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ELŐSZŐ

Az átalakuló magyar gazdaság fejlődésének egyik kulcskérdése az, hogy 
vállalataink milyen teljesítményre lesznek képesek a nemzetközi versenyben. A 
nemzetközi színtéren való helytállás ma már nemcsak a külkereskedelemben 
aktívan résztvevő cégek számára követelmény, hanem természetes feltétele a 
hazai piacon való sikernek is: a globális verseny ugyanis a piacgazdaság felé 
való haladással, a külkereskedelem liberalizálásának kiterjesztésével 
párhuzamosan ma már Magyarországon is egyre inkább érezteti hatását. A 
vállalatok piaci helytállásában alapvető fontosságú a piacorientált
gondolkodás és a korszerű marketing tevékenység. Nincs arra időnk, hogy a 
fokozatosság elve alapján, először a "belföldi marketinget" tanuljuk meg és 
majd, ha a belföldi piacon már erősek leszünk, fogjunk hozzá a marketing 
külpiaci vonatkozásainak megismeréséhez. Ha nem akarunk lemaradni a 
versenyben, akkor a marketingnek e két - egymást egyre inkább átfedő - 

területével egyidőben kell megismerkednünk.

A "Nemzetközi marketing" című könyv célja az, hogy eligazítsa az olvasót 
azon a globális színtéren, ahol a világ vállalatai működnek, megismertesse 
azokkal az módszerekkel és eszközökkel, és nem utolsó sorban azzal a 
terminológiával, amelyeket e vállalatok menedzserei használnak és

alkalmaznak.

A könyv megírása során abból feltételezésből indultam ki, hogy az olvasó 
már ismeri a marketing alapfogalmait, ezért azok részletezésével nem 

foglalkoztam. A könyv első hat fejezete a nemzetközi marketing fogalmi 

körének bemutatását követően a nemzetközi környezetet, a külpiacra való 
kilépés módszereit és szükségességét, a világban végbemenő globalizálódási 

folyamatot és az arra adható stratégiai válaszokat tárgyalja. Az ezt követő 
négy fejezet pedig a marketing eszközrendszer nemzetközi alkalmazását 
ismerteti.
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Bevezetés

"Olyan, hogy nemzetközi üzlet nem létezik, hiszen minden üzlet nemzetközi."

Aaron C. Kelley

"Az elkövetkező öt évben a vállalatvezetőknek két csoportja lesz megkülönböztethető: az 
egyikbe azok fognak tartozni, akik globálisan gondolkoznak, a másikba pedig a

munkanélküliek."

Peter Drucker

A nemzetközi marketing a 80-as és a 90-es évek menedzsment 
irodalmának világszerte kiemelt területévé vált. A témakör előtérbe kerülése 
nem pusztán divathullám, hanem a világgazdaságban végbement és 
végbemenő változásokra való reagálás megnyilvánulása.

Míg korábban a nemzetközi kereskedelemben való részvétel mindössze 
a nagyobb cégek (nagyobb termelők, árukereskedők, bankok, 
szállítmányozók, stb.) privilégiuma volt, addig napjainkban világszerte egyre 
több cég - közöttük nagy számban kis-, és közepes méretű vállalat - 
kapcsolódik a be a nemzetközi árucserébe.

Napjainkban a világgazdaság globalizálódásának, a nemzeti piacok 
egymáshoz való közelebb kerülésének vagyunk tanúi. Ma már nagyon kicsi 
azon cégek száma, amelyek függetleníthetik magukat a világpiacon 

végbemenő tendenciáktól. A XX. század utolsó évtizede egy sor olyan
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eseményt produkált, amely alapvetően befolyásolta a világgazdaságot, és mint 
ilyen nagy hatással volt és van még a nemzeti piacokon dolgozó vállalatok 
működésére is. A sor élén a bennünket is közvetlenül érintő közép- és kelet- 
európai változások állnak. A szocialista világrend és a szocialista piacok 

összeomlása magyar vállalatok sokaságát is egy kellemes, versenymentes piaci 
helyzetből, egyik pillanatról a másikra, versenyhelyzetbe helyezte. A 
változások hatását nemcsak az a cég érzi, amelyik korábban pl. a szovjet 
piacra exportálta termékeit, hanem az is amelyik csak belföldön értékesített. A 
világpiaci verseny kiterjedt a kisméretű magyar piacra is. A délkelet-ázsiai 
országok exportoffenzívája, a nyugat-európai termékek magasabb minőségi 
színvonala, a multinacionális cégek marketing tevékenysége közvetlenül 
érezteti hatását.

A közép- és kelet-európai változások mellett a 90-es évek jelentős 
eseményei között kell még megemlíteni az Európai Unió (European Union) 
létrejöttét, az Európai Közösség (European Community) és az EFTA 
(European Free Trade Area) országok közeledését, illetve az EK kibővülését, 
a világkereskedelem és a világgazdaság nagy triádjában (Európa, Dél-kelet 
Ázsia, Eszak-Amerika) helyüket megőrizni kívánó észak-amerikai országok 
újonnan létrehozott szövetségét, a NAFTA-t (North American Free Trade 
Are a).

A  nemzetközi események ismerete nélkül a világgazdasági tendenciák 

hatása, mint ismeretlen eredetű "sorscsapás" jelenik meg a vállalatok életében. 
A nemzetközi marketing tanítása az, hogy a nemzetközi tendenciák - mégha 

azok egy-egy vállalat számára mint külső, nem befolyásolható hatásként is 
jelennek meg - megismerhetők; feltárásuk és előrejelzésük lehetővé teszi a 
felkészülést, a világgazdasági környezethez való alkalmazkodást.
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I. Fogalmak

1. A nemzetközi marketing fogalma

A könyvünk címének választott nemzetközi marketing fogalmat első 
megközelítésben a nemzeti vagy belpiaci marketingtől való eltérésével 
definiálhatjuk.

A nemzetközi marketing fogalma alá tartozónak értjük a 

vállalatok mindazon marketing-jellegü tevékenységét, amelynek 

végső iránya a küföldi piac.

Ide tartozik tehát, többek között

• a külső piacokra vonatkozó információgyűjtés,

• a külpiacokra való - bármilyen formában megvalósuló - behatolás 

tervezése,

• a külpiaci fogyasztók, felhasználók igényeinek és szükségleteinek 

megfelelő termékek és szolgáltatások tervezése, fejlesztése,

• a külpiacokon alkalmazott árpolitika kialakítása, az árak konkrét 
meghatározása és alkalmazása,

• a célbavett fogyasztókat és felhasználókat elérő értékesítési csatornák 

kialakítása,
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• e fogyasztók és felhasználók informálására és ösztönzésére kialakított 
piacbefolyásolási programok megfogalmazása és végrehajtása.

A nemzetközi marketingnek az általános (nemzeti vagy belpiaci) 

marketingtől való elhatárolását definíciónkban pusztán a célbavett piacok 
különbözőségében fogalmaztuk meg. Felmerül a kérdés, hogy ezen a - nem 
kis jelentőségű, de mégis formális - különbségen kívül van-e eltérés a kül- és a 
belpiaci marketing között. A válasz erre a kérdésre nem is olyan egyszerű.

Ha például a marketing célját, módszereit és az alkalmazott eszközöket 
nézzük, akkor jogosan úgy találhatjuk, hogy szinte mindegy, hogy a vállalat 

Észak-Amerikában, Japánban vagy éppen a piacosodó Magyarországon fejti 

ki tevékenységét. Azonos terminológiában határozza meg céljait, a piackutatás 
során azonos módszereket, a végrehajtás során azonos eszközöket alkalmaz.

A különbség - amelynek létét külföldi utazásaink során nap mind nap 
tapasztalhatjuk - tehát nyilvánvalóan nem a marketing formális elemeiben, 
nem a marketing módszereiben, hanem sokkal inkább tartalmában van. A 
marketing piaconként eltérő tartalma pedig az eltérő környezeti feltételekhez 
való alkalmazkodást jelenti. Eltérő feltételek között ugyanaz a piaci cél 

ugyanazon eszközök eltérő kombinációját - más súlypontozását - igényli.

Van olyan piac, ahol a terméken is változtatni kell, van ahol "csak" az ár 
vagy a piacbefolyásolás igényel a hazai illetve más exportpiacokhoz 
viszonyítva eltérő magatartást. ^

./ Itt kell azonban megjegyeznünk azt, hogy a világgazdaságban egyre erősödő 
"globalizálódási" tendenciák jelentkeznek. Ez egyben azt is jelenti - amint erre még a 
későbbiek során visszatérünk - hogy a piaci feltételek is egyre inkább hasonlóvá válnak 
(unifikálódnak), nagyobb teret engedve a marketing stratégiák és eszközök 
standardizálódásának. A standardizálás ebben a könyvben nem a szó eredeti értelme szerinti
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A marketing tartalmi eltérésének (illetve hasonlóságának) azonban két 

relációja lehet:

• a célpiacon dolgozó külföldi vállalat (exportőr) és az ott működő 
belföldi vállalat marketing magatartása között mutatkozó eltérés illetve 
azonosság és

• a nemzetközi marketing tevékenységet folytató vállalat hazai- és külpiaci 
tevékenysége között mutatkozó eltérés illetve azonosság.

Amíg az első esetben az azonosságot kell mint követendő magatartást 

kiemelnünk, addig a második esetben az azonosság nyilvánvalóan - legalább is 

az esetek túlnyomó többségében - hibának minősíthető.

Jóllehet, fenti összefüggés magától értetődőnek tűnik, mégsem olyan 
egyszerű ez a gyakorlatban. Arról van ugyanis szó, hogy az A országbeli 

vállalatnak, amelynek természetes környezetét az A ország piaca képezi, a 
nemzetközi marketing során a fí (és sokszor a C, D, E, F, stb.) ország piaci 

követelményei által meghatározott, - tehál fí országbeli belpiaci - marketinget 

kell tudnia végrehajtani. Ez pedig egy nagyon magas-szintű - minőségi - 

alkalmazkodást igényel.

Nagyon sok - a hazai piacon rendkívül sikeres - termék exportkudarca
o

igazolja ennek a tételnek a jelentőségét.“

szabványosítást jelenti, hanem azt, hogy az alkalmazott marketing eszközök a különböző 
piacokon azonosak.

2
./ Az egyik ilyen, a szakirodalomban sokszor idézett, látványos példája ennek az un. 

etnocentrikus magatartásnak, az amerikai háztartási gépeknek a japán piacra való sikertelen 
bevezetése. Az amerikai háztartási gépeket (mosógép, szárító, hűtő, mosogató, stb.) 
változtatás nélkül kívánták a japán piacra bevezetni, megfeledkezve arról a nyilvánvaló
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A marketing egyik általános meghatározása azt emeli ki, hogy a 
marketing feladata a vállalat és fogyasztói között - a modern árutermelés és 
piac kialakulásával szükségszerűen létrejött - elkülönülés áthidalása. A 
termelés és a fogyasztás szétválása során kialakult különbség lehet:

• térbeli (földrajzi),

•  időbeli,

• információs,

• értékek szerinti és

• tulajdonjog szerinti elkülönülés.

Ha ezt a meghatározást alkalmazzuk a nemzetközi marketingre, akkor 

megállapíthatjuk, hogy a nemzetközi marketing körébe tartozik minden 
tevékenység, amely a nemzeti határokon átnyúló különbségek, elkülönülések 
áthidalásához szükséges.

Ez az elkülönülés pedig legalább annyira valós, mint a belpiacon mutatkozó 
elkülönülések. A nemzeti határok ugyanis a világpiacnak olyan területeit 
választják el egymástól, amelyek - kisebb vagy nagyobb mértékben - eltérnek 
egymástól

• földrajzi,

•  gazdasági,

tényről, hogy az amerikai lakás (konyha) méretekre tervezett gépek egyszerűen nem férnek 
el a kicsi japán lakásokban.
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• technológiai,

• kulturális,

• jogi és

• politikai és

• egyéb szempontokból.

Az elkülönüléseknek ezt a halmazát nemzeti-területi elkülönülésnek 
nevezhetjük és ezáltal a marketing általános meghatározásakor felsorolt öt 
elkülönülés a nemzetközi marketing esetében egy hatodikkal, a nemzeti
területi elkülönüléssel bővül.

A nemzetközi marketing tevékenységet a belpiaci marketingnél nehezebbé, 
bonyolultabbá és sokkal kockázatosabbá teszi az, hogy míg a hazai marketing 
egy környezetben, addig a nemzetközi marketing a nemzetközi környezetben 
működik. A nemzetközi környezet pedig kettő vagy több nemzeti 
környezetből és azok kölcsönös egymásra hatásából tevődik össze.

3 Ezekkel külön fejezetben foglalkozunk.
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2. A nemzetközi marketing fokozatai

A nemzetközi marketinget - amint azt az előző fejezetrészben már kifejtettük - 
a külpiacra irányuló marketing tevékenységek gyűjtőfogalmaként használjuk. 
Több fokozata van, de egyik sem egyenlő a külkereskedelmi ügyletkötéssel. A 

külkereskedelmi ügyletkötés (export) csak akkor sorolandó a nemzetközi 
marketing tevékenységek körébe, ha az a tudatos marketingtevékenység 
részeként (sokszor eredményeként) kerül végrehajtásra.

Semmiképpen sem nevezhető tehát nemzetközi marketingnek az a 
hagyományos exporttevékenység, amelynek során a termelővállalat termékét 
ugyan külföldre értékesíti, de annak további sorsával már nem foglalkozik. A 

hagyományos exporttevékenység során a termelő vállalat termékét nem a 

külpiaci igények figyelembevételével alakítja ki és piaci aktivitása az 

exportügylet létrehozásával tulajdonképpen le is zárul. Az ilyen ügyletek - az 
esetek többségében - a vevő kezdeményezéséből indulnak és az e termékekhez 
kötődő marketing tevékenységet is a vevő fejti ki, mégpedig az eladóval való 

mindennemű kooperáció nélkül.^

A marketing tevékenység lényege pedig a kezdeményezés, a piaci 
tevékenységek tervezésében és végrehajtásában való aktív szerepvállalás. Ilyen

4
./ A magyar export jelentős részé ebbe a kategóriába esik. Ez azért sem kedvező, mert a 

marketing tevékenységek eredményeképpen megjelenő többlethaszon így nyilvánvalóan az 
aktív partnernél csapódik le. Ezt a fajta tevékenységet semmiképpen sem nevezhetjük 
exportmarketingnek, hiszen a marketing tevékenységet nem a termelő (vagy az exportőr), 
hanem az importőr fejti ki. Itt kell tehát bevezetnünk egy új fogalmat, az importmarketing 
fogalmát.
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Exportmarketingen az exportőr vállalat tudatos piaci tevékenységének 
eredményeképpen megvalósuló áru- és szolgáltatásexportot értjük.

jellegű, aktív szerepvállalást tételez fel a nemzetközi marketing körébe 

sorolandó és annak első fokozatát jelentő exportmarketing.

Az exportmarketing komoly előrelépés a hagyományos export- 
tevékenységhez viszonyítva. Az exportmarketing feltételezi azt, hogy az 
exportőr vállalat termékét és piaci aktivitását a célpiac felmérésére alapozva 

alakítja ki. Az exportügylet csak egy része ennek a tervszerű tevékenységnek. 

Az exportőr az exportügylet megkötése után sem "hagyja magára" termékét, 
hanem annak útját egészen a végső fogyasztóig illetve felhasználóig 

kontrollálni igyekszik.

A hagyományos export és az exportmarketing közötti különbség körülbelül 
olyan, mint amilyen általában az értékesítés és a marketing között áll fenn.

A nemzetközi marketing kővetkező fokozata az, amit a külföldi szakirodalom

Nemzetközi marketingen azt a külpiaci marketing tevékenységet értjük, 

amely az exportüzletek mellett a külpiacokra való behatolásnak egyéb 

eszközeit és módozatait is alkalmazza, de e tevékenység nem kapcsolódik a 
külpiacokon folytatott közvetlen tőkebefektetéshez .

általában nemzetközi marketing (international marketing) néven tárgyal.

A nemzetközi marketing az exportmarketingnál bővebb fogalom: a külső 

piacokra való behatolás itt már nemcsak az áruk és szolgáltatások exportjával.



16 I. F ejezet

A külpiaci marketing tevékenységnek azt a körét, amely közvetlen 

tőkebefektetéssel párosul és amelynek során a vállalkozás piaci céljait és 
erőforrásait a globális piaci lehetőségek szerint határozza meg illetve allokálja, 

multinacionális marketingnek (multinational marketing) nevezzük.

hanem licenc- és know-how eladással, szerződéses termeltetéssel vagy 
menedzsment-szerződéssel stb, is megoldható^

A multinacionális marketinget az különbözteti meg a nemzetközi 
marketingtől, hogy az ilyen tevékenységet folytató vállalat a világpiac egészét 

tekinti tevékenysége színterének; közvetlen termelő- és marketing beruházásai 
révén kialakított nemzetközi hálózatával erőforrásait a mindenkori világpiaci 
lehetőségek szerint telepíti és ezáltal a nemzetközi kereskedelmi tevékenységet 

a vállalat részei közötti intern (belső) kereskedelemmé transzformálja (és ami 

ugyanez csak fordítva: a vállalaton belüli kapcsolatokat a nemzetközi 
kereskedelem szintjére emeli).

Az ilyen tevékenységet folytató vállalatokat multinacionális vállalatoknak 
nevezzük

' \ /  Ezeket a piaci behatolás módozataival foglalkozó fejezetben tárgyaljuk.

^.1A magyar szakirodalomban a multinacionális vállalat fogalma mellett elterjedt meg a 
transznacionális vállalat fogalma is. (Lásd pl. Blahó András:" Vállalati integrációs 
rendszer: a transznacionális vállalat" című írását! )
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A fogalmi meghatározásokra visszatérve megállapíthatjuk tehát, hogy 

felfogásunk szerint a külpiaci marketing körébe tartozó három fokozat, az 
exportmarketing, a nemzetközi-, valamint a multinacionális marketing "felülről 

lefelé kompatibilis" fogalmak. A multinacionális marketingnek része lehet és 
igy magában foglalja a nemzetközi marketinget és az exportmarketinget és 
ugyanígy a nemzetközi marketingnek része lehet és így magában foglalja az

7
exportmarketinget.

A külpiaci marketinggel kapcsolatos fejtegetésünk nem lenne teljes, ha nem 

ejtenénk szót a legújabb fogalomról, a globális marketingről. A globális 
marketing a világban végbemenő unifikálodásnak (a nemzeti piacoknak egyre 
inkább hasonlóvá válásának) való megfelelés jegyében született. A 

globalizálódási tendenciáról a későbbiek során még részletesebben fogunk szót 
ejteni, most csak a fogalom tartalmát érintjük. A globális marketing 
koncepciója arra épül, hogy a cég a világ egészét mint egyetlen piacot tekinti.8 
Ez a koncepció a nemzeti környezetek azonosságát (hasonlóságát)

Î Itt szeretném megjegyezni, hogy a fogalmak meghatározása a nemzetközi 
szakirodalomban nem egységes: az amerikai szerzők általában nem különítik el az 
exportmarketing fogalmát, ezt a nemzetközi marketing részeként értelmezik. Az általunk 
tárgyalt felfogáshoz hasonlóan különbséget tesznek azonban a nemzetközi és a 
multinacionális marketing között. (Lásd például: P.S. Bush -M.J. Houston: Marketing - 
Strategie foundation Richard D. Irwin, Inc. Homewood, Illinois 1985 ) A német és osztrák 
irodalom - ezzel szemben - exportmarketing és nemzetközi marketing között tesz 
különbséget és ez utóbbi fogalomkörében tárgyalja a multinacionális marketinget is. (Lásd 
például: Kulhavy, Ernest: Internationales Marketing Trauner Verlag, Linz 1981)

^/A globális marketing irodalmának egyik legnagyobb hatással bíró személyisége, a 
marketing nagy öregje, a Harvard tanára, Theodore Levitt. A témával kapcsolatos híres 
cikkét még 1983-ban írta. "The Globalization of Markets", Harvard Business Review, May- 
June 1983. Azt is meg kell azonban jegyezni, hogy Levitt globalizációs szemlélete 
meglehetősen nagy vitát váltott ki világszerte a szakirodalomban.
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hangsúlyozza, szemben a nemzetközi marketinggel, amelynek alapkoncepciója 

a nemzeti különbséget maximális figyelembe vétele.

Mi az előnye ennek a szemléletmódnak? Nos, nyilvánvalóan a 
méretgazdaságosság (economies o f sca/e) elve. A méretgazdaságosság két 
területen is értelmezhető, a termelésben és a marketingben. Ha a terméket 
mindenhol azonos formában hozzák forgalomba, akkor a tömegtermelés a 
lehető leghatékonyabb módon szervezhető. Dollármilliók, sőt milliárdok 
takaríthatok meg azáltal, hogy a termelés az optimális méretben, a 

legkedvezőbb termelési feltételeket figyelembevéve valósítható meg. De 
hasonló a helyzet a marketinggel, annak is elsősorban a reklám 

(piacbefolyásolás) oldalával. Gondoljunk csak arra, hogy az 1994 évi amerikai 
labdarúgó világbajnokságot hány száz millió néző figyelte a világ közel 100 
országában. Az itt szerepeltetett reklámok nyilván már a globális marketing 
jegyében születtek. Természetesen mindennek csak akkor van létjogosultsága, 

ha a különböző országok piaca elfogadja a globális terméket, a globális 

márkát. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy vannak ilyen termékek még a 
fogyasztási cikkek körében is. A globális szemléletnek feltehetően azok a 

termékek felelnek meg a legjobban, amelyek kevésbé kötődnek a nemzeti 
kultúrákhoz, a fogyasztókkal való elfogadtatásuk tehát viszonylag egyszerűbb. 
Mindez azonban nem magyarázza a Coca-Cola, a Nescafé, a Dallas 
filmsorozat, az Intercontinental szállodák, vagy éppen az Adidas cipők 
világméretű sikerét. Nos, ezekben ez esetekben nyilvánvalóan a magas 

marketing költségvetések játsszák a meghatározó szerepet. (A világ 
globalizálódásában, amely egy önmagát erősítő folyamatnak tekinthető, 

nyilvánvalóan a multinacionális cégek is komoly szerepet játszanak a maguk 
magas nemzetközi kiadásaival.)
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A fogalmakkal kapcsolatos eszmefuttatást befejezve, összegezésképpen 
azt mondhatjuk, hogy a külpiacon megjelenni szándékozó vállalatok legalább 
három alapkoncepció szerint szervezhetik tevékenységüket:

• a hazai piac kiterjesztése (azaz a hazai piacon már elfogadott terméket és 
marketing programot kíséreli meg alkalmazni a külső piacokon),

• a nemzeti, vagy regionális különbségekhez adaptált marketing (termék és 

marketing mix), és végül

• a világot (beleértve a hazai piacot is) egységes piacnak tételezve szervezi 
tevékenységét világméretekben (azonos termék, azonos marketing).

Mindegyik koncepcióra lehet sikeres és kevésbé sikeres példákat felhozni.

Az eddig tárgyalt fogalmakat - exportmarketing, nemzetközi marketing, 

multinacionális marketing, globális marketing - a gyakorlatban egymástól 

lazán megkülönböztetve, egymást átfedve használják annak megjelölésére, 

hogy az adott cég marketing tevékenységét már kiterjesztette a nem hazai 

piacokra is.9 A külföldi piaci siker pedig nyilvánvalóan attól függ, hogy a 
vállalat mennyire képes a modern marketing koncepciót magáévá tenni. Ezzel, 
azaz a marketing orientáltsággal foglalkozik a következő fejezetrész.

9 A könyv további részében mi is általában a nemzetközi marketing megnevezést fogjuk 
használni.
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3. Nemzetközi marketing és a marketing orientáció

A nemzetközi színtéren még inkább igaz, amit a marketing általában 
tanít, nevezetesen az, hogy tartós piaci sikerre csak azok a vállalatok 
számíthatnak, amelyek korszerű piaci (marketing) szemlélettel felvértezve 

szervezik tevékenységüket. Az 1. tábla idézi fel azt, hogy milyen szakaszokon, 
orientáció változásokon ment keresztül a marketing gondolkodás ebben az 

évszázadban.

1. tábla: A vállalatok piaccal kapcsolatos szemléletmódjának változása10

Szemléletmód Leírása Alapvető vállalati célok

Termelési
orientáció

A tömegtermelés kialakulása: a 
figyelem középpontjában a termelés 
bővítése áll

A profit maximalizálása 
az "economies of scale" 
kihasználásával

Termék és pénzügyi 
orientáció

A figyelem középpontjába a 
termékfejlesztés, a 
tcrméktulajdonságok és minőség 
javítása kerül. A nagy ipari 
"birodalmak" kialakulásának korszaka

A profit maximalizálása a 
minél korszerűbb 
termékek révén

Értékesítési
orientáció

A hiánypiacok megszűnésének és az 
alapvető szükségletek telítődésének 
korszaka. A figyelem középpontjába a 
piacbefolyásolás kerül.

A profit maximalizálása 
kereslet-teremtés útján

Marketing
orientáció

A marketing döntéseket már nem belső 
(vállalaton belüli), hanem külső 
tényezők (a vevők igénye) határozzák 
meg.

A profit maximalizálása 
azáltal, hogy a cég termé
keit a vevők igényeihez 
igazítják. -

^ A z  egyes szakaszok részletes leírását és a szemléletmódok magyarországi fejlődését lásd 
Rekettye Gábor: "Mi is az a marketing-orientáció?" című cikkében (Marketing, 1994/2)!



Fogalmak 21

Az eltérő szemléletmódok - még a legfejlettebb országokban is - egymás 
mellett léteznek. Egy-egy ország piaca szempontjából meghatározó azonban 
az, hogy melyik szemléletmód a domináns. Ugyanez a helyzet a világgazdaság 

egészében is. Nem hiszem, hogy hibát követünk el azzal, ha azt állítjuk, hogy 
a világgazdaság egésze szempontjából a XX. század végén a marketing 
orientáció a domináns. (Deduktív módon is erre a következtetésre juthatunk: a 

fejlett ipari országokban már jellemző a marketing szemlélet, a 
világkereskedelem háromnegyede pedig a fejlett ipari országok között 
bonyolódik le.) Tekintsük át tehát, mit is jelent valóban marketing- 
orientáltnak lenni! A marketing orientáció az alábbi pilléreken nyugszik:

(a) célpiac választás

(b) a célpiac igényeinek megismerése

(c) a vevő számára értékkel bíró kínálat kialakítása

(d) a kínálat differenciálása és pozicionálása

(e) koordinált marketing végrehajtás és 

(j) értékkivonás, azaz profittermelés

(a) Kezdjük a célpiac választással. A vállalati gyakorlatban ez korábban 
mindig csak földrajzi elhatárolást jelentett. (Hazai piac, ezen belül esetleg 
egyes régiók, export, ezen belül országcsoportok, vagy országok.) A célpiac

választásnak pedig nem ez a lényege: a piacszegmentáció ismérvei között a 
földrajzi csak egy, és nem is a legfontosabb kritérium. Modern piaci viszonyok
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között nyilvánvaló az, hogy még a legnagyobb vállalatok sem képesek arra, 
hogy a piac egészét lefedjék. A vevők helyzetük, státuszuk, jövedelmük, 

beállítottságuk szerint eltérő követelményeket támasztanak ugyanazon 

termékkel szemben. Az a cég, amelyik minden igény kielégítésére törekszik, 
valójában egyik igényt sem elégíti ki tökéletesen.

A célpiac meghatározása területén a fejlett marketing rendszerrel rendelkező 
országok gyakorlata azt mutatja, hogy a "tömegpiac-orientációt" (mass 
marketing - amely nyilvánvalóan a termelési szemlélet piaci megnyilvánulási 
formája) a 70-es évektől kezdődően fokozatosan felváltotta a "szegmens
orientáció". A mai modern marketing már ennél is tovább megy: előtérbe 

kerül a "niche-orientáció"11 és a 90-es években megjelent és 2000-től 
kezdődően várhatóan fokozatosan teret hódít az egyes vevőre való 
orientálódás (customized marketing) szemlélete. (A rugalmas termelési 

módszerek a "testre szabott" gyártást ma már tömegtermelés formájában 
képesek megoldani.)

(b) A célpiac igényeinek megismerése nem könnyű feladat. A 
hiánygazdálkodás körülményei között persze nem volt szükség költséges 
piackutatások végzésére. Ma már annál inkább. Sőt a fókusz-csoport vizsgálat, 

a kérdőíves felmérés nem is elég. Ahhoz, hogy a cég folyamatosan 

rendelkezzék piaci információkkal, jól működő marketing információs 
rendszerre van szüksége. A fejlődés e területen is rohamos: az igazán 
marketing-orientált vállalatok ma már folyamatosan karbantartott "vevő- 
adatbázissal" és a marketing döntéseket elősegítő és támogató számítógépes 
rendszerrel rendelkeznek.

