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PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ELEMZÉSE KLASZTERELEMZÉS 

SEGÍTSÉGÉVEL AZ ÉSZAK-ALFÖLD RÉGIÓBAN MŰKÖDŐ 

ÉLELMISZER-KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOKNÁL

Fenyves Veronika – Tarnóczi Tibor – Nagy Adrián

Összefoglalás

A magyar élelmiszer-kereskedelem a kilencvenes években lezajlott privatizáció 
során jelentősen átalakult. Az ezredfordulón más fejlett országokhoz hason-
lóan nálunk is az ún. modern értékesítési csatornák (hiper-, szupermarketek, 
diszkontok) vették át a vezető szerepet háttérbe szorítva a hagyományos ke-
reskedelmi csatornákat. A hazai kiskereskedelem forgalma 2007 óta csökkenő 
tendenciát mutat, ugyan az élelmiszer-kiskereskedelem kevéssé esett vissza, de 
a kedvezőtlen tendencia itt is érvényesült. Ameddig a magyar élelmiszer-kis-
kereskedelem adózás előtti eredménye számottevően csökkent 2005−2010 
között, addig a nagykereskedelemben lényegesen kisebb volt a visszaesés. A 
magyar élelmiszer-kereskedelem eszközarányos nyeresége 2005−2010 között 
nagyon alacsony volt. Tanulmányunkban Magyarországon az észak-alföldi ré-
gió élelmiszer jellegű vegyes bolti kiskereskedelmi tevékenységet végző vállal-
kozásainak az éves beszámoló adatai alapján készített klaszterelemzést mutat-
juk be 2009 és 2014 közötti időszakban az R statisztikai rendszer segítségével.

Kulcsszavak: R statisztikai rendszer, élelmiszer-kereskedelem, pénzügyi ada-
tok, klaszterelemzés, regressziószámítás
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ANALYSIS OF FINANCIAL ACCOUNTS WITH THE HELP OF 
CLUSTER ANALYSIS CONCERNING FOOD INDUSTRIAL 

RETAIL TRADE OPERATING IN THE REGION OF 
THE NORTHERN GREAT HUNGARIAN PLAINS

Abstract

Hungarian food trade has been significantly transformed during the 
privatisation in the 1990s. Similarly to other developed countries, in the turn 
of the millennium the so-called modern sales channels have taken the lead 
(hyper-, supermarkets, discount houses) in our country too, overshadowing 
traditional trade channels. The turnover of national retail trade has indicated a 
decreasing tendency since 2007, although food retail trade has not significantly 
decreased, the unfavourable tendency predominates in this case too. While the 
results of pre-taxation of Hungarian food retail trade considerably declined 
between 2005 and 2010, decrease in wholesale trade shows a smaller drop. 
The return on assets of Hungarian food trade was very low between 2005 and 
2010. In our essay we present the claster analysis of the period between 2009 
and 2014 with the help of the R statistics system on the basis of the data of 
annual account of enterprises with a mixed trade profile with a focus on food 
in the region of the Northern Great Hungarian Plains in Hungary.

Keywords: R statistical system, food retailing, financial data, cluster analysis, 
regression analysis

JEL: G30, G32
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Bevezetés

A kutatás témájának a kiválasztásakor egy olyan ágazatot kerestünk, amely 
meghatározó jellegű a magyar nemzetgazdaságban. 2014-ben a kereskedelem, 
gépjárműjavítás ágazat 2 757 130 millió Ft-os értékével a bruttó hozzáadott 
érték 10,2%-át tette ki. A foglalkoztatottak száma 2014-ben 4 100 800 fő 
volt Magyarországon, amelyből 548 200 fő a kereskedelem, gépjárműjavítás 
ágazatban dolgozott. Ezen belül a főtevékenységként az „Élelmiszer jellegű 
vegyes bolti kiskereskedelmi” tevékenységet főtevékenységként folytató vállal-
kozásokat választottuk, mivel ez az a tevékenység, amely az élelmiszer-kiske-
reskedelem forgalmából a legnagyobb arányban részesedik.

