célcsoport....................................................................... 0.185248 .......... 0.017817 .......... 10.397 ............... < 2e-16 ***
invMillsRatio .................................................................... 0.085606 .......... 0.018287 .......... 4.681 ................ 2.85e-06 ***
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance: 53557 on 79424 degrees of freedom
Residual deviance: 52172 on 79420 degrees of freedom
(147509 observations deleted due to missingness)
AIC: 52182
Number of Fisher Scoring iterations: 5
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Fixed effects probit model with analytical bias-correction
Estimated model: OECD ~ LogExport + `Külföldi telephely` + Célcsoport + invMillsRatio | Törzsszám
Log-Likelihood= -14508.33
n= 79425, number of events= 8385
Demeaning converged after 4 iteration(s)
Offset converged after 2 iteration(s)
Corrected structural parameter(s): ................................... Estimate ............ Std. Error .......... t-value .............. Pr(> t)
LogExport ....................................................................... 0.209526 .......... 0.008129 .......... 25.776 ............... <2e-16 ***
`Külföldi telephely` ......................................................... 0.050942 .......... 0.139033 .......... 0.366 ................. 0.714
Célcsoport....................................................................... -0.443510 ......... 0.046174 .......... -9.605 ............... <2e-16 ***
invMillsRatio .................................................................... -0.062890 ......... 0.121150 .......... -0.519 ............... 0.604
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
AIC= 59074.67 , BIC= 198582.4
( 147509 observation(s) deleted due to missingness )
Average individual fixed effects= -4.1878

Oldal: 98 | 114

IFKA | Gyors növekedésű vállalatok - speciális hipotézisek tesztelése

Call: glm(formula = BMb ~ LogExport + `Külföldi telephely` + Célcsoport + invMillsRatio, family = binomial(probit), data = Adat)
Coefficients: .................................................................... Estimate ............ Std. Error .......... z value .............. Pr(>|z|)
(Intercept) ....................................................................... -1.985710 ......... 0.056971 ......... -34.855 ............. < 2e-16 ***
LogExport ....................................................................... 0.037590 .......... 0.002375 .......... 15.829 ............... < 2e-16 ***
`Külföldi telephely` ........................................................ -0.098653 ......... 0.050765 .......... -1.943 ............... 0.052 .
Célcsoport....................................................................... -0.148468 ......... 0.016574 .......... -8.958 ............... < 2e-16 ***
invMillsRatio .................................................................... 0.081415 .......... 0.019036 .......... 4.277 ................ 1.89e-05 ***
Signif. codes:................................................................... 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance: 48550 on 79424 degrees of freedom
Residual deviance: 48163 on 79420 degrees of freedom
(147509 observations deleted due to missingness)
AIC: 48173
Number of Fisher Scoring iterations: 5
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Fixed effects probit model with analytical bias-correction
Estimated model: BMb ~ LogExport + `Külföldi telephely` + Célcsoport + invMillsRatio | Törzsszám
Log-Likelihood= -13285.47
n= 79425, number of events= 7255
Demeaning converged after 4 iteration(s)
Offset converged after 2 iteration(s)
Corrected structural parameter(s): ................................... Estimate ............ Std. Error .......... t-value ............... Pr(> t)
LogExport ....................................................................... 0.04400 ............ 0.00806 ............ 5.458 ................ 4.82e-08 ***
`Külföldi telephely` ........................................................ -0.11059 ........... 0.16351 ............ -0.676 ............... 0.49879
Célcsoport....................................................................... 0.09154 ............ 0.04023 ............ 2.275 ................. 0.02290 *
invMillsRatio .................................................................... 0.40296 ............ 0.13591 ............ 2.965 ................. 0.00303 **
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
AIC= 56628.95 , BIC= 196136.7
( 147509 observation(s) deleted due to missingness )
Average individual fixed effects= -1.9557
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Call: glm(formula = BMl ~ LogExport + `Külföldi telephely` + Célcsoport + invMillsRatio, family = binomial(probit), data = Adat)
Coefficients: .................................................................... Estimate ............ Std. Error .......... z value .............. Pr(>|z|)
(Intercept) ....................................................................... -2.373541 ......... 0.071613 ......... -33.144 ............. <2e-16 ***
LogExport ....................................................................... 0.035752 .......... 0.002971 .......... 12.035 ............... <2e-16 ***
`Külföldi telephely` ......................................................... 0.112257 .......... 0.060085 .......... 1.868 ................. 0.0617 .
Célcsoport....................................................................... -0.235054 ......... 0.019773 ......... -11.887 ............. <2e-16 ***
invMillsRatio .................................................................... 0.204929 .......... 0.024412 .......... 8.395 ................. <2e-16 ***
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance: 28968 on 79424 degrees of freedom
Residual deviance: 28624 on 79420 degrees of freedom
(147509 observations deleted due to missingness)
AIC: 28634
Number of Fisher Scoring iterations: 5
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Fixed effects probit model with analytical bias-correction
Estimated model: BMl ~ LogExport + `Külföldi telephely` + Célcsoport + invMillsRatio | Törzsszám
Log-Likelihood= -6445.962
n= 79425, number of events= 3544
Demeaning converged after 4 iteration(s)
Offset converged after 2 iteration(s)
Corrected structural parameter(s): .................................... Estimate ............ Std. Error .......... t-value .............. Pr(> t)
LogExport ....................................................................... 0.09849 ............ 0.01166 ............ 8.443 ................ < 2e-16 ***
`Külföldi telephely` ........................................................ -0.40394 ........... 0.24747 ............ -1.632 .............. 0.10262
Célcsoport....................................................................... -0.14753 ........... 0.05172 ............ -2.852 .............. 0.00434 **
invMillsRatio .................................................................... -0.13673 ........... 0.18215 ............ -0.751 .............. 0.45286
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
AIC= 42949.92 , BIC= 182457.6
( 147509 observation(s) deleted due to missingness )
Average individual fixed effects= -2.2823
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4.9.2.