11 A nichc az angol nyelvű szakirodalom a piacnak a szegmensnél szűkebben definiált 
része.
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(c) A vevő igényeinek megfelelő és számára értékkel bíró kínálat kialakítása 
többet jelent pusztán termékfejlesztésnél. Kis egyszerűsítéssel azt szokták 
mondani, hogy ma már nem a fizikai termékek versenyeznek egymással (mert 

az a cég, amelyik nem képes jó minőségű terméket előállítani, jobb, ha nem is 
jelenik meg a piacon), hanem azok a "többletek", amelyeket a marketing mint 
vevőértéket tesz hozzá a termékhez. A termelési orientációban a figyelem 
középpontjában a költségcsökkentés állt, a termék orientáció korszakában a 
minőség és a funkciók kerültek előtérbe, ma az un. "kiterjesztett termék" a 
fontos, vagyis mindaz ami a terméket kiséri. A vevő számára értéket 
jelenthetnek a termékhez szorosan kapcsolódó jellemzőkön (minőség, 
funkciók, forma, csomagolás, stb) túl a termékhez kapcsolódó szolgáltatások, 

az eladóba vetett bizalom, az az út és forma, ahogyan a terméket eljuttatják a 
vevőhöz, a kiszolgálás minősége, gyorsasága, az ár, a fizetési feltételek és 
végül, de nem utolsó sorban a termék imázsa. Hozzáadott értéket teremteni 
tehát a marketing eszközrendszer mindegyik eleme képes.

(d) A piacon sikerre számító vállalatnak azonban abból kell kiindulnia, hogy a 
versenytársak sem tétlenek: a kínálatnak a versenytársak kínálatához 

viszonyítva a vevő megítélésében is más, eltérő, megkülönböztető jegyei kell, 
hogy legyenek; kínálatát tehát differenciálnia kell. Ha a vevő számára 
ugyanazt ugyanolyan feltételekkel kínálja, mint a versenytársak, akkor csak az 
árral versenyezhet. Ez a stratégia pedig nagyon veszélyes. Hogyan 
differenciálhatja a cég kínálatát? Ugyanazokkal a módszerekkel, amelyeket az 
előző pontban, a kínálat kialakítása során már ismertettünk. Ahogy a 
marketing mixnek minden eleme alkalmas az érték növelésére, ugyanúgy 
mindegyik elem alkalmas a differenciálásra is. Más fizikai minőség, más 

szolgáltatás, más ár, más kiszolgálás, más imázs, stb. Ha a célpiac igényeinek 

megfelelő és a versenytársakétól megkülönböztethető kínálat kialakítása 
sikerrel járt, akkor vállal szerepet a marketing kommunikáció: pozícionálni
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kell a terméket, azaz a célpiac vevőinek tudatában el kell helyezni a terméket a 

versenytársakkal, a versenytermékekkel való viszonyában is. A pozicionálás 

akkor lehet sikeres, ha a vevő számára lényeges tulajdonságok 
hangsúlyozásával képes a terméket a versenytársakétól megkülönböztetni.

(e) Mindez csak akkor lehet sikeres, ha a cég egésze marketing-orientált és a 
végrehajtás így biztosított. Nem elegendő, ha csak a vállalatvezetés 
vevőorientált, az alkalmazottaknak is annak kell lenniük. És ez igaz mind a 
termelő, mind a szolgáltató vállalatokra. Mert az "igazság pillanata" akkor jön 
el, amikor a vevő először találkozik a termékkel, vagy a terméket kínáló 

vállalati alkalmazottal (vagy éppen a telefonközpontossal). A Deming tanain 
felnevelkedett japán termelők nem véletlenül hagyhatják ki szervezetükből a 
minőségellenőröket: a dolgozók maguk vevőorientáltak. A TQM (Total 
Quality Management) tanításai a marketingben is sikerrel alkalmazhatók. A 

szolgáltató vállalatoknál pedig különösen fontos, hogy a frontemberek (akik 
nap, mint nap találkoznak a vevővel) fogyasztócentrikus szemlélettel 

rendelkezzenek. Ennek megszervezése nem kis feladat: sok munkát, fegyelmet 

és tréninget igényel.

Sőt tovább lehet menni: még az sem elég, ha a cég (vezetők és alkalmazottak 
egyaránt) marketing-orientáltak. Az is fontos, hogy az értékesítési csatorna 
többi résztvevője is hasonlóan viselkedjen. (A terméket nem ismerő, 
udvariatlan eladó rendkívül sok kárt okozhat a termelőnek is.) Nem véletlen, 
hogy napjainkban egyre jobban terjed az un. partner-marketing (partnership 
marketing) eszméje. Ez a koncepció azt fejezi ki, hogy ma már nem termékek 

illetve egyes cégek versenyeznek a piacon, hanem sokkal inkább cégekből álló 

rendszerek, hálózatok. Ebbe a rendszerbe a termelő cégen kívül beletartoznak 

a cég beszállítói is és a cég termékeit forgalmazó kereskedők is. Ezen 
vertikális rendszerek piaci sikere pedig attól függ, hogy mennyire azonos 
beállítottságúak (marketing orientáltak) a rendszer résztvevői.
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(f) A vállalkozás végső célja a profit termelése. Ha a cég a vevő számára 

értéket nyújtott, akkor lehetősége van arra, hogy ennek az értéknek egy részét 
profit formájában maga számára kivonja a termék értékesítésekor. Az 
értékteremtés, az ár és a költségek viszonyát az alábbi ábra szemlélteti:

1. ábra: Költség, ár, érték

A vevő abban érdekelt, hogy az adott értéket minél alacsonyabb áron 

szerezze meg, a cég pedig abban, hogy költségei felett minél magasabb 
nyereséget realizáljon. Ameddig az érték meghaladja az árat, helye van az 
egészséges alkunak. Érték feletti áron azonban a versenypiac feltételei között 
nem lehet értékesiteni.
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Az egynél több piacon operáló vállalatok számára a marketing szemlélet 
kialakítását az teszi bonyolulttá, hogy a fogyasztók, felhasználók más és más 
követelményeket támaszthatnak a termékkel és a marketing programmal 

szemben. Az eltérő környezet megismerése több anyagi és emberi (szellemi) 
befektetést igényel. A nemzetközi környezettel foglalkozik a második fejezet.
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Melléklet: Az üres polcoktól a farmernadrágokig

Míg régebben órákig álltak sorba az emberek azért, hogy napi szükségleteiket 

beszerezzék, addig ma már csak egyetlen sorban állást találni itt: a Levi Strauss butik előtt, 

ahol egy nadrágot 50 dollárért lehet kapni. A közelben, Sztálin "kultúra palotájának" 

árnyékában hatalmas sátrak adnak helyet egy szupermarketnek, ahol minden kapható, a 

kaviártól kezdve a kompakt diszkig.

Budapest központjában még meghökkentőbb az árubőség. Csillogó BMW-k és 

Mercédeszek húznak el a márkás ruhákkal, Mont Blanc toliakkal és a státusz-orientált 

vevők más áruival tömött kirakatok előtt. Csak pislants egyet, és azt hiszed Bécsben vagy 

Milánóban vagy.

Gazdaságuk ingatag állapota ellenére az ehhez hasonló utcaképek egyre inkább 

jellemzők Közép-Európa országaira. A hiány, a gyenge minőségű termékek és az üres 

üzletek évei után a vásárlókat minden sarkon nyugati áruk csalogatják, amelyek a 

kommunizmus alóli felszabadulás szimbólumává váltak.

A nyugati termelők számára nagy a kihívás. Az elmúlt 18 hónapban olyan nagy 

fogyasztási cikkgyártók, mint a Coca Cola, a PepsiCo Foods, a Levi Strauss, a Philip 

Morris, a BAT, az Unilever, a Procter & Gamble és az Elektrolux jelentek meg 

Lengyelországban, Magyarországon és Csehszlovákiában, hogy helyi termelési bázisokat, 

disztribúciós rendszereket vásároljanak meg.

Jóllehet stratégiájuk különböző, abban azonban mindegyik egységes, hogy tudatosan 

kalkulált szerencsejátékot űznek. Azzal, hogy a régió politikai és gazdasági 

bizonytalanságai, kaotikus üzleti viszonyai ellenére kockáztatnak, arra számítanak, hogy a 

jövő leggyorsabban növekvő piacát fogják uralni.
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"Közép-Európa ma olyan, mint Amerika volt a 30-as, vagy Anglia az 50-es években" 

mondja John Lindquist, a Boston Consulting Group fogyasztási ipar szakértője. "Nagyon jó 

a lehetőség ma arra, hogy szinte ezek a cégek szinte a semmiből teremtsék meg 

márkanevüket és piaci pozíciójukat."

De mi az esélye annak, hogy a szerencsejáték bejön? Magyarország és Lengyelország 

ellentétes lehetőségeket kínál. A gazdasági liberalizmus sokkal hosszabbra nyúló története 

az előzőnek kedvezőbb indulást biztosít, az utóbbinál a nagyobbszámú lakosság jelenthet 

nagyobb piaci lehetőséget.

Mindkét országban az a kis lélekszámú elit határozza meg a fogyasztást, amelyik a 

legalitás laza értelmezésének módszerével vált hirtelen gazdaggá. Eközben a lakosság 

többsége szegényebbé vált. Mindkét országban a lakosság mintegy 10 %-a teszi ki a 

fogyasztói költéseknek felét.

Felmerül a kérdés, Közép-Európa tud-e hatékony és versenyképes piacot építeni, 

növekvő fogyasztási kedvet alátámasztó értékteremtést megvalósítani?

A multinacionális befektetők szerepe meghatározó lehet. Jóllehet ma még kis 

számban vannak jelen, de csak ők rendelkeznek azokkal a képességekkel és erőforrásokkal, 

amelyekkel a gazdasági reformok célkitűzései funkcionáló üzleti realitássá változtathatók. 

Továbbmenve, ezekben az országokban, amelyekben nagy a hiány a működő kapitalizmus 

gyakorlati tapasztalataiban, a multinacionális vállalatok helyi operációi nyújtják az egyetlen 

elérhető modellt.

A fogyasztási cikkgyártók hatása különösen fontos. Tevékenységük ugyanis 

közvetlenül hat milliók életére. Olyan disztribúcióra, marketingre és üzleti infrastruktúrára 

van szükségük, amely a helyi gazdaságot nagyon széles területen ispirálhatja.

A legtöbb újonnan érkezett nyugati rendkívül elégedett a helyi alkalmazottak 

minőségével: ezek többsége technikailag képzett, alkalmazkodni képes, és szívesen tanul - 

ami hiányzik, az a pénzügyi és a marketing tudás.
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A legnagyobb kihívás akkor jelentkezik, amikor az áru elhagyja a gyárkaput. A helyi 

termelők ugyanis tradicionálisan elhanyagolták a marketinget, az eladást. A nyugati 

cégeknek most újonnan kell felvenni és kiképezni az értékesítési személyzetet és most kell 

megtanítani a kiskereskedelmet is arra, hogy termékeiket miképpen prezentálja.

A legnagyobb fejfájást a disztribúció okozza. Lengyelországban az állami 

nagykereskedelem egyik napról a másikra összeomlott. Magyarországon a folyamat lassúbb 

volt. A disztribúció kisebb figyelmet kapott a nyugati kiskereskededelmi vállalatok részéről. 

Ezek, a multinacionális cégekhez képest sokkal lassabban jelennek meg Közép-Európában. 

Az osztrák Julius Meinl szupermarket csoport és a német Tengelmann beruházásokat hajtott 

végre Magyarországon, kereskedelmi láncokat modernizált és butikokat adott bérbe 

franchise formájában. Lengyelországban azonban a kormány nem ösztönzi a külföldi 

beruházásokat a kereskedelem területén, mert attól tart, hogy ez veszélyezteti azon újonnan 

létrejött kis üzleteket, amelyeket a reform legbüszkébb eredményeinek tartanak.

A legtöbb Közép-Európában dolgozó nyugati menedzser azonban optimista, és hisz 

abban, hogy türelemmel és energiával az akadályok legyőzhetők. Robert Coinbée, az 

amerikai Sara Lee által a múlt évben megvásárolt magyar kávé-cég, a Compack holland 

származású vezetője szerint: "az emberek itt úgy érzik, hogy most jött el életük nagy 

lehetősége."

Forrás: a Financial Times "Front bare shelves to blue jeans" című cikkének (FT, 1992. 

június 12., 12. old) rövidített fordítása.
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II. A nemzetközi környezet

Amint azt az első fejezetben már vázoltuk, a nemzetközi marketing 
differencia specifikája éppen az, hogy a hazai környezetben működő cég 
marketing tevékenységét egy (vagy több), nem a hazai környezet által 
meghatározott piacon (nemzetközi környezetben) fejti ki. A környezeti 
tényezők szerepét a következő ábra mutatja be.

2. ábra. A nemzetközi környezet

Az ábrából látható, hogy a nemzetközi marketinget folytató cégeknek 
minimum kettő - általuk nem befolyásolható - környezeti hatásnak kell 
megfelelniük. Az egyik a hazai környezet, a másik pedig célországbeli
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környezet (amely értelemszerűen annyiféle, ahány piacon dolgozik a vállalat). 
A hazai és a célországbeli környezetet is befolyásolja ugyanakkor a 
világgazdasági környezet, amely végül is az abban részvevő országok (illetve 
azok intézményei, vállalatai) tevékenységének eredőjeként határozható meg.

1. A világgazdasági környezet

A fejezet elején szerepeltetett ábrán látható, hogy a világgazdasági 
tendenciák hatással vannak a nemzetközi kereskedelemben résztvevő 
országokra és ezért a világgazdaság egészére vonatkozó ismeretanyag is 

feltétlenül részét képezi annak az tudáskörnek, amellyel a külpiacokon 
megjelenni szándékozó vállalatnak fel kell vérteznie magát.

A téma rendkívül szerteágazó, részletes tárgyalására a 
"Világgazdaságtan" című tárgy keretében kerül sor. Jelen könyv csak 
jelzésszerűen kíván foglalkozni e témával, illetve annak három 

vonatkozásával. Ezek a következők:
• A nemzetközi kereskedelem nagyságrendje, a világgazdaság jelenlegi 

tendenciái,
• A nemzetközi gazdasági intézmények szerepe és
• A nemzetközi gazdasági integrációk szerepe.

1.1. Világkereskedelem, világgazdaság

Általában igaz az, hogy a nemzetközi kereskedelem volumene 

gyorsabban növekszik, mint a termelés. Ez egyidejűleg azt is jelenti, hogy a 

nemzetközi munkamegosztás egyre fontosabb szerepet tölt be a világ 
országainak gazdaságában, hozzájárulva ezáltal is a gazdasági hatékonyság 

általános növekedéséhez. Az általános tendencia mellett és mögött azonban 
egy sor kedvezőtlen tényező is meghúzódik. Ezek egy részére az 1990 évi 
nemzetközi kereskedelem mátrixa ad felvilágosítást.
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2. tábla. A nemzetközi kereskedelem mátrixa 

(1990, milliárd S-ban)

Im portőr

E xportőr

i

Ipari

országok Japán USA N ém et

ország

Volt SZ U  

és m ás nem  

IM F- 

tag ország

M ás

országok

A

V IL Á G

ÖSSZE

SEN

% 0-O S

m eg

oszlás

Ipari

országok

1.867 102 304 260 37 548 2.452 73,4

Japán 168 _ 91 18 3 116 288 8,6

USA 251 49 _ 19 3 139 393 11,8

Német

ország

329 11 29 - 13 67 409 12,2

Volt SZU. 32 4 1 7 9 24 65 2,0

Más orsz. 550 106 191 53 29 243 822 24,6

V IL Á G 2.449 212 496 320 75 815 3.340 100,0

%o-OS

megoszlás

73,4 6,3 14,9 9,6 2,2 24,4 100,0

Forrás: Japan 1993, An International Comparison, Keizai Koho Center

A nemzetközi kereskedelem mátrixából látható, hogy a világgazdaság 
egyik legjelentősebb problémája szerkezeti jellegű. A világ lakosságának csak 
kb 1/5-ét kitevő fejlett ipari országok között bonyolódik le a 
világkereskedelmi forgalom 3/4-e. Rendkívül alacsony a fejlődő országok és a 
volt szocialista országok részesedése.
A fejlett világon belül is három, a világgazdaság egésze szempontjából 
meghatározó nagyságrendű régió alakult ki: Nyugat-Európa, Észak-Amerika 
és Délkelet-Azsia. Mindegyik régiót egy-egy nagy ország jellemez. 
Németország, az Egyesült Államok és Japán. E három ország részesedése a 
világkereskedelmi forgalomból körülbelül 25% nagyságrendű. Az egyes
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országok, országcsoportok és régiók világgazdaságba való fokozottabb 
bekapcsolódását egyensúlyi gondok, a strukturális problémákból fakadó, 
hosszabbtávú fizetési és kereskedelmi mérlegproblémák nehezítik.

A jövő nagy kérdése a lemaradó országok, országcsoportok (közöttük a 
bennünket közelebbről érintő Közép- és Kelet-Európa) helyzetének várható 
alakulása. 12

A világgazdaság egészére vonatkozó előrejelzések nem biztatók: a 90-es 
évekre "a világgazdaság új, lassabban növekvő, több ellentmondással 
küszködő, finanszírozási nehézségekkel jellemezhető, a protekcionizmus 
erősödésének veszélyével szembenéző szakaszához érkezett; jövedelmi 
folyamatai és demográfiai tendenciái fékezik a megtakarításokat, a 
felhalmozást. A későbbi növekedéshez-fejlődéshez szükséges beruházások 
megvalósulását több tényező hátráltatja: maga a megtakarítások alacsony 
szintje, a deficites költségvetések elszívó hatása, az alternatív befektetési 
lehetőségek magasabb hozama, a világgazdaság és a világkereskedelem 
bizonytalanságai, a technikai innovációk rendkívül megnövekedett 
költségszintje, egyes piacok (oligo)monopolizáltsága, a bankszféra és a 
vállalati szféra egyre erőteljesebb összefonódása, mely védi a már piacon 
lévőket. ... A kilencvenes évek folyamán is lesznek hullámzások a 
világgazdaság fő folyamataiban, de mély szerkezeti problémái nem látszanak 
megoldhatónak e néhány évben. A növekedés finanszírozása, a technikai 
ismeretek termelővé fordítása, a fejlődő világ kiszolgáltatottsága, a 
demográfiai nyomás, a technikai haladás elmaradottakat diszpreferáló, a 
fejletlenebb térségek szakképzett munkaerejét leértékelő tendenciái, Kelet- 
Európa krízise, a környezet szükségesnél nagyobb terhelése, mind a 
kilencvenes évek további szakaszának jellemzője marad."13

12Szomorú tény az, hogy a közel 150 fejlődő ország közül több, mint 100 esetében a 
gazdasági növekedés még a természetes népszaporodási rátát is alig követi.
13 Kihívások, A világgazdaság növekedésére ható legfontosabb tényezők a kilencvenes 
években, MTA Világgazdasági Kutató Intézet, 1994. április, 30. szám, 11-12. old.
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1.2. Nemzetközi gazdasági intézmények, szervezetek

A világot (ma még) nem egy "világkormány" irányítja, hiszen a világ 
közel 200 önálló országból tevődik össze.14 Ezen országok kormányai saját 
gazdasági és egyéb ügyeikben szabadon és függetlenül döntenek. A világ 
egészét illetően is mind gyakrabban adódnak azonban olyan problémák, 
"ügyek", amelyek egynél több, szélső esetben a világ valamennyi országát 
érintik. (Két, vagy több országot érinthet pl. egy-egy, ezen országokat átszelő 
folyóval kapcsolatos probléma; a világ valamennyi országát érintheti például 
az ózongyűrüvel kapcsolatos gond.) Ilyen ügyekben egy-egy ország 
önmagában nem illetékes, következésképpen szükség van olyan nemzetközi 
intézményekre, szervezetekre, amelyek az abban résztvevő országok pénzügyi 
támogatásával, és azok érdekében végzik a határokon átnyúló tevékenységek 
szervezését. Rendkívül sok ilyen intézmény működik a világban.15 A 
nemzetközi gazdaság szempontjából a legfontosabbakat a következő 
szemelvény tárgyalja.

14Az 1992-ben kiadott Földrajzi világatlasz 190 országot sorol fel. (Kartográfiai Vállalat, 
Budapest)
15W.E.Schmidt és T.Murray szerint az USA kormánya például 77 olyan nemzetközi 
szervezetnek és 7 olyan nemzetközi pénzügyi intézménynek a tagja, amely három, vagy több 
országot tömörít magában. (És ezek közül csak 9 bír elsősorban politikai vagy katonai 
jelleggel.) The International Economic Institutions, In: Handbook of International Business, 
Wilcy, 1988.
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1. szemelvény. Nemzetközi szerezetek

A NEMZETKÖZI VALUTAALAP (The International Monetary Fund, IMF), amely az 

országok közötti monetáris kapcsolatok szervezésevei foglalkozik, beleértve a fizetési 

mérlcghiányos helyzetbe került országok hitelekkel történő megsegítését.

A VILÁGBANK (Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank, International Bank fór 

Reconstruction and Development, IBRD) Létrehozásakor (az 1944-es Bretton W oods- 

i konferencián hozták létre az IMF-fel együtt) a tagállamok háború utáni újjáépítését 

volt hivatott támogatni. Jelenleg a kevésbé fejlett tagállamokban megvalósuló 

beruházásokban és a gazdasági növekedést segítő reformok finanszírozásában vesz 

részt.

AZ ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI ÉS VÁMTARIFA EGYEZMÉNY (The 
General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) A nemzetközi 
kereskedelmet érintő szabályokkal és az országok közötti kereskedelmi viták 
rendezésével foglalkozó legjelentősebb intézmény.

A GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET (The 
Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) A 
szervezet célja a tagországok gazdasági növekedésének és a foglalkoztatottság 
színvonalának elősegítése, a gazdasági-szociális jólét növelése 
gazdaságpolitikájuk koordinálása révén. További cél a tagországok fejlődő 
országok érdekében kifejtett erőfeszítéseinek ösztönzése és összehangolása. 
(Tagjai az EU és EFTA tagállamok, Észak-Amerika, Japán, Ausztrália és Új- 
Zealand.)16

AZ. EGYESÜLT NEMZETEK KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI 
KONFERENCIÁJA (U.N. Conference on Trade and Development, 
UNCTAD)

A szervezet a fejlődő országok gazdasági növekedésének előmozdítását 
célozza. 16

16Magyarország 1993. december 22-én nyújtotta be az OECD teljes jogú tagsága iránti 
kérelmét.



36 II. Fejezet

Magyarország szempontjából meghatározóak még az európai 
integrációs szervezetek,17 ezekről a gazdasági integrációkkal foglalkozó, 
következő fejezetrészben lesz szó.

1.3. Gazdasági integrációk

A XX. század második felének sajátos jellemzője az integrációs 
folyamatok felerősödése a nemzetközi kapcsolatokban. Az országok közötti 
gazdasági integráció - a legszélesebb értelemben - azt jelenti, hogy az egyes 
országok önállóságuk bizonyos - az integrációs folyamat előrehaladásával 
párhuzamosan: kisebb vagy nagyobb - vonatkozásait feladva társulnak és egy 
nagyobb gazdasági-piaci egységet alkotnak. Teszik ezt azért, mert abból 
indulnak ki, hogy a nagyobb piachoz való csatlakozás kereskedelmi-gazdasági 
előnyöket jelent számukra.18 Másképpen érinti a exportőr céget az integráció 

akkor, ha a régión belül, vagy kívül van. A régión belüli piaci résztvevő 
versenyképességének (legalábbis a külsőkhöz viszonyított 

versenyképességének) javulásával, a piac bővülésével, tehát jobb növekedési 
lehetőségekkel számolhat. A régión kívül lévő számára ugyanakkor azt 
jelentheti az integráció létrehozása, hogy - hacsak ezt intenzívebb marketing 
munkával kompenzálni nem képes - pozíciói a régió piacain romlani fognak.

Az országok közötti gazdasági integráció tehát egy oldalról liberalizációt 
jelent a részvevő országok, protekcionizmust viszont a kívülrekedt országok

17 Magyarország részvételéről a nemzetközi szervezetekben lásd: "Magyarország és a 
nemzetközi szervezetek" című kiadványt, Külügyminisztérium, 1994
18A gazdasági integráció első elmélete az un. vámunió-elmélet (Jacob Vincr) szerint az 
integrációban résztevő országok számára kölcsönösen nyújtott előny (pl. vámmentesség) 
kereskedelmet teremt, ugyanez az előny az integráción kívüli országok számára hátrányként 
jelentkezik, s mint ilyen kereskedelmet térít el. Nos, az elmélet szerint a folyamat akkor 
kedvező, ha a kereskedelmet teremtő hatás nagyobb, mint a kereskedelmet eltérítő hatás. 
Jacob Viner mellett az integrációk elméletével és azok gyakorlati megvalósulásának 
elemzésével foglalkozó ismert tudósok még: B. Balassa, T. Scitovsky és J. Tinbergen.
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számára. Az, hogy ezen hatások mennyire erősek, nagymértékben függ az 
integrációk adott fokozatától. Elméletileg a gazdasági integráció öt fokozatát 
különböztethetjük meg. (Lásd a következő ábrán!) A valóságban létező 
kereskedelmi blokkok, gazdasági integrációk azonban nem sorolhatók be 
egyértelműen ezekbe a kategóriákba.

3. ábra. Az országok közötti gazdasági integrációk fokozatai.

JELLEM- A belső vámok Közös külső A tőke és a A Politikai

ZŐK -> eltörlése vámfal munkaerő gazdaságpoli- harmoni

FOKOZAT szabad tika záció

i áramlása harmonizálása

Szabad-

kereskedelmi
X

övezet

Vámunió X X

Közös piac X X X

Gazdasági X X X X
unió

Politikai unió X X X X X

Magyarország szempontjából az európai integrációk a legfontosabbak. 
Ezek a következők:

EURÓPAI UNIÓ (European Union, EU) Az EU gyakorlatilag a Maastricht-i 
Szerződés 1993. november 1-i életbelépésével a korábbi Európai Gazdasági 
Közösség (újabb nevén az Európai Közösség) kiterjesztése a közös kül- és 
biztonságpolitikára, valamint a bel- és igazságügyi együttműködésre. Az 
Európai Közösségen belül 1993. január 1-én gyakorlatilag megvalósult az 
egységes belső piac az áruk, szolgáltatások, személyek és a töke szabad
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áramlásával. A következő lépés a Gazdasági és Pénzügyi Unió megvalósítása 
lesz, amely azonban a közös pénz bevezetéséhez kapcsolódó érdekellentétek 
és a bevezetéshez szükséges szigorú "konvergencia-kritériumok" miatt csak 
hosszabb távon valósítható meg. Mindenesetre az tény, hogy az EU ma a világ 
legnagyobb piacát jelenti, mind a lakosság számát, mind a térség gazdasági 
potenciálját illetően.19

Magyarország már 1991-ben alá írta az un. Európa Megállapodást (társulási 
szerződés), amely a ratifikálások után 1994. február 1-én lépett hatályba. A 
társulási szerződés 10 éves időtartamot határoz meg az áruk, szolgáltatások, a 
munkaerő és a tőke szabad áramlásának megvalósítására. Teljes jogú tagság 
iránti kérelmét Magyarország 1994. április 1-én nyújtotta át az Uniónak.

AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (European Free Trade 
Association, EFT A) Az EFTA-t a Közös Piacból kimaradt országok hozták 
létre. Az EU-nál sokkal lazább összefonódásról van szó, a Társulás valójában 
csak a belső kereskedelmi korlátok lebontását tűzte ki célul úgy, hogy közben 
a tagországok messzemenően megőrizték kereskedelempolitikai 
önállóságukat. (A jelentősebb EFTA tagországok EU-ba való belépésével az 
EFTA jelentősége nyilvánvalóan számottevően csökkenni fog.)

Magyarország 1993-ban szabadkereskedelmi megállapodást kötött az EFTA- 

val.

A könyv olvasója nyilván emlékszik még arra, hogy a 90-es évek elejéig 
az európai gazdasági szintéren az EK és az EFTA mellett még egy gazdasági 
tömörülés is jelen volt: a szocialista országokat magába foglaló KGST. A 
Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa sajátosan "szocialista" módszerekkel 
próbálta szervezni a Szovjetunió és a többi szocialista ország gazdasági

19Az EU jelenlegi tagjai: Franciaország, Németország, Olaszország, Belgium, Luxemburg, 
Nagy-Britannia, Írország, Dánia, Spanyolország. Portugália és Görögország. Már lezárultak 
a tárgyalások Ausztria, Finnország, Svédország és Norvégia csatlakozásáról.
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együttműködését. Az, hogy a szocialista országokban végbement 

rendszerváltást követően a szervezet utód nélkül felbomlott, bizonyítja, hogy a 
KGST több, mint 40 éves fennállása sem tudott valóban kölcsönös előnyökön 
alapuló együttműködést kialakítani a résztvevő országokban.

A KGST felbomlásával a volt szocialista országok mindennemű integráción 
kívül kerültek; figyelmük a EK felé fordult. Nyugat-Európához való 
felzárkózásuk azonban nem megy máról holnapra. A közép-európai országok 
az átmenet időszakára ezért lazább együttműködési kereteket kerestek. Ezen 
törekvés eredményeként jött létre a Közép-Európai Kezdeményezés, valamint 
a Visegrádi Együttműködés.

