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Majdnem minden 

második belföldön 

érdekelt cég nyitna a 

külpiacok felé

A vállalkozások kétharmada érdekelt a 

külpiacokon, aki pedig még nem, azok kö-

zül is minden második tervezi, hogy beszáll 

az import-exportba. Elkészült a Bisnode 

második import-export felmérése, amiben 

bónuszként az új koronavírus miatt felme-

rülő kihívásokat is elemezzük.  

Ahogy 2019-ben, idén is megvizsgáltuk, hogy a 

hazai vállalkozások mennyire kapcsolódnak be 

a külkereskedelembe, mennyire érdeklődnek 

a terület iránt és mennyire felkészültek arra, 

hogy megmérettessék magukat az import és 

export világában. A rendkívül nyitott gazdaságú 

Magyarországon nem mindegy, hogy milyen 

készségekkel, ismeretekkel és szándékkal vágnak 

bele a cégek a külpiaci tevékenységbe. Európa 

vezető üzleti adatszolgáltató- és elemzőcégeként 

ehhez nyújtunk most adalékokat.

Az idei online kérdőívet 116 cég töltötte ki, változa-

tos szektorok kereskedői, gyártói, szolgáltatói. Vá-

laszaikból kiderül, hogy bő kétharmaduk érdekelt a 

külpiacokon, azoknak pedig, akik még nem, 45 szá-

zaléka tervezi, hogy nyitni fog külföld felé.

Az elemzés fő megállapításai értelemszerűen azok-

nak a válaszain alapulnak, akik már jelen vannak a 

nemzetközi kereskedelemben, akár importtal, akár 

exporttal, akár mindkettővel foglalkozva. 

Külkereskedelmi 
kitekintés

Miközben a világban egy év alatt 3,5 százalékkal 
bővült az exportvolumen, az EU 28 tagállamá-
ban fél százalékponttal kevesebb, 3 százalékos 
bővülést regisztráltak. Ez 2013 óta a legalacso-
nyabb érték. Magyarország kivitele 4,7 száza-
lékkal emelkedett, ami jelentősnek mondható az 
európai országok között, de a térségben vannak 
jobban teljesítők: Lengyelország, Románia és 
Szlovákia is nagyobb bővülést mutatott. 2018-
ban a tíz legfontosabb exportcélország mind-
egyike európai uniós tagállam volt. 

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/

idoszaki/kulker/kulker18.pdf 
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A magyar cégek 
nemzetközi 
kapcsolatai 
A külpiacokon aktív hazai cégek jellemzően - az 

összes vállalkozás 45 százaléka - importtal és ex-

porttal egyaránt foglalkozik, míg csak importban 

16, csak exportban pedig 11 százalékuk utazik. 

A vállalkozások 30 százaléka kizárólag a nyu-

gat-európai országokkal áll kapcsolatban, ők 

jelentik a legnagyobb homogén csoportot, mi-

közben majdnem minden harmadik cég Nyu-

gat- és Kelet-Európával egyaránt kereskedik. A 

cégeknek csupán 4 százaléka üzletel kizárólag 

Kelet-Európával. A többiek, bár közülük többen 

a világ számos más térségével is kapcsolatban 

vannak, mindegyike megjelölte Nyugat-Európát 

is. Számottevő - 10 százalék - azoknak az ará-

nya, akik Nyugat- és Kelet-Európán kívül még a 

távol-keleti térség felé is rendelkeznek összeköt-

tetésekkel. 

Ha azt nézzük, hogy ki hány térséggel áll 

kapcsolatban, a legnagyobb arányban - 34 százalék 

- azok vannak, akik mindössze két területtel  

állnak üzleti kapcsolatban,  míg azok, akik csak egy 

térséggel vannak összeköttetésben 33 százalékot 

tesznek ki. 

Három földrajzi zónával minden ötödik vállalkozás 

áll kapcsolatban, négy térséggel 9 százalékuk, míg 

a világ összes nagyobb részével (Nyugat-Európa; 

Kelet-Európa; Észak-Amerika; Dél Amerika; Távol-

Kelet; Ázsia és Csendes óceáni térség; Afrika)  

4 százalékuk folytat külkereskedelmet.

