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• A magyar gazdaság állapota
• Stagnálás, vagy ahhoz közeli állapot - alacsony GDP növekedés
• Stagnáló belső kereslet

• A mikro, kis- és közepes méretű vállalatok (mkkv) helyzete
• Növekvő számú csőd és felszámolási eljárás
• Gazdasági szabályozás kiszámíthatatlansága

• Gazdaságpolitikai döntéshozatal döntő mértékben nem veszi figyelembe a 
kisebb méretű cégekre gyakorolt hatásokat

• Vállalkozói készségek alacsonyak – magas növekedési potenciálú új cégek 
alapítása problematikus

• Alacsony versenyképesség különösen az mkkv-k körében – számos probléma
• Innováció
• Együttműködés
• Menedzseri kapacitások
• Finanszírozás

Bevezetés



• Jelenlegi helyzet
• Mkkv exportaktivitása alacsony 

• NGM felmérés szerint mindössze az mkkv 22,5% exportál, az export 
árbevételbeli aránya 17,5%

• GEM felmérés: növekvő exportaktivitás, a cégek 58%-nak vannak külföldi 
vevői – nem feltétlenül a dinamikus növekedés jele

• Újabb alapítású főleg technológia és informatikai cégek fokozódó
nemzetköziesedése figyelhető meg

• Desztináció tekintetében EU országok dominanciája figyelhető meg (kb. 80%)
• Néhány árucsoport dominál – gépek, berendezések, járműgyártás, textilipar 

vegyipar
• Külföldi tulajdonú mkkv: alacsony számban találhatók, nem igazán 

különböznek a magyar tulajdonú mkkv-től

Nemzetköziesedés



• A nemzetköziesedés egy folyamat eredménye, a nemzetköziesedési döntés 
komplex, számos külső és belső tényező által befolyásolt

Nemzetköziesedés modellje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attitűdök és 
motivációk 

Korlátok 

Támogatás 

Ösztönzők Nemzetköziesedési 
döntés 



• Attitűdök és motivációk
• Előnyök – előrevivő, pozitív tényezők (pl. növekedés, kockázatcsökkentés, 

cégbeli előnyök kihasználása)
• Hátrányok – visszahúzó, negatív tényezők (pl. éles verseny,kockázatok)

• Ösztönzők
• Reaktív ösztönzők – kedvezőtlen helyzet ellensúlyozása
• Proaktív ösztönzők  - előnyök kihasználása

• Korlátok
• Belső - termék nem alkalmas exportra, tőke- és pénz hiánya, alacsony 

versenyképesség, megfelelő alkalmazottak hiánya, megfelelő menedzsment 
hiánya, nyelvismeret esetleges hiánya

• Külső - tőke- és pénz, információ, külföldi országok törvényei és szabályai, 
vám és kereskedelmi korlátok

• Támogatás – támogatók - más cégek, klasztertagok, hálózati partnerek, állami és 
magán-szervezetek

Nemzetköziesedést befolyásoló
tényezők



Primer kutatás: online kérdőíves vizsgálat
• A kérdőívezés alapvető célja volt az mkkv szektor cégeinek komplex 

versenyképességének a vizsgálata
– Kitűntetett figyelme: a nemzetköziesedés útjában álló akadályok 

azonosítása 
• A minta nagysága 973 cég, 
• A megkérdezéseket egy online felület segítségével bonyolítottuk, a 

vizsgálatban résztvevőket cégadatbázisok alapján kerestük meg.
• A cégek válaszadási hajlandósága a korábbinál tapasztaltaknál is kisebb volt. 

