Beszállítók: dualitás és lehetőség
Egy vállalati felmérés eredményei

Dr. Békés Gábor
MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, CEU

2015. október

Dr. Békés Gábor

Lehetőség vagy dualitás?
• Kis, nyitott, „feltörekvő” gazdaságok vállalatai
• Nemzetközi nagyvállalatok beszállítás - Fontos kitörési pont
• Kapcsolatok - Tudás

• nemzetközi piacokra való belépést
• a munkahelyteremtést
• tartós növekedést
• A gazdasági felzárkózás kulcskérdés az, hogy milyen vevőket
tudnak elérni a vállalatai.
Vajon sok hazai vállalat válik multik beszállítójává vagy egyfajta
dualitás figyelhető meg, és már az országok belül is elkülönülnek
egymástól a hazai és külföldi vállalatok?

Dr. Békés Gábor

Dualitás és lehetőség







Top 200 felmérés a beszállítókról
A legnagyobb magyarországi
vállalatoknak rövid kérdőívet
küldtünk
Ritka lehetőség a vevői és
beszállítói kapcsolatok
elemzésére
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alapján) megkérdezése,
A Figyelő, a Bisnode és az MTA KRTK közös
kérdőíve
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Tipikus kérdés
Az egyes beszállítói típusoknak mekkora a súlya az éves
anyagköltségen belül? Amennyiben kereskedelmi tevékenységet
folytat, az anyagköltség helyett az ELÁBÉ-t tekintse viszonyítási
alapnak.
Kérjük a százalékos megoszlást jelölje.
•
Magyarországon működő, de külföldi tulajdonú beszállítók
•
Magyar többségi tulajdonú nagyvállalati beszállítók
•
Magyar többségi tulajdonú KKV beszállítók
•
Import aránya
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Hazai és külföldi tulajdonú cégek beszállítói
Külföldi vállalatok (százalék)

Hazai vállalatok (százalék)
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Külföldi cég (import)
Magyarországon működő, többségi külföldi tulajdonban lévő vállalat
Magyarországon működő, többségimagyar tulajdonban lévő nagyvállalat
Magyarországon működő, többségi magyar tulajdonban lévő KKV
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Beszállítók – feldolgozóipari csoportok
Beszállítók aránya iparágankénti bontásban (százalék)
Hazai gép- és autógyártás

63,05

Külföld gép- és autógyártás

75,76

Hazai egyéb feldolgozóipar

27,79

12,75

18,08

Külföldi egyéb feldolgozóipar

39,36
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Import
Magyarországon működő, külföldi tul-ban lévő vállalat
Magyarországon működő, magyar tul-ban lévő nagyvállalat
Magyarországon működő, magyar tul-ban lévő KKV
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Beszállítók- szolgáltatás és kereskedelem
Beszállítók aránya iparágankénti bontásban (százalék)
Hazai kereskedelmi

17,5

Külföldi kereskedelmi

57,5

12,2

Hazai szolgáltató
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Külföldi szolgáltató
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Import
Magyarországon működő, külföldi tul-ban lévő vállalat
Magyarországon működő, magyar tul-ban lévő nagyvállalat
Magyarországon működő, magyar tul-ban lévő KKV
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Vevők megoszlás - feldolgozóipar
Vevők aránya iparágankénti bontásban (százalék)
Hazai gép- és autógyártás

54,64

Külföldi gép- és autógyártás

33,77

7,58

81,70

Külföldi egyéb feldolgozóipar

8,35 4,99

49,18

Hazai egyéb feldolgozóiap
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Export
Magyarországon működő, külföldi tul-ban lévő vállalat
Magyarországon működő, magyar tul-ban lévő nagyvállalat
Magyarországon működő, magyar tul-ban lévő KKV
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Dualitás
Gép- és autóipar – meghatározó multik
• A legnagyobb a import aránya (70%) - értékláncok magas szerepe
Többi feldolgozóipar (pl. vegyipar, élelmiszeripar) – nagyobb
különbségek
• A multik vásárlásainak 85, míg a magyar vállalatok vásárlásainak csak 46
százalékát adja az import és a külföldi vállalatok.
• Szélsőségesebb különbség van a magyar nagyvállalatok és KKV-k
között, mint a teljes mintában:

• A KKV-k összehasonlítható arányban szállítanak be mindkét csoportnak,
• A hazai nagyvállalatok csak 5,4 százalékát adják a külföldiek beszerzéseinek
szemben a hazai vállalatok beszerzéseinek 40 százalékával.