A KÖZÉP-EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉS (KEK, Central European Initiative, 

CEI) E laza együttműködést Ausztria, Jugoszlávia, Magyarország és 
Olaszország hozta létre 1989-ben Quadragomle néven. A szervezet célja az, 
hogy keretet biztosítson a térség több országára kiterjedő gazdasági 

együttműködési projektet elhatározására és megvalósítására, illetve a térség 
sajátos problémáinak megoldására. A szervezet folyamatosan bővült 
(Csehszlovákia 1990, Lengyelország 1991) és jelenleg 10 tagot számlál 
(fentieken túl magában foglalja Bosznia-Hercegovinát, Horvátországot, 

Macedóniát és Szlovéniát).

A VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS (Visegrad Group, V4) A szintén lazának 
nevezhető szervezet célja az, hogy a tagországok egymás lehetőségeit, 
tapasztalatait is felhasználva meggyorsítsák országaik belső demokratikus 
átalakulását, a piacgazdaságra való átmenet folyamatát és megteremtsék az 

Európához való felzárkózás feltételeit. A résztvevő négy ország 

(Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia 1992. december 21- 

én aláírta a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodást, amely a belső 
vámoknak négy lépcsőben, 2001-ig történő leépítését tűzi ki célul.)
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Európa mellett a világ többi térségében is megfigyelhető az integrációs 

folyamat térhódítása. A fejlett világban

ZZ ÉSZAK-AMERIKAI SZABADKERESKEDELMI ÖVEZET (North 
American Free Trade Area, NAFTA) érdemel említést. A NAFTA-t a 
közelmúltban az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó hozta létre, talán 
éppen azzal a céllal, hogy az EU megnövekedett piaci lehetőségeit 

ellensúlyozza.

Latin-Amerikában is több csoportosulás működik, közülük a 

jelentősebbek:

A LATIN-AMERIKAI SZABADKERESKEDELMI ÖVEZET, újabb nevén 
LATIN-AMERIKAI INTEGRÁCIÓS TÁRSULÁS (Latin American Free 

Trade Area, LAFTA, illetve Latin American Integration Association, LAI A),

KÖZÉP-AMERIKAI KÖZÖS PIAC (Central American Common Market, 

CACM) és

KARIBI KÖZÖSSÉG (Caribbean Community, CARICOM).

Afrikában szintén több integrációs szervezet létezik, ezek közül kettő 

nevezhető jelentősebbnek:

KELET-AFRIKAI KÖZÖSSÉG (East African Community, EAC) és

NYUGAT-AFRIKAI ÁLLAMOK GAZDASÁGI KÖZÖSSÉGE (Economic 
Community o f West African States, ECOWAS).
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Ázsiában és az arab világban is létrejöttek integrációs kezdemények, de 
ezek (mint pl. az ASEAN) még nem nevezhetők teljesen kifejlődött 
kereskedelmi blokkoknak vagy gazdasági közösségeknek.20

2. A hazai környezet

A csak a belföldi piacon dolgozó vállalatok sem tevékenykednek persze 
egyértelműen meghatározott közegben; a hazai környezet szintén sok 
bizonytalanságot jelent. A hazai gazdasági helyzet, a pénzügyi szabályozás, a 
kialakult üzleti szokások, a változó versenyhelyzet, a lakosság vásárlóereje, a 
fogyasztási szokások, stb. nyilvánvalóan azt igénylik a cégektől, hogy piaci 
tevékenységüket ezen, általuk nem (vagy csak kis mértékben) befolyásolható 
környezeti tényezőknek megfelelően, azokhoz alkalmazkodva alakítsák. 
Amennyiben a vállalat a külső piacokon is meg kíván jelenni, akkor a hazai 
környezet általános vonatkozásai mellett - mint például a bankrendszer 
fejlettsége, vagy a kialakult bérhelyzet, amelyek szintén hatással vannak a cég 
külpiaci versenyképességére a speciális, a külpiaci tevékenységet 
meghatározó vonatkozások válnak fontossá. Az árfolyam, azaz a hazai pénz 
viszonya a külföldi valutához például egyike az ilyen speciális hatásoknak. A 
magyar exportőr versenyképessége és az export jövedelmezősége 
szempontjából ugyanis nem mindegy az, hogy 1 DEM (német márka) például 
60, vagy 66 forint. Ha termékének önköltsége például 100 forint, akkor 20 % 
önköltségarányos nyereséget feltételezve 60 Ft/DEM árfolyam mellett 2 
márkás árat tud ajánlani. Elképzelhető, hogy a 2 márkás ár nem versenyképes 
a német piacon. Ha az árfolyam 65 Ft/DEM, akkor ugyanolyan 
jövedelmezőségi feltételek mellett exportárát már 1,8 márkában tudja 
meghatározni és ezzel már versenyképes lehet. Az importőr ugyancsak nagyon 
érdekelt a hazai pénz árfolyamában, de érdekeltsége ellenkező előjelű: ha a 
VW Golf hazai ára 60 Ft/DEM árfolyam mellett 1,5 millió forint, akkor 65

20 Részletesebb leírásukat lásd Blahó-Palánkai-Rostoványi "Integrációs rendszerek a 
világgazdaságban" című művében! Közgazdasági cs Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1989.
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Ft/DEM árfolyamon kénytelen lesz árát emelni, vagy pedig jövedelmezőségét 
csökkenteni.

A hazai környezet természetes közege a cég működésének. 
Megismerése egyszerűbb, alapelemei (mint pl. a kultúra) természetes 
adottságként jelennek meg a vállalat vezetői és dolgozói előtt. A külső 
piacokra való kilépés esetében a helyzet merőben megváltozik. A célország 
többé-kevésbé idegen környezetet jelent az ott megjelenni szándékozó vállalat 
számára. Az idegen környezet megismerése, az ahhoz való alkalmazkodás sok 
energiát és időt igényel. A külpiacokra való sikeres bejutás azonban 
nélkülözhetetlenné teszi ezt a ráfordítást. A külpiacokon oly gyakorta 
megfigyelhető sikertelenség az esetek többségében arra vezethető vissza, hogy 
a cég, illetve a cég döntéshozói sajnálták a külső feltételekhez való 
alkalmazkodás igényelte ráfordításokat, vagy nem ismerték fel annak 
szükségességét és döntéseiket a hazai környezet által nyújtott kontextusban 
hozták meg.

Ez utóbbi magatartási formát, nevezetesen azt, hogy a döntéshozó 
döntéseit öntudatlanul is a saját kulturális (és egyéb) környezete, saját értékei 
és tapasztalatai által meghatározottan hozza meg, a nemzetközi marketing 
szakirodalom self-reference eriterion (SRC)-nak (önmagunkhoz való 
viszonyítás kritériuma) nevezi.2' Az SRC-től való megszabadulás érdekében 
célszerű az adott problémát először a hazai értékrend szerint, majd pedig a 
célpiaci értékrend (ezen értékrendre vonatkozó kritikai észrevételek nélkül) 
szerint is megfogalmazni. A két megfogalmazás különbségéből lehet az SRC- 
hatásra következtetni. 21

21Az SRC sajnos a magyar vállalati menedzsereknek is mindennapos "gyakorlata". 
Különösen azoknál fordul elő, akik kevesebbet tartózkodtak külföldön cs cl sem tudják 
képzelni, hogy a dolgok - számukra természetes - rendje esetleg másképpen is lehetséges, és 
a másság nem feltétlenül jelent kevésbé jót.
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3. A külpiacok társadalmi-kulturális környezete

A nemzetközi marketing alaptanítása az, hogy a külpiacra betörni 
szándékozó cég csak akkor számíthat tartós sikerre az adott piacon, ha 
megérti a helyi társadalmi-kulturális környezetet (a tágabb értelemben vett 
kultúrát) és tevékenységét e körülményekhez adaptálni képes. A társadalmi
kulturális környezet megértése azért fontos, mert ez az, ami egyértelműen 
meghatározza az egész marketing rendszer viselkedését: a fogyasztóét, a 
marketing csatornában résztvevő vállalati menedzserekét (és rajtuk keresztül a 
cégekét) valamint a rendszer működését befolyásoló intézményekét. 
Megismerése azért nem egyszerű, mert a kultúra valójában az emberi lét 
minden aspektusát átfogja, megértését nehezíti továbbá az a tény, hogy egy 
adott ország kultúráját nagymértékben befolyásolják az ország földrajzi, 
klimatikus adottságai és történelme. Ezek ismerete nélkül a társadalmi
gazdasági környezetet és annak változásait mélyen megérteni nem lehet.

A társadalmi-kulturális környezetet nehéz csoportokba rendezni. Melvin 
Herskovits22 az antropológiai kultúrafelfogás alapján a következő csoportokat 
különbözteti meg:

1. Az anyagi kultúra
Technológia
Gazdaság

2. Társadalmi intézmények
Társadalmi szervezetek 
Oktatás
Politikai staiktúrák

3. Az ember és a világ
Hitrendszerek

4. Esztétika

22Mclvin Herskovits, Man and His Works (New York: Alfréd A. Knopf. 1952), p. 634.
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Grafikus és plasztikus művészet 
Népművészet 
Zene, dráma, tánc

5. Nyelv

Minden ország esetében tehát nagyon sok olyan megkülönböztető 
tényező sorolható fel, amelyik hatással lehet az adott piacon megjelenni 
szándékozó vállalat marketing tevékenységére. Ebben a könyvben 
figyelmünket e megkülönböztető tényezők három (fentiektől egy kissé eltérő) 
csoportjára fordítjuk:

• gazdasági- piaci,
• kulturális és
• politikai-jogi tényezők.23

Ezekkel a tényezőkkel foglalkozunk a fejezet további részeiben.

23A nemzetközi környezet leírása minden ismert nemzetközi marketing szakkönyvnek 
fontos része. A mi könyvünkénél sokkal részletesebb leírással találkozhatunk - többek között 
- Philip R. Cateora International Marketing (Irwin, 1993 - Eighth Edition) című, Robert 
Grosse és Duane Kujavva International Business (Irwin. 1993) című, vagy W.J. Keegan 
Global Marketing Management (Prentice-Hall, 1989) című művében.
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3.1. Gazdasági-piaci tényezők

3.1.1. Gazdasági fejlettség

A gazdasági fejlettség színvonala egyike azon legfontosabb környezeti 
tényezőknek, amelyek hatással lehetnek a piacon megjelenő külföldi cég 
marketing tevékenységére. A gazdasági fejlettség ugyanis rendkívül nagy 
hatással van az ország piacának fejlettségére. Befolyásolja az üzleti 
gyakorlatot, az egyes termékek iránti kereslet nagyságát, az infrastruktúra 
fejlettségét, a disztribúciós hálózat kiépítettségét, stb. Ha a világ közel 200 
országát áttekintjük, akkor láthatjuk, hogy az egy főre jutó GDP (bruttó hazai 
termék, amely a fejlettségi színvonal legelfogadottabb mutatója) az évi néhány 
száz dolláros nagyságrendtől az évi 33 ezer dolláros nagyságrendig terjed. A 
gazdaság nagyságáról, méreteiről ugyanakkor a baittó hazai termék abszolút 
összege ad felvilágosítást. Az adatok felhasználásakor azonban megfelelő 

gondossággal kell eljárni és figyelembe kell venni azokat a tényezőket is, 
amelyek a GDP konkrét mértékét befolyásolják. Ilyen lehet például az 
árfolyam kérdése. A GDP-t értelemszerűen a hazai pénzben mérik, 
következésképpen a GDP dollárban kifejezett összegét nagymértékben 

befolyásolja a hazai pénz dollárhoz viszonyított árfolyama. (így például a 
következő táblázatban szereplő 1990 évi magyar GDP számításakor 
alkalmazott árfolyam 63,21 Ft/$ volt. A magyar árfolyamérték ismerten 
elsősorban a magyar exportképesség függvényében alakult és ez a fogyasztói 
árak szintjén a forint alulértékeltségében jut kifejezésre. Ha például azt 
tételezzük fel, hogy a fogyasztási kosarak összehasonlítása révén az árfolyam 
40 Ft/$ lett volna, akkor az egy főre jutó GDP nem 3.189 $, hanem 5.039 $, 

azaz az elmaradásunk a fejlett országokhoz viszonyítva kisebbnek mutatkozott 

volna. Ellenkező előjelű problémával találkozhatunk Japán esetében. Itt az 
árfolyam, szintén elsősorban a külkereskedelmi hatékonyságon alapulva 
nagyobbnak tünteti fel a japán GDP-t, mintha azt a fogyasztói árak bázisán 
számították volna ki.
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3. tábla: Néhány kiemelt ország bruttó hazai terméke, illetx’e annak egy főre jutó mértéke 

(1990)

Ország GDP (millió S-htm) Egy főre jutó GDP ($)
Hong Kong 71.364 12.304
India 272.877 336
Japán 2.940.365 23.801
Kína 369.752 325
Magyarország 32. 777 3.189
Németország 1.501.207 23.742

Olaszország 1.094.765 18.987

Svájc 224.845 33.509

USA 5.513.800 22.062

Forrás: magyar adni: Magyar Nemzeti Bank Havi jelentés 1994/3

nemzetközi adatok: Japan 1993, An International Comparison (Keizai Kolio

Center)

A gazdasági fejlettség szerint az országokat különböző csoportokba 
szokták besorolni. A legismertebb csoportosítás szerint a világ országai a 
fejlett (USA, Japán, Németország, Dánia, stb) illetve a fejlődök (India, Burma, 
Nigéria, stb.) csoportjába sorolhatók. Mivel ez a csoportosítás túlzottan 
általános, és az elmúlt évtizedek eltérő ütemű fejlődése ezeket a kategóriákat 
meglehetősen "szétrázta", főleg ami a fejlődő kategóriát illeti; újabban a 
fejlődők csoportját is legalább három részre szokták bontani, úgymint a 
legkevésbé fejlett (less-developed countries - LDCs), fejlődő és az újonnan 
iparosodott fejlődő országok (newly industrialized countries - NICs). Az 
újonnan iparosodott országok csoportjába sorolják Brazíliát, Mexikót, Dél- 
Koreát, Taiwant, Szingapúrt és Hong Kongot.

A korábbi kategorizálás magában foglalta mint külön csoportot (State 
trading countries - állami kereskedelmet folytató országok), a szocialista
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országokat is. Az ezekben az országokban az elmúlt fél évtizedben végbement 
fejlődés oda vezetett, hogy ezek az országok ma mint közepesen fejlett 
országok külön kategóriát képeznek közép és kelet-európai országok név 
alatt.24

2. szemelvény: A gazdasági fejlettség fokozatai

A fejlettség szerinti csoportosítás legismertebb modelljét Rostow vázolta. Szerinte az

országok a fejlődés adott stádiuma szerint az alábbi csoportokba

sorolhatók:

1. A tradicionális társadalom (the traditional society): az ebbe a csoportba sorolható 

országokban hiányzik a termelékenység jelentősebb növelésének képessége. A modern 

tudományos módszerek és technológiák alkalmazása nem jellemző. Magas írástudatlanság 

és alacsony össztársadalmi költségek jellemzik az ebbe a stádiumba tartozó országokat.

2 . A felemelkedés előfeltételeinek megteremtése (the prcconditions fór takc-oíf):

A második csoportba azok az országok tartoznak, ahol már megkezdődött a fellendülés felé 

vezető átmenet folyamata. Ebben a periódusban kezdődik meg a modern tudományok 

nyújtotta előnyök felhasználása a termelésben és a mezőgazdaságban. Ha még nem is nagy 

mértékben, de megindul a közlekedés, a kommunikáció, az energiaipar, az oktatás, az 

egészségügy és más társadalmi folyamatok fejlődése.

3. A fellendülés (the takc-oíf): Ebben a szakaszban az országok egy "normális" növekedési 

mintát vesznek fel. Az emberi erőforrások és a társadalmi kiadások olyan fejlődése válik 

jellemzővé, amely megteremti az állandó fejlődés fenntartásának feltételeit. A 

mezőgazdasági és az ipari modernizáció c területek gyors növekedését biztosítja.

24Elég gyakran fordul elő azonban az is, hogy ezeket az országokat a fejlődő országok 

csoportjába sorolják a nemzetközi szervezetek.
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4. Az érettség irányában (the drive to maturity): A fellendülést követően a haladás 

folyamatossá válik és a gazdaság minden területén jellemzővé válik a modern technológia 

alkalmazása. A gazdaság egyre inkább nemzetköziescdik. Ebben a szakaszban a 

technológiai és a vállalkozási oly mértékben megnövekszik, hogy bármi termelhetővé, 

előállíthatóvá válik.

5. A magas tömegfogyasztás korszaka (the age of high mass consumption): Ebben a 

szakaszban a gazdaság vezető szektorává a tartós fogyasztási javak és a szolgáltatások 

válnak. A reáljövedelem növekedése egyre nagyobb embercsoportok számára teszi lehetővé 

jelentős diszkrecionális jövedelmek képzését.

Forrás: Walt W. Rostow, The Stages of Economic Growth, (London: Cambridge University 

Press, 1971) 10, old. _________________________________________________________

3.1.2. A gazdaság rendszer, a gazdaság szerkezete és a piaci verseny

A külső piacra belépni szándékozónak persze nem elegendő csak azt 
tisztáznia, hogy az adott országban milyen a gazdasági fejlettség mértéke. Még 
azonos fejlettségi szinten lévő országokban is jelentősen eltérhet a gazdaság 
belső szerkezete, kisebb vagy nagyobb teret engedve a külföldi cégek piaci 
tevékenységének. A gazdasági szerkezet fogalmát itt rendkívül széles 
értelemben használom. Ide tartozónak vélem
• az egész gazdasági rendszer működési mechanizmusának fő jellemzőit 

(például a liberalizmusra és individualizmusra épülő angolszász típusú 
rendszerek, a komformitás magas fokára épülő japán25 és távolkeleti 
rendszerek különbözősége vagy éppen a piacgazdaságra most áttérő 
országok gazdasági rendszerének sajátosságai, stb.),

• a gazdaság fő ágazatok szerinti szerkezetét és az egyes ágazatok belső 
struktúráját,

25 A japán gazdasági rendszer leírását lásd e fejezet mellékletében!
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• a piaci résztvevők (a vállalatok) száma, nagyság és forma szerinti 
összetételét,

• a külföldi töke jelenlétét a gazdaságban,
• a külkereskedelem jelentőségét (export, import, fő termékek)

• a bankrendszer jellemzőit,
• a gazdasági infrastruktúra jellemzőit,
• a disztribúciós rendszerjellemzőit,
• és sok más tényezőt.

A külföldi piacra betörni szándékozó exportőr tevékenységét leginkább 
a verseny befolyásolja. Az exportőr a versenyhelyzetet két sikon 
tanulmányozhatja. Első megközelítésben az országra jellemző általános 
gazdasági- és versenyhelyzetet kell megismernie (erre fenti tényezők elemzése 
ad felvilágosítást), ezt követi azután a konkrét, az adott termék illetve 
szolgáltatás verseny- és piaci helyzetének az elemzése.

Az exportőrnek ismernie kell az adott konkrét piacra jellemző piaci 
struktúrát, a versenyt befolyásoló tényezőket és a potenciális 
versenytársak piaci tevékenységét. A piaci vizsgálat területei lehetnek:

• az adott termék keresletének jellemzői,
• fogyasztási, felhasználási és vásárlási szokások
• a versenytársak száma és jellemzői,
• az alkalmazott értékesítési csatornák,
• árak és árrések, nyereségtartalom,
• a versenytársak jellemző piacbefolyásolási tevékenysége (márkák, reklám, 

sales promotion, személyes meggyőzés, stb.)
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3.2. A nemzetközi marketing kulturális környezete

A kultúrának nagyon sokféle meghatározása ismert. Ezek egyike 
Terpstra-^meghatározása: "A kultúra az egyes embercsoportok életvitelének 
módja, amely egyik generációról a másikra száll át. Magában foglal olyan 
tudatos és nem tudatos értékeket, eszméket, szimbólumokat, viselkedési 
formákat és attitűdöket, amelyek egyik generációról a másikra átörökítve 
formálják az emberi magatartást."

A nemzetközi marketing szempontjából a kultúra alábbi területeit fontos 
megkülönböztetni:
• Nyelv
• Vallás
• Értékek és attitűdök
• Társadalmi szervezetek
• Oktatás
• Anyagi kultúra.

A vállalati (üzleti) életnek vannak olyan területei, amelyek kevésbé 
érzékenyek a kulturális környezetre (pl. pénzügyek) és vannak olyanok, mint 
pl. a marketing, de azon belül is a személyes meggyőzés, a reklám vagy a PR, 
amelyek kifejezetten a kulturális környezetre építenek.

A kultúrának - mint láthattuk az előző felsorolásban - több dimenziója 
van. Néhány eleme a kultúra nemzetek közötti homogenitását (s mint ilyen a 
piacok globalizálódását) mozdítja elő, más elemei pedig éppen a 
különbségeket erősítik. A világ nagy vallásai például átlépik a nemzeti 
határokat és a különböző országokban élő, de azonos vallású emberek 
kulturális hasonlóságához járulnak hozzá. De a vallás sokfélesége ugyanakkor 
kulturális sokféleséget is jelent. Ugyanabban az országban élő, de más vallást 26

26Vcrn Tcrpstra: The Cultural Environment of International Business, South-Western 
Publishing Company, 1978
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művelő embercsoportok jelentősen különbözhetnek kulturális értékeiket 
illetően. Hasonló a helyzet a nyelvvel és az oktatással kapcsolatban: az azonos 
nyelvet beszélők, az azonos oktatási intézményben végzettek kulturális 
hasonlóságot mutathatnak még akkor is, ha különböző országokban élnek és 
egy-egy ország nyelvi heterogenitása jelentős kulturális különbségeket 
hordozhat. Egy-egy nagy kulturális közösségen belül tehát az embereknek 
jelentős - a kulturális vonások szempontjából viszonylag homogén - csoportjai 
különíthetők el, ezeket szubkultúráknak nevezzük. A tizenévesek zenei ízlése 
például jelentősen eltér ugyanazon kultúrához tartozó egyéb korosztályok 
zenei Í z l é s é t ő l .A szubkultúrák létezése tovább nehezíti az adott ország 
megismerését, de ugyanakkor a piac hatékonyabb szegmentálásának is bázisát 
képezhetik.

A nemzetközi marketing szempontjából a kultúra tanulmányozása két 

síkon valósulhat meg:
• szélesebb perspektívában, az általános viselkedési normák tanulmányozása 

és
• szükebb perspektívában, egy termékhez, termékcsoporthoz, illetve 

marketing akcióhoz való viszony tanulmányozása formájában.

Jóllehet a konkrét eredmények szempontjából az utóbbi tűnik 
fontosabbnak, de az igazán hatékony marketing stratégia kialakítása 
nélkülözhetetlenné teszi a kulturális környezet szélesebb értelemben vett 
vizsgálatát is.

A nyelv a civilizált világ legfontosabb kommunikációs eszköze, s mint 
ilyen a kultúra kifejezője, megtestesítője. Egyes tudósok szerint az egyénnek a 
világhoz való viszonyát, arról alkotott nézetét alapvetően annak a nyelvnek a 27

27Sőt továbbmenve azt is meg lehet állapítani, hogy az egyes országokban elkülöníthető 
szubkultúrák viselkedési normáiban a hasonlóságok jelentősebbek lehetnek, mint a 
"fő"kultúrák közötti különbségek. Ez a gondolat vezet el a nemzetközi marketingben 
alkalmazott szegmentációs eljárások egy sajátos csoportjához, az "országokon átnyúló" 
szegmentációhoz. Tárgyalását lásd később!
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struktúrája és jellemzői határozzák meg, amelyiket beszéli; a nyelv és a 
gondolkodás azonos fogalmak. A nemzetközi marketing - ha nem is kíván 
állást foglalni a nyelvvel kapcsolatos tudományos vitában - azzal 
mindenképpen egyetért, hogy a nyelv (és jelen esetben az idegen nyelv) 
rendkívül fontos eszköze az üzleti kommunikációnak és a marketingnek. A 

célpiac társadalmi-kulturális környezetének megismerése az adott nyelv 
ismerete nélkül nem le h e ts é g e s .(A z  országok nyelvi jellemzőit a következő 
táblázat foglalja össze.) Azok, akik idegen nyelveken beszélnek, pontosan 
tudják, hogy bizonyos kifejezéseket csak rendkívül nehezen lehet lefordítani 

más nyelvekre. Ez azért van, mert a nyelv tükrözi azokat az értékeket, 
sajátosságokat, amelyek az adott nyelvhez kapcsolódó kultúrát jellemzik. Azt 
is hangsúlyozni kell azonban, hogy az emberek közötti kommunikációnak van 

egy nyelven kívüli (az un. "néma nyelv", the silent language) formája is, amely 

szintén fontos a nemzetközi marketing, a nemzetközi üzlet szempontjából. 28

28Ezzel persze nem azt akarjuk mondani, hogy egy cég csak akkor kezdhet bele például egy 
termék exportjába, ha menedzserei a célpiacon használt nyelveket perfektül ismerik. Az 
üzleti világ nagy részében elég jól el lehet boldogulni az angol nyelvvel. A célpiacon ezen 
túl igénybe lehet venni az anyanyelvi szinten beszélő tolmácsok szolgáltatásit is.
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3. szemelvény: A "hai" (igen) csak azt jelenti, hogy figyelek

"Azok. akik nem tanulnak japánul, korlátot állítanak maguk és a japánok valódi megértése 

közé. A japán nyelvben nem csak az fontos, hogy mit mondanak. Az , hogy hogyan 

mondják, az gyakran sokkal fontosabb. És amit nem mondanak ki, talán az a legfontosabb. 

Annak megértése, amit nem mondanak ki, alapvetően fontos képesség Japánban. A japánok 

nem fogadják el azt a közvetlenséget és őszinteséget, amit az amerikaiak annyira szeretnek. 

Még azok is, akik nem tanultak japánul úgy fogják találni, hogy' meg kell tanulniuk 

megérteni azt. hogy a japánok hogyan szeretik kifejezni magukat, mert különben képtelenek 

lesznek megérteni a japánokat, még akkor is, ha azok angolul beszélnek."

"Az amerikaiak sokszor azért találják nehéznek a japánokkal való kommunikációt, mert a 

japánok gyakran használják a nonverbális kommunikáció eszközeit az üzenet átadásakor. A 

tárgyalások előrehaladottságának megítélésekor a nonverbális kommunikáció legfontosabb 

formája az, amit haragéi-nek ismernek. A haragéi szószerint "gyomor-nyelvet" jelent, azaz 

egymás "érzését" az adott témával kapcsolatban."

Forrás: Mark Zimmermann: How to Do Business vvith the Japanese, Charles E. Tuttlc 

Company, Tokyo, 1991. 41.old.

"A japánok a haragci-t tekintik a interperszonális kommunikáció legmagasabb formájának. 

Az, akinek valamilyen problémája van, valamilyen szívességre van szüksége, de képtelen, 

vagy nem akarja a barátját szembetámadni, pusztán elejt néhány javaslatot; minél nagyobb a 

szívesség, annál inkább csak utalás jellegű a javaslat. A barát - ahelyett, hogy direkt 

magyarázatot követelne - az intuíció erejére támaszkodik. A japánok, közös történelmük, 

nyelvük, és kultúrájuk, valamint a meglehetősen homogén társadalmuk eredményeképpen 

magas művészi fokra fejlesztették azt, hogy a szívbéli kívánságokat a lehető legkevesebb 

szóval mondják el."

Forrás: Jane A, Corddry: A Hundred Things Japanese, 102.old.

Az emberi magatartás nagymértékben az értékekhez való viszonytól, a 
viselkedési formáktól függ. Ezek a viszonyok határozzák meg azt, hogy mit 
tartunk helyesnek, vagy helytelennek, mi az ami fontos, vagy elérendő. A piac
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magatartása a fogyasztók értékrendjét juttatja kifejezésre; az értékek és a 
viselkedési formák az üzleti gyakorlatra is nagy hatással vannak. Az üzleti 
életben
• az idővel
• a hellyel
• a dolgokkal
• a barátsággal és
• a megállapodásokkal
kapcsolatok értékrendek, magatartási formák bírnak kitüntetett jelentőséggel.

4. szemelvény: Az eltérő kultúrák időfelfogásának megértése

Swatch versus napóra: a: idővel kapcsolatos viselkedési formák
tanulmányozása

Természetesen mindannyian tisztában vagyunk a különböző nemzetekhez tartozók eltérő 

időfclfogásával. A belgákat, a svájciakat és a németeket például pontosságukról ismerjük. A 

latin népek és az írek már sokkal lazább időfelfogásukról, a "manana" tradíciójukról 

ismertek. De mi történik, ha ezek a viselkedési formák az üzleti életben találkoznak?

Egy közelmúltbeli tapasztalat erről ad felvilágosítást. Egy jelentős olasz termelő vállalat egy 

svájci mérnöki céget bízott meg azzal, hogy tervezze meg és szerelje be a számítógépes 

anyagkezelő rendszerét.

Egy svájci és egy olasz teamet hoztak létre a programozás megvalósítására. A két team első 

találkozása rövid volt és udvarias, az angol nyelvet használva mindketten kifejtették 

kölcsönös kooperációs készségüket.

Három hónap után azonban a két csoport közötti viszony jelentősen megromlott. A svájci 

mérnökök arra panaszkodtak, az olasz kollégáik állandóan megváltoztatták 

elhatározásaikat, sohasem tartották be a határidőket és hogy számukra az idő nem tűnt 

fontosnak.