Az egyes kérdések adott válaszok is sokszor hiányoztak, 
• A minta méret szerinti megoszlása rétegzetten reprezentatív, 
• A minta cégeit három kategóriába soroltuk: 

– nincsen export, 
– alacsony export  - árbev. max. 25% ), 
– magas export  - árbev. 25% felett

A felmérés módszertana



A minta tulajdon szerinti 
megoszlása

• Mindössze 48 cég jelzett külföldi tulajdonost
• A magyar cégek közül mindössze 30 tartozik valamely vállalatcsoportba



A piaci verseny színterei



Döntő mértékben B2B export folyik

Export vevői csoportok



A minta cégeinek exportaktivitása



Cégméret összefüggései



• Németország (93)

• Ausztria (76)

• Románia (56)

• Szlovákia (53)

• Horvátország (32)

• Olaszország (32)

• Csehország (31)

• Szlovénia (28)

• Lengyelország (28)

• Franciaország (24)
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A külpiacra lépés akadályozó tényezők 
a nem exportálók körében 

Export akadály Válaszadók Átlag
4-5 értéket adók 
száma 4-5 értéket adók aránya

A cégnek hiányoznak a megfelelő kapcsolatok, hogy a külpiacra léphessen. 451 3,05 204 45,2%
Nem állnak rendelkezésre megbízható külföldi képviselők. 448 3,03 198 44,2%

A cég pénzügyi erőforrásai nem teszik lehetővé a külpiacra lépést. 453 3,01 200 44,2%

A magas szállítási költségek akadályozzák a külpiacra lépést. 432 2,98 203 47,0%
Nincsen megfelelő hazai támogatás, ösztönzés a külpiacra lépéshez. 428 2,84 165 38,6%

A cég nem rendelkezik megfelelő információval a külpiaci lehetőségekről. 448 2,82 162 36,2%

A cégen belül hiányzik a megfelelő szintű nyelvtudás, hogy külpiacra 
léphessenek. 452 2,66 145 32,1%

A cégen belül nincsen meg a megfelelőmenedzseri tudás és/vagy idő, hogy a 
külpiacra lépéssel foglalkozzanak. 447 2,57 136 30,4%

A külföldi szabályozás és az adminisztratív előírások akadályozzák a külpiacra 
lépést. 418 2,54 114 27,3%

A hazai szabályozás és az adminisztratív előírások akadályozzák a külpiacra 
lépést. 429 2,52 122 28,4%

A külföldi termékértékesítés előírásai (minőség, szabvány, standardok). 412 2,51 112 27,2%

A cég elhelyezkedése kedvezőtlen. 441 2,46 119 27,0%
A cég beszállítói nem állnak olyan szinten, hogy a cég a külpiacra léphessen. 428 2,29 96 22,4%

A cég technológiája nem eléggé jó a külföldi vevő igényeinek kielégítéséhez. 443 2,21 91 20,5%
A cég alkalmazottainak készség-, képességbeli hiányosságai nem teszik 
lehetővé, hogy a külpiaci igényeket kielégítsék. 446 2,21 90 20,2%

A cég termékei nem eléggé jó minőségűek a versenytársakhoz képest. 443 1,98 74 16,7%
A cég termékei túl drágák a versenytársakhoz képest. 447 1,94 77 17,2%



A külpiacra lépés akadályozó tényezői az 
alacsony szinten exportálók körében 

Alacsony exportálók Válaszadók Átlag 4-5 értéket adók 
száma

4-5 értéket adók aránya

Nem állnak rendelkezésre megbízható külföldi képviselők, hogy támogassák a 
külpiaci bővülést

99 2,63 31 31,3%

Nincsen megfelelő hazai támogatás, ösztönzés a külpiaci bővüléshez 96 2,56 28 29,2%

A magas szállítási költségek akadályozzák a további külpiaci bővülést 94 2,53 30 31,9%

A cégnek hiányoznak a megfelelő kapcsolatok, hogy tovább bővítsék külpiaci 
jelenlétüket

100 2,41 24 24,0%

A cég pénzügyi erőforrásai nem teszik lehetővé a külpiaci bővülést, 97 2,35 24 24,7%

A cég elhelyezkedésének hiányosságai 99 2,24 8 8,1%

A cég nem rendelkezik megfelelő információval a külpiaci bővülési 
lehetőségekről