A nemzetközi élelmiszer-kereskedelem az elmúlt évtizedekben horizontá-
lisan és vertikálisan is nagy változásokon ment keresztül. Az egész világon 
növekszik a koncentráció a hiper- és szupermarketek, a diszkontáruházak, 
valamint a nagykereskedők vonatkozásában. A rendszerváltást követően alap-
jaiban változott meg a magyarországi élelmiszer-kiskereskedelem helyzete, a 
korábban állami és szövetkezeti tulajdonban lévő kiskereskedelmi egységeket 
magántulajdonban működő egységek váltották fel, az ágazatban megjelentek 
a különböző (hazai és külföldi tulajdonú) kereskedelmi láncok. Az ezredfor-
dulót követően a kereskedelmi láncok előretörése felgyorsult, és mára jelentős 
piaci részesedéssel rendelkeznek. Tanulmányunk célja megvizsgálni, hogy az 
ágazatot jellemző magas koncentráció mennyire figyelhető meg a pénzügyi 
kimutatások adataiban.

Az élelmiszer-kiskereskedelem helyzete Magyarországon

A rendszerváltást megelőzően az élelmiszer-kiskereskedelemben is az állami 
tulajdon dominált. 1989-ben a kereskedelmi forgalom 60%-át még az állami 
vállalatok, további egyharmadát pedig a szövetkezetek adták (Karsai, 2000). 
A rendszerváltás után, a privatizáció során a korábbi állami és szövetkezeti 
tulajdonban lévő kiskereskedelmi egységek darabjaikra hullottak, illetve az 
újonnan alakuló gazdasági társaságok és az egyéni vállalkozók nagy szám-
ban létesítettek értékesítési egységeket (Bauer−Agárdi, 2000). Ennek során 
1990 és 1998 között az élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek száma 25 066-ról 
50 966-ra nőtt (Jankuné et al., 2012). A rendszerváltás és a privatizáció az 
élelmiszer-kereskedelem területén is alapvető változásokat hozott (Pénzes, 
2005). Stauder (2003) három fő szakaszra osztotta a hazai élelmiszer-kiskeres-
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kedelem átalakulási folyamatát, amelynek során megkülönböztette a spontán 
privatizáció időszakát (1989−1990), a privatizáció időszakát (1991−1996) és 
a kezdődő koncentráció időszakát (1997−2000). A 20. század végén a ma-
gyar élelmiszer-kiskereskedelmi változásokhoz nem egészen egy évtized állt 
rendelkezésre, szemben Nyugat-Európával, ahol ez a fejlődési folyamat öt év-
tizedig tartott (Földi, 2012). Az ezredforduló után az ún. modern értékesítési 
csatornák előretörése felgyorsult. A hazai értékesítésen belül a hipermarkete-
ket, szupermarketeket és diszkontláncokat magában foglaló „modern kiske-
reskedelem” részaránya 2011-re 70% fölé emelkedett, míg a hagyományos 
kiskereskedelemé (független és egyéb kis élelmiszerboltok, fogyasztói piacok) 
csökkent. Több külföldi élelmiszer-kiskereskedelmi lánc szerzett meg nagyszá-
mú boltot (Berezvai, 2014). A jövőben várható, hogy a modern értékesítési 
csatornák (hiper- és szupermarketek, diszkontok) előretörése folytatódik, a 
hagyományos kereskedelmi csatornák (kis általános élelmiszerbolt, piac) visz-
szaszorulnak. A kiskereskedelmi láncok meghatározó szerepét a hazai élelmi-
szer-forgalomban a nagytömegben történő eladás, valamint a hagyományos 
kisboltokhoz képest alacsonyabb fogyasztói árak indokolják (Popp−Juhász, 
2011). Új jelenség, hogy a kiskereskedelmi cégek – a beszerzési költségek 
csökkentése érdekében – egyre inkább közvetlen kapcsolatot igyekeznek ki-
építeni az élelmiszer-előállítókkal, ami csökkenti a nagykereskedelem fontos-
ságát (Jankuné et al., 2012).