Az olaszok - ezzel szemben - azt kifogásolták, hogy a svájci kollégák teljesen rugalmatlanok 

voltak, a dokumentumokat fix határidőre kérték. "Nem helycsebb-e az, hogy a legjobb 

megoldást kapjuk, még akkor is, ha az néhány nap csúszást jelent?’1
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Az elemzések során az derült ki, hogy a problémák centrumában az "időhöz való viszony" 

konfliktusa állt. A svájci team erősen kötődött az időhöz kapcsolódó kulturális felfogásához, 

nevezetesen ahhoz, hogy az idő az egy precízen mérhető "áru". Az olaszok, akiket a 

svájciaktól földrajzilag is havas hegycsúcsok választanak cl, sokkal inkább laza 

időfelfogással bírtak. Beállítottságukhoz hasonlóan időfclfogásuk is sokkal inkább 

képlékeny.

Amikor megismerték, hogy magatartásuk mennyire kötődött kulturális hagyományaikhoz, a 

svájci és az olasz team elhatározta, hogy egymás módszereit alkalmazva hajtanák végre 

kísérletet. Megállapodtak abban, hogy egymás kultúrájának domináns időfelfogása szerinti 

periódusokat hagynak egymásnak. Ebből a kísérletből a svájci mérnökök megtanulták azt, 

hogy miképpen lehetnek rugalmasabbak az idővel és miképpen rendelhetik alá az időt más 

értékeknek. Az olaszok megismerték azt, hogy a svájci életben a pontos idő milyen 

tiszteletnek örvend.

A kísérlet végére mindkét csapat megértette, hogy mindegyikük egy más fajta kulturális óra 

ketyegése szerint dolgozik, egyik óra sem jobb a másiknál, csak különböző.

A projektmunka folytatódott, az olaszok elkötelezték magukat egy megállapodott 

specifikáció és időütemezés szerint, a svájciak pedig olyan nem végleges programokat 

szállítottak, amelyek alkalmasak voltak az olasz találékonyság és improvizáció beépítésére 

is

Forrás: Rövidített átvétel Frank Bradlcy: International Marketing Strategy, Prentice Hall. 

1991, könyvéből (121 old.) ________________________________________________________

3.3. A politikai és jo g i környezet

A külföldi piacon valamilyen formában megjelenni szándékozó cég 
számára a gazdasági-piaci és a kulturális környezet mellett a politikai és jogi 
tényezők játszhatnak meghatározó szerepet. A cég ugyanis, kilépve a hazai 
környezetéből, a fogadó ország politikai- és jogrendszerébe kerül és ebben a 
környezetben kell kifejtenie tevékenységét. Alapvetően fontos tehát, hogy a 
piacralépő megismerje és piacralépési döntése előtt értékelje az e környezetből
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fakadó kockázatokat. Tekintsük át, hogy melyek a politikai és jogi környezet 
legfontosabb tényezői!

.?. /. 1. A kormány formája, stabilitása és szerepe a gazdasági életben

Az üzleti életbe való beavatkozás szempontjából fontos a kormányzás, a 
politikai rendszer típusa (tehát, hogy az emberek miképpen választják meg a 
kormányt és milyen lehetőségük van annak ellenőrzésére). A demokrácia, az 
abszolutizmus, a kommunizmus más és más módszereket alkalmaz a gazdaság 
ellenőrzésekor, más és más tehát az adott országban folytatott üzleti 
tevékenység kockázata. A kormány az üzleti életet illetően lehet annak 
résztvevője, tervezője, ellenőrzője és ösztönzője. A külföldi részvételt a 
gazdaságban a kormány megtilthatja, nehezítheti vagy éppen ösztönözheti. A 
kormánynak a gazdasággal kapcsolatos viszonya komoly hatással van az adott 
országra jellemző üzleti filozófiára és a konkrét üzleti gyakorlatra is. A 
külföldi vállalkozások ezt a politikai környezetet részesítik előnyben, ahol a 
kormány beavatkozása az üzleti életbe minimális és ahol a kormányzat és a 
kormányzás módszere stabil, tehát kiszámítható.

A kormányzatok ellenőrző szerepüket a nemzetközi üzleti tevékenység 
tekintetében jellemzően az alábbi területeken fejtik ki:

• A külkereskedelmi ügyletek engedélyezése (bizonyos áruk exportjának 
vagy importjának megtiltása vagy külön eljárás keretében megszerezhető 
engedélyekhez való kötése),

• Vámok és egyéb illetékek alkalmazása (ennek célja lehet csak az 
államháztartási bevételek növelése - fiskális vámok -, vagy valamilyen 
kereskedelempolitikai megfontolás, például a hazai ipar védelme. A 
fizetendő "adó" mértékét a különböző jogcímeken kivetett illetékek, 
letétek, stb jelentősen növelhetik.).

• Kvóták, abszolút kvóták, vámkvóták vagy éppen önkéntes kvóták,
• Extra adók kivetése bizonyos árukra, illetve tevékenységekre.
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• Devizaelletiőrzés (az átutalások, átváltások, visszautalások szabályozása, 
korlátozása),

• Minőségellenőrzés,
A központi kormányzat mellett sok esetben a helyi (regionális, 

prefekturális, megyei, városi) kormányzatok rendelkezései is hatással vannak a 
külföldi cég tevékenységére.

3.3.2. Politikai kockázat

Amikor politikai kockázatról beszélünk, akkor a legtöbb ember fejében a 
háború vagy az államosítás veszélye jelenik meg. Ilyen esetekben a külföldi 
cég kompenzáció nélkül vesztheti el teljes vagyonát vagy ellenőrzését a cége 
felett. Vannak azonban olyan esetek is, amikor békeidőben, a jogrendszer 
mindennemű megsértése nélkül is okozhat egy-egy kormányrendelkezés 
tetemes kárt a külföldi vállalatnak. (Két magyar példa bemutatását lásd 
keretes szemelvényünkben!)
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5. szemelvény: Politikai kockázat.

Rendszerváltás és privatizáció

Az első japán-magyar termelő vegyes vállalat, a Polifoam még a 80-as évek második 

felében kezdte meg tevékenységét Budapesten. Az akkori magyar üzleti gyakorlatnak 

megfelelően a cég nem vásárolta meg azt a területet, ahol a viszonylag nagy vegyigyárát 

felépítette, hanem egy - tevékenységében visszavonuló - budapesti állami építőipari 

vállalattól vette bérletbe. A termelés beindult és a Polifoam komoly piaci pozíciókra telt 

szert Magyarországon és exportjával a fejlett országokban is.Időközben beindult a magyar 

gazdasági és politikai átalakulás.

1993 elején a Polifoam váratlanul egy levelet kapott egy másik, külföldi tulajdonban lévő 

cégtől. A levélben arra szólították fel, hogy a területet záros határidőn belül hagyja cl. Az 

Állami Vagyonügynökség ugyanis időközben privatizálta a területet és az új tulajdonos itt - 

az autópálya közelsége miatt - éppen egy nagy áruházat kívánt létrehozni. Jogsértés nem 

történt (sőt a felmondó levél az áthelyezéssel kapcsolatos költségekhez való hozzájárulást is 

kilátásba helyezte), mégis nagy veszteségnek nézett elébe a Polifoam. Még ha az áttelepülés 

költségeit kompenzálták volna is, a piacról való több hónapos kiesést a cég nem élte volna 

túl.

(Az ügy szerencsére happy cnddcl zárult: a feleknek sikerült olyan megállapodást kölni, 

amely szerint a Polifoanr az eredeti helyén maradhatott.)

A budapesti EXPO lemondása

Az új magyar kormány 1994. július végi ülésén úgy határozott, hogy az ország 

gazdasági helyzetére való tekintettel, az 1996-ra tervezett budapesti EXPO lemondására tesz 

javaslatot a parlamentnek. Ez a döntés vállalkozók (közöttük külföldiek) tömegének okoz 

várhatóan veszteséget azáltal, hogy tervezett beruházásaik már nem lesznek 

megvalósíthatók, vagy ha igen, sokkal kisebb keresletre lehet majd számítani.

A politikai kockázatnak természetesen széles skálája van, a 
vagyonelkobzástól kezdve a sztrájkon és a polgárháborún keresztül egészen 
olyan kis ügyekig, mint a külföldi munkavállalók számára szükséges vízumok
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lassú kiadása. A politikai kockázat felmérése tehát mindig fontos. Vannak 
olyan intézetek, amelyek a politikai kockázat megítélésével foglalkoznak, 
rangsorba állítva az országokat e kockázati elem szempontjából. (Egy ilyen 
un. országkockázati rangsort mutat be a következő táblázat a közép-, kelet
európai országok vonatkozásában.)

4. tábla: Országkockázati rangsor

Ország 1987 1989 1991 1992 1993 1994

Csehország 41 38 35 49 48 40

Magyarország 28 39 44 46 47 43

Szlovákia 41 38 35 58 56 59

Lengyelország 70 75 57 71 78 62

Románia 63 66 89 72 74 76

Bulgária 40 51 114 91 118 91

Oroszország 19 23 111 129 149 98

Megjegyzés: A számok az adott ország helyét mutatják a világ országai között.

Forrás: Figyelő, 1994. augusztus 4., 1. old (Készült a Kopint-Datorg és az Euromoney 

számai alapján)

3.3.3. A jogi környezet

A jogi környezet megértése szintén fontos és egyben bonyolult feladata a 
külföldi operációt végrehajtani szándékozó vállalatnak. A feladat annak 
ellenére nehéz, hogy a világ országainak jogrendszerei négy közös örökségen 
nyugszanak. Ezek a következők:

• A polgári- illetve kodifikált jogrendszer, amely a római jogon alapul.
• Az angolszász jogrendszer, amely a szokásjogon alapul (Anglia, USA, 

Kanada és más, korábban angol fennhatóság alatt álló országok.
• A szocialista jog, amely a marxista-szocialista rendszerből következett.
• Az iszlám jog, amely a Korán értelmezését jelenti (Pakisztán, Irán és más 

iszlám állam).
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Bármennyire is igaz, hogy minden ország jogrendszere a fentiek 
egyikére alapozódik, minden országban egy sor sajátosság is található.

A külföldön működő vállalat jogvitái az adott országon belül 
következhetnek a cég és kormányszervek közötti, a cég és más gazdálkodó 
szervek közötti, a cég és munkavállalói közötti illetve a cég és környezete 
bármely más intézménye közötti vitás helyzetből. Ezek mellett olyan helyzetek 
is előfordulhatnak, amelyek nemzetközi rendezést igényelnek. Ebben az 
esetben a vitás helyzet rendezését nemzetközi fórumokon is lehet 
indítványozni.
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4. Összefoglaló megállapítás: az ún. "üzleti távolság" 
jelentősége

A nemzetközi környezet című fejezet azt kívánta illusztrálni, hogy a 
világ országai különböző (és ami még lényegesebb: a hazaitól eltérő) 
környezeti feltételeket jelentenek a nemzetközi marketinget folytató vállalat 
számára. Az eltérések lehetnek kisebbek és nagyobbak. Minél nagyobbak ezek 
az eltérések, annál bonyolultabb feladatot jelent a külpiaci marketing sikeres 
végrehajtása. Az "üzleti távolság" (nevezhetnénk üzleti "közelségnek" is) 
fogalma összefoglalóan ezt a különbséget kívánja kifejezésre juttatni. Az üzleti 
távolságban mindennemű, az üzleti, marketing tevékenységet befolyásoló 

tényező bentfoglaltatik:

• a földrajzi távolság,
• a politikai rendszerek eltérősége,
• a jogrendszerek eltérősége,
• a kulturális különbségek,
• a gazdasági differenciák,
• az üzleti szokások eltérése.

Jellemzően kicsi az üzleti távolság a szomszédos országok, az egy 
gazdasági integrációba tartozó országok, vagy éppen az azonos kultúrkörbe 
tartozó országok között. Egy-egy tényező lehet kedvező, de ha a többi 

kedvezőtlen, akkor ezek hatása meggátolhatja az intenzív kapcsolatok 
kialakulását a két ország között. Az USA és Kuba például földrajzilag 
rendkívül közel van, de a politikai rendszerek ellentéte gátlólag hat az üzleti 
kapcsolatok fejlődésére.
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Az "üzleti távolság" számszerűsíthető fogalom: az egyes tényezőket 
értékelve és jelentőségükkel súlyozva kaphatjuk meg a távolság 
összehasonlítható mutatóját. A tényezők jelentősége az egyes 
termékcsoportoknál különböző és az idő függvényében természetesen 

változhat. Régebben a földrajzi távolság volt a meghatározó; napjainkban 
azonban, amikor a szállítás egyszerűvé és olcsóvá vált, illetve a forgalomba 
kerülő áruk nagy része nem "fuvarigényes" (azaz terjedelmükhöz, súlyukhoz 
viszonyítva a fövarköltség nem nagy), az ún. fuvarrádiusz jelentősége 
nagymértékben csökkent. Ma inkább gazdasági-piaci illetve a kulturális 
különbségek azok, amelyek a legfontosabb tényezőjét képezik a piacralépési 
döntéseknek. Ezzel a kérdéssel foglalkozik a harmadik fejezet.
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Melléklet: A japán gazdasági sikerek háttere

A második világháború utáni japán gazdasági csodával foglalkozó kutatók többé- 

kevésbé egyetértenek abban, hogy a nemzetközi átlagot messze meghaladó gazdasági 

eredmények okait, mozgatónigóit nem lehet egy vagy néhány, s ezen belül csupán gazdasági 

tényezőre visszavezetni.

A munka tisztelete - konformitás és verseny

Az első dolog, amit a Japánba látogató azonnal tapasztal, hogy a japánok sokat - 

más, versenytárs országokhoz viszonyítva többet - dolgoznak.

Vajon miért dolgoznak a japánok ilyen nagy lelkesedéssel, odaadással? Aki nyugat

európai tapasztalataira épít, az könnyen azt válaszolhatja erre a kérdésre: érdekeltté tehetik 

a dolgozókat, aki pedig nem megfelelően dolgozik, azt elbocsátják. Nos, a helyzet Japánban 

közel sincs így. Japánban meglepően kicsi a munkabérek teljesítmény szerinti 

differenciáltsága. A bérek nagyrészt az életkorral és a beosztással együtt növekszenek. 

Másrészt valójában Japánban nincs igazi munkanélküliség sem. A munkát keresők aránya a 

statisztikák szerint az elmúlt tíz évben 2 és 2,7 százalék között mozgott. A japán 

nagyvállalatoknál dolgozóknak azért sem kell az elbocsátástól félniük, mert az egész életre 

szóló munkaviszony rendszere jellemző. Ha nem felel meg az illető az adott munkakörben, 

a vállalat keres számára képességeinek megfelelő munkahelyet.

Ha tudományosan akarjuk a kérdést megközelíteni, akkor azt mondhatjuk, hogy a 

japánokban nagyon erős a konformitásra való hajlam. Ez azután mind a gazdaságban, mind 

a társadalom egyéb területein jelenlévő erős versennyel együtt járult hozzá a második 

világháború után a rendkívüli gazdasági sikerek eléréshez.

A konformitásnak - amely egyébként minden, a társadalomba beilleszkedő egyént, jóllehet 

eltérő mértékben, jellemez - nagyon mély történelmi gyökerei vannak Japánban. A 

versennyel való ilyen szoros ötvöződése azonban a modern történelem terméke.

A központi állam kialakulása sem változtatott ugyanis a japán falvak egymástól való 

viszonylagos elszigeteltségén: a falvak a prefekturális kormányzatokhoz vertikális szálakkal 

kötődtek és a központi kormányzat minden eszközzel gátolta a horizontális szálak
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szövődését, erősítve ezzel a helyi szokásokhoz való alkalmazkodás kényszerét. A 

konformitást tovább fokozta a japán nép homogenitása: évszázadok - sőt ha bizonyos 

sporadikus koreai bevándorlástól eltekintünk évezredek óta egységes, azonos nyelvet 

beszélő és a külvilágtól meglehetősen elzárt nép él a japán szigetcsoporton. Mindez 

messzemenően hozzájárul az emberek azonosságtudatához, a szokások és társadalmi 

értékrend homogenizálódásához.

A versenynek és a versengésnek szintén mély történelmi gyökerei vannak Japánban. 

A 17. századtól, a Tokugawa sogunátus időszakában uralkodó béke megszüntette a katonai 

jellegű versengés okait, és szinte öntudatlanul, majd később a Meiji-korszakban már állami 

ideológiával alátámasztva, az emberek közötti versengés céljává a császár és az állam 

szolgálatát tette. A verseny tehát Japánban egy sajátos - az egész társadalomra jellemző 

konformizmus keretei között végbemenő - jelleget öltött " ... a verseny az embereknek a 

császárhoz vagy az államhoz való hűségét hivatott bizonyítani, s mint ilyen, az uralkodó 

társadalmi rendhez való alkalmazkodás eszköze. Más szavakkal kifejezve ez azt jelenti, 

hogy az, akinek sikere van, gazdag és megbecsülésnek örvend, s úgy tűnik, hogy ezt meg is 

érdemli, hiszen az átlagosnál jobban járult hozzá az állam felvirágoztatásához. Azok pedig 

akik nem sikeresek, két dolog miatt is kárhoztathatok: hibáztak, hiszen nem értek cl sikert, 

de ugyanakkor azzal is vádolhatok, hogy nem elég hűségesek az államhoz." 29

A második világháború után a konformitásnak és a versenynek itt vázolt egysége 

tulajdonképpen - bár megváltozott formában, - fennmaradt. 1945 után persze nincs olyan 

nyíltan forgalmazott nemzeti cél, mint amilyen a háború előtti és alatti úgynevezett "külső 

problémák" megoldása. Ezzel szemben a japán gazdaság fellendítése, a gazdasági 

nagyhatalommá válás, a növekedés minden eszközzel való forszírozása vált ebben a 

történelmi időszakban a nemzeti konszenzus által elismert céllá. A verseny pedig a 

társadalom egyedei között az e célhoz való mind nagyobb hozzájárulás irányában 

bontakozott ki. Takeshi Ishida gondolatmenetét folytatva: aki nem boldogul és nem sikeres 

a gyors gazdasági növekedés által motivált rendszerben , az nemcsak azzal vádolható, hogy 

lusta vagy hozzá nem értő, hanem azzal is, hogy nem eléggé hűséges a rendhez. A 

boldogulás és a siker persze nem minden és nem feltétlenül azonos az európai értelemben

29Takeshi Ishida: "The Integration of Comformity and Competition", Kinji Kawamura 

Foreign Press Center, Tokyo, 1980, 10. old.
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vett gazdagsággal, hanem legalább ennyire összefügg az egyen szűk vagy tágabb 

közösségének az elismerésével.

Ugyanakkor a verseny szelleme áthatja az egész japán társadalmat. Ez az iskolában 

kezdődik, ahol verseny van a jobb eredményekért, a középiskolába (és a jobb 

középiskolába), majd az egyetemre (és a jobb egyetemre) való bekerülésért. Aki nagyobb 

tudással indul, az többet tud nyújtani. A verseny azután tovább tart a munkahelyen is a 

munka minél jobb ellátása érdekében: a dolgozó ezzel szolgálja vállalata érdekeit is, de ez 

saját előrejutásának a biztosítéka is.

A japán kereskedelemben, vendéglátásban és minden egyéb szolgáltatásban 

rendkívül erős a verseny, s nyilvánvalóan ugyanígy a termelésben is. Itt azonban a 

versenynek már sajátos megnyilvánulásaival találkozhatunk. Ennek hátterében a japán 

gazdaságnak Meiji-korszakban kialakult - és még mindig megfigyelhető - duális struktúrája 

húzódik meg: megkülönböztetett szerepet játszottak a monopolisztikus vagy oligopolisztikus 

helyzetben lévő és a gazdaság kulcsterületein működő ipari csoportosulások, a "zaibatsu"-k, 

s ezek mellé - nagyrészt függő, kiszolgálói, alvállalkozói minőségben - szerveződtek a kis- 

és közepes méretű vállalatok.

A verseny tehát ma is sajátos jelleget ölt Japánban : míg a kisvállalati szférában 

nagyon éles, kíméletlen küzdelem folyik , addig a nagyvállalatok körében a verseny 

továbbra is ellenőrzött - mondhatjuk így is: tervszerű - keretek között bonyolódik

A feltett kérdésre: "miért dolgoznak ennyit és ilyen jól a japánok", a választ tehát a 

társadalmi konformitás és a verseny sajátos összhangjában lehet megtalálni: míg a 

konformitás a tudati oldalról teszi "kötelezővé" a sok és jó munkát, addig a verseny a maga 

gazdasági eszközeivel is kikényszeríti azt.

Állam és vállalat - "ernyőmechanizmus" és alkalmazkodóképesség

Japán második világháború utáni iparfejlesztési politikájának áttekintése 

egyértelműen azt bizonyítja, hogy Japán mindig nagyon jó érzékkel választotta meg az 

iparfejlesztés azon területeit, amelyek a nemzetközi munkamegosztás progresszív 

irányvonalába illeszkedve komoly húzóerőt jelentettek a gazdaság egyéb ágazataiban is, s 

mint ilyenek messzemenően hozzájárultak a gazdasági növekedéshez. A második

világháborút megelőzően és azt közvetlenül követően Japán az alacsony minőségű, olcsó
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tömegáruiról volt ismert a világpiacon: az ország komparatív előnyei egyértelműen az olcsó 

munkabéreken alapultak. A helyzet azóta gyökeresen megváltozott: a munkaintenzív 

ágazatokról a hangsúly gyorsan áttevődött a tőkcintenzív, majd a 70-es évek elejétől a 

kutatás-fejlesztés - .illetve a szakképzett munkaintenzív ágazatokra.

Ehhez járul hozzá az, amit James Abegglen írt le először: a japán gazdaság olyan 

nagyvállalatként működik, amelyet láthatatlan kötelékek hálója sző át, s amelyben 

politikusok, hivatalnokok és üzletemberek működnek - nagyon szorgalmasan - együtt a 

kialakított célok érdekében A japán állam érdeme gazdasági szempontból elsősorban 

az, hogy olyan közgazdasági környezetet tudott teremteni, amelyben a vállalatok a központ 

által meghatározott célok megvalósitásáért készek és érdekeltek tevékenykedni. És ez a tény 

nyilvánvalóan döntő szerepet játszott a japán gazdaság gyors ütemű növekedésében, a 

gazdasági struktúra radikális változtatásában. Ilyen meghatározó változások ugyanis a 

kritikus területeken való állami irányítás nélkül elképzelhetetlenek.

Emellett az állam alapvető szerepet játszott a gazdaság működési feltételeinek 

kedvező irányú alakításában. Ezek közé sorolható a közoktatás és a speciális képzés 

fejlesztése; elmondható, hogy a japán oktatás színvonala mindig is lépést tartott a gazdaság 

egyre növekvő szakképzett munkaerő-szükségletével.

Hasonlóan fontos tényező a megtakarítások és a beruházások befolyásolása. A gyors 

ütemű növekedés ugyanis tőkét igényel, a tőke pedig csak a megtakarításokból 

akkumulálható; szükség van továbbá egy olyan megbízható pénzügyi infrastruktúrára, 

amely képes a tőkeáramlás megfelelő menedzselésére. A japán gazdaságirányítás mindig 

ösztönözte - a fogyasztás rovására is - a magas megtakarítási színvonalat. Ez azután 

alacsony kamatszínvonalat eredményezett, ami viszont messzemenően hozzájárult a 

beruházások, a felhalmozás folyamatosan magas szintjéhez.

A japán gazdaságirányítás megítélésekor azt is látni kell, hogy a viszonylag alacsony 

létszámú japán gazdaságirányítási apparátus rendkívül jól képzett szakemberekből tevődik 

össze. (A állami funkciók társadalmi megbecsülése Japánban azt jelenti, hogy a legjobb 

egyetemeken a legjobb eredménnyel végzett hallgatók szinte természetszerűen állami 

szolgálatba lépnek.) Csak ilyen magas színvonalon képzett gárda lehet alkalmas arra, hogy 

olyan terveket és prognózisokat készítsen, amelyeket a magánszféra elfogad és követ.

Az államnak a japán gazdaság irányításában játszott ilyen meghatározó szerepe 

kapcsán - jóllehet a Japánba látogatónak és a japán piacra eladni szándékozó
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üzletembernek elsősorban az éles és az egész társadalmat átfogó verseny tűnik fel - sokszor 

hallani azt a kérdést, hogy a japán vállalatok vajon miért engedelmeskednek a japán 

minisztériumok, elsősorban a MITI (Külkereskedelmi és Ipari Minisztérium) irányelveinek.

A japán közgazdászok érvelésében a japán gazdasági mechanizmus korszerűbb és 

demokratikusabb. A szakértők egy része a japán gazdaságot nem sorolja be a piac- vagy a 

tervgazdálkodást folytató országok két nagy csoportjába, hanem azt állítja, hogy ma már 

létezik a gazdasági rendszereknek egy harmadik típusa is: az, amelyet Japán képvisel. 

Nakagawa és Óta szerint a gazdasági rendszereknek a következő három csoportja 

különböztethető meg30:

•  a tervezési mechanizmuson alapuló gazdasági rendszer;

•  az elsősorban a piaci mechanizmuson és másodsorban a tervezési mechanizmuson 

alapuló gazdasági rendszer és

•  az elsősorban az úgynevezett "ernyőmechanizmuson" és másodsorban piaci 

mechanizmuson alapuló gazdasági rendszer.

Az emyőmechanizmusra (multiumbrella mechanism) való hivatkozás valójában a 

japán gazdaságnak arra a sajátosságára utal, amelyet már mi is említettünk, nevezetesen , 

hogy a gazdaság kulcsterületeit a Meiji-korszakban kialakult "zaibatsuk" utódjaként 

hatalmas ipari csoportosulások, a keiretsuk uralják. (Ezek belső struktúráját a következő 

ábra mutatja b e .)

Nakagawa - N. Óta: "The Japanese Economic System - A New Balance Between 
Intervention and Freedom", Kinji Kawamura Foreign Press Center, Tokyo, 1981
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4. ábra: A keiretsuk belső szerkezete

A keirctsu központ magja (az ábrán a belső kör) magában foglal egy nagy 

kereskedelmi bankot, egy vagy kct nagy iparvállalatot cs egy, esetleg kettő hatalmas 

kereskedőházat (sogo shosha-t). A külső kör 20-40 nagyvállalatot jelent. Ezek között 

minden gazdasági ágazat képviselteti magát: ipar, szállítás, biztosítás, stb.

E nagyvállalatokból álló konglomerátum köré azután több tízezer kis-és közepes 

méretű (sok esetben családi jellegű) vállalkozás szerveződik. A japán gazdaság 

rugalmasságát éppen az adja meg, hogy e nagy csoportosulásokat nagyszámú kis, 

bedolgozó jelleggel működő, és a nagyvállalatoktól teljes mértékben függő bolygó 

vállalkozás egészíti ki.

A keirctsu tagvállalatait az tartja össze, hogy magas a részvények keresztbirtoklása. A 

tulajdonosi kötődést egészíti ki a pénzügyi és hitelfüggőség (bank - kereskedőház - 

nagyvállalat - kis cég láncolaton keresztül), illetve a vezetők rendszeres cseréje.
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A keiretsuba tartozó cégek természetesen jogilag és vállalatpolitikailag önállóak, de 

mindenkori stratégiájukat rendszeresen egyeztetik31.

Vállalatóriások, monopol- vagy oligopol helyzetben működő nagyvállalatok azonban 

más tőkés országban is léteznek. (Sőt, a multinacionális vállalatok ma már sok esetben az 

országok közötti forgalmat is vállalaton belüli problémaként tudják kezelni.) A japán ipari 

csoportok ezekhez viszonyítva azonban minőségileg más struktúrát alkotnak:

Egyrészt azért, mert a japán ipari csoportosulások a gazdaság kulcsterületein 

vertikálisan ölelik át a gazdaság egészét; ezek köré csoportosulnak a meghatározó 

ágazatokban működő és a csoport burkát képező iparvállalatok, valamint szolgáltató cégek 

és a csoport külső burkát képező, szervezetileg ugyan nem abba tartozó, de gazdaságilag 

attól nagymértékben függő vállalkozók. A vertikalitás azt jelenti, hogy a gazdasági 

folyamat minden lépcsője a csoporton belül szervezhető: termelés, finanszírozás, bel- és 

külkereskedelem, szállítás biztosítása stb. Ez természetesen nem az egyes funkciókra való 

specializálódás hiányát jelenti, hiszen a csoportokon belül az egyes funkciókra szakosodott 

vállalatok a maguk szakterületén belül meghatározó szerepet játszanak Japánban, de sok 

esetben világméretekben is.

Másrészt azért, mert a gazdaságot vertikálisan átfogó ipari csoportosulások nem 

elszigetelt jelenségként, hanem a gazdaság nagy részét jellemző stmktúraként 

funkcionálnak Japánban.

A " hat óriás" csoport - Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Fuyo, Daichi Kangyo és a 

Sanvva - mellett további 10 nagy (Tokai, 1BJ, Nippon Steel, Hitachi, Nissan, Toyota, 

Matsushita, Toshiba-IHI, Tokyu és Scibu) és 5 ennél kisebb ipari csoportosulás működik. 

Azt, hogy a japán gazdaságban milyen meghatározó szerepet játszanak az ipari csoportok, 

mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a hat óriás részesedése a japán gazdaságban 

(mind a bruttó termelési érték, mind a profit, mind pedig az. eszközállomány nagyságát 

tekintve) a 80-as évek közepén 14 és 18 százalék között mozgott.