100 2,23 19 19,0%

A hazai szabályozás és az adminisztratív előírások akadályozzák a további 
külpiacra lépést

95 2,09 16 16,8%

A cégen belül nincsen meg a megfelelőmenedzseri tudás és vagy idő, hogy a 
tovább bővüljenek a külpiacok irányába

99 2,07 16 16,2%

A cégen belül hiányzik a megfelelő szintű nyelvtudás, hogy tovább bővítsék 
külpiaci jelenlétüket

97 1,94 16 16,5%

A cég alkalmazottainak készség-, képességbeli hiányosságai nem teszik 
lehetővé, hogy a további külpiaci igényeket kielégítsék

100 1,91 15 15,0%

A külföldi szabályozás és az adminisztratív előírások akadályozzák a külpiacra 
bővülést

95 1,87 9 9,5%

A külföld termékértékesítés előírásai (minőség, szabvány, standardok) 92 1,77 9 9,8%

A cég technológiájának hiányosságai 97 1,75 0 0,0%

A cég beszállítói nem állnak olyan szinten, hogy tovább bővítsék külpiaci 
jelenlétüket

97 1,75 12 12,4%

A cég termékei túl drágák a versenytársakhoz képest 96 1,6 5 5,2%

A cég termékei nem eléggé jó minőségűek a versenytársakhoz képest 97 1,46 7 7,2%



A külpiaci bővülés akadályai



Az export növelésének útja



A külpiaci sikertényezők a magas szinten 
exportálók körében

Export siker Válaszadók Átlag
4-5 értéket adók 
száma

4-5 értéket adók 
aránya

A cég versenytársakhoz képest jó minőségű termékei 99 4,13 82 82,8%

A cég kiváló kapcsolatrendszere 99 4,02 78 78,8%

A cégen belül rendelkezésre álló megfelelő szintű nyelvtudás 100 3,68 61 61,0%

A cég versenytársakhoz képest alacsony árai 100 3,6 56 56,0%

A cég alkalmazottainak kiváló készségei, képességei és motivációja 101 3,59 62 61,4%

A cég menedzserinek tudása és tapasztalata 99 3,57 65 65,7%

A cég fejlett technológiája 96 3,53 57 59,4%

A cég azon képességei, hogy a  külföld termékértékesítés 
előírásainak megfeleljenek (minőség, szabvány, standardok) 96 3,46 58 60,4%

A cég rendelkezésére álló minőségellenőrzési és/vagy 
termelésirányítási rendszere 93 3,35 48 51,6%

A cég kiváló információforrásai a külpiaci lehetőségekről 95 3,19 46 48,4%

A cég kiváló beszállítói 95 3,11 41 43,2%

A külpiaci jelenlétet támogató külföldi képviselők 94 3,07 49 52,1%

Kedvezőek a szállítási költségek 98 2,99 36 36,7%

A cég elhelyezkedése optimális 98 2,91 34 34,7%

A cég bőségesen rendelkezésre álló pénzügyi erőforrásai 97 2,61 31 32,0%

A külpiaci jelenlétet támogató hazai szabályozás 87 2,51 24 27,6%

A cég rendelkezésére álló, a külpiaci aktivitást támogató hitelezési 
források 94 2,31 23 24,5%



Az exportpiacra lépést támogató
szervezetek segítségének fontossága

Export támogatók Válaszadók Átlag
4-5 értéket 
adók száma

4-5 értéket 
adók aránya

Más vállalatok, stratégiai partnerek, 
partnervállalatok 201 1,91 26 12,9%
Szakmai szervezetek, szövetségek 201 1,63 10 5,0%
Bankok 200 1,6 12 6,0%
Kamarák 202 1,52 8 4,0%
Helyi vállalkozásfejlesztési központok 195 1,43 7 3,6%
Külső pénzügyi magánbefektetők, üzleti 
angyalok 200 1,42 10 5,0%
Helyi önkormányzatok 199 1,38 4 2,0%
ITD Hungary 192 1,36 6 3,1%
Munkaügyi központok 196 1,35 5 2,6%
Kockázati tőkések 198 1,3 7 3,5%
Felsőoktatási intézmények 200 1,26 5 2,5%



Az import fő országai
• Németország (76)
• Olaszország (51)
• Ausztria (47)
• Szlovákia (27)
• Lengyelország (24)
• Kína (16)
• Csehország (15)
• Románia (14)
• Franciaország (13)
• Egyesült Királyság (11)



Import szerkezete



Exportteljesítés - mutatók

Árbevétel Árbevétel arányos nyereség



Üzemi eredmény



• A kisebb mértékű (<25%) exporttevékenységet végző vállalkozások nem 
tekinthetőnek eladósodottnak, magasabb likviditással jellemezhetőek

• A nem exportáló vállalkozások az adataink alapján eladósodottabbak, összes 
forrásuknak jelentősebb (80% feletti) hányadát teszik ki a rövid, illetve hosszú
lejáratú kötelezettségek együttesen. 

• Az exportálók körében látható a jelentős passzív időbeli elhatárolás is, amely a 
nemzetközi tevékenységet végző vállalkozások esetében fokozott az elhatárolt nem 
realizált árfolyam-különbözetek következtében

• A mérleg- és eredmény-kimutatás alapján képzett mutatók ugyanakkor az 
exporttevékenységgel összességében gyengén szignifikáns kapcsolatot mutatnak 
az export és az árbevétel, az export és az üzemi eredmény, valamint az export és 
likviditási mutatókat kivéve. 

• Megfigyelhető azonban egy olyan tendencia is, hogy a kisebb és feltehetősen 
fiatalabb cégek fokozott exporttevékenységére utal.

Az export és a pénzügyi adatok



• Nincsen kiemelkedő támogató az mkkv-k exporttámogatása terén
• Az exportorientáció kiváltását és fokozását többnyire nem lehetséges általános és 

mindenkire, vagy sokakra kiterjedő eszközökkel elérni. 
– Ezen eszközök csak abban a körben működhetnek, ahol a cégek csak minimális 

mértékben érdeklődnek a külpiaci jelenlét iránt. 
– Itt a célzott oktatás, a tájékoztató és oktató anyagok készítése járható út lehet.

• Döntő mértékben egyedi megoldásokat kell kínálni. 
– Az export iránt érdeklődőknek át kell világítaniuk a cégüket, megvizsgálni, hogy vajon 

kínált termékeit/szolgáltatásait lehet-e egyáltalán exportálni. 
– Érdemes megnézni azon cégek termékszerkezetét is, akik úgy vélik, termékeik iránt 

nincsen külpiaci kereslet. 
– A cég termékstruktúrája mellett a versenyképességet meghatározó többi tényezőt is át kell 

tekinteni különös tekintettel a menedzsmentre, az alkalmazottakra, a nyelvtudásra, az 
alkalmazott technológiára és a minőségirányítási rendszerekre. 

– A helyi piacon átlagos versenyképességnél alacsonyabb szinten álló cégnek, akinek 
problémát jelent a helyi versenytársakkal is megküzdeni, nem ajánlott a külpiacra lépés. 

Javaslatok: nemzetköziesedés 
fokozása



• Információnyújtás a külpiaci lehetőségeiről, az egyes országok szabályozási 
sajátosságairól, vám és más jellegű akadályairól. 

• Külföldi közvetítő és partnerkeresés. Ez a keresés jó, hogyha az internet mellett 
személyes kapcsolatok felvételével párosul. 

• A megfelelő nyelvtudású, helyismerettel rendelkező tolmács, kapcsolattartó
ajánlása.

• A cég exportját akadályozó gyenge pontok azonosítása és segítség ezek 
kiküszöbölésében. 

• Pályázati segítség a külpiacra lépés finanszírozásában.
• Közvetlen kapcsolatok

Javaslatok: nemzetköziesedés 
fokozása



Köszönöm a figyelmet!