12. hipotézis: Nemzetköziesedés faktora

Hipotézisünket az export árbevétel logaritmusának és a külföldi telephely létének változóihoz
tartozó együtthatók előjele és szignifikanciája alapján verifikálhatjuk.
20. táblázat: A nemzetköziesedés a gyors növekedés bekövetkezésének valószínűségére gyakorolt
hatására becsült együtthatói és szignifikanciájuk
Kritérium

export
pooled

telephely
fixhatás

Gyors növekedés OECD-Eurostat

0.083265***

0.209526***

Gyors bevételnövekedés Brown Mawson

0.037590***

0.04400***

Gyors létszámnövekedés Brown Mawson

0.035752***

0.09849***

pooled

fixhatás

0.231004***

A növekedésre gyakorolt pozitív hatás minden specifikációban jelentkezik és a hatás
szignifikánsan pozitív. Ezek alapján nullhipotézisünket, miszerint a kilépés exportpiacokra és az
exporttevékenység felfutása gyors növekedést tesz lehetővé, elfogadjuk. Az azonban, hogy a
legtöbb specifikációban a külföldi telephely pozitív hatása nem szignifikáns, megfontolásra
késztet. (A specifikációk többségében az inverz Mills hányados hatása is szignifikáns, tehát az
exporttevékenységre vonatkozó korrekció fontos. A külföldi telephely megléte az inverz Mills
hányados kiszámításához szükséges egyenletben, ami azt becsli, hogy melyik vállalat milyen
eséllyel exportál, szignifikánsan pozitív, azaz segíti az exporttevékenységet.)
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4.10.
4.10.1.

IDEGENFORRÁS-SZÜKSÉGLET
Becslési eredmény

Call: glm(formula = ln_idegenforrás ~ `Gyors növekedés OECD` + `Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` + `Gyors
létszámnövekedés Brown Mawson` + Válság + ln_bevétel + ln_nyereség + ln_veszteség + Célcsoport, family = gaussian, data = Panel)
Coefficients: .................................................................... Estimate ............ Std. Error ........... t value ................ Pr(>|t|)
(Intercept) ....................................................................... 2.5781088......... 0.0185436 ........ 139.029 ............. < 2e-16 ***
`Gyors növekedés OECD` ................................................ 0.3025961......... 0.0080096 ........ 37.779 ............... < 2e-16 ***
`Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ....................... -0.0650503 ....... 0.0072816 ........ -8.934 ............... < 2e-16 ***
`Gyors létszámnövekedés Brown Mawson` ...................... 0.0235495......... 0.0082112 ........ 2.868 ................. 0.00413 **
Válság ............................................................................. -0.0503781 ....... 0.0035068 ........ -14.366 ............. < 2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ 0.7543594......... 0.0011142 ........ 677.047 ............. < 2e-16 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.0234688......... 0.0004844 ........ 48.450 ............... < 2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.0788769......... 0.0004907 ........ 160.745 ............. < 2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... 0.3738355......... 0.0045829 ........ 81.572 ............... < 2e-16 ***
--Signif. codes:................................................................... 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 2.210435)
Null deviance:

3655540 on 759406 degrees of freedom

Residual deviance:

1678600 on 759398 degrees of freedom

(4220464 observations deleted due to missingness)
AIC: 2757468
Number of Fisher Scoring iterations: 2
Oneway (individual) effect Within Model
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Call: plm(formula = ln_idegenforrás ~ `Gyors növekedés OECD` + `Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` + `Gyors
létszámnövekedés Brown Mawson` + Válság + ln_bevétel + ln_nyereség + ln_veszteség + Célcsoport, data = Panel, effect =
"individual", model = "within")
Unbalanced Panel: n = 228854, T = 1-8, N = 759234
Coefficients: .................................................................... Estimate ............ Std. Error ........... t-value ............... Pr(>|t|)
`Gyors növekedés OECD` ................................................ 0.0706289......... 0.0050212 ........ 14.0662 ............. < 2.2e-16 ***
`Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ....................... 0.0809016......... 0.0044668 ........ 18.1116 ............. < 2.2e-16 ***
`Gyors létszámnövekedés Brown Mawson` ...................... 0.0430378......... 0.0048366 ........ 8.8983 ............... < 2.2e-16 ***
Válság ............................................................................. 0.0538291......... 0.0017996 ........ 29.9122 ............. < 2.2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ 0.3268124......... 0.0015741 ........ 207.6211 ........... < 2.2e-16 ***
ln_nyereség ..................................................................... -0.0206275 ....... 0.0003123 ........ -66.0506 ........... < 2.2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... -0.0092182 ....... 0.0003322 ........ -27.7487 ........... < 2.2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... 0.0966856......... 0.0046546 ........ 20.7720 ............. < 2.2e-16 ***
--Signif. codes:................................................................... 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Total Sum of Squares: ...................................................... 260680
Residual Sum of Squares: ................................................ 236850
R-Squared: ...................................................................... 0.091419
Adj. R-Squared: .............................................................. -0.30064
F-statistic: 6670.61 on 8 and 530372 DF, p-value: < 2.22e-16
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4.10.2.

13. hipotézis: Hiteligény

Hipotézisünket a gyors növekedés változóihoz tartozó együtthatók előjele és szignifikanciája
alapján verifikálhatjuk.
21. táblázat: A gyors növekedés idegenforrás-igényére* becsült együtthatók és szignifikanciájuk
Kritérium

pooled

fixhatás

0.3025961***

0.0706289***

Gyors bevételnövekedés Brown Mawson

-0.0650503***

0.0809016***

Gyors létszámnövekedés Brown Mawson

0.0235495***

0.0430378***

Gyors növekedés OECD-Eurostat

* Az egyenletben a forrásigény logaritmusát becsüljük, az együtthatók a természetes alapú hatványra emelve
értelmezhetőek, de csak a többi (szintén szignifikáns) változóval összeszorozva

A paraméterbecslések erősen szignifikáns pozitív hatást mutatnak (eltekintve egy pooled
becsléstől). Ez arra utal, hogy a gyors növekedésű vállalatok valószínűleg több idegen forrást
vesznek igénybe, mint a többiek, talán hitelképesebbek, talán jobban megbíznak bennük a
szállítók. Nullhipotézisünket, miszerint az átmenet során megnő az idegen forrás bevonása,
igazoltnak látjuk.
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4.11.
4.11.1.