Ilyen struktúrában nyilvánvalóan másképpen vetődik fel az állam szerepe a 

gazdaságirányításában és a "ki kinek engedelmeskedik" kérdése is. A vállalatok példás 

igazodása az utasításnak nem minősíthető állami "irányelvekhez" feltehetően abból az

Az egyeztetések mindig a hét azonos napján vannak és Japánban -ebből következően - az 
egyes keiretsukat a hét adott napjával is szokták jelölni.
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egyszerű tényből fakad, hogy ezek az irányelvek az esetek többségében éppen ezeknek a 

vállalatcsoportoknak az érdekeit (is) szolgálják.

Az állam cs a nagyvállalatok kapcsolata is csak a sajátosan japán mentalitás szűrőjén 

keresztül érthető meg: a vállalatcsoport saját érdeke mellett még legalább két tényezőt kell 

látnunk az "engedelmesség" megértésekor. Az egyik: a döntések sajátosan japán 

jellemvonása, hogy konszenzuson alapulnak, a másik: a japán ember - már említett - és 

értelemszerűen a vállalatra is jellemző konformitástudata. Az állami döntések (és tervek) 

előkészítésekor a felelős szervek maximálisan igyekeznek az érintetteket az előkészítésbe 

bevonni és a döntést egyetértésükkel meghozni. "A tervek realizálásának alapfeltétele a jó 

előkészítés" állítja az Economic Planning Agcncv-nek a japán gazdasági tervezésről szóló 

kiadványa. Ezt az egyetértés bázisán hozott döntést már az is magáénak vallja, akinek 

esetleg ez nem is kifejezetten az érdeke. A konformitástudat és az állami pozíciók tisztelete 

Japánban igen erős. A vállalatok azt is tudják, hogy ha ma egy esetleg kedvezőtlen döntést 

az állami szervek megelégedésére végrehajtanak, akkor nagyobb eséllyel számíthatnak a 

jövőben egy számukra kedvező döntés megszületésére. 32

A japán gazdaság struktúrájával foglalkozó nemzetközi szakirodalom rendkívül széles. A 
magyarul is megjelent írások közül most kettőt ajánlunk az olvasó figyelmébe: M. 
Yoshitomi: Japán sikerének mikro-és makrogazdasági alapjai" Megjelent a "Külgazdasági 
liberalizálás" című kötetben, Kopint-Datorg, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 
Budapest,1991 (171-187 old) és Rekettye Gábor "A japán gazdasági sikerek háttere" 
Tervgazdasági Fórum, 1987. 2. szám, (122-132.old)
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III. Piacválasztás és annak információs 
alátámasztása

A piacválasztás mindig stratégiai kérdés a marketingben. A piacválasztás 
nem más, mint annak a kérdésnek az eldöntése, hogy a cég milyen piacok 
kiszolgálására rendezkedik be. Ez a döntés - hasonlóan az alapvető 
termékpolitikai döntésekhez - hosszabb távú elkötelezettséget jelent: a cég egy 
sor anyagi és szellemi befektetés eredményeképpen olyan képességeket és 
készségeket fejleszt ki magában, és olyan üzleti infrastruktúrát épít ki az adott 
piacon, amelyek ennek a piacnak a kiszolgálására hivatottak. A nemzetközi 
marketingben a piacválasztási döntés sokkal költségesebb lehet - mind anyagi, 
mind szellemi értelemben -, mint a hazai piacon. Az esetleges rossz választás 
ugyanakkor két típusú költségeket (veszteséget) eredményez: a sikertelen 
piacralépés tényleges költségei és az ezzel kapcsolatos opportunity costs, azaz 
az elveszett lehetőségnek a potenciális haszna.

A piacválasztással kapcsolatban több kérdés merül fel: (1) mennyiben tér 
el a nemzetközi piacválasztás folyamata a hazai (belföldi) marketing 
gyakorlattól, (2) mik a nemzetközi marketingben alkalmazott 
szegmentációnak a kritériumai, (3) a piacválasztás mennyire spontán illetve 
tudatos folyamat, (4) milyen stratégiai megfontolások merülnek fel a 
kiválasztott piacok számát illetően, és (5) a piacválasztás milyen információs 

alátámasztást, piackutatást igényel.

Az első kérdés megválaszolása azonnal felveti a piac definiálásának 
problémáját. A hazai marketing esetében a piac, az esetek legnagyobb 
részében, piaci szegmentumot jelent. Még a Magyarországhoz hasonló kis 
országok piacán is rendkívül ritka az az eset, hogy egy-egy vállalat a piac 
egészének kiszolgálására vállalkozik. Tudatosan vagy sem, de a vállalatok 
egy-egy piacrész kiszolgálására rendezkednek be. A Magyar Suzuki a 
középréteg számára gyárt autót és nyilvánvalóan nem akar, de nem is tud a
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luxus kocsik piacán versenyezni. A Herendi Porcelángyár ezzel szemben csak 
a luxusigények piacán kíván tevékenykedni. De mi a helyzet akkor, amikor 
ezek a cégek a külpiacon is meg kívánnak jelenni? Nos, az export esetében a 
vállalatok piaci megközelítése a gyakorlatban jellemzően országcentrikus. Ez 
azt jelenti, hogy elsősorban az országokat értik piacok alatt és ez a választás 
elsődleges kritériuma. Jóllehet az országválasztás egyfajta - mondhatjuk: 
földrajzi-politikai kritériumok szerint történő - piacszegmentációként is 
értelmezhető, mégis a téma mélyebb megközelítése ennél kifinomultabb 
módszerek alkalmazását teszi szükségessé. A piacválasztás tehát szorosan 
összefügg a piacszegmentáció fogalmával. A nemzetközi piacválasztás éppen 
azért messze bonyolultabb folyamat a hazai piacválasztásnál, mert a piaci 
szegmentáció első megközelítésben is legalább kétszintű gondolkodást igényel: 
az első az országszint és ezt követi a szegmentáció finomabb formáit igénylő 
szint, a tényleges vevők szintje.

1. Piacszegmentáció a nemzetközi marketingben

A piacszegmentáció nem más, mint az összpiacnak különböző kritériumok 
alapján történő részekre bontása, amelynek során a cél az, hogy így 
elkülönített piacrészekbe (szegmentumokba) sorolt vevők viszonylagos 
homogenitást mutassanak. A piaci szegmenseken belül tehát a homogenitás, a 
szegmensek között pedig a heterogenitás a jellemző. A szegmensek akkor 
használhatók, ha az alábbi kritériumoknak megfelelnek (Kotier, 1994), ezek a 
kritériumok a nemzetközi piaci szegmentációnál is fennállnak:

A szegmens nagysága, vásárlóereje, legyen mérhető, profilja
meghatározható. A nemzetközi marketingben a mérhetőség általában 
nehezebb és drágább, mint a hazai marketingben.

A szegmens legyen elég nagy ahhoz, hogy nyereségesen legyen kiszolgálható. 
A nemzetközi marketingben a célpiac kiszolgálása az esetek többségében, a 
termék és a marketing programok adaptálását teszi szükségessé. Ez megnöveli 
a költségeket. De hasonló hatást fejtenek ki a célországban felmerült
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addicionális költségtényezők (vámok, adók, illetékek, regisztrációs költségek, 
stb.) Mindez azt jelenti, hogy a külpiaci szegmens mérete nem egyértelműen 
képezhető le a hazai szegmens méretéből.

A szegmens legyen elérhető. A szegmens vevőinek elérhetőségében a 
marketing mix promóciós és disztribúciós része játszik szerepet. A nemzetközi 
marketingben a piacbefolyásolás során a kommunikáció nehézségei 
jelenthetnek korlátot. Az értékesítési csatornák rendelkezésre állása ugyancsak 
komoly gondokat okozhatnak.

Akcióképesség. Bármilyen jól mérhető is egy szegmens, elérhető és elég nagy 
a nyereséges kiszolgáláshoz, nem lehet attraktív, ha nem alakíthatók ki olyan 
marketing programok, amelyekkel az adott szegmens jól "megdolgozható". A 
nemzetközi piacokon is akcióképes programok kidolgozása nyilvánvalóan 
bonyolultabb, mint a hazai színtéren.

A nemzetközi marketingben alkalmazható piacszegmentáció - amint már 
említettük - minimum kétszintű, az alábbiak szerint:

5. tábla: A nemzetközi piacszegmentáció színijei és jellemzői

Általános piaci jellemlök Specifikus, termék-piaci jellemzők

Ország szint Földrajzi, demográfiai és 
népességi jellemzők

Gazdasági és jogi megfontolások

Gazdasági, piaci jellemzők Piaci feltételek

Politikai, jogi jellemzők Termékhez kötődő kulturális és 
életstílus jellemzők

Kulturális jellemzők

Vevők 
(fogyasztói, 
felhasználói 
piac) szintje

Demográfiai jellemzők: kor, 
nem, életstílus, stb.

Magatartási jellemzők: fogyasztás, 
használati szokások, attitűdök, 
márkaloyalitás, stb.

Társadalmi-gazdasági 
jellemzők: jövedelem, 
foglalkoztatottság, képzettség, 
stb.

Pszichográfiai jellemzők: 
személyiség, stb.
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Ugyanakkor a nemzetközi marketing mai gyakorlatában - a világon 
végbemenő globalizálódási tendenciának megfelelve - sok esetben 
találkozhatunk az országhatárokon átnyúló szegmentálás gyakorlatával. Az 
országhatáron átnyúló szegmentálás célja az olyan un. globális szegmensek 
azonosítása, amelyekbe tartozó vevők vásárlási, fogyasztási szokásai esetében 
a homogenitás sokkal inkább jellemző, mint az országspecifikus jellemzőkből 
következő heterogenitás. A globális szegmensek kialakulásában nyilvánvaló 
szerepet játszik az a tény, hogy az egyes országok egyre nyitottabbá válnak a 
marketing kommunikációt illetően (a műholdas televíziózás elterjedése, a sajtó 
nemzetköziesedése, stb.), a nemzetközi turizmus növekszik és az árucsere
forgalomban egyre több un. globális termék (globális márka, megamárka) 
jelenik meg a piacon. Egyes, az Egyesült Államokban megjelent tanulmányok 
szerint két globális szegmens egyértelműen elkülöníthető: az egyik a "globális 
tizenévesek" (global teenager) szegmense [lásd következő táblázatunkat!] 
(amely nagyrészt a MTV - Music Television immár több tucat országban 

fogható adásának köszönhető, a másik az un. "elit szegmens" (Elit Life-Style), 
amely azon gazdag embereket foglalja magában, akik sokat utaznak és ezért 
jól ismerik a különböző életstílusokat. Ezek az emberek, bárhol is 
tartózkodnak, a kiváló minőséget, a márkaimage-t, az exkluzivitást keresik.

6. tábla: Melyik terméket vásárolta az elmúlt három hónapban? (%-ban)

Üdítőital Gyorsételek Sport-cipő Farmerruha Sör’ Cigaretta*

USA 96 94 59 56 46 24

Ausztrália 90 94 40 39 50 33

Brazília 93 91 54 62 60 30

Németország 83 70 33 45 46 38

Japán 91 86 30 42 57 39

Egyesült Királyság 94 85 49 44 57 40

* 18 év felettiek esetében

Forrás-. P.Cateora, International Marketing, 250. old.



Piacválasztás és annak információs alátámasztása 75

Az "országszegmens" és a "világszegmens"(globális szegmens) között 
további átmenetek találhatók. Az ország mellett szegmentációs alapként lehet 
pl. a kultúrát megjelölni. A különböző országokban élő azonos vallásuk 
például több hasonlóságot mutathatnak, mint az azonos országon belüli 
különböző vallásúak. Az azonos kultúrához tartozókat "kultúrkörnek" 
nevezve, a piacszegmentációt, illetve az ezt megalapozó piackutatást az alábbi 
ábra szerint csoportosíthatjuk.

5. ábra: Kultúra és piacszegmentáció
Egy ku ltú rkör Több ku ltúrkör

Az ábra szerint megkülönböztethetünk

• kultúrák feletti (cross cultural) kutatást és szegmentációt (BA, AB, BB) és

• nemzetek feletti kutatást, illetve piacszegmentációt (BA,BB)33

2. A piacválasztás folyamatának jellemzői

Ebben a fejezetrészben azt kívánjuk megvizsgálni, hogy a nemzetközi 
kapcsolatokat kiépítő cégek miképpen jutnak el a nemzetköziesedés 
gondolatáig és hogy a piacválasztás folyamata mennyire tudatos illetve 

spontán.

33Az ábrát, bizonyos átalakítással, Farkas Marianna "Globális marketing, helyi reklám' 
című doktori értekezéséből vettük át (1993, 34.old.)
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A piacralépés és a piacválasztás gyakorlatának vizsgálata két lehetséges 
megközelítési módot különít el:

• az egyik a spontán (a felmerült lehetőségeket kihasználó, azokra reagáló
módszer),

• a másik pedig a piacválasztás tervszerű, aktív, szisztematikus módja.

A gyakorlat azt mutatja, hogy a vállalatok (főleg a kis- és közepes 
méretűek) először nagyobbrészt úgy kerülnek kapcsolatba a külső piacokkal, 
hogy - passzív módon - pusztán reagálnak a külpiaci környezetből érkező 
lehetőségekre. Ez történhet úgy, hogy válaszolnak egy-egy megkeresésre, 
teljesítenek egy-egy véletlenszerűen beeső megrendelést34, a szaksajtóban 
felfigyelnek egy-egy kedvező piaci lehetőségre, a vállalat menedzserei külföldi 
utazásaik alkalmával felfedeznek egy-egy kedvezőnek látszó lehetőséget. Az 
iniciatíva gyakran a kormányszervektől vagy egyéb non-profit intézményektől 
érkezik. Magyarországon, ahol a társadalmi-gazdasági átalakulás 
eredményeképpen új kis- és közepes méretű vállalkozások tízezrei jöttek létre 
az elmúlt években, a kormányzat nem mondhat le arról, hogy központi 
támogatással adjon kezdő lökést ezeknek, a külpiaci szintéren még teljesen 
tapasztalatlan, új vállalkozásoknak. A kereskedelem-fejlesztési alap az egyik 
forrása Magyarországon a relációs programok keretében szervezett un. 
tényfeltáró utaknak.35 A piacválasztás passzív formájában is lényeges az, hogy

34Albaum leírja, hogy egyes felmérések szerint az USA-ban például a válaszadó exportőrök 
56,4 %-a kezdte úgy exporttevékenységét, hogy teljesítette a véletlenszerűen beérkező 
megrendeléseket. De még egy olyan exportorientált kis országban is, mint Dánia, az 
exportőrök 42 %-a kezdte külpiaci tevékenységét azzal, hogy reagált a véletlenszerűen 
beérkező megkeresésekre. (Albaum..., International Marketing and Export Management, 
95.old)

35Egy példa erre: a japán reláció kiemelt jelentőségű a magyar kapcsolatrendszerben. A 
szigetországba való utazás azonban olyannyira drága, hogy a kezdő vállalkozók támogatás 
nélkül nem fognak belevágni egy ilyen rizikós "vállalkozásba". Ezért a 
kereskedelemfejlesztési alap évente meghatározott összeget irányoz elő a kapcsolatfelvételek 
támogatására. 1992-ben, e lehetőséget felhasználva például a Magyar-Japán Gazdasági Klub 
szervezett tényfeltáró utazást e relációba.
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a vállalat ne zárkózzék eleve el a külpiac elől, azaz rendelkezzen valamiféle 

kezdeti érdeklődéssel.

A piacválasztás tervszerűbb formája az, amikor a cég már kilép a passzív 
szerepkörből, hogy a kezdeményezést átvéve szisztematikusan szelektáljon 
saját képességeinek és a piaci lehetőségeknek megfelelően.

A passzív magatartástól az aktívig való eljutás egy folyamat eredménye, 
amelyet a következő ábrával lehet jellemezni:

6. ábra: Az aktív piacválasztásig való eljutás folyamata

(1) Az aktív piacválasztásnak is több változata van: az első a szakirodalomba 
az un. "expanzív modell"36 néven került be. Az expanzív modell szerint a 
piacválasztás, illetve a piacok bővítése a hazai piacból, illetve az un. 
alappiacokból indul ki és a választott piacok hasonlóságára épül. Ez a 

gyakorlat - és a gyakorlat általánosításából megszületett elmélet - abból indul 
ki, hogy minden vállalatnak van egy standard bázispiaca (vagy területe). Ezen

36Ezt a módszert nevezik meg "clustcr módszer"-nek is, de gyakran emlegetik a 
legközelebbi szomszéd megközelítés" néven is.
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a piacon a cég erős pozíciókra tett szert, erőforrásait ezen piac követelményei 
szerint szervezte. Ez a bázispiac (benchmark) általában a hazai piac, de 
exportorientált cégek esetében ez lehet egy-egy exportpiac is. A többi 
lehetséges piac csoportba sorolását (clusterekbe rendezését) aszerint végzik el, 
hogy azok mennyire hasonlítanak a bázispiachoz. (Egy korábban bevezetett 
kategóriánk szerint: mennyire vannak üzletileg távol.) A hasonlóság (távolság) 
értelmezhető földrajzilag, lehet a piac szerkezetében, az üzleti szokásokban, a 
fogyasztási szokásokban, a nyelvhasználatban, stb.37 A gyakorlat abból indul 
ki, hogy a termék és a marketing program adaptálásának - következésképpen 
az új piacra való betörésnek - annál kisebbek a költségei, minél inkább közel 
van (hasonlít) a célbavett piac a bázispiachoz. Az elmozdulás a bázispiacról 
több irányban is elképzelhető (lásd következő ábránkat!)

7. ábra: piacválasztás a bázispiacból kiindulva
A gyakorlat áttekintése bizonyítja 
az elmélet helyességét: a
szomszédos országok egymás 
közötti forgalma (mint pl. a 
skandináv országok egymás 
közötti forgalma) általában 
magas, hiszen a szomszédos 
országok valamilyen
szempontból mindig hasonlítanak 
egymáshoz. Magyarország 
exportjának relációs összetétele 
is bizonyítja

F ö l d r a j z i  t á v o s á g

,7A nemzetközi marketingben több ilyen clustcr analízis ismert. Ezek az elemzések az 
országokat több tucat ismérv (amelyek végül is hét ismérvcsoport köré voltak 
csoportosíthatók: politikai stabilitás, piaci lehetőségek, gazdasági fejlődés és teljesítmény, 
kulturális egység, jogi korlátok, pszichografikus korlátok és gco-kulturális közelség) alapján 
rendezték - a hőfokoknak megfelelően három csoportba: meleg, mérsékelt és hideg 
országok.
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a "legközelebbi szomszéd megközelítés" helyességét.38 (Lásd a következő 
táblázatban!)

7.tábla: Magyarország exportjának megoszlása a célpiac földrajzi távolságának

függvényében (1992, %-os megoszlás)

Országcsoportok, régiók Országok %-os megosztás
Közvetlen szomszéd országok 31,8

A Szovjetunió utódállamai 13,1
Ausztria 10,7
Cseh és Szlovák Köztársaság 2,7
Jugoszlávia utódállamai 3,5
Románia 1,8

Második szomszéd országok 41,2
(cca 1000 km-es Bulgária 0.4
fu varrádi úszón 
belül) Görögország 0,7

Lengyelország 1,3
Németország 27.7
Olaszország 9,5
Svájc 1,8

Európa összesen 89,0
Ázsia 5,6

Japán 0,9
Afrika 0,9
Amerika f 2

USA 3,2
Ausztrália és Óceánia 0,3

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 1992, KSH, 1993

(2) A szisztematikus piacválasztásnak a másik lehetséges megközelítési módja 
a szóbajöhetö piacok számának szűkítésére épülő módszer. Ez a módszer - 
szemben az expanzív megközelítéssel, amely a hazai piacból kiindulva bővíti a 
szóbajöhetö piacok számát - a nemzeti piacok teljes köréből indul ki és azt 
csökkenti aszerint, hogy az adott piacok mennyire ígéretesek. Ennek 
megállapítása céljából vizsgálat tárgyává teszi mind az általános piaci 
jellemzőket, mind a specifikus, az adott termék piacára vonatkozó mutatókat.

38A szomszéd országok esetében a hasonlóság mellett a földrajzi közelség is fontos 
szempont. A fuvartényező különösen azon országok esetében versenyképességi tényező, 
amelyek exportjában nagyobb arányban szerepelnek az ún. "fuvarigényes" (pl. 
nyersanyagok, mezőgazdasági termékek) áruk.
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3. Stratégiai megfontolások a kiszolgált piacok számát 
illetően

A piacválasztás kérdéséhez kapcsolódik az a stratégiai döntés is, hogy 
hány nemzeti piacot szándékozik a cég kiszolgálni. A vállalatok általában 
büszkék arra, ha sok piacon vannak jelen. Bizonyára már mindenki vett kézbe 
olyan vállalat-ismertetőt, amelyik büszkén állította, hogy a cég és/vagy 
termékei pl. négy kontinens n számú országában vannak jelen. Vannak olyan 
nagyvállalatok, multinacionális cégek (pl. az Unilever), amelyeknél ez 
természetes, vannak azonban kisebb cégek, amelyeknél nem feltétlenül jelenti 
a sok piacon való jelenlét a leghatékonyabb megoldást. A Janus Pannonius 
Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara minden évben MBA-s 
hallgatókat hív meg több országból egy két hetes un. "joint projeetre", 
amelynek keretében a hallgatók vállalatokat látogatnak meg és értékelik annak 

üzletpolitikáját. A projekt végén előadás keretében számolnak be a 
tapasztaltakról. Jól emlékszem, hogy legutóbb, egy amerikai és francia 
diákokból álló team a Hunor Kesztyűgyárat látogatta meg. A hallgatók 
legfontosabb észrevétele az volt, hogy a cég erejéhez mérten túl sok külföldi 
piacon van jelen. így, egyik piacra sem tud megfelelő odafigyelést, energiát és 
pénzt szánni; következésképpen egyik piac sem fejlődik úgy, ahogy azt a cég 
szeretné. Nos, vannak olyan helyzetek, amikor a koncentráltabb piaci 
terjeszkedés jobban megfelel a cég adottságainak. Annak eldöntése, hogy 

melyik stratégia a célravezető, több tényező tanulmányozását igényli.
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8. tábla: A piaci koncentrációt támogató és annak ellentmondó tényezők

A koncentráció mellett szóló tényezők A koncentráció ellen szóló tényezők

Nagy piacok - nagy piaci szegmensek

A termék használata általános

Nagy volumenű újravásárlás

A termék az életgörbe érettségi 
szakaszában van

Magas kommunikációs költségek az újabb 
piacokon

A fizikai elosztás magas költségekkel jár

A vállalatvezetés kockázatviselő készsége 
alacsony

Jó piacismeret (a legjobb piacok 
kiválasztásának készsége)

A terméket és a marketing mix más 
elemeit a piaci igényekhez adaptálni kell

Kis piacok - specializált szegmensek

Specializált felhasználók

Kis volumenű újravásárlás

A termék az életgörbe bevezetési vagy 
hanyatlási szakaszában van

Alacsony kommunikációs költségek az 
addicionális piacokon

A fizikai elosztás költségei alacsonyak

A kockázatviselési készség magas

Gyenge piacismeret

A termék és a marketing nem igényel 
adaptálást

A piaci koncentrációt39 és annak időbeni változását az un. Herfindahl 
index-szel lehet mérni.40 Ez a mutató az egyes külföldi országokba irányuló 
export vállalaton belüli részesedésének négyzeteit adja össze az alábbi képlet 
szerint:

C = l s j  i — 1,2,..... ,n országok

ahol:

C = az adott cég exportjára jellemző koncentráció indexe

39A piaci koncentráció mellett vizsgálható még a vállalat (illetve az ország) csoportjának 
termék-koncentrációja is. A külkerekedelmi szerkezet vizsgálatának különböző módszereiről 
Tóth Tamás könyvének (1977) "A külkereskedelmi szerkezet vizsgálata" című fejezete ad 
átfogó képet.

40Forrás: Albaum, Strandskov,Duerr, Dowd: International Marketing and Export 
Management (105. old)
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st = az / országba irányuló export aránya a cég összexportjában

A koncentráció indexének maximuma 1, ami akkor fordul elő, ha a cég 
csak egy országba exportál. A legkisebb a koncentráció akkor, ha a cég 
exportja egyenlően oszlik meg a piacok között (C = 1/n).

Egy stratégiai döntés-előkészítési módszer: a portfolió elemzése

Az elmúlt években marketingben is nagy szerepet kapott a portfolió 
analízis, mint a termékpolitika stratégiai döntéseinek előkészítő módszere. A 

portfolió-elemzés célja az, hogy megállapítsa a vállalat fő termékcsoportjainak 
(SBU - Strategie business unit = stratégiai üzleti egység) stratégiai pozícióit a 
versenytársakkal való összehasonlításban és rávilágítson a jövőbeni 

lehetőségekre.

A portfolió elemzések közül a legismertebb az un. BCG-mátrix, amelyet a 

Boston Consulting Group kutatócsoport dolgozott ki. A BCG mátrix a 

stratégiai egységeket a piaci növekedés és piacrészesedés szerint helyezi el a 
mátrixban, és így négy csoportot állapít meg.

A portfolió elemzést klasszikus értelemben a hazai piacon használják, mert 
itt lehet a legjobban megítélni a versenytársak pozícióit, itt lehet a piaci 
részesedést és a piaci növekedést statisztikai adatokkal a legkönnyebben 
alátámasztani. Ha a portfolió-elemzést a nemzetközi piacokra is kiterjesztjük, 

akkor bizonyos változtatásokat illetve megkötéseket kell alkalmaznunk.

Ha BCG-mátrixot nem a vállalat összes termékére, hanem egy termékre 
(vagy termékcsoportra) alkalmazzuk, és a mátrixban a stratégiai üzletágak 

(SBU) helyett az egyes országok piacait (relációkat) értelmezünk, akkor a 
BCG-mátrix nagyon használható eszköz lehet egy-egy termék nemzetközi 
helyzetének megítélésére. Ebben az esetben az elemzés az alábbiakra irányul:

• a vállalat jelenlegi nemzetközi termék/piac portfoliója,

• a fő versenytársak portfoliója és

• a portfoliók előrebecslése.
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6. szemelvény: Stratégiai egységek a BCG mátrixban 

Döglött kutyák

azok az üzletágak, amelyek egy alacsony növekedési ütemű piacon gyenge 

piacrészesedéssel bírnak. A kutyák vagy veszteségesek vagy nagyon alacsony nyereséget 

termelnek. A vállalatnak előbb-utóbb döntenie kell, hogy megszünteti ezeket vagy stratégiai 

okokból fenntartja.

Kérdőjelek

magas növekedésű piacokon alacsony piacrészesedéssel bíró üzletágak. A magas növekedési 

ütem miatt nagy ráfordításigényük van, különösen akkor, ha a versenytársak is javítani 

akarnak a pozícióikon. Azért kérdőjelek, mert a vállalatnak szintén a ráfordítások 

folytatásáról vagy megszüntetéséről kell döntenie.

Csillagok

Azok a termékcsoportok, amelyek vezető pozícióra tettek szert egy gyorsan növekvő piacon. 

A növekedés és a magas piacrészesedés fenntartása nagy ráfordítást követel a vállalattól.

Fejőstehenek

A piacnövekedés csökkenésével a csillagok általában a vállalat fejősteheneivé vállnak. Nagy 

bevételt eredményeznek úgy, hogy a ráfordítások már kisebbek.

Nézzük meg az elmondottakat egy példán: legyen a vállalat a 
TUNGSRAM Rt, a termékcsoport a fényforrások és a fő versenytárs az 
OSRAM cég 41

41 A példa kitalált, csak illusztrálást szolgál, a valósághoz csak annyi köze van, hogy a két 
vállalat és a termékcsoport létezik.
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A következő ábra mutatja be az egymással versenyző két cég termék/piac 
portfolióját.

A TUNGSRAM jelenleg piacvezető, hiszen portfoliójában szerepel egy 
sor fejőstehén a német, az angol és a magyar piacon; ezt támogatja egy sor, 
szintén európai országbeli csillag (a holland, a spanyol, a belga és az osztrák 
piac). Európán kívül azonban a cég meglehetősen gyenge.

Az OSRAM ezzel szemben éppen Európán kívül erős (Japán és 
Szingapúr) mégpedig gyorsan növekvő piacokon. Az ábra (b) része a 
TUNGSRAM cég egy lehetséges előrejelzését tartalmazza. Ez azt mutatja, 
hogy a kereslet a vállalat termékei iránt lassulni fog Európában, és a távol
keleti erős pozíciók az OSRAM-ot juttatják majd versenyelőnyökhöz. Ezt 
látva a TUNGSRAM-nak nyilvánvalóan egy sor stratégiai döntést kell hoznia 

annak érdekében, hogy elkerülje a hanyatlást. Ilyen döntés lehet például az, 

hogy az elkövetkező 1-2 évben ő is belép a távol-keleti piacra, hogy 
kihasználja a gyors növekedésből adódó előnyöket és hogy meggátolja a 
versenytársat a túl nagy előnyök szerzésében.