Vevőknél nincs nagy különbség
• Magyar nagyvállalatok is elérik a multinacionális cégeket / tudnak
exportálni.
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#1: Vannak sikeres KKV-k

Tanulság #1
A KKV-k és a külföldi vállalatok hasonlóan fontos szerepet játszanak a
magyar és külföldi TOP 200-as beszállítói között (kb. 15%): szép
számban vannak tehát olyan KKV-k, amelyek erős kapcsolatokat
építettek ki a külföldi nagyvállalatokkal.
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#2: Kevés a magyar nagyvállalat
Tanulság #2
A magyar többségi tulajdonú nagyvállalatok gyengén szerepelnek a
multiknál: a magyar vállalatok beszállítói között 25, a külföldieknél
viszont csak 8 százalékot érnek el.
A vevők elemzése alapján kiderül, hogy ennek elsősorban nem az az
oka, hogy a magyar nagyvállalatok ne tudnának beszállítani a
multiknak, hanem az, hogy kevés van belőlük.
Különösen kevés van az olyan iparágakban (autógyártás, elektronika),
amelyben meghatározóak a multinacionális cégek által vezérelt
értékláncok, és ahol fontos a mérethatékonyság.
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Beszállítói tervek
A magyarországi beszállítók alakulása
21,7%

Az elmúlt két évben nőtt a magyarországi
beszállítóinak aránya
Tervezi a következő 2 évben növelni
magyarországi beszállítók arányát

41,2%
59,1%
62,5%

a

Érez tulajdonosaitól és/vagy anyacégétől
szándékot a magyarországi beszállítók arányának
növelésére

28,6%

Érez kormányzati szándékot a magyar többségi
tulajdonban
lévő
beszállítók
arányának
növelésére

42,9%
0%
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Érez kormányzati szándékot a magyarországi
beszállítók arányának növelésére

Hazai vállalatok
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Külföldi vállalatok
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Van lehetőség
A megkérdezett nagyvállalatok 60%-a tervezi növelni a
magyarországi beszállítók arányát.
Főleg azok, akik
- az előző két évben növelték
- van tulajdonosi / anyavállalati stratégia/elvárás erre
- nincs speciális import igény
- kereskedelem/szolgáltatás kicsit inkább mint feldolgozóipar
A cégek közel fele érez (magyar cégek 60%, a külföldiek 40%), érzékel
kormányzati nyomást. A fentieken túl ez a nyomás nem tűnik fontos
tényezőnek.
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Akadályok
Mi lehet a legnagyobb akadálya, hogy magyarországi beszállítók
arányát (tovább) növeljék?
Vállalatok aránya akik szerint:
Nem lehet (pl. speciális alapanyag)
Anyavállalati stratégia
Magyarországi akadályok

15%
15%
70%

Jellemző magyarországi akadályok:
• alacsony technológiai szint,
• szakember hiány,
• kiszámítható nagymennyiségű szállítási képesség hiánya.
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Magyarországi akadályok
Akadályok a magyarországi beszállítók arányának
növelése előtt
Általános technológiai színvonal és minőség

31,15%

Méret, mennyiség szállítás, kiszámíthatóság

14,75%

Szakember, szaktudás, kompetencia hiány

13,11%

Általános versenyképesség

8,20%

Ár, költségszint

8,20%

Pénzügyi korlátok, tőkehiány

6,56%

Egyéb

18,03%
0%
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#3: Van lehetőség
Tanulság #3
Van lehetőség: a hazai nagy cégek tervezik bővíteni a magyarországi
beszállítói hálózatot. Ennek elsősorban üzleti motivációi vannak.
Sokszor nem a szándék hiányzik, hanem a magyar vállalati képesség,
kompetens munkaerő.
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Dualitás ÉS lehetőség
Van dualitás, a multik nagyon jelentős mértékben használnak import, illetve
magyarországi multik által gyártott alkatrészeket. A magyar tulajdonú
cégeknél ez alacsonyabb. A nagy különbség a hazai nagyvállalatok hiánya.
A KKV szektor nem teljesít rosszul.

DUALITÁS
• Multinacionális cégek csak
részben integráltak a magyar
gazdasággal
• Magas az import/multi beszállító
aránya
• Egyelőre kevés a magyar
tulajdonú nagyvállalati beszállító
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LEHETŐSÉG
• Szép számmal vannak a
külföldi vállalatok beszállítói
között magyar KKV-k
• Sok cég tervezi bővíteni a
magyar beszállítók arányát
• Kitörési pont lehet a vállalati
növekedés támogatása
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Dualitás ÉS lehetőség: teendők
Van dualitás, a multik nagyon jelentős mértékben használnak import, illetve
magyarországi multik által gyártott alkatrészeket. A magyar tulajdonú
cégeknél ez alacsonyabb. A nagy különbség a hazai nagyvállalatok hiánya.
A KKV szektor nem teljesít rosszul.

Ha azt szeretnénk, hogy a magyar gazdaság jobban integrálódjon,
nagyobb és erősebb hazai cégekre van szükség.
A fő fókusz tehát nem annyira a KKV-k belépésnek támogatása,
hanem a vállalati fejlődés és növekedés ösztönzése:
• Munkaerő: képzés, kompetencia
• Tőkepiac
• Menedzsment, irányítás
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Folytatás…
Első Közép-európai Beszállítói Kapcsolatok Felmérés
• Összesen majd 2000 vállalat
• Magyarország, Csehország, Románia
Részletes kutatás, 2016 elején
• Közép-európai Egyetem
• MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet
• Gfk
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