SAJÁTTŐKE-SZÜKSÉGLET
Becslési eredmény

Call: glm(formula = ln_tőke ~ `Gyors növekedés OECD` + `Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` + `Gyors létszámnövekedés
Brown Mawson` + Válság + ln_bevétel + ln_nyereség + ln_veszteség + Célcsoport, family = gaussian, data = Panel)
Coefficients: .................................................................... Estimate ........... Std. Error ........... t value ............... Pr(>|t|)
(Intercept) ....................................................................... 5.4020487......... 0.0074986 ........ 720.409 ............. <2e-16 ***
`Gyors növekedés OECD` ................................................ 0.6737456......... 0.005722 .......... 117.746 ............. <2e-16 ***
`Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ...................... -0.5379114 ....... 0.0026085 ....... -206.213 ........... <2e-16 ***
`Gyors létszámnövekedés Brown Mawson` ...................... 0.0091752......... 0.0043545 ........ 2.107 ................. 0.0351 *
Válság ............................................................................. 0.0275369......... 0.0018997 ........ 14.496 ............... <2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ 0.5414841......... 0.0004556 ....... 1188.596 ........... <2e-16 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.0895607......... 0.0002178 ........ 411.297 ............. <2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.0891077......... 0.0002417 ........ 368.604 ............. <2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... 0.207619 .......... 0.0019612 ........ 105.861 ............. <2e-16 ***
--Signif. codes:................................................................... 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 2.188664)
Null deviance: ................................................................. 10864299 on 2712806 degrees of freedom
Residual deviance: ........................................................... 5937402 on 2712798 degrees of freedom
(2267064 observations deleted due to missingness)
AIC: 9823541
Number of Fisher Scoring iterations: 2
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Oneway (individual) effect Within Model
Call: plm(ln_tőke ~ `Gyors növekedés OECD` + `Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` + `Gyors létszámnövekedés Brown Mawson`
+ Válság + ln_bevétel + ln_nyereség + ln_veszteség + Célcsoport, data = Panel, effect = "individual", model = "within")
Unbalanced Panel: n = 228854, T = 1-8, N = 2712806
Coefficients: .................................................................... Estimate ............ Std. Error ........... t value ................ Pr(>|t|)
`Gyors növekedés OECD` ................................................ 0.47204301....... 0.00361777 ...... 130.479 ............ < 2.2e-16 ***
`Gyors bevételnövekedés Brown Mawson` ....................... -0.02464135 ..... 0.00190434 ...... -12.940 ............ < 2.2e-16 ***
`Gyors létszámnövekedés Brown Mawson` ...................... 0.39695877....... 0.00292343 ...... 135.785 ............ < 2.2e-16 ***
Válság ............................................................................. 0.13146618....... 0.00103925 ...... 126.501 ............ < 2.2e-16 ***
ln_bevétel........................................................................ 0.19439594....... 0.00054229 ...... 358.474 ............ < 2.2e-16 ***
ln_nyereség ..................................................................... 0.03929888....... 0.00014945 ...... 262.959 ............ < 2.2e-16 ***
ln_veszteség.................................................................... 0.01429741....... 0.00016798 ...... 85.116 .............. < 2.2e-16 ***
Célcsoport....................................................................... -0.18673251 ..... 0.00144936 ..... -128.838 .......... < 2.2e-16 ***
--Signif. codes:................................................................... 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
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4.11.2.

14. hipotézis: Tőkeigény

Hipotézisünket a gyors növekedés változóihoz tartozó együtthatók előjele és szignifikanciája
alapján verifikálhatjuk.

22. táblázat: A gyors növekedés tőkeigényére* becsült együtthatók és szignifikanciájuk
Kritérium
Gyors növekedés OECD-Eurostat
Gyors bevételnövekedés Brown Mawson
Gyors létszámnövekedés Brown Mawson

pooled

fixhatás

0.6737456***

0.47204301***

-0.5379114***

-0.02464135***

0.0091752*

0.39695877***

* Az egyenletben a tőkeigény logaritmusát becsüljük, az együtthatók a természetes alapú hatványra emelve
értelmezhetőek, de csak a többi (szintén szignifikáns) változóval összeszorozva

A gyors növekedési szakaszt követően, nullhipotézisünknek megfelelően, megnő a sajáttőkeigény, de ez a növekmény nem jelentkezik ott, ahol a gyors növekedés a vállalat bevételeit
érintette, csak az input oldali növekedésnél. Itt ugyanaz a különbség, mint a pénzügyi zavar
felmerülésének vizsgálatakor. Lehet, hogy a gyorsan növekvő, nagyobb volument termelő vállalat
önfinanszírozó képessége nagyobb, lehet, hogy a hitelezők bizalma nő meg. Meglepő és további
vizsgálatokat igényel viszont, hogy a fixhatásokat figyelembe vevő modell ilyen jelentős
mértékben változtatja meg a növekedés becsült tőkeigényét a pooled modellhez képest.
Ezek alapján nullhipotézisünk, hogy a fordulópontot követően megnő a saját forrás, csak részben
igazolódott: a létszám növekedésének többletterheit – legalább részben – a tulajdonosoknak kell
viselniük, csak akkor nő meg (sokkal kisebb mértékben) a hitelezői bizalom is, ha az input oldali
növekményt a bevétel növekedése visszaigazolja.
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5.