A 2014. évi agrárjelentés alapján megállapítható, hogy az elmúlt években 
a kiskereskedelmi csatornák között nem volt érdemi átrendeződés, mindössze 
enyhe ingadozások figyelhetőek meg. A háztartások az előző évekhez hason-
lóan 2014-ben is a hipermarketeket részesítették előnyben vásárlásaik során, 
noha részesedésük csökkent 2013-hoz képest. A hazai láncok részesedése mi-
nimálisan visszaesett, a többi kategóriánál pedig a megelőző évhez hasonló 
arányok figyelhetők meg. Többéves távlatban 2010 és 2014 között pedig csak 
a diszkontok esetében körvonalazódik egyértelmű növekvő tendencia, a töb-
bi kiskereskedelmi csatorna részesedése stagnált, hullámzott (2014. évi agrá-
rjelentés). A GfK Kereskedelmi analízisek tanulmánya szerint a lakóhelyhez 
közeli, jellemzően szűkebb áruválasztékot kínáló és jelentősen a saját már-
kákra támaszkodó diszkontüzletekben nagymértékben nőtt a kosárérték. Ez 
arra engedhet következtetni, hogy a nagybevásárlások egy része a városszéli 
hipermarketekből a diszkontokba helyeződik át. Nagyobb mértékben a nem-
zeti dohányboltoknak, kisebb mértékben pedig az online kereskedelemnek 
köszönhetően az „egyéb” csatorna is 3 százalékponttal tudta növelni a piaci 
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részesedését a 2013-as értékhez képest. Az áruházláncok részesedése a hazai 
kiskereskedelmi forgalomból (72%) összességében megközelíti a környező 
országokban jellemző szintet, ami például Horvátországban szintén 72%, 
Csehországban 74%, Ausztriában 76%, de Szlovákiában már eléri a 81%-
ot. Ugyanakkor tőlünk keletre a hagyományos csatornák súlya a jelentősebb 
(www.haztartaspanel.hu).

A hazai élelmiszer-kiskereskedelemben a szétaprózottság időszaka után a ki-
lencvenes évek közepétől kibontakozó éles piaci verseny következtében egyre 
erősebb koncentráció figyelhető meg (Agárdi−Bauer, 2000). A kiskereskede-
lemben végbemenő változások s főként a növekvő piaci koncentráció okát so-
kan abban látják, hogy a kiskereskedők minden esetben egymás versenytársai, 
azaz egymással helyettesítési viszonyban állnak (Agárdi, 2008). A gazdasági 
válságból adódó problémák az élelmiszer-kereskedelmi hálózatot is rendkí-
vüli mértékben sújtották (Borsós–Hágen, 2015; Hágen et al., 2015, Zéman, 
2016).

Anyag és módszer

A vizsgálati adatbázisba azok az élelmiszer-kereskedelmi tevékenységet végző 
vállalkozások kerültek be, amelyek főtevékenységként az „Élelmiszer jellegű 
vegyes bolti kiskereskedelmi” tevékenységet jelölték meg, és amelyek szék-
helye az Észak-Alföld régióban található, a vállalkozás alapítása pedig 2009. 
január 1. előtt megtörtént, és 6 beszámolóval lezárt üzleti évvel rendelkeznek. 
A vállalkozás túlnyomórészt a kis- és középvállalkozások kategóriájába esnek, 
egyszerűsített éves beszámolót készítenek (Hágen, 2009). A vállalkozások ki-
választása az OPTEN cégtárból történt, illetve az elemzésbe bevont vállalatok 
éves beszámolói az Elektronikus Beszámoló Portálról (e-beszamolo.kim.gov.
hu) kerültek letöltésre. A vállalatok éves beszámolóinak adatai 6 évre vissza-
menőleg, 2009-től 2014-ig kerültek összegyűjtésre. Az Észak-Alföld régióban 
a megadott feltételeknek összesen 887 db vállalkozás felelt meg, amelyek kö-
zül 563 vállalkozás adatai kerültek be az elemzési adatbázisba. A 887 vállal-
kozás közül a vizsgálat időszakában 96 vállalkozás felszámolás/végelszámolás 
alá került, további 238 vállalkozásról a vizsgált időszak egyes éveiben nem állt 
rendelkezésre éves beszámoló, vagy az éves beszámolónak az elemzés szem-
pontjából fontos sorai nullás értékeket tartalmaztak. Az 1. táblázatból látható, 
hogy összesen 563 vállalkozás beszámolója képezte az adatbázist, ami a felté-
teleknek megfelelő vállalkozások 63,47%-át teszi ki.
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1. táblázat: A 2009. január 1. előtt alapított élelmiszer-jellegű vegyes bolti kiske-
reskedelmi tevékenységet végző vállalkozások száma az Észak-Alföld régióban