8. ábra: Stratégiai elemzés a BCG-mátrix-szal

(A)
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B)

Megjegyzés: NL = Hollandia, Sp = Spanyolország, B = Belgium, K = Kína, A = Ausztria, H 

= Magyarország, UK = Egyesült Királyság, S = Svédország, D = Dánia, J = Japán, I = 

Olaszország, F = Franciaország

4. A piacválasztás információs alátámasztása: 
nemzetközi marketing-kutatás

A piacválasztás folyamatának alapvető kelléke az, hogy a döntéshez 
megfelelő mennyiségű és minőségű információ álljon rendelkezésre. A 
külpiacokon bekövetkezett bukások elemzése azt mutatja, hogy azok nagy 
része elkerülhető lett volna, ha a döntéshozónak teljesebb piaci ismeretei lettek 
volna.

4.1. A nemzetközi marketing-kutatás jellemzői

A marketingkutatás (piackutatás)42 a piaci-marketing döntésekhez 
szállítja az információkat azáltal, hogy szisztematikusan gyűjti, tárolja és

42 Jóllehet a gyakorlatban a két fogalmat azonos értelemben használják, a szakirodalom 
gyakorta különbséget tesz piackutatás és marketing kutatás között (market research és 
marketing research). A kettő közötti különbséget az adja, hogy míg a piackutatás a tisztán 
piaci döntések (mint pl. a piacválasztás) alátámasztását, míg a marketing kutatás 
mindennemű marketing döntés (termékpolitikai, reklám, stb) megalapozását szolgálja.
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elemzi az adatokat,43 Az általános piackutatás és a nemzetközi piackutatás 
közötti különbség ugyanúgy határozható meg, mint a általános marketing és a 
nemzetközi marketing közötti különbség. A két fogalom alapvetően szinonim, 
hiszen a piackutatás ugyanazon módszereket alkalmazza a világ minden 
országában. A különbség a módszereknek az eltérő környezeti feltételeknek 
megfelelő eltérő súlypontozásán, illetve a kutatandó terület meghatározásában 
van. A nemzetközi marketing-kutatás területei a következők:

• általános információk szolgáltatása az országcsoportról, országról, vagy 
területről illetve a piacról (un. országtanulmányok készítése),

• specifikus információk szolgáltatása a termék-, ár-, csatorna- és 
piacbefolyásolási döntések megalapozásához és

• a jövőbeni várható piaci feltételek előrejelzése.

A kutatás folyamata megegyezik az általános marketingben tanultakkal:

• a probléma megfogalmazása, a kutatási célok kijelölése,

• a kutatási céloknak megfelelő információforrások meghatározása,

• a szekunder és/vagy primer forrásokból való adatgyűjtés és

• az adatok elemzése, interpretálása és a kutatási jelentés elkészítése.

4.2. A nemzetközi marketing-kutatás során jelentkező problémák

Az első probléma, ami a nemzetközi marketing-kutatás során gyakorta 
felmerül, az a szekunder adatok44 rendelkezésre állásával, begyűjtésével és

43 A marketing kutatás alapműve az Egyesült Államokban: Gilbert A. Churchill, Jr: 
Marketing Research, Methodological Foundations, The Drydcn Press, Fifth Edition. A 
könyv 9. oldalán a marketing kutatás részletes definíciójával találkozhatunk.

44A szekunder információforrások felsorolásával jelen könyv - hclykorlátok miatt - nem 
foglalkozik. Magyarországon az exportcélzatú információk rendszerezésére az igény már a 
80-as évek elején felmerült és már akkor megindultak a lehetséges források feltárására
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azok megbízhatóságával kapcsolatos. A fejlett országban dolgozó exportőr 
hozzá van szokva ahhoz, hogy az ország társadalmi-gazdasági jellemzőiről 
rendkívül sok és megbízható adat áll rendelkezésre. Közel sem ilyen a helyzet 
a fejlődő világban és hiányosak, sokszor megbízhatatlanok az adatok a közép- 
és kelet-európai térségben is. Amikor például az egyik nyugat-európai 
kiskereskedő bolthálózatot akart nyitni Magyarországon, akkor a hivatalos 
adatok hiányában kénytelen volt piackutatóhoz fordulni a jelenlegi bolthálózat 
felmérése érdekében. Az adatok sok esetben jelentkező megbízhatatlanságára 
jó példa (amint azt az előző fejezetben már említettük) az egy főre jutó GDP 
adatok nagy szórása a kelet-európai térségben (az Amerikában megjelent 
adatok szerint pl. Bulgária GDP-je mintegy kétszerese a magyarénak).

A következő probléma a szekunder adatok összehasonlíthatóságában 
jelentkezik. Az összehasonlíthatósági problémákat az adatok esetleges 
megbízhatatlansága, az adott országokban alkalmazott adatfelvételi módszerek 
különbözősége, szándékos torzítások és az adott fogalmak eltérő értelmezése 
is okozhatja. (Például az árrés fogalma. Az, aki nyugati marketinget tanult, az, 
az árrést mindig felülről lefelé, azaz pl. a kiskereskedelmi árrést a fogyasztói ár 
százalékában, értelmezi. Magyarországon ugyanakkor általános az a 
gyakorlat, amely az árrést alulról felfelé kalkulálja.)

A szekunder adatokban jelentkező bizonytalanságok kiküszöbölése 
érdekében a belföldi kutatásnál nagyobb gondosság, odafigyelés szükséges. 
Célszerű az adatokat külön ellenőrzésnek alávetni és a verifikálás különböző 
módszereivel azokat a nemzetközi összehasonlításra is alkalmassá tenni.

A primer kutatások során még komolyabb gondokkal találhatja szemben 
magát a kutató. Az egyes országok társadalmi-kulturális különbségei bizonyos, 
a hazai környezetben jól bevált, módszerek alkalmazását kizárhatja és más 
módszerek használatát teheti szükségessé. Közismert példája ennek a fejlett 
országokban olyannyira elterjed telefonos megkérdezés alkalmatlansága a

irányuló kutatások. (Részletesen lásd: Az exportcélzatú információk megszerzésének 
módjai. Statisztikai Kiadó Vállalat, Budapest, 1981.)
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fejlődő országokban, ahol a telefonsűrűség még közel sem olyan magas. De 
még az azonos fejlettségű országokban is jelentős eltérések lehetnek a 
kulturális különbségek miatt. Georg Field, az ASI Market Research elnöke 
idéz egy érdekes példát Japánból45:

az USA-ban olyannyira elterjedt fókusz-csoport vizsgálat csődjét mutatja be 
egy tortapor vizsgálat során. A cég a sütésre a Japánban nagyon elterjedt 
rizsfőzőt gondolta alkalmasnak. A fókusz csoportban a háziasszonyok 
bólogattak (de csak azért, mert Japánban a nyílt ellentmondás 
udvariatlanságnak minősül), de valójában eszükben sem volt a különleges 
mítosszal felruházott rizs főzőjét másféle élelmiszerrel megosztani.

Külföldön problémát okozhat a válaszadási készség mellett a minta 
összeállítása is, tekintettel arra, hogy a lakosságra vonatkozó statisztikai 
adatok nem mindig állnak rendelkezésre.

Sajátos problémát jelent a külföldi piackutatás során az idegen nyelv 
kérdése. A különböző nyelvek eltérő kifejezéseiről, az azokhoz tapadó eltérő 
tartalmakról és érzelmekről már szóltunk. A kutatás során rendkívül fontos az, 
hogy a válaszadó ugyanazt értse a kérdésen, mint amit a kutató. A nemzetközi 
piackutatásban a kérdőív általában először a hazai nyelven születik meg, 
azután fordítják le (és ez okozza a problémát) a célpiac nyelvére. A 
félreértések kiküszöbölése céljából általában két módszert célszerű 
alkalmazni: a visszafordítás és a párhuzamos visszafordítás módszerét. (Az 
egyik fordító fordítja a kérdőívet az eredeti nyelvről az idegen nyelvre, egy 
másik visszafordítja. A második esetben ezt többen teszik párhuzamosan. Az 
eredményeket összehasonlítva kell azután kialakítani a kérdőív végleges 
szövegét.)

Az adatok feldolgozásakor és értelmezésekor jelentkező probléma 
általában az, hogy a kutató nem kellően ismeri az adott kultúrát és az SRC

45Gcorg Field From Bonsai to Lcvis, A Mentor Book, New York, 1985, "No, No" to make a 
cakc in a ricc cookcr, című fejezetben.
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hibájába esik, azaz az adatok értelmezésekor a saját környezetének 
tapasztalatait használja fel.

7. szemelvény: Az exportpiac méretének becslésére alkalmas módszerek 

"Vezető - lemaradó" elemzés:

Ez a módszer egy adott országban rendelkezésre álló idősor-adatokat használja fel arra, 

hogy egy másik ország keresletét előrcbecsülje. A módszer abból a feltételezésből indul ki, 

hogy a keresletet meghatározó tényezők azonosak a két országban és közöttük csak 

időkülönbség létezik.

Előrebecslés az analógia módszerével:

Ha a vezető - lemaradó elemzéshez nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok, akkor az 

analógiára épülő módszer használható. Ez lényegében nem más mint egv egytényezős index, 

amelynek a célországra alkalmazott korrelációs értékét (az adott tényező és a termék iránti 

kereslet közötti korreláció) a másik ország adataiból számítják ki.

Többtényezős indexek:

A többtényezős index módszere a kereslet becslésére kettő vagy több olyan kiegészítő 

(helyettesítő) változót használ, amelyek feltehetően kapcsolatban állnak az adott termék 

potenciális keresletével. Ez a módszer leginkább egy nagyobb piac részeire, azok 

rangsorolására vonatkozó relatív megállapítások meghozatalára alkalmasak.

Regresszió-analízis

Nagyon hatékony módszer az exportpiaci kereslet megállapítására abban az esetben, ha a 

megfelelő adatok rendelkezésre állnak. A módszer egy vagy több független változót használ 

a kereslet (azaz a függő változó) értékének becslésére. Ideális esetben a független változók 

jól írják le a kereslet alakulását.

Cluster-anal íz is

A módszernek a célja az, hogy az országoknak (piacoknak) olyan csoportjait írja le, amelyek 

hasonló jellemzőkkel bírnak. Ha a csoportba tartozó egyes országokra rendelkezésre áll cgy- 

egy érték, akkor ez jól használható a többi ország adott jellemzőjének becsléséhez.

Jövedelem-rugalmassági vizsgálatok________________________________________________ _
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Egy adott országban a termek kereslete és a jövedelmek alakulása közötti összefüggést 

használja az előrebecsléshez.

Forrás: Albaum, Strandkov, Ducrr, Dovvd: International Marketing and Export 

Management (120. old)_______________________________________________________

Módszertani és tartalmi jellegű problémát okoz a nemzetközi 
piackutatások során a piackutatást megrendelő cég azon igényének kielégítése, 
amely egy-egy termék jelenlegi illetve jövőbeni keresletének megbecsülésére 
irányul. Már utaltunk arra, hogy sok országban a szekunder adatok egyáltalán 
nem, vagy nem megfelelő formában állnak rendelkezésre. Ilyenkor a 
kutatónak megfelelő helyettesítő adatokról kell gondoskodnia és ki kell 
választania azokat a módszereket, amelyek e feltételek között is használhatók.

4.3. Nemzetközi marketing információs rendszer

Általános marketing ismereteinkből tudjuk, hogy a hatékony működéshez 
nem elegendő pusztán a a marketing kutatás, az is nélkülözhetetlen, hogy a 
marketing döntésekhez szükséges információk időben és megfelelő formában 
eljussanak a dötéshozókhoz. A vállalaton belüli marketing információs 
rendszert ez az igény hívta életre.46 Amíg a vállalat külpiaci tevékenysége nem 
jelent meghatározó nagyságrendet, addig a külpiaci információk az általános 
marketing információs rendszer keretein belül is kezelhetők. Mihelyt azonban 
a cég nemzetköziesedése egy bizonyos minőségi szintet elér (több piac, 
többféle operáció), jelentkezhet az a vállalati menedzserek által nagyon jól 
ismert - szindróma, amely egy oldalról információs túlterheléssel, más oldalról 
azonban éppen a döntéshez szükséges információk hiányával írható le.

46 Kotier a marketing információs rendszet a következők szerint definiálja: " A marketing 
információs rendszer emberekből, berendezésekből cs folyamatokból tevődik össze. 
Feladata az, hogy a szükséges információkat gyűjtse, válogassa, elemezze, értékelje és a 
marketing döntéshozók részére időben és pontossan rendelkezésre bocsássa." (Kotier, 
Marketing Management, Prcnticc Hall, 1994, Eigth Edition, 125. old.)
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Amikor ez a helyzet előáll, akkor eljött az ideje a nemzetközi marketing 
információs rendszer megszervezésének47.

A nemzetközi marketing információs rendszer nyilvánvalóan ugyanazokon 
az elveken alapszik és ugyanazokat a módszereket használja, mint minden 
információs rendszer. A különbség abban van, hogy a NMIR több országot 
fog át. A különböző országokban folytatott vállalati operációk egymástól 
eltérő információs igényt jelenthetnek és az információk színvonala is 
jelentősen eltérhet az egyes országokban. Célszerű ezért az NMIR-t országok 
szerint rendszerezni, és létrehozni az egyes országokra vonatkozó információs 
rendszer, az ún. OMIR-t.

Az egyes országokra vonatkozó információs rendszerek kétszintű 
döntések előkészítését szolgálják:

• az adott piacon folyó operatív tevékenység információs szükségletének 

szintje és

• a vállalatnak az egyes piacok fejlesztésére vonatkozó stratégiai döntéseinek 
a szintje.

(Lásd a következő ábrán!)

47Az angol nyelvű szakirodalom a marketing információs rendszert a MIS rövidítéssel 
jelöli, a nemzetközi marketing információs rendszert pedig a MMIS-sel (Multinational 
Marketing Information System). Ha magyanil a MIR-t használjuk, akkor a nemzetközi 
információs rendszer megjelölésére alkalmazhatjuk a NMIR rövidítést.
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9. ábra: A nemzetközi marketing információs rendszer felépítése

Forrás: P.Cateora (362. old)
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I.Melléklet: Irányelvek az országtanulmány kulturális részének az
összeállításához48

I. Az ország történetének rövid leírása

II. Földrajzi-klimatikus viszonyok

Az ország elhelyezkedése
Klíma
Topográfia

III. Társadalmi intézmények
A család szerepe 

A család magja 
A kiterjesztett család 
Házasság és válás
A férfi és a nő szerepe (annak változása)

Oktatás
Az oktatás szerepe a társadalomban 

Alapfokúoktatás (minősége, fejlődési tendenciái)
Középiskolai oktatás (minősége, fejlődési tendenciái)
Felsőfokú oktatás (minősége, fejlődési tendenciái) 

írástudatlanok száma 
Politikai rendszer 

Politikai struktúra 
Politikai pártok 
A kormány stabilitása 
A helyi kormányzatok szerepe 

Jogrendszer
A jogrendszer felépítettsége
A kodifikált, az iszlám, a szokásjog vagy a szocialista jog dominál-e 
Az ország részvétele a védjegyekre, a szabványokra illetve más területekre 

vonatkozó konvenciókban 
Társadalmi szervezetek 

Csoportos magatartás 
Társadalmi osztályok 
Klubok és más szervezetek szerepe 
Faj, etnikum és kultúrkörök 

Üzleti gyakorlat és -szokások 48

48Jclcn mellékletek összeállításakor felhasználtuk Catcora könyvének ide vonatkozó részeit, 
International Marketing (633-643 old.)
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IV. Vallás és esztétika
Vallás és más hitrendszerek 

Ortodox doktrínák és struktúrák 
A néppel való kapcsolata 
Mely vallások a meghatározóak 
A hívők száma
Más, befolyással bíró kultuszok létezése 

Esztétika 
Képzőművészet 
Zene
Előadó művészet 
Népművészet

V. Lakás és életfeltételek
Táplálkozás

Hús és zöldségfogyasztási arányok 
Tipikus ételek 
Rossz (hiányos) táplálkozás 
A rendelkezésre álló élelmiszerek 

Lakásfeltételek 
A lakások típusai
A tulajdonlás vagy a bérlés a jellemző?
Egy vagy több család lakik egy otthonban? 

Öltözködés 
Nemzeti öltözékek 
Hétköznapi viseletek

Üdülés, sport és más szabadidő-tevékenységek 
Ezek kereslete és a rendelkezésre álló formák 
A jövedelem erre költött aránya 

Társadalmi biztonság 
Bűnözési arányok 
Öngyilkossági arányok 
Közlekedési balesetek 

Egészségügy
Az egészségügy színvonala 
Biztosítottság az egészségügyben

VI. Nyelv
Hivatalos nyelv(ek)
Beszélt és írott nyelv(ek)
Dialektusok
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II. Melléklet: Segédlet az országtanulmány gazdasági részének a: 
összeállításához

I. Bevezetés

II. Népesség
Összesen

Növekedési arányok 
Az élvcszületések száma 

A lakosság megoszlása 
Kor 
Nem
Földrajzi területek (Vidék, város, stb.) 
Vándorlási arányok és tendenciák 
Etnikai csoportok

III. Gazdasági aktivitás 
Bruttó nemzeti termék

Összesen 
Növekedési ráta 

Az egy főre jutó jövedelem 
A gazdagság megoszlása 

Jövedelmi csoportok
A lakosság megoszlása az osztályok szerint 

Ásványi anyagok, természeti kincsek 
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Használati arányok 
Kikötők
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Típusai
Rendelkezésre állás 
Használati arányok 

Munkakörülmények
Munkáltató-munkavállaló közötti viszony 
Munkavállalói képviselet 
Fizetések és egyéb juttatások 

Fő iparágak
Milyen arányt képviselnek a GDP termelésében? 
A magán és az állami szektor aránya 

Külföldi befektetések 
Lehetőségek 
Ágazatok 

Külkereskedelem 
Export 

Dollárérték
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Trendek

Import
Dollárérték
Trendek

Fizetési mérleg-helyzet 
Hiány vagy többlet 
Jelenlegi tendenciák 

Árfolyamok
Egyes vagy többes árfolyam 
Jelenlegi átváltási arány 
Trendek

Kereskedelmi korlátok 
Embargó 
Kvóták 
Importvámok 
Egyéb importadók 
Engedélyezés
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IV. A külpiacra való kilépés formái

Az első fejezetben a nemzetközi marketing fokozatait tárgyaltuk. Ezek az 
egymásra épülő fokozatok egyúttal a vállalat nemzetköziesedésének 
(internacionalizálódásának) egyre növekvő mértékét is kifejezik. A külpiaci 
marketing tevékenység és az ezáltal megvalósuló nemzetköziesedés a 
gyakorlatban különböző ügyletformákban, különböző módozatokban 
valósulhat meg. Jelen fejezet célja az, hogy a külpiacra való kilépés lehetséges 

útjait mutassa be és csoportosítsa.

A külpiaci marketing eddig tárgyalt fokozataihoz (exportmarketing, 
nemzetközi marketing és multinacionális marketing) jellemzően különböző 
piacralépési módozatok tartoznak.

A különböző fokozatokhoz tartozó módozatok közötti választás pedig a 

vállalat külpiaci tevékenységét hosszabb távra meghatározó stratégiai döntés. 
Ezek a döntési csomópontok képezik egyúttal a piacralépési módozatok 
csoportbasorolási ismérveit is:

(A) Döntenie kell a vállalatnak arról, hogy külpiaci tevékenységét jellemzően 
export utján valósítja meg (azaz hazai előállítású árukat és szolgáltatásokat 
értékesít a külpiacokon), vagy e mellett (esetleg e helyett) külpiaci operációi 
sorába felveszi .a külföldi termelési-termeltetési tevékenységet is és 

exportpiacait a külföldi termelési bázisból (illetve onnan is) szolgálja ki.

A piacralépési módozatok elkülönítésekor, kategorizálásakor tehát három 

tényező meghatározása fontos:

• hol helyezkedik el a vállalati döntési központ,

• hol helyezkedik el a piac,

• hol helyezkedik el a termelési bázis.
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Fenti három tényező lehetséges kombinációt figyelembe véve a következő 
táblázat rajzolható fel:

9.táblázat: A vállalati döntési központ, a piac és a termelési bázis

Vállalati döntési 
központ

Piac Termelési bázis

Exportmarketing Hazai Külföld Hazai

Importmarketing Hazai Hazai Külföld

Bilaterális nemzetközi 
marketing

Hazai Külföld(i) Külföld(i)

Multilaterális 
nemzetközi marketing

Hazai Külföld(i) Külföld(í)

A táblázatból látható tehát, hogy attól függően, hogy a vállalat piaca és 

termelési bázisa egy (i) vagy több (i, f, ...) külföldi országban helyezkedik el, 
újabb fogalmi finomítást téve bilaterális- és multilaterális nemzetközi 
marketing, között tehetünk különbséget.

(B) Döntenie kell a vállalatnak arról, hogy külpiaci tevékenysége során 
szövetségre (együttműködésre, kooperációra) lép-e külföldi szervezetekkel, 
vállalatokkal, vagy tevékenységét jellemzően csak saját vállalati részlegein 
keresztül végzi.

(C) Döntenie kell továbbá arról, hogy a külföldi operációi során él-e a külföldi 
tőkebefektetés lehetőségével, vagy tevékenységét közvetlen tőkebefektetés 

nélkül kívánja szervezni.

A döntés meghozatalakor két tényező értékelése játszik fontos szerepet:

• az adott piacralépési módozatban a cég milyen mértékben tudja megőrizni 
illetve gyakorolni ellenőrzését a külföldi operációk felett és

• milyen mértékű kockázat kapcsolódik az adott piacralépési módozathoz.
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1. A külpiacra való kilépés belföldi termelési bázist 
feltételezve (export)

A gyakorlat azt mutatja, hogy a vállalatok külpiaci tevékenysége 
legtöbbször exporttal kezdődik. Ha tehát a vállalat spontán módon vagy 
tudatosan az export mellett döntött az (A) pontban jelzett kérdést illetően, 
akkor is még több választási lehetősége van az ellenőrzés és a kockázat 
különböző mértéke mellett. Ezeket a következő ábra foglalja össze.

10. ábra: A kockázat és az ellenőrzés mértéke az export különböző válfajainál

magas marketing
leány
vállalat

tőkebefektetés

joint
venture

tőkebefektetés

együttműködés

az
ellenőrzés
mértéke

direkt
export

marketing
együttmű
ködés együttműködés

alacsony
indirekt
export

alacsony a kockázat 
mértéke

magas

Az exporttal kapcsolatos első döntés még a hazai színteret érinti: amikor 
az export már rendszeressé válik, a vállalatnak előbb-utóbb döntenie kell arról, 
hogy az exportot saját szervezetén belül kialakított exportrészleggel végezteti 
(iközvetlen vagy direkt export), vagy pedig igénybe veszi az erre a célra 
szakosodott külkereskedelmi jellegű vállalatok szolgáltatásait (,közvetett vagy 
indirekt export).
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Közvetett exportról beszélünk akkor, amikor a termelő 

vállalat és a külföldi vevő közé egy helyi (a termelő 

országabeli) külkereskedelmi vállalat is beékelődik.

Közvetlen exportról (direkt export) akkor van szó, 

ha a termelő vállalat már a külföldre történő értékesítést 

saját külkereskedelmi apparátusa végzi.

1.1. Közvetett (indirekt) export

Mielőtt a közvetett exportnál szóba jöhető belföldi közvetítők vizsgálatába 
kezdenénk, röviden tekintsük át, hogy a külkereskedelem szervezetének a 
világ különböző részein milyen jellemző rendszerei alakultak ki!

A különböző országok külkereskedelmi szervezetének áttekintése azt 
mutatja, hogy a XX. század második felében alapvetően három típusú 
külkereskedelem alakult ki a világban:

• Nyugat-európai (észak-amerikai) típusú;

• Dél-kelet-ázsiai (japán) típusú és

• Kelet-európai (szovjet) típusú külkereskedelem.

A nyugat-európai típusú külkereskedelmet a direkt export túlsúlya 
jellemzi. Természetesen itt is jelen vannak a külkereskedelemre szak osod ott  

vállalatok (a nagy hagyományokkal rendelkező kereskedőházak 49^ je  a 49

49./ A külkereskedelemre szakosodott kereskedőházak éppen Nyugat-Európában alakultak 
ki a nemzetközi kereskedelem korai szakaszában. A nyugat-európai kikötővárosokban 
létrejött és zömében a keleti kereskedelemre szakosodott kereskedőházak szerepe a 
századfordulótól kezdődően nagymértékben csökkent átadva helyét a közvetlen 
külkereskedelemnek.
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jelentősebb termelő vállalatok nagyobbik része - talán éppen a marketing 
gondolkodás térnyerése következtében - saját kézben kívánja tartani 
exporttevékenységét.

Más a helyzet Dél-kelet Ázsiában, elsősorban Japánban. Ebben az 
országban a kereskedöházak szerepe a XX. században sem csökkent, sőt a 
kilenc nagy kereskedőház (sogo shosha) komoly szerepet játszott a II. 
világháborút követő újjáépítésben és a "japán csoda" kialakulásában. Ma a 
kilenc nagy kereskedőházon keresztül bonyolódik a japán exportnak több mint 
fele, a japán importnak több, mint 2/3-a. Ezen kereskedőházak forgalmának 
nagyságát igazán csak akkor tudjuk értékelni, ha az alábbi táblázat adatait a II. 
fejezetben közölt világkereskedelmi adatokkal is összehasonlítjuk.

9. tábla: A

dollárban)

kilenc nagy japán kereskedőház (sogo shosha) forgalma (1991, milliárd

Összesen Hazai
forgalom

Export Import Offshorc*
üzlet

Itochu 167 83 17 17 50

Sumitomo 156 73 25 24 34

Marubeni 152 65 20 21 46

Mitsui 134 60 20 24 30

Mitsubishi 131 60 22 25 24

Nissho Ivvai 91 34 9 22 26

Tomen 60 27 7 10 16

Nichimen 52 23 4 4 15

Kanematsu 49 13 8 21 7

Összesen 993 ■1-10 130 167 257

Forrás: Japan 1993, An International Comparison

OíTshore: Ebben az esetben Japánt nem érintő, harmadik országok közötti forgalmat jelöl

Azt is meg kell azonban jegyezni, hogy ezek a sogo shoshák semmiképpen 
sem azonosíthatók a nyugat-európai kereskedőházakkal. A japán 
kereskedőház, amellett, hogy világméretű irodahálózattal rendelkezvén export
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és import ügyleteket köt, tevékenységének jelentős részét belföldön és 
harmadik országokban végzi. A tisztán kereskedelmi forgalom lebonyolítása 
mellett részt vesz, általában a keiretsuba tartozó japán partnereivel együtt, a 
külföldi projektek előkészítésében és megvalósításában50, és jelentős részt 
vállal a kereskedelmi ügyletek és a beruházások finanszírozásban is. A japán 
kereskedőház olyan speciális gazdasági entitás, amelynek vizsgálata nagyon 
sok kutatót vonz.

A sikeres japán mintára igyekeznek az újonnan iparosodott délkelet-ázsiai 
fejlődő országok is külkereskedelmüket szervezni (komoly eredményeket ért 
el ezen a területen például Dél-Korea), de hasonló törekvések tapasztalhatók a 
80-as évektől kezdődően több fejlett országban is.

A külkereskedelmi szervezet harmadik fajtáját a szovjet típusú szervezet 
képviseli. Ebben a rendszerben a külkereskedelmet az állami monopólium 
alapján szervezték és a külpiacra irányuló tevékenységet csaknem kizárólag az 
egyes árucsoportokra szakosodott külkereskedelmi organizációkon keresztül 
bonyolították le. Erről a rendszerről a gyakorlatban bizonyosodott be azonban, 
hogy életképtelen: lehetetlenné tette a termelő vállalat szabad választását és a 
termelő vállalatot piacaitól hermetikusan elzárva eleve lehetetlenné tette a 
külpiaci marketing tevékenységet. A szovjet típusú rendszer a közép és kelet- 
európai volt szocialista országokban már gyakorlatilag felbomlott és a 
felbomlás előrehaladott szakaszában van a Szovjetunió utódköztársaságaiban 
is.

A szovjet típusú külkereskedelmi szervezet felbomlásával a 
külkereskedelem belföldi szervezésének tipusvariációja gyakorlatilag kettőre 
szűkül, a közvetlen export túlsúlyával jellemezhető nyugat-európaira és a 
közvetett export nagy arányával leírható japán rendszerre. Mindkettőnek 
fontos jellemzője azonban az, hogy a vállalatok szabadon, gazdasági érdekeik

50 így például a Magyar Suzuki vegyesvállalat alapításában a Suzuki mellett az ltodul 
kereskedőház is tőkével vett részt.
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alapján döntenek arról, hogy melyik változatot alkalmazzák. Mindkét 
változatnak vannak előnyei és hátrányai; a következőkben erről is szót ejtünk.

A közvetett exportnál - amint azt definíciónkban megadtuk - a belföldi 
termelő termékeit egy föle független belföldi vállalaton keresztül juttatja el a 
külföldi vevőhöz. A jogilag és gazdaságilag független belföldi partner 
közvetítő funkciót lát el a hazai termelő és a külföldi vevő között.