Milyen nemzetközi piacokkal állnak üzleti kapcsolatban?
Magyarország export-import forgalma a kutatásban résztvevő cégek adatai alapján

Afrika       10

Kelet-Európa             25%

Nyugat-Európa        25%

Távol-Kelet                  16%

Észak-Amerika          13%

Ázsia és 
Csendes-óceáni    
térség  

16%

Dél-Amerika 2%
Afrika 2%
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Az alábbiak közül melyek jelentik a 
legnagyobb nemzetközi kihívásokat 
vállalkozása számára?

13%

16%

18%

20%

33%
Hatékony 
célcsoport 

meghatározás és 
új ügyfélszerzés

Az ügyfélkör 
kockázatosságának 

folyamatos monitoringja

A hosszú értékesítési 
folyamat optimalizálása

A vállalkozásnál elérhető 
adatok folyamatos 

ellenőrzése és frissítése

Kintlévőségek csökkentése

Tisztában vannak külföldi üzleti 
partnereik tulajdonosi szerkezetével 
és cégkapcsolódásaikkal?

Nem, nem rendelkezünk 
elegendő információkkal 

ezen a területen 46%

Igen, de nem használjuk fel 
ezeket az információkat 
vállalati stratégiánkban

26%

Igen, és maximálisan 
kihasználjuk az ebben rejlő 

lehetőségeket
28%

Külpiaci kihívások
– az ügyfélszerzéstől
a folyamat optimali-
zálásig

Aki külföldre kacsingat meg kell feleljen bizo-
nyos speciális kihívásoknak – amiket leginkább 
az ügyfélszerzés, kintlévőség csökkentés, koc-
kázatkezelés, adatfrissítés, folyamat-optima-
lizálás ötösével lehet jellemezni – és amiket a 
felmérésben szintén vizsgáltunk.  

Az eredményekből kitűnik, hogy a legtöbb 
vállalkozásnak az ügyfélszerzés jelenti a fő  
nehézséget: 27 százalékuk csak ezt jelölte  
meg a lehetőségek közül. Az ügyfélszerzés  
igénye akkor is vezető helyen szerepel – 33 
százalékos aránnyal – ha azt vizsgáljuk, hogy  
melyik kihívást  milyen gyakran jelölték meg  
a válaszadók. Itt egyébként a kintlévőség 
csökkentés volt a legritkábban megjelölt  
pont, a  válaszok 13 százalékban szerepelt.  
A többi kihívás aránya sorrendben így  
alakult: kockázatkezelés 20, adatfrissítés 18,  
folyamat optimalizálás 16 százalék.

A legtöbb cég (57%) csupán egyetlen kihí-
vással küzdött, míg két kihívást 24, három  
kihívást 11,   négy kihívást pedig 2 százalékuk 
jelölt meg, ugyanakkor nem volt olyan cég,  
ami mind az öttel küzdött volna.

Mennyire ismerik
a külföldi 
partnereket?
Sikeres üzletkötéshez és együttműködéshez 

fontos az üzletfelek ismerete, külpiacokon külö-

nösen. A partnerek megbízhatóságához fontos 

adalékkal szolgálhat tulajdonosi szerkezetük, 

cégkapcsolódásaik. Ezeket csak körülbelül 

minden második cég (54%) ismerte, de minden 

negyedik (24%) nem használta ki ezt az isme-

retet, és csak minden harmadik (28%) igen. 
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Az adatok 
integrálása

Az alábbi állítások közül melyek jellemzik az Ön vállalkozását?

Az adatok teljesen integráltak a 
különböző rendszerekben

20%

Az adatok teljesen integráltak és 
maximálisan kihasználjuk a bennük rejlő 
lehetőségeket

16%

Egyáltalán nem integráljuk 
az adatokat 21%

Az adatok silókban elérhetők és aktívan 
megosztják őket az egyes részlegek 13%

Az adatok silókban elérhetők és
nincsenek megosztva az egyes 
részlegek között

10%

Nem válaszolt 36%

Az adatot nevezik sokan a 21. század ara-

nyának (vagy olajának), megfelelő integ-

rálása és felhasználása nagyban hozzájá-

rulhat egy vállalkozás hatékonyságához és 

sikerességéhez. 

Felmérésünk alapján nincs adatintegráció 

körülbelül minden negyedik (26%) külföl-

dön érdekelt cégnél és közel ugyanennyien 

(25%) rendelkeznek integrált adatokkal, de 

csak minden ötödikük (20%) használta is fel 

ezeket az adatokat, amiket a vállalkozások 

16 százaléka silókban, 13 százaléka pedig si-

lókban, de megosztva tárolt.