ÖSSZEFOGLALÁS

A gyors növekedést véletlen folyamatként modellezve definiáltunk elemzési célokra olyan kritériumrendszereket, ami a folyamat az OECD-Eurostat kritériumrendszernél pontosabb utólagos
elemzését teszi lehetővé. A szakirodalomban előforduló felvetések alapján a gyors növekedés
folyamatával, okaival és következményeivel kapcsolatos hipotéziseket határoztunk meg, és azokat a magyar vállalatok évtizedes (kiegyensúlyozatlan) paneljén verifikáltuk. A verifikáció nem
tökéletes, elsősorban a rendelkezésre álló eszközök korlátai és idő szűkössége miatt, de nagy
bizonyossággal fogalmazhatjuk meg a következő állításokat.
A vállalatok számára a gyors növekedés általános lehetőség, bár vannak „jobb” és „rosszabb”
vállalatok, amelyek esélye a gyors növekedésre (külső és belső, vállalat-specifikus okok miatt)
eltér. A gazelláknak az átlagosnál nagyobb és az érett (legalább tíz éve működő) vállalatoknak az
átlagosnál kisebb az esélyük a gyors növekedésre. A vállalati vezetésen múlik, hogy kihasználjae a gyors növekedési esélyt. Ha úgy dönt, hogy igen, akkor évtizedes időtávra elveti újabb gyors
növekedés esélyét, minden erejét a gyors növekedés menedzselésére és a konszolidációra kell
összpontosítania. Az átmenet hossza általában egy-két év, és az egymást követő gyors
növekedési szakaszok ritkák, a sikeres növekedési ugrást évtizedes konszolidáció követi.
A kilépés exportpiacokra és az exporttevékenység felfutása gyors növekedést tesz lehetővé. Gyors
növekedés alatt vagy az azt közvetlenül megelőző időszakban az átlagosnál és/vagy a szokásosnál élénkebb a vállalat innovációs, ezen belül kutatás-fejlesztési aktivitása. Az átmenet során
megnő az idegen forrás bevonása. A gyors növekedést azonban (elsősorban az input oldali gyors
bővülést) gyakran követi jelentős (átmeneti vagy végzetes) problémahelyzet, elsősorban a
megnövekvő szállítói és adótartozások miatt. Ezért a fordulópontot követően (a nagyobb volumenhez igazodva) meg kell nőnie a saját forrásnak, vagy a gyors növekedést output oldalon
(bevételnövekedéssel) kell visszaigazolnia a vállalatnak, a jobb sajáttőke-ellátottságú vállalatok
általában is képesebbek a gyors növekedésre. Nő a vállalat kutatás-fejlesztési aktivitása is.
Az OECD-Eurostat és az általunk definiált kritériumrendszerek között nagy az átfedés, ha időben
nem is esnek egybe, de a vállalatokat hasonlóan minősítik gyorsan növekvőnek. A közelítés
azonban nem teljes.
A következtetések együttesen arra utalnak, hogy a gyors növekedés kockázatos és drága kísérlet,
a döntést annak a vállalatvezetésnek kell meghoznia, ami azután lebonyolítja az átmenetet és
átalakítja a vállalatot annak érdekében, hogy az megfeleljen a megnövekvő volumen okozta új
kihívásoknak. A gazdaságpolitika feladata, hogy segítse ugrópontok kialakulását és ösztönözze
a vállalatokat azok kihasználására. Ezen túlmenően szerepe lehet az átmeneti hitelszükséglet
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kielégítésében és esetlegesen a növekedést követő tartós sajátforrás-bevonás megkönnyítésében
a hitel- és tőkepiacok fejlesztésével.
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