Ez a megoldás több előnyt rejt magában:

• a termelő mentesül a külkereskedelmi szervezet kiépítésének követelménye 
alól,

• nem kell a külpiaci lehetőségeket rendszeresen figyelnie, feltárnia, nem kell 
saját külpiaci hálózatot működtetnie,

• a külkereskedelmi ügylet kockázata áthárul (legalább is nagy részben) a 
külkereskedelmi vállalatra;

• a termelő, amennyiben termékét belföldön értékesíti a külkereskedelmi 
vállalat részére, azonnal hozzájut az ellenértékhez, tőkéjét nem kell 
hosszan lekötve tartania, megnövekszik ezáltal forgási sebessége,

• mindennek következtében a külkereskedelmi tevékenység végzése 
fajlagosan olcsóbbá válik.

előnyök mellé természetesen hátrányok is társulnak:

• a termelő vállalat így - akarva-akaratlanul - "távolabb" kerül a piactól, a 
piaci igények termékpolitikai követése nehezebbé válik,

• lévén, hogy a partner vállalat is önálló, nehezebbé - sok esetben 
lehetetlenné - válik a termelő számára saját marketing koncepciójának 
érvényre juttatása, termékei útjának marketing szempontból történő 
nyomon követése.
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Megfelelő partner választása esetén azonban ezek a hátrányok 
csökkenthetők és a két vállalat harmonikusan működhet együtt a külpiaci 
marketing ellátásában. (Erre éppen a neves japán termelők és a japán 
kereskedőházak együttműködése nyújt pozitív példát.)

A külkereskedelmi forgalomba belföldön bekapcsolódó kereskedőket az 
alábbiak szerint lehet funkcionális csoportokba sorolni

® saját nevükben, saját számlára tevékenykedő kereskedők (viszonteladók),

« saját nevükben, a megbízó számlájára dolgozó kereskedők 
(bizományosok) és

• más nevében, más számlájára tevékenykedő kereskedők (ü gyn ök ök ). ̂  1

A funkcionális csoportokhoz jellemzően más és más kereskedők tartoznak, 
de természetesen egy-egy kereskedő az itt felsorolt funkciók mindegyikét is 
elláthatja.

Az indirekt export feltételezi a saját nevükben dolgozó kereskedőket; 
ügynök alkalmazása mind a direkt, mind az indirekt exportnál elképzelhető.

A saját nevükben, saját számlára tevékenykedő kereskedők megvásárolják 
az árut a termelőtől és saját kockázatukra értékesítik. Hasznuk az eladási és a 
vételi ár költségekkel csökkentett különbségéből adódik.

Körükbe tartoznak:

• a külkereskedelmi vállalatok (Foreign trade Companies,
Aussenhandelsbetrieb, Exporthändler, stb.) és

• a kereskedöhäzak (Trading house, Handelshaus, japánul: sogo shosha).^-

A saját nevükben, a megbízó számlájára dolgozó kereskedőket
bizományosnak (Commisioner, Kommissionär) nevezzük. A bizományos

^ . /  A magyar külkereskedelem gyakorlata még egy típust is kialakított: a saját nevében, de 
a saját maga és megbízója állal létrehozott un. közös számlára dolgozó kereskedő.
^2./ Ide tartozik még a ma már ritka - és általában a tengerentúli kereskedelemre 
specializálódott, saját hajóparkkal rendelkező - shipper (Merchant Shippcr) is.
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tevékenységét a megbízóval kötött bizományosi szerződés alapján végzi, 
tevékenységéért bizományosi díj illeti meg. Bizományosi tevékenységet mind a 
külkereskedelmi vállalatok, mind a kereskedőházak folytathatnak. (Ezek 
mellett sajátosan bizományosi tevékenységre szakosodott cég pl. az Egyesült 
Államokban az export management Company vagy a távol-keleti
comprador.)53

1.2. Közvetlen (direkt) export

A közvetlen export a termelő vállalat külpiaci marketing tevékenységének 
(és egyúttal nemzetköziesedésének) kétségkívül magasabb fokozatát testesíti 
meg. Kikapcsolódik a belföldi exportközvetítő és ezáltal a termelő vállalat 
közvetlenebb kapcsolatba kerül külső felvevőpiacával. Ezzel együtt növekszik 
az elvégzendő feladatok száma és növekszik a tevékenység kockázata is.

A közvetlen export választását nyilvánvalóan elsősorban az a termelő 
vállalatoknak az a törekvése motiválja, hogy marketing tevékenységüket 
jobban tudják kontrollálni. Azt is meg kell azonban említeni, hogy egy sor 
olyan termék is létezik, amelynek értékesítése feltételezi a termelő és a külföldi 
felhasználó közötti közvetlen kapcsolatot. (Ilyenek például az egyedi igények 
alapján gyártott termelési eszközök.) Ezen termékek esetében a közvetlen 
export szinte elengedhetetlen feltétel.

1.2.1. A direkt export belföldi szervezete

A közvetlen export a vállalat saját külkereskedelmi részlegének 
felállítását igényli. A külkereskedelemben jártas, piaci-, marketing- és 
nyelvismeretekkel rendelkező szakemberek alkalmazása komoly befektetést 
jelent a termelő vállalat számára. A piaccal való közvetlen kapcsolat előnyei 
miatt azonban ez a befektetés az esetek többségében kifizetődik. A belföldi

/ Mivel a kereskedők harmadik típusának a tevékenysége a direkt exportnál illetve a 
külföldi értékesítés megszervezésekor jelentkezik, felsorolásukat később adjuk meg.
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exportszervezet kiépítése - az exporttevékenység mértékének függvényében - 
három formában képzelhető el:

(a) Meglévő szervezeten belüli export (külkereskedelmi) ügyintéző

Ez a lehető legegyszerűbb struktúra: a cég meglévő szervezetébe (pl. az 
értékesítési osztályra) telepít egy exportmenedzsert (a szükséges irodai 
segédszemélyzettel együtt), akinek a feladatává teszi az exportértékesítést és 
annak lebonyolítását. Az exportmarketinghez kapcsolódó egyéb feladatok 
(reklám, szállítmányozás, pénzügyi lebonyolítás, stb.) ellátását a meglévő, 
elsősorban a hazai értékesítésre beállított szervezet végzi. Ez a megoldás 
egyszerű és olcsó, de sok esetben gondot okoz az, hogy a szervezet többi 
része az exporttal nem szakszerűen és nem szívesen foglalkozik és így az 
export csak "másodlagos" szerepet kap. Ez a struktúra javasolható azoknál a 
cégeknél, amelyek

• viszonylag kicsik, ahol

• az export még csak kezdeti stádiumban van és mértéke várhatóan nem lesz 
nagy, és ahol

• a vállalatvezetés filozófiájában a külkereskedelem nem foglal el kiemelt 
helyet.

(b) Önálló exportrészleg (osztály, főosztály) létrehozása

Az önálló exportrészleg - szemben a meglévő szervezeten belüli 

exportügyintézővel - már szinte teljeskörűen végzi az exportmarketinget, 
következésképpen a szervezet többi részlegével való összeütközés esélye 
kisebb. Ez a szervezeti megoldás sokkal fejlettebb formája a közvetlen 
exportnak, hiszen magában foglalja a külkereskedelmi ügyletek 

kiterjesztésének, növelésének lehetőségét. Az exportosztályok általában a 
vállalat székhelyén vannak, de Magyarországon a vidéki cégek esetében 

előfordul az is, hogy az exportosztályt Budapestre telepítették, mert a 
megfelelő szakemberek csak itt voltak elérhetők és mert a külkereskedelmi
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infrastruktúra itt volt a legjobban elérhető (minisztériumok, bankok, 
biztosítók, szállítmányozók, stb.).54

(c) Exportértékesítési leányvállalat létrehozása belföldön

Abbeli törekvésükben, hogy az exportrészleget minél jobban elkülönítsék a 
belföldi szervezettől, több termelő vállalat az exportra külön értékesítési 
leányvállalatot hoz létre.

Ez a megoldás nagymértékben hasonlít az önálló részlegre, azzal a 
különbséggel, hogy itt a külkereskedelmi tevékenységet egy önálló (jóllehet az 
anyavállalattól teljes mértékben függő) vállalat végzi.55 A leányvállalat 
létrehozásának okai lehetnek:

• szervezeten belüli szervezési megfontolások,

• személyi kérdések,

• adózási és pénzügyi megfontolások, stb.

1.2.2. A direkt export külföldi értékesítési szervezete

Direkt export esetében a termelő vállalatra hárul a külföldi marketing 
szervezet kiépítésének feladata, illetve annak a megszervezése, hogy a 
termékek miképpen jutnak el a termelőtől a külföldi felhasználóhoz, 
fogyasztóhoz.

A megoldásnak három módja létezik:

54 Az önálló külkereskedelmi tevékenységet folytató nagyobb magyar vállalatok jellemzően 
ezt a formát választották.
55 Ilyen volt Magyarországon például a VIDEOTON áruinak exportjával foglalkozó 
leányvállalat. De külföldön is több esetben találkozhatunk ezzen a formával: Japánban a 
legnagyobb elektronikai cég, a Matsushita (a Panasonic és a Technics márkák tulajdonosa) 
exportját az ugyancsak oszakai leányvállalata, a Matsushita Trading Co. végzi.
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• közvetlen beruházás nélkül, csak szerződéses kapcsolatokon nyugvó 
marketing szervezet működtetése (marketing együttműködés a csatornába 
tartozó cégekkel);

• közvetlen beruházással, joint venture formájában - részben saját 
érdekeltségű - külpiaci szervezet létrehozása,

• közvetlen beruházással, leányvállalat formájában teljesen saját 
érdekeltségű külpiaci szervezet létrehozása

(a) Közvetlen export saját külföldi piacszervezet (külföldi befektetés) nélkül

Az exporttevékenység kezdeti szakasza általában úgy indul, hogy az 
exportőr a tőle szervezetileg független, külföldi disztribúciós szervezet 
szolgáltatásait veszi igénybe. Az exportőr előtt így is több lehetőség adódik:

• a külpiaci lehetőségek feltárására, a lehetséges vevők, partnerek 
felkutatására igénybe veheti a más nevében és más számlájára dolgozó 
kereskedők (ügynökök, képviselők) szolgáltatásait,

• minden érdeklődő, a termékek vásárlásában érdekelt külföldi vállalatot 
kiszolgálhat. Ezek lehetnek: általános importőrök (pl. kereskedőházak), 
specializált importőrök, nagykereskedők, kiskereskedők, áruházi láncok, 
de - főleg ipari termékek esetén - maga a végső felhasználó is;

• az áru jellegétől, a piacpolitikai elképzelésektől függően csak bizonyos 
típusú kereskedőket szolgál ki; az is elképzelhető, hogy kapcsolatát csak 
egy szervezetre szűkíti le. Ez a partner azután az exportőr általános 
képviselőjévé (egyedáaisítójává) válhat. A képviselő dolgozhat 
sajátszámlás alapon (tehát megvásárolja az árut, majd ő értékesíti tovább), 
de dolgozhat ügynöki formában is, jutalékos alapon.

Az előzőkből látható tehát, hogy itt kapnak szerepet a más nevében, más 
számlájára dolgozó kereskedők. Az ilyen típusú kereskedőket a következők 
szerint szokták csoportosítani:
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• az ügynök (agent, Agent) a megbízó utasításai szerint, jutalékos alapon 
dolgozik. Feladata a piac- és az üzleti partnerek felkutatása, segédkezés az 
ügyletkötésben;

• a képviselő (representative, Handelsvertreter vagy Repräsentant, ) az 
ügynöknél szélesebb feladatkört lát el, az exportőrt teljes hatáskörben 
képviselheti. A megbízó és a képviselő által kötött ún. képviseleti 
szerződés lehet ad hoc vagy állandó jellegű. Előfordul, hogy a megbízó a 
képviselőt kizárólagos joggal ruházza fel egy országra vagy egy 
országrészre. {Kizárólagos képviselő - exclusive vagy sole agent, 
Alleinvertreter.)

• Sajátos típusa a más nevében és más számlájára dolgozó kereskedőknek az 
alkusz (bróker, Makler), aki a koncentrált piacokon (pl. tőzsde) dolgozik.

(b) Direkt export részben vagy teljesen saját külső piaci szen>ezettel 
(befektetéssel)

Amikor az exportőr forgalma az adott piacon elér egy bizonyos 
nagyságrendet, előbb-utóbb felmerül az önálló piaci jelenlét megszervezésének 
a szükségessége. A piachoz való még közvetlenebb kapcsolat, a további piaci 
behatolás, a marketing tevékenységek még közvetlenebb kontrollja teszi ezt 
nélkülözhetetlenné.

A közvetlen piaci jelenlétnek is vannak fokozatai, de bármelyikről is 
beszélünk, nyilvánvaló, hogy minden esetben valamilyen befektetésről van 
szó. Ez a befektetés a vegyes- vagy saját tulajdonú marketing leányvállalat 
létrehozása esetén például már müködőtőke-kihelyezést jelent, s mint ilyen a 
vállalat internacionalizálódásának komolyabb fokát képviseli. (Gyakorlatilag 
innen kezdődően beszélhetünk multinacionális marketingről.)

A közvetlen piaci jelenlét megteremtésének a fokozatai a következeik:

• a külföldre történő kilépés első fokozata egy vállalati képviseleti iroda 
(representative office, Stützpunktbüro) létrehozása. A képviseleti iroda
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nem jogi személy, hivatalos regisztráltatására a fogadó országban nincs 
szükség.56 Mivel az iroda nem jogi személy, üzletkötési joggal sincs 
felruházva. A vállalati képviseleti irodákban általában egy, esetleg két 
vállalati kiküldött dolgozik egy-két fő helyi alkalmazottal.

• nagyobb forgalom esetén a képviseleti irodák helyét vállalati lerakatok 
(branch vagy liaison ofifice, Zweigniederlassung) vehetik át. Ezek sem jogi 
személyek, de cégbejegyzésükre a legtöbb országban már szükség van.57 
A lerakat alkalmazottainak száma már nagyobb, következésképpen 
fenntartásuk költségesebb, de egyidejűleg tevékenységük sokkal 
kiterjedtebb lehet.

• A külpiaci szervezet kiépítésének következő fokozata az, amikor a termelő 
vállalat (általában az eddig vele együttműködő partnerével) vegyes 
vállalatot (joint venture, Beteiligung) hoz létre a célpiacon szükséges 
marketing feladatok végrehajtása céljából. A vegyes vállalat és a száz 
százalékos saját érdekeltség közötti választáskor az játszik szerepet, hogy a 
vegyes vállalatba bevont partner milyen szolgáltatásokat tud nyújtani. 
Helyi jártassága, kapcsolatai, ismeretei sok esetben nélkülözhetetlenek a 
marketing helyi megszervezéséhez. Ha marketing jellegű vegyes vállalatot 
hoz létre az exportőr, akkor arról is döntenie kell, hogy tőkerészesedése 56 57

56./ Sok ország - közöttük Magyarország - gyakorlatában az első ilyen irodákat a 
diplomáciai státusszal felruházott külképviseleti szervek (nagykövetség, kereskedelmi 
tanácsos hivatala, országos kereskedelmi képviselet, esetleg kamarai képviselet) keretén 
belül helyezik cl. Ennek az előnye az, hogy az iroda a külképviseleti szerv részeként 
adómentességet és bizonyos diplomáciai védettséget élvez. Mivel azonban ez a megoldás 
hivatalosan nem elismert, a kihelyezett vállalati képviselő mint a külképviseleti szerv "kvázi 
" alkalmazottja az üzletkötésben konkrétan nem vehet részt, tevékenysége csak az üzlet 
előmozdítására szorítkozhat.
57/ Ilyen liaison irodákkal kezdte például működését a kilenc nagy japán kcrcskcdőház 
Budapesten. Ma már közülük néhány a liaison irodát átalakította 100 százalékos japán 
érdekeltséggé: a Marubcni például létrehozta, Mambcni Magyarország Kft, néven 
budapesti marketing jellegű leányvállalatát.
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milyen mértékű legyen az így létrehozott vállalatban (többségi tulajdon, 
ötven-ötven százalék, vagy kisebbségi tulajdon).58

• Az önálló piaci szervezet kiépítésének legintenzívebb fokozata saját piaci 
érdekeltség, teljes egészében saját leányvállalat (subsidiary, 
Tochtergesellschaft) létrehozása. További döntést igényel az, hogy a piaci 
érdekeltség a vevők jobb kiszolgálása érdekében létrehozzon-e helyi 
raktárbázist és működtessen-e helyi szerviz részleget.

S. szemelvény: Példák a  magyar külkereskedelem gyakorlatából 

Közvetett export - közvetlen export

A magyar kül.kereskedelem döntő többsége korábban közvetett úton, a specializált 

külkereskedelmi vállalatok (mint például a Hungarotcx, Tannimpex, Terimpex, Artex, 

Metalimpex, stb.) közbeiktatásával bonyolódott le. Ezek a vállalatok fő piacaikon 

általában ügynökök alkalmazásával dolgoztak, majd a fontosabb piacokon vállalati 

irodákat hoztak létre (az esetek többségében a magyar kereskedelmi kirendeltségeken 

belül) illetve a legnagyobb forgalmú piacokon a korábbi ügynök bevonásával vegyes 

vállalatot vagy önállóan, saját vállalatot alapítottak. Ezek a vállalatok zömében 

ügynöki tevékenységet láttak cl. Vegyük a Tannimpex példáját: A vállalat a 

bőrfeldolgozóipar exportvállalata volt. Legnagyobb piacain (NSZK, Anglia, USA) egy- 

egy korábbi partnerrel együtt vegyes vállalatot hozott létre. A külkereskedelmi 

monopólium liberalizációja során azonban mind több iparvállalat döntött úgy, hogy 

saját kézbe veszi exportját. (Elsőként a Pannónia Szőrmefeldolgozó, majd a Május 1 

Ruhagyár, később a Szigetvári Cipőgyár, stb.). A rendelkezésre álló árualap ilyetén 

szűkülése miatt a külföldön létrehozott vállalatok - lévén, hogy csak a magyar export 

közvetítésére rendezkedtek be - létalapjukat veszítve megszűntek .

( o

A magyar gyakorlat is azt példázza, hogy a marketing feladatok ellátására alapított 
vegyesvállalatot a legtöbb esetben a korábbi ügynökkel vagy képviselővel hozzák létre. Az 
ilyen megoldásnak vannak előnyei is és hátrányai is.
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Vagy végjük a magyar borexport példáját: a korábbi exportőr a Monimpex 

külkereskedelmi vállalat volt. A bortermelők azonban ügy döntöttek, hogy saját 

kezükbe veszik a külkereskedelmet cs így közvetlenebb marketing tevékenységet 

tudnak kifejteni. Ma már a Pannonvin, a Hungarovin és az Egervin közvetlen 

exporttevékenységet folytatnak. Az is előfordul azonban, hogy mindkét lehetőséggel 

élnek, és azon piacaikra, ahol a Monimpex erős pozíciókkal rendelkezik, a Monimpex 

közvetítésével, más piacokra pedig közvetlenül exportálnak.

Előfordul közbülső megoldás is: a termelők úgy kívánják saját kezükbe venni az 

exportmarketing kérdéseit, hogy közben a külkereskedelmi vállalat nyújtotta 

előnyökről sem mondjanak le. így a termelő vagy a termelők egy csoportja közös 

vállalatot hoz létre a korábbi külkereskedővel, és ez a vállalat végzi a külpiaci 

marketinget. Példa erre Medimpex, amely a gyógyszergyártók közös külkereskedelmi 

vállalatává alakul át. Ilyen volt az időközben megszűnt Intcrrias, amelyet a 

kesztyűgyártók és a Tannimpex hoztak létre a bőrkesztyűexport feladatainak 

végzésére. Szigorúan véve azonban ez a megoldás a közvetett export kategóriába 

tartozik.

Külpiaci szervezet befektetéssel vagy befektetés nélkül

Az exportőr - amint említettük - a külföldi piacon befektetés nélkül, szerződéses 

kapcsolatokkal is magas színvonalú marketing tevékenységet végezhet. Jó példa erre a 

Herendi Porcelángyár esete: a cég - miután külkereskedelmi tevékenységét az Artex-től 

függetlenítette - piacain elsősorban ügynökökkel, cgycdárusítókkal dolgozik. Japán 

piaci cgyedárusítója, a Hoshi Shoji Co., Ltd a herendi gyárral mindig egyeztetve olyan 

magas színvonalú marketing tevékenységet végez, amelynek eredményeképpen a 

herendi porcelán ma ezen a piacon az egyik legmagasabb árú, legexkluzívabb 

ajándéknak számít.

A befektetéssel kialakított külpiaci szervezetre példa a Tungsram és a Medimpex japán 

piaci marketing tevékenysége: mindkét cég a piacra való belépést követően először 

vállalati irodát hozott létre. (A kereskedelmi kirendeltségen belül.) Majd a forgalom 

egy magasabb szintjén úgy döntött, hogy saját marketing jellegű piaci érdekeltsége* 

hoz létre (Nippon Tungsram és Medimpex Japan néven). Mindketten saját a l a p í t á s
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mellett döntöttek, elkerülendő azt. hogy az esetleges partner érdekeit is figyelembe 

kelljen venni. A különbség annyi, hogy míg a Tungsram japán vállalata raktározással 

és szcrvizjcllcgű tevékenységgel is foglalkozik, addig a Medimpex Japan mindezideig 

csak ügynöki tevékenységet folytat.
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2. A külpiacra való kilépés külföldi termelést feltételezve

A modern világgazdaságban az export korábbi domináns szerepét egyre 

inkább átveszik azok a külpiaci műveletek, amelyekben a külföldi termelés is 
szerepet játszik. Ezeket a külpiaci operációkat is sorba lehet rendezni a 
kockázat és a marketing felett gyakorolt ellenőrzés mértékének függvényében:

11.ábra: A kockázat és az ellenőrzés mértéke a külpiaci termelési műveletek különböző 

válfajainál
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A vállalat külföldi termeléssel (termeltetéssel) összekapcsolódó marketing 
tevékenységét további szempontok szerint is csoportosíthatjuk. így például 
különbséget tehetünk aszerint, hogy a külföldi termelési (termeltetési) művelet 
közvetlen tőkebefektetéssel párosul-e vagy sem:

befektetéssel nem járó műveletek:

• licenceladás,

• szerződéses termeltetés,

• franchise.

befektetéssel párosuló műveletek:

• vegyes tulajdonú külföldi vállalatban (joint venture) történő

• termelő jellegű leányvállalatban történő 

+ összeszerelés,

+ alkatrészgyártás, vagy 

+ a termék egészének előállítása.

Különbséget tehetünk aszerint is, hogy a külföldi termelési jellegű 
műveletek során cégünk versenyszövetségbe lép-e külföldi vállalatokkal, vagy 
sem. A licenceladás, a szerződéses termeltetés, a franchise és a vegyes vállalat 
létrehozása feltételez egyfajta versenyszövetséget, míg a saját leányvállalat 
létrehozása, azaz a közvetlen tőkebefektetéssel való piaci belépés elvileg nem.

Különbséget lehet tenni aszerint is, hogy a termelés és a termék piaca 
azonos vagy különböző országban van-e. E szerint megkülönböztetünk

bilaterális és
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• multilaterális műveleteket.^9

Ez utóbbi két módozat különbségét a következő két ábrán mutatjuk be:

12.ábra: A bilaterális külföldi termelési bázisú marketing

Hazai ország Országhatár Külföldi ország

Ebben a módozatban a vállalat a külföldi piacot az ugyanabban az 
országban létrehozott termelési bázisról szolgálja ki. A külpiaci marketingnek 
ez a módja - amint az az ábrából világosan látszik - külkereskedelmi 

árumozgást nem indukál.^ 59 60

59. / Csak a teljesség kedvéért: különbséget tehetünk a szerint is. hogy a termelés 
(termeltetés) egy vagy több országban történik-e:
- egy ország-bázisú,
- több ország-bázisú termelés.
60. / Ez bizonyítja talán leginkább azt a tényt, hogy a külkereskedelmi ügyletkötés és a 
külpiaci marketing közé egyenlőségjel sohasem tehető.



A külpiacra való kilépés formái 117

A marketinget folytató aktív fél tevékenysége eredményeként létrejövő 
árumozgás a külföldi célpiacon mint belföldi forgalom jelentkezik. A 
tevékenység haszna pedig (a repatriált nyereség vagy licencdij, stb. 
formájában) az aktív félnél csapódik le. Az országok közötti árumozgást itt a 
marketing tevékenységek, a termelési tényezőkkel kapcsolatos szolgáltatások 
(menedzsment, termelési know-how, technológia) és esetleg a termelési 
tényezők mozgása váltja fel.

13.ábra: Multilaterális külföldi termelési bázisú marketing

Hazai ország Országhatár Külföld (i)

A multilaterális marketing során a vállalat egy adott külföldi piacot egy 
harmadik országban létrejött termelési bázis felhasználásával szolgál ki. A 
termékáramlás itt sem az aktív fél exportjaként jelentkezik, hanem a termelési 
bázis országának (f) exportjaként illetve a harmadik ország (i) importjaként

61 , ,
•' Azért esetleg, mert ebből a szempontból közömbös, hogy a külföldi termelési bázis a 

Vallalat tulajdonában van-e.



118 IV. Fejezet

jelenik meg. Az ügylet nyeresége - csakúgy, mint az előző módozatban - a 
hazai vállalatnál jelenik meg. A marketing eszközök és a termelési tényezők 
illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások ugyanakkor a hazai és a két másik 
ország között áramlanak.6-

2.1. Versenyszövetség, mint piacralépésifonna

A 11.sz. ábra jobb oldalán láthatjuk, hogy a különböző termelési jellegű 
műveleteket a kooperáció jellemzi. Valóban, ezek a műveletek - a rutinszerű 
exporttal összehasonlítva - minden esetben feltételeznek valamiféle 
együttműködést a két fél között. Ezt versenyszövetségnek62 63 nevezzük, hiszen 
a partnerek arra szövetkeznek, hogy a piaci versenyben jobb pozíciókat 
érjenek el.

A versenyszövetség sokféle formát ölthet: az egyszerű termelési 
együttműködéstől kezdve a termelő vegyes vállalat létrehozásáig. A 
versenyszövetség fogalma hasonlít a stratégiai szövetség (Strategie alliance) 
fogalmára, amellyel a nagy amerikai és japán, illetve európai cégek 
technológiai együttműködését szokták jelölni.

A versenyszövetség akkor jöhet létre, ha mindegyik fél rendelkezik valami 
olyannal, ami a másik fél számára hasznos. Vegyük a legegyszerűbb 
bérmunkát példának. Amikor az Adidas cég sportcipőit mondjuk a Tisza 
Cipőgyárban termelteti, akkor az Adidas rendelkezik a termék-piaci

62./ Nem tartozik szorosan a témánkhoz, de érdemes megjegyezni, hogy - amint ez 
ábráinkon is látható - a nemzetköziesedésnek ezt a fokát - ami egyébként a 
világgazdaságnak jellemző tendenciája napjainkban - a külkereskedelmi statisztikákból 
nem lehet nyomon követni. Erre legfeljebb a direkt tőkemozgásokból lehet következtetni, de 
abból sem teljeskörüen. Egyes feltételezések szerint a külföldi termelési bázisú marketing 
által involvált árumozgás napjainkban meghaladja a klasszikus export-import 
tevékenységet.
63A kifejezést Frank Bradleytől vettem át: Az "International Marketing Stratcgy" című 
könyvében (Prcnticc Hall, 1991) használja a "compctitivc alliance" megjelölést azokra a 
piacralépési műveletekre, amelyekben több partner működik együtt.
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ismeretekkel, a termékre és a technológiára vonatkozó know-how-val, a Tisza 
Cipőgyár pedig gyártási kapacitással. A két cég jól egészíti ki egymást: minden 
reményük meg lehet arra, hogy a versenyben egymással szövetkezve jobb 

pozíciót érnek el, mint ha abban egyenként vennének részt. A 
versenyszövetségben résztvevő cégek közötti "illeszkedés" nyilvánvalóan 
alapvető tényező a partnerek megválasztásakor is. (Erről tájékoztat a 

következő ábra.)

1-t.ábra: A partncr\’álasztás szempontjai a versenyszövetségben

Forrás: Bradley, 346. old.
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Bizonyára igaz az is, hogy ezekben a szövetségekben a felek nem mindig 
és nem mindenben élveznek azonos előnyöket. Úgy gondolom, hogy az 
előnyök megoszlása többé-kevésbé követi a szövetségbe bevitt erőforrások 
piaci értékének arányait. Az Adidas esetében a piacismeret, a márka- és a 
termék illetve a technológia olyan tényezők, amelyeket a világpiac messze 
magasabbra értékel, mint pusztán a gyártási kapacitást. Ebből következik 
azután az, hogy az előnyök nagyobbik része is az Adidasnál fog lecsapódni.

A külpiacra versenyszövetség formájában való kilépésnek számos eszköze 
áll a vállalatok rendelkezésére. Ezek közül a leggyakoribbakat a 
következőkben tárgyaljuk.