45%

Az egyes osztályok 
(pl.: marketing, 

pénzügy, értékesítés) 
összehangoltan 

dolgoznak

24%

Adataink
integráltak

11%

Valós idejű
 kockázatészlelés

20%

Hatékonyan 
tudjuk

 kiértékelni 
a 

kockázatokat

Az üzleti adatoktól a kockázatelemzésig 
Egy cég külpiaci sikere sokban múlik saját tulajdonságain,  mint hogy milyen hatékonyan képes értékelni a 

kockázatokat, saját adatai milyen formában állnak rendelkezésre, mennyire működnek összehangoltan kü-

lönféle osztályaik, vagy épp képesek-e a valós idejű kockázatészlelésre.

A leggyakoribb jellemzőként (45%) az osztályok működésének összehangoltságát említették, a legritkáb-

ban pedig a valós idejű kockázatelemzést (11%). Az integrált adatokat majdnem minden negyedik vállalkzás 

említette (24%), a hatékony kockázatértékelés pedig minden ötödikükre volt jellemző (20%). 

A vállalkozások 70 százaléka csak egyetlen jellemzőt talált magára igaznak, kettővel 15, hárommal 10, míg 

mind a négy jellemzővel 4 százalékuk számolt.
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Fejlesztési irányok

Aki egy helyben áll, az lemarad - tartja a régi 

közhely -, mégis, a vállalkozások 13 százaléka nem 

tervez fejlesztést 2020-ban. A többiek közül a 

legtöbb alkalommal (a válaszok 40 százalékában) 

a marketing & értékesítés területét említették, 

mint idei fejlesztési tervet. A többi terület – IT,  

K&F, pénzügy és kockázatkezelés – nagyjából 

hasonló, 12-16 százalékos arányban szerepelt a 

fejlesztések között. 

A cégek nagy többsége (59%) csak egy területen 

tervez fejleszteni, minden harmadik két területen 

– a legnépszerűbb párosítás a marketing &

értékesítés és a projekt management. 

Három vagy négy területen a cégek három, 
illetve négy százaléka tervez fejlesztéseket 
idénre. 

Marketing & értékesítés            36%

Pénzügy & kockázatkezelés    14%

IT 14%

Kutatás & fejlesztés 14%

Nem tervezünk 
fejlesztést 2020-ban   11 %

Melyik területek fejlesztésére tervezik a legnagyobb hangsúlyt 
fektetni 2020-ban? 

Projekt menedzsment  11 %
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Kihívások az üzleti folyamatokban

A felmérés során nem mehettünk el a Covid-19-járvány és a vele járó rendkívüli intézkedések vállalkozásokra 

kifejtett hatásai mellett. 

Az import-exportban érdekelt cégek bő harmada (34%) az ezzel járó kihívások közül a leggyakrabban a 

„Megnövekedett üzleti kockázatok (beszállítók, megrendelők), óvatosabb pénzügyi döntéshozatalt” jelölték 

meg, míg a válaszok csupán 6 százalékában jelezték, hogy csökkentett munkaerő-állomány és munkaidő 

mellett is változatlan értékesítési tervekkel mennek tovább. 

Számottevő, 26 százalékos volt az aránya azoknak, akik többnyire a kiesett/megváltozott ügyfélállomány 

pótlását tekintették magukra nézve kihívásnak. Korábban nem tervezett, újabb célpiacok feltárása minden 

ötödik válaszban fordult elő, míg a munkaerő motivációt a válaszolók 15 százaléka említette kihívásként.

Körülbelül minden második vállalkozás csupán eggyel számol a kihívások közül, míg kettővel 16, hárommal  

15, néggyel pedig 4 százalékuk. 
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A Bisnode Európa vezető cégminősítő és digitális üzleti információszolgáltató vállalata. Szakterületünk a ma-
gas színvonalú üzleti és piaci információk előállítása, amelyek segítenek helyes döntéseket hozni. 19 európai 
országban vagyunk jelen, és stratégiai partnerünk, a Dun & Bradstreet révén minőségi, helyi és globális vo-
natkozású adatokat szolgáltatunk a vállalatoknak, kormányzati szerveknek, önkormányzatoknak és egyéb 
szervezeteknek.

www.bisnode.hu

A Bisnode délkelet-európai képviseletei
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