Megnevezés
Hajdú-Bihar 

megye
Jász-Nagykun- 
Szolnok megye

Szabolcs- 
Szatmár-Bereg 

megye
Összesen

A vizsgált időszakban 
felszámolás/ 

végelszámolás alá került 
cégek (db)

37 43 16 96

A vizsgált időszak egyes 
éveiben beszámolóval 
nem rendelkező vagy 
nullás beszámolóval 

rendelkező cégek (db)

56 49 36 141

Hiányos adatokkal ren-
delkező cégek

43 29 25 97

Az elemzésbe bevonható 
cégek (db)

250 131 182 563

Összesen 386 252 259 897

Forrás: saját számítás az OPTEN cégtár adatai alapján

Az elemzéshez a Microsoft Excel táblázatkezelő és az R statisztikai rendszer 
adatkezelési és számítási lehetőségeit használtuk (Everitt–Hothorn, 2010; 
Huzsvai, 2013). Az R statisztikai rendszert az Excel táblázatkezelőn keresztül 
használtuk, az RExcel segítségével (Heiberger,–Neuwirth, 2009). 

Az elemzéshez a klaszterelemzést mint módszert alkalmaztuk. Egy adott 
adatbázis egyedei között léteznek hasonlóságok és különbözőségek is. A klasz-
terelemzés lényege, hogy úgy osztályozzuk az adatbázis egyedeit, hogy azok 
valamilyen szempont(ok) szerint a lehető leghomogénebb csoportokba ke-
rüljenek besorolásra, vagyis a cél hasonlósági csoportok létrehozása. A klasz-
terelemzés legelterjedtebb módszerei: partícionáló módszerek, hierarchikus 
módszerek, sűrűségalapú módszerek, rácsalapú módszerek, spektrál módsze-
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rek. A dolgozatban a partícionáló módszerek közül az úgynevezett k-közép 
(k-means) módszert választottam. Azért esett a választásom erre a módszerre, 
mert egyrészt könnyebben értelmezhetőnek találtam, mint a sokszor használt 
hierarchikus módszert, másrészt viszonylag nagy adatbázis esetén is könnyebb 
vele dolgozni. A módszer lényege az adatbázis egyedeire vonatkoztatott opti-
mális felosztás megkeresése valamilyen célfüggvény optimalizálása révén. Az 
eljárás az általunk megadott számú csoportot hoz létre, amelyek kialakítása egy 
iterációs eljáráson alapul. A különböző programok különböző közelítő értéket 
alkalmazhatnak az iteráció során. Az R statisztikai rendszerben lévő ’kme-
ans’ modul az eltérésnégyzet-összeg minimalizálására épül. Az iterációs eljárás 
azt jelenti, hogy a program először egyenletes eloszlás figyelembevételével 
létrehoz k darab középpontot, majd az egyedeket hozzárendeli ahhoz a 
középponthoz (átlaghoz), amelyik a legközelebb van hozzá, ezután újrabecsüli 
a középpontokat, és újra elvégzi a hozzárendeléseket. Ez az eljárás addig ismét-
lődik, amíg az eltérésnégyzet-összeg egy megadott határértéken túl változik, 
vagy a program eléri a maximális iterációszámot (Everitt–Hothorn, 2011). 
A klaszterezés során a „Hartigan and Wong”-algoritmust használtuk, mert 
a program leírásában is ezt tartják jobbnak a többihez képest (MacQueen, 
Lloyd, Forgy). A klaszterelemzéshez felhasznált változókat a többváltozós lé-
pésenkénti regressziószámítás segítségével választottuk ki. Azok a változók ke-
rültek be a klaszterelemzésbe, amelyek a lépésenkénti regresszió elvégzése után 
bennemaradtak a regressziós függvényben, vagyis relevánsak az eredményvál-
tozó megmagyarázásában.

Eredmények

Mielőtt részletesen elkezdtük elemezni az adatokat a vizsgált területre és a 
vizsgálatba bevont vállalkozásokra vonatkozóan, fontosnak tartottuk az adat-
bázis alapvető statisztikai jellemzőinek a megvizsgálását. Ezt az is indokolja, 
hogy többször találkoztunk olyan regionális vagy országos elemzéssel, amely-
nek keretében egyetlen átlagértékkel jellemeztek egy-egy gazdasági mutatót. 
Ezekben az esetekben jelentős mértékben inhomogén adatokból számítanak 
például átlagot, amely átlag nem megfelelően használható statisztikai jellem-
zőjét adja a vizsgált sokaságnak. Azt gondoljuk, hogy nagyobb adatmennyi-
ségnél valamely gazdasági mutató átlaga önmagában nem tudja megfelelően 
leírni az adott jelenséget. Ezért döntöttünk úgy, hogy néhány fontosabb jel-
lemző felhasználásával először megvizsgáljuk az adatbázist. Vizsgálataink azt 
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mutatták, hogy a vállalatok elemzése, illetve mutatószámok alapján történő 
vizsgálata során nem kaphatunk megfelelő képet az egész sokaság viselke-
désére vonatkozóan. A jól használható elemzéshez az adatbázist valamilyen 
módszerrel mindenképpen csoportokra kell osztani. Jelen tanulmányban az 
adatbázis vizsgálatát mutatjuk be klaszterelmezés segítségével. 

Első lépésként korrelációszámítást végeztünk. A korrelációs mátrix alapján 
elmondható, hogy a leggyengébb összefüggést a többi változóval a pénzeszkö-
zök, az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások mutatják. A korrelációs 
mátrixban 0,6 alatti korrelációs érték kevés van (31 db – 30%), a 0,8 feletti 
értékek száma 43 db (41%). A 2. táblázatban kiemeltem az adózott eredmény 
– amit eredményváltozóként fogok használni – és a többi változó közötti kor-
relációs együtthatókat. A táblázatból látható, hogy a pénzeszközök, az anyagi 
jellegű ráfordítások, a személyi jellegű ráfordítások és az értékcsökkenés válto-
zókkal gyenge a korreláció.

A korrelációs mátrix kiszámítása után regressziószámítást végeztem, és füg-
gőváltozónak az adózott eredményt választottam. A lépésenkénti regresszió 
segítségével kiválasztottam azokat a változókat, amelyek meghatározó erő-
vel bírnak az adózás utáni eredmény mint eredményváltozó varianciájának 
a megmagyarázásában. Az elemzés eredményeképpen megállapítható, hogy a 
Készletek és a Hosszú lejáratú kötelezettségek változók regressziós együtthatói 
még 10%-os szinten sem szignifikánsak (3. táblázat), tehát az értékük nullá-
nak tekinthető.
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2. táblázat: Az adózás utáni eredmény és a többi változó közötti korrelációs együtt-
hatók

Változók Korr. együtth.

Tárgyi eszközök 0,8853
Készletek 0,8624
Követelések 0,8916
Pénzeszközök 0,4534
Saját tőke 0,9733
Eredménytartalék 0,9728
Hosszú lejáratú kötelezettségek 0,7901
Rövid lejáratú kötelezettségek 0,8597
Értékesítés nettó árbevétele 0,8955
Anyagjellegű ráfordítások 0,5304
Személyi jellegű ráfordítások 0,5074
Értékcsökkenési leírás 0,5099
Pénzügyi műveletek ráfordításai 0,7852
Adófizetési kötelezettség 0,8013

Forrás: Saját számítás

A totális korrelációs együttható magas és az értéke 0,9909, az ebből számított 
determinációs együttható értéke pedig 98,18%, ami azt jelenti, hogy a modell 
eredményváltozójának a varianciája ilyen mértékben magyarázható a modell 
magyarázó változóinak varianciájával.
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3.  táblázat: A normál és a lépésenkénti regressziószámítás eredménye

Változó

Eredeti regresszió Lépésenkénti regresszió

Regressziós 
együttható

Szignifikan-
cia-szint

Regresszi-
ós együtt-

ható

Szig-
nifikan-
cia-szint

Konstans -841,9856 0,00% -899,9508 0,00%

Tárgyi eszk. -0,0620 0,00% -0,0643 0,00%

Készletek -0,0063 59,94%    

Követelés 0,0390 0,49% 0,0348 0,61%

Pénzeszk 0,3840 0,00% 0,3806 0,00%

Saját tőke 0,1205 0,00% 0,1229 0,00%

Eredm. tart. -0,0934 0,00% -0,0960 0,00%

HLK -0,0107 51,06%    

RLK -0,0718 0,00% -0,0698 0,00%

Árbevétel 0,0235 0,00% 0,0228 0,00%

Anyagi ráf. -0,0054 0,88% -0,0052 0,25%

Szem. ráf. -0,1455 0,00% -0,1439 0,00%

Écs. 0,7785 0,00% 0,7926 0,00%

Püm. ráf. 0,4218 3,27% 0,3789 4,19%

Adó 5,9819 0,00% 5,9768 0,00%

Forrás: Saját számítás

A lépésenkénti regresszió elvégzése után a nem szignifikáns változók ma-
radtak ki az eredeti modellből, valamint az értékcsökkenési leírás. A modell-
ben maradt változókhoz tartozó regressziós együttható mindegyike kevesebb, 
mint 5%-os szinten szignifikáns (3. táblázat). A táblázatból azt is láthatjuk, 
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hogy jelentős mértékben javultak az egyes együtthatókhoz tartozó szignifi-
kanciaszintek is, vagyis növekedett az együtthatók megbízhatósága. A totális 
korrelációs együtthatók összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a 3 vál-
tozó elhagyása miatt a megbízhatóság nem változott. Ugyanakkor az F-próba 
értéke 17%-kal nőtt, ami a magyarázóerő növekedésére utal, vagyis az eltérés-
négyzetből kevesebb jut a reziduális eltérésre (a hibára).

Ezt követően a lépésenkénti regresszió lefuttatása után bennmaradt válto-
zókat felhasználva k-means (k-közép) típusú klaszterelemzéssel, k = 10 értéket 
használva csoportosítottam a megye vállalkozásait (4. táblázat). 

A 4. táblázatból látható, hogy a II-es, a IV-es, az V-ös, a VII-es és a X-es 
klaszterekben a vállalkozások elemszáma nagyon alacsony, 1, illetve 2 darab. 
Az egyedszám miatt ezek a klaszterek nehezen vagy egyáltalán nem elemez-
hetők. A továbbiakban csak a nagyobb elemszámú klasztereket elemzem rész-
letesen. Az egy, illetve a két elemszámot tartalmazó klaszterek jellemzője a 
megyei adatoknál tapasztaltakhoz hasonló képet mutat. Ezekbe a klaszterek-
be olyan vállalkozások kerültek, amelyek mérlegtételei és eredményváltozói a 
nagy elemszámú klaszterekhez képest általában jóval nagyobb értéket mutat-
nak. Kivétel ez alól az V. klaszterbe sorolt vállalkozás, amelynek eredményvál-
tozói közül az anyagjellegű ráfordítások, a személyi jellegű ráfordítások és az 
értékcsökkenési leírás összege 0 volt, annak ellenére, hogy a második legna-
gyobb árbevételt érte el.

Az I. klaszterbe 125 vállalkozás tartozik, és a több vállalkozást is magába 
foglaló csoportok között a második legkisebb átlagos mutatószám-értékek-
kel rendelkezik. A III. csoportba 346 vállalkozás tartozik, amelyek átlagos 
mutatóértékei a legalacsonyabbak minden esetben. A VI. klaszterbe tartozó 
19 vállalkozás átlagos értékei a második legmagasabbak. A VIII. klaszterben 
12 vállalkozás található, a változók értékei minden esetben a kettőnél nagyobb 
elemszámú klaszterek közötti legmagasabb értéket mutatták. A IX. klaszterbe 
54 vállalkozás tartozik, átlagos mutatószámai a nagyobb elemszámú csoportok 
között középen helyezkednek el.

Következtetések és javaslatok

Az Észak-Alföld régióban élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelmi te-
vékenységet folytató vállalkozások különböző gazdasági jellemzői jelentős 
szóródást mutattak, ami az adatok erős inhomogenitására utalt. Mindezeket 
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figyelembe véve célszerű az adatok csoportosítása, osztályokba sorolása, ami 
lehetővé teszi az egyes csoportok pontosabb bemutatását, elemzését. A jobb 
elemezhetőség érdekében az adatokat a k-átlag klaszterelemzés segítségével 
csoportosítottuk (4. táblázat). A létrejött csoportok szórása jelentős mérték-
ben lecsökkent, az adatbázis így már elemezhetővé vált. Az egyes klaszterek 
elemzése során megállapítható, hogy a régió e kategóriába tartozó vállalkozá-
sainak többsége gazdálkodásban problémákkal küzd, és ezeket a problémákat 
nem igazán tudták megoldani a vizsgált évek során. 
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4. táblázat: Az k-means klaszterelemzés eredménye

Forrás: saját számítás
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