2.1.1. Licencek értékesítése külföldre (licencing, Lizenzvergaben)

A külföldi licencszerződés lényege az, hogy a licenceladó 

ipari jogokat (szabadalom, know how és/vagy védjegy) 

ad át - általában egy meghatározott időszakra - a külföldi 

országban lévő licencvevőnek díjazás (royalty) ellenében.64

A licenceladásnak mint a külső piacra való kilépés eszközének több előnye 
és hátránya van. Az áruexporttal való összehasonlításban nyilvánvaló előnye 
az, hogy így megkerülhetők az árukra vonatkozó esetleges korlátozások és 
megtakaríthatók az olykor tetemes szállítási költségek. A tőkebefektetéssel 
járó piacralépéshez viszonyítva pedig a licenceladás egy sokkal olcsóbb módja 64

64./Megjegyzendő, hogy a licenceladás nem minden esetben szolgál piacbchatolási célokat- 
Sok esetben egyszerűen arról van szó, hogy a termelő további haszonra akar szert tenni 
olyan ipari jogok eladásából, amelyeknek ráfordításai már a hazai értékesítés során egyszer 
megtérültek. Multinacionális vállalatoknál a saját leányvállalat felé történő licenceladásnak 
olyan indítéka is lehet, hogy ezzel is biztosítsa a nyereség repatriálását.
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a piaci behatolásnak. Mindebből következően nyilvánvalóan sokkal kisebbek a 
ücenceladás során felmerülő kockázatok is.

A licenceladásnak a marketing szempontjából mutatkozó legkomolyabb 
hátránya az, hogy a licenceladónak nem áll elégséges eszköz a rendelkezésére 
ahhoz, hogy a licencvevő marketing tevékenységét ellenőrizze. A 
licencszerződésekben alapvető feltétel a minőség ellenőrzése, de a termelés 
mennyiségének és az értékesítés feltételeinek meghatározására már korántsem 
állnak ilyen eszközök rendelkezésre. Másik ilyen hátrány lehet az exkluzivitás 
kérdése: a licencvevő - az esetek többségében - kizárólagosságot kap a hazai 
piac kiszolgálására. Az eladónak tehát az adott piacon más lehetősége nincs, 
így, ha a licencvevő nem kielégítően dolgozik, a licenceladó az exporthoz 
viszonyítva rosszabbul jár. Ugyancsak problémát jelenthet a nem kellően 
szabályozott piacmegosztás esetén az, hogy a licencvevő később konkurenciát 
jelenthet a licenceladó számára.

15.ábra: A licencttgylet ábrázolása

Mindent egybevetve az agresszív marketinget folytató termelő számára a 
ücenceladás semmiképpen sem tekinthető elsődleges piacralépési módozatnak 
és csak akkor jön számításba, ha az exportnak és/vagy a direkt termeltetésnek 
akadályai vannak.
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Az ábránkon látható, hogy a licencügyeletben az egyik oldalról a licencet 
megtestesítő jogok áramlanak az eladótól a vevő felé, a másik oldalról viszont 
- ennek ellentételezéseképpen - pénz áramlik az eladó irányában. Amit a 
licencügyletben a jogok alatt értünk, az valójában egy csomag, amely általában 
az alábbi tételeket foglalja magában:

• szabadalmak, formatervek, védjegyek, szerzői jogok, ipari minták,

• termék- és technológiai leírások,

• a minőségellenőrzési folyamat leírása,

• termelésszervezési irányelvek és leírások,

• technikai és marketing tréning programok,

• termékismertetők és sales promotion anyagok.

Az ellentételezésnek is többfajta módozata létezik. Az ügyletben általában 
a következő fizetési fonnák fordulnak elő:

• meghatározott összeg előrefizetése (down payment), a technológia írott 
részének rendelkezésre bocsátásának fejében,

• további fizetések, amelynek ellentételeképpen a termék illetve a 
technológia eléri az eladó által ígért teljesítményt,

• minimum royalty - garancia arra, hogy az eladó évente legalább ezt az 
összeget fogja kapni a licencvevőtől,

• folyamatos royalty - általában az eladási ár százalékában kifejezve (vagy az 
egységre eső fix összegben).

Emellett előfordulhatnak más fizetési formák is (ilyen lehet például az, 
hogy a licencdíj fejében az eladó tulajdonrészt szerez a vevő cégében, de 
annak fizetése történhet áruban is, stb.).
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2.1.2. Szerződéses termeltetés (contract manufacturing, Vertragsproduktion)

A szerződéses termeltetés során az aktív fél - legtöbbször 

hosszabbtávú - szerződést köt egy külföldi országban 

levő termelővel arra, hogy ez a termelő az ő specifikációi 

- és esetleg az átadott technológiája - alapján termékeket 

gyártson számára. A termékek értékesítését és marketingjét 

az aktív fél végzi.

Ez a megoldás egyéb együttműködésekhez is kapcsolódhat (licencátadás, 
kulcsrakész projekt, stb.) A szerződéses termeltetés kedvező megoldás lehet, 
hiszen a termelő így komolyabb beruházás nélkül juthat termelési 
kapacitásokhoz és piachoz, miközben a termékek marketing ellenőrzését 
teljesen a kezében tartja.

16. ábra: A szerződéses termeltetés ábrázolása

A szerződéses termeltetésnek egy speciális válfaja a nemzetközi bérmunka. 
A bérmunka annyiban tér el az eddig leírtaktól, hogy ebben az esetben az aktív 
fél a specifikációk és a technológiai előírások mellett a termék gyártásához 
szükséges anyagokat (vagy azok egy részét) is a bérmunkát vállaló 
rendelkezésére bocsátja. (A nemzetközi bérmunkának a magyar 
konfekcióiparra gyakorolt hatásával foglalkozik a következő szemelvény.)
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9. szemelvény: Át szabva vagy el szabva

"A magyar konfekcióipar egy jókora kötelet tekert maga köré a mérhetetlen mennyiségű 

bérmunka elvállalásával, és ezzel szinte önmagát fojtja meg. E gúzsból azonban még van 

esélye szabadulni, ha lassanként feladja a látszólag kényelmes üzleteket és saját 

kollekciókkal jelenik meg a piacon."- jelentette ki Hegyi Lucia, aki tán a legismertebb, 

nemzetközi is sikereket felmutató képviselője annak a divattervezői új hullámnak, amelytől 

sokan a magyar divatszakma, s ezen keresztül a hazai konfekcióipar megújulását remélik.

"Ma Magyarországon szinte alig van meg valami abból, ami ezt az iparágat sikeressé teheti. 

Hiányzik az ipari méretekben alkalmazott design, hiányoznak azok az üzenetet hordozó, 

egy-cgy fogyasztói réteg életérzését kifejező kollekciók, amelyeket megfelelő marketing 

munkával jól lehetne értékesíteni, de nincsenek meg a termelők és kereskedők között azok a 

kapcsolatok sem, amelyek nélkülözhetetlenek volnának ahhoz, hogy a piaci igények és 

nemzetközi tendenciák változásait érvényesíteni lehessen a kínálatban. Pontosabban, egy 

valami mégis csak van: az igen korszerű gyártási háttér. Azután ugyanis, hogy a magyar 

konfekcióipar hagyományos keleti fő piacai összeomlottak, előtérbe került a bérmunka. 

Ehhez viszont korszerű gépparkokra volt szükség. így a gyárak felújították technológiájukat. 

Ez az, amire lehet építkezni. Ugyanakkor, mivel a megrendelőktől szinte mindent készen 

kapnak, a szakmai tevékenység többi részét elhanyagolják."

Forrás: Figyelő, 1994

2.1.3. A nemzetközi franchise üzlet

A franchise világszerte rendkívül népszerű üzleti formává vált. "A világban 
16 percenként nyílik meg egy új, franchise rendszerben működő üzlet"65 írja a 
HVG és meghatározásként Haraszti Mihály definícióját idézi:

65A franchise ntagyaroszági helyéről és fejlődési tendenciáiról lásd a HVG 1994. július 2l-> 
számában megjelent "Franchise-üzlct" című mellékletet!
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"A franchise típusú vállalkozás olyan tevékenységet jelent, amelyben a 
franchise átadó (rendszertulajdonos, rendszergazda), egy szakmai és 
kereskedelmi szempontból gondosan kialakított, piacgazdasági körülmények 
között eredményesen kipróbált, komplex rendszert ad el márkanév
használattal és teljes körű betanítással a franchise átvevőnek, aki a rendszert 
díjak fizetése fejében, saját, független vállalkozásában, a megállapodott 
területen, megállapodott ideig, önállóan - de a franchise átadó előírásai alapján 
és állandó segítségével - saját hasznára üzemelteti."

A franchise üzlet sikere annak köszönhető, hogy különleges előnyöket 
biztosít az abban résztvevő partnerek részére.

A franchise átadónak

• gyors piacrajutási lehetőséget biztosít külföldön is, komolyabb befektetés 
nélkül,

• díjak formájában olyan pótlólagos jövedelmet jelent, amellyel szemben a 
viszonylag kis központi szervezet meglehetősen alacsony fix költségei 
állnak szemben.

A franchise átvevő részére kedvezőbb lehet, mint egy saját vállalkozás, mert

• a márka és a termék már bizonyítottan piacképes,

• szakmai segítséget kap a franchise átadótól,

• a franchise átadó sokszor a tőkéhez való hozzáférésben is segítséget nyújt.

A franchise üzlet legnagyobb kockázata az átadó számára az, hogy még a 
legszigorúbb ellenőrzés mellett is fennáll a veszélye annak, hogy a franchise
vevő tevékenysége kedvezőtlen hatással lesz a franchise átadó márkájára.66

66 A franchise üzlettel kismértékben rokon fogalom a "menedzsment szerződés". A 
menedzsment szerződés keretében a vállalat a célpiaci országban egy tőle független cég napi
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2.1.4. Joint venture

A külföldi piacra való belépés vegyes vállalati formában az eddig 
tárgyaltak logikájából következően a versenyszövetség alfejezethez tartozik, 

mert ebben az esetben, a definícióból is következően, együttműködésre van 
szükség a piacra belépni szándékozó és a ottani hazai partner között. Ezt 
megoldást mégis a következő, a "Külföldi termelés működőtöké befektetéssel" 
című fejezetrészben tárgyaljuk, abból a megfontolásból kiindulva, hogy a 
tőkebefektetési jelleg szükségessé teszi a vegyes vállalati piacralépés 
összehasonlítását a teljes egészében saját befektetés lehetőségével.

2.2. Külföldi termelés működötöké befektetéssel

A külső piacokra történő behatolás legintenzívebb módszere a célpiac 

országába történő termelő jellegű beruházás és a piacnak e bázisról való 
kiszolgálása. A külföldön létrehozott vállalattal egy sor kompetitiv előnyre 
lehet szert tenni, és egyúttal meg lehet őrizni azokat az előnyöket is, amelyeket 
a szerződéses termeltetés esetén már említettünk (importkorlátozások 
megkerülése, szállítási költség-megtakarítás, stb.)

Az is nyilvánvaló ugyanakkor, hogy ez a döntés jelenti a vállalat számára a 
legnagyobb kockázatot. A tőkebefektetéssel a vállalat már staiktúraalakító 

döntést hoz, hosszabb távú elkötelezettséget vállal magára. Ezért ez a döntés 

rendkívül komoly előkészítést igényel.

A külföldi beruházásnak, valamint az e beruházás eredményeképpen 

megvalósítandó külföldi termelésnek is több módozata van. A módozatok

irányítását vállalja fel, meghatározott díj ellenében. Ez a fonna szinten inkább a 
szolgáltatások területén honos (pl. Hilton szálloda lánc); termelők általában csak valamilyen 
más szerződéshez kapcsoltan vállalnak ilyen feladatot (pl. kulcsrakész projektek 
működtetése).
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közötti választás szintén fontos döntése a piacra behatolni kívánó vállalatnak. 
A lehetséges döntések a következő területeket ölelik fel:

• a tulajdonhányadot illetően

+ teljes mértékben saját tulajdon,

+ egy (vagy több) helyi, esetleg más országbeli céggel együtt 

létrehozott joint venture;

• a megszerzés módját illetően

+ vállalat vagy vállalatrész megvásárlása (akvizíció),

+ új alapítás (new venture);

• a megszerzés illetve az alapítás során igénybe veszi-e a vállalat helyi 
tanácsadó illetve mérnöki irodák, vállalatok (Consulting and engineering 
Companies) szolgáltatásait;

• a termelés jellegét illetően 

+ teljes termék előállítása,

+ alkatrészek gyártása vagy 

+ összeszerelés.

2.2.1. Saját leányvállalat vagy joint venture

A saját vagy vegyes vállalat dilemmát sok esetben a fogadó ország 
rendelkezései határozzák meg. Több fejlődő ország (és korábbi szocialista 
ország is) eleve megtiltja a teljesen külföldi tőkével történő vállalatalapítást. 
Az is előfordul, hogy a külföldi tőke többsége (majoritása) sem megengedett. 
Olyan országok is vannak, mint például Mexikó, Kína vagy éppen 
Franciaország, ahol a vegyesvállalatok alapítása közvetlen előnyöket jelent a 
résztvevők számára. Ilyen esetben a piacra termelőtökével történő
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behatolásnak nyilvánvalóan egyetlen vagy preferált módja a joint venture 
alapítása.

Nemzetközi vegyes vállalat (joint venture) akkor jön létre, 

amikor kettő ( vagy több) különböző országba tartozó 

cég hoz létre egy harmadik társaságot gazdasági tevékenység 

végzése céljából.

A vegyes vállalatnak vannak előnyei is, és hátrányai is.

• Előnye, hogy a helyi partner részvétele csökkenti a külföldi partner 
részéről szükséges befektetés mértékét és ezáltal a külföldi partner 
kockázatát is,

• ennél még nagyobb előnyt jelenthet a külföldi partner számára a helyi 
vállalat környezetismerete, amelynek megszerzése más úton sokkal 

költségesebb lehet a külföldi fél számára,

• a vegyes vállalat hátránya pedig nyilvánvalóan az, hogy ebben az esetben 
a külföldi félnek figyelembe kell vennie a helyi partner érdekeit is, 
szabadságfoka a vállalat működtetésében és a marketing tevékenység 
végrehajtásában korlátozottabb lehet.

Éppen ez utóbbi miatt a vegyes vállalat alapításának legkritikusabb mozzanata
a megfelelő partner kiválasztása.
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10.szemelvény: Stratégiai szövetségek a világban

A vegyes vállalat a benne résztvevő partnerek részéről hosszú tavai elkötelezettséget 

jelent, következésképpen joggal nevezhetjük a vegyes vállalatot a stratégiai 

szövetségek jellemző megjelenési formájának. A világgazdaság progresszív 

ágazatait joint venture formájában megjelenő gazdasági kötelékek szövik át és át. A 

következő ábra a világ autóiparát átszövő vegyes vállalati "hálót" mutatja be. 

Nyugodtan állíthatjuk azonban, hogy a legtöbb más ágazatban is hasonló kötelékek 

találhatók.

17. ábra: Vegyesvállalatok a világ autóiparában

Forrás: Dcvlin, Blacklcy. "Strategie Allianccs: Guidclincs fór Success", Long 

Rangé Planning, 1988, Október, 14-23 old.
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11. szemelvény: Példák a magyar külkereskedelem gyakorlatából 

Termelés külföldön - befektetés nélkül

Ez a lerület, ahol a magyar vállalatok nagyobbrészt a passzív oldalon állnak. Nézzünk 

néhány példát:

Bérmunkára és szerződéses termelésre példa lehet csaknem az egész magyar könnyűipari 

külkereskedelem. A bérmunka különösen a ruházati iparban elterjedt ügyletforma. (Adidas, 

Puma, stb.) A magyar vállalatoknak ez a forma sok előnnyel járt, mert forgóeszközök és 

mindennemű marketing tevékenység nélkül juthattak export árbevételhez. Különösen az 

állami vállalatoknál mindig rugalmasabb ipari szövetkezetek izmosodtak meg ezen a 

tevékenységen. Sohasem szabad figyelmen kívül hagyni azonban, hogy a marketing 

tevékenység haszna ebben az esetben mindig az aktív félnél csapódik lc .^

Persze azért magyar példa is található az aktív bérmunkára: a dél-dunántúli állami 

gazdaságok pl. a cukorrépát Jugoszláviában dolgoztatták fel bérmunkában és ezért 

késztermékkel fizettek a partnernek.

A könnyűipari késztermékexport nagy része szerződéses termelésnek minősíthető (szintén 

passzív formában), a külföldi fél végzi ugyanis a marketing tevékenységet, a 

terméktervezést, küldi a saját márkáját tükröző címkéket, adja meg a technológiai 

utasításokat és értékesíti végül a termékeket más piacokon.(Sajnos attól még nem 

minősíthető ez a tevékenység marketingnek, hogy az árun - szemben a bérmunkával - már 

megjelenik a Made in Hungary felirat. A könnyűiparhoz hasonló példák azonban a 

gépiparban, az élelmiszeriparban és más ágazatokban is találhatók.

A liccncértékcsítési ügyletek során is több az olyan eset. ahol a magyar vállalatok a passzív 

oldalon állnak. (Cigaretták, üdítőitalok a legkézenfekvőbb példák.)^ 67 68

67. A hivatalos terminológia a devizabevételből kiindulva itt fordított logikát követ: 
aktívnak nevezi az ilyen bérmunkát és passzívnak pedig azt, amelynél a magyar partner 
rendeli meg külföldön egyes termelési műveletek elvégzését.
68. Ez nem is baj, főleg akkor nem, ha a külföldi liccnceken tanulva - amint azt a japánok 
csinálták - a saját fejlesztési és marketing-tevékeny ség is beindul és a liccnckereskedclcni 
egy idő után kiegyenlítetté illetve aktívvá válik.
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Itt is található azonban aktív példa is: a Richter Gedeon Rt. (Kőbányai Gyógyszerárugyár) 

saját kifcjlesztcsű gyógyszerének, a Cavintonnak japán piaci bevezetésekor úgy döntött, 

hogy nem az exportot választja, tekintettel a külföldi gyógyszerek regisztrálásának rendkívül 

bonyolult procedúrájára, hanem licencét értékesíti. Jó partnert talált a Takeda Chemical 

Industries nevű gyógyszergyárban. A cég az alapanyagot a Richtcrtől veszi, a kiszerelést a 

japán igényeknek megfelelően maga végzi és a terméket Calan néven hozza forgalomba 

("Manufacturcd under the liccnce of Gedeon Richter Hungary" jelzéssel). A gyógyszer 

hamarosan Japán legnépszerűbb és legnagyobb volumenben eladott 20 készítménye közé 

került, jelentős licencdíj bevételt biztosítva a magyar gyógyszergyár számára.

Franchise-ra a McDonald's üzletek, a menedzsment-szerződésekre pedig a nagy 

szállodaláncokban (Hilton, Hyatt, stb.) való magyar részvétel nyújt példát - szintén a passzív 

fél oldaláról.

Külföldi termelés - befektetéssel

Erre még kevesebb az aktív magyar példa^, de azért található:

A Tungsram külföldi termelő egységei, az Ikarus összeszerelő üzemei, a Hungarotex 

vietnámi konfekcióüzemei adnak erre példát. (De ide sorolható az is, amikor magyar 

szállodaláncok külföldön nyitnak meg egységeket: Hungarhotcls szálloda Münchenben

vagy Bécsben.)

A passzív oldalra azonban már a példák sokasága lenne említhető: a termelő jellegű 

vegycsvállalatok és a 100 %-os külföldi érdekeltségek száma egyre növekszik 

Magyarországon, bizonyítván azt, hogy Magyarország kedvező szabályozást és a kelet- 

európai térség többi országához viszonyítva kedvezőbb befektetési lehetőségeket kínál a 

külföldi vállalatok számára. (1993-ban Magyarországra több működőtőke áramlott, mint a 

térség összes többi országába.)_______________________________________________________

69./ Ez érthető is, hiszen Magyarország ma sokkal inkább azt igényli, hogy a működőtőke 
beáramlása növekedjék.
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2.2.2. Piacralepés közvetlen külföldi tőkebefektetéssel

A XX. század második felére jellemző, hogy felgyorsult az országok 

közötti tőkeáramlás. Témánkat csak azok a külföldi befektetések érintik, 
amelyek közvetlen vállalati befektetések, azaz a külföldön létrehozott, vagy 
megvásárolt vállalkozás feletti effektiv ellenőrzés lehetőségét biztosítják. 
(Működőtöké befektetés.) Nem foglalkozunk anyagunkban az ún. portfolió 
befektetésekkel, amelyeknek az a célja, hogy különböző külföldi értékpapírok 
(részvények) megvásárlásával a töke minél magasabb megtérülését biztosítsák.

A működőtőke-kihelyezés az új piacokra való behatolásnak a 
legkockázatosabb, de egyben a legintenzívebb eszköze. A külföldi befektetés 
hosszú távú elkötelezettséget jelent, s mint ilyen nyilvánvalóan a cég stratégiai 
döntései közé tartozik.

A külföldi befektetések motivációs tényezői:

• Indítéka lehet a külföldi működőtöké befektetésnek a célország esetleges 
restriktiv gazdasági- és kereskedelempolitikája. Ha az export 
engedélyezési, vám-, kvóta-, vagy egyéb hatósági akadályokba ütközik, 
akkor előtérbe kerül a határokon belülre való kerülés stratégiája. Példa 
lehet erre a japán termelőknek a Közös Piaccal kapcsolatos, már a 80-as 
évek közepétől kezdődő stratégiája: tudva azt, hogy az egységes piac 

létrejöttével a kívülmaradottak hátrányosabb helyzetbe kerülnek, a japán 

termelők már a 80-as évek közepétől megkezdték tőkekihelyezésüket a 
Közös Piac országaiba. A nagy nevek (Nissan, Toshiba, stb.) sorozatosan 
építették gyáraikat Angliában, Hollandiában és az integráció többi 

országában.



A külpiacra való kilépés formái 133

10. tábla: Működőtöké a
állomány Magyarországon 
az adott év végén (millió 
US dollárban)

Év______Állomány

1988 23

1989 215

1990 569

1991 2107

1992 3424

1993 __________________5576 •

Forrás: MNB Havi jelentés 

1994/4 (104.old)

Indítéka lehet a piacra működőtökével való 
belépésnek a fogadó ország állal a külföldi 
tökének biztosítóit preferenciális elbánás. 
Nyilvánvaló az, hogy a Magyarországra 1990 

után beáramló működötöké motivációs 
tényezői között azok a preferenciák is jelentős 
szerepet játszottak, amelyeket a magyar 
kormány nyújtott a külföldi tőkével létrehozott 
gazdasági társaságoknak.

A hatékonysági kritériumok is fontos indítékát 
képezik a tőkekihelyezésnek. Ezek a 

következők lehetnek:

- olcsóbbak a termelési tényezők,

- közel vannak a nyersanyagforrások,

- economies o f scale.

11. tábla: Motivációs tényezők a

magyarországi befektetések során

Moti váciős tényezők Átlag
Új piac megszerzése 3,71

Magyarországon
A viszonylag olcsó 3,39

munkaerő
Új piacok megszerzése 3,35

más országokban
A volumen növelése 3,28
Kedvező befektetési 3.25

feltételek
Pénzügyi megfontolások 2,92

Kedvező természeti 2.56
adottságok

ötfokozatú kérdések átlagaként 
tájékoztat. Látható, hogy a piaci

• Az előzőeknél talán még 
fontosabb, tulajdonképpen az 
elsődleges motivációt a piac 
kiterjesztése jelenti: a piaci
növekedés új piacokra való 
behatolással történő meg
alapozása. 1994 nyarán a Janus 
Pannonius Tudományegyetem 

Marketing Tanszéke kérdőíves 

felmérést végzett a külföldi 

érdekeltségű vállalatok körében a 

befektetési motivációkról. Az 

kialakult sorrendről a 12. táblázat 
célok az első négy hely közül hármat
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foglalnak el és a kedvező befektetési lehetőségek és a pénzügyi 
megfontolások csak ezután következnek.

• A befektetési motivációk között természetesen más indokok is 
elképzelhetők. "A jen közelmúltbeli árfolyam-emelkedésének egyik 
legfontosabb következménye volt, hogy Japán új kereskedelmi és 
beruházási támadást indított ázsiai szomszédai ellen" - írja a Figyelő70. A 
hazai valuta értéknövekedése ugyanis, bár kedvezőtlenül hat az export 
teljesítményre, ösztönzi a külföldi tőkebefektetéseket.

A termelő jellegű közvetlen külföldi működőtöké befektetésre ható e g y é b  

tényezők:

A nemzetközi szakirodalom szerint a működőtöké befektetésekre öt 
tényezőcsoport bír meghatározó jelentőséggel:

• A fogadó ország piacának a nagysága. Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy 
a nemzetközi tőkemozgás a fejlett országok egymás közötti forgalmában 

valósul meg.

• A fogadó ország üzleti távolsága. Minél hasonlóbb a fogadó ország, annál 
nagyobb a lehetősége annak, hogy a vállalatirányítás és a működés 
költségei kisebbek lesznek és a tevékenység hatékonysága javul.

• A befektető cég nagysága szoros összefüggésben van a befektetések 
volumenével. A nagyobb cégek értelemszerűen könnyebben tudnak tőkét 
biztosítani a külföldi befektetések céljára.

• A külpiaci operációk más formáiban megszerzett korábbi tapasztalat. A 
gyakorlatban megfigyelhető, hogy a cégek fokozatosan mennek át 3 
nemzetköziesedés folyamatán. Általában az exporttal kezdik külpiaci 
tevékenységüket és csak a folyamat érett szakaszában jutnak el 3 
működötöké befektetésekig.

70Világrcszvásárlás, Figyelő, 1994. augusztus 11. (33.old)
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• Végül, a gyakorlat igazolja azt is, hogy a nagy (oligopol helyzetben lévő) 
cégek szívesen követik egymást a külföldi befektetéseik helyének 
megválasztásakor. így például a japán sajtóban is gyakran olvashattuk, 
hogy a Magyar Suzuki sikere más japán termelőket is vonzani fog a 
magyar piacra.

A külföldi működőtöké befektetések megvalósítási formái:

A működőtőke befektetés mint a külföldi piacra való belépés alapvetően két 
formában valósulhat meg:

(a) már létező és működő vállalat megvásárlása (acquisition - akvizíció), 
illetve

(b) új vállalat alapítása (new venture).

Az akvizíciók rendkívül elterjedtek a mai világban mind az egyes 
országokon belül, mind az országok között. A dolog úgy történik, hogy a cég 
megvásárolja a célbavett társaság ellenőrzéséhez szükséges részvényeket azok 
korábbi tulajdonosától71 vagy közvetlenül, vagy az értékpapír-piacon - 
értéktőzsdén - keresztül. A vállalatok megvásárlásának a lényege a vállalat 
feletti ellenőrzés tényleges átvétele. Ezért az akvizíciókat sokszor "átvételnek" 
(takeover) is nevezik. Az ügylet, ha közvetlenül történik, akkor nyilvánvalóan 
az eladók beleegyezésével és közreműködésével megy végbe. Vannak 
azonban olyan esetek is, amikor a cég menedzsmentje és a tulajdonosok 
szándéka ellenére történik meg az átvétel (például a tőzsdei forgalomba került 
részvények felvásárlása útján). Ebben az esetben -beszélhetünk az un. 
"ellenséges átvételről" (hostile takeover). Az átvételt követően az újonnan 
megszerzett céget - az esetek többségében - beolvasztják az anyavállalatba. Az 
átvétel tehát a beolvasztással (merge) párosul, és ezért ezt a tevékenységet az

71 Tulajdonképpen ide tartozik az az eset is, amikor a privatizáció során szerzik meg a 
cégek a korábbi állami vállalatok feletti ellenőrzési jogot. Az átalakulóban lévő közép-és 
kelet európai országokban a külföldiek számára ma ez a "főcsapás" útja.



136 IV. Fejezet

angol nyelvű szakirodalom a "Merge and Acquisition - M&A" megjelöléssel 

illeti.

Akvizícióra nyilvánvalóan azért kerül sor, mert a kiszemelt cég valami 
olyat tud, valami olyat birtokol, amire a cégnek szüksége van ahhoz, hogy 
tevékenységét tovább fejleszthesse. Ez a valami lehet információ, piacrész, 
márka, technológia, menedzsment-tudás, disztribúciós hálózat, stb. így 
például, amikor a háztartási cikkek svéd gyártója, az Electrolux akvizíciós 
ajánlatot tett az olasz Zanussinak, akkor arra számított, hogy a Zanussi névvel 
és értékesítési hálózattal könnyeben fog tudni bekerülni Olaszország, 
Spanyolország és Franciaország piacára. És amikor az Electrolux átvette a 
magyar Lehel Hűtőgépgyárat, akkor nyilván abból indult ki, hogy a Lehel 
márkával, vagy az Európában jobban ismert Zanussival kombinálva, a 
Zanussi-Lehel márkával a magyar és a környező országok piacán tudja 
megvetni a lábát. És mindemellett egy viszonylag olcsó munkabérű, de jó 
minőségű termelési bázist fog tudni besorolni több, mint 40 országban, több, 
mint 100 termelési helyet magába foglaló birodalmába.

Az új vállalkozás mint piacralépcsi forma, azt jelenti, hogy a cég a 
célbavett piacon új vállalatot hoz létre, és beruházásait ezen új vállalkozás 
keretében hajtja végre. Teszi ezt azért, mert elemzései azt mutatják, hogy a 
piaci feltételek az új vállalkozásra kedvezőbbek, mint egy már működő vállalat 

megvételére. Az "átvétel vagy új vállalat dilemma" nyilvánvalóan csak 
mélyreható elemzések eredményeképpen oldható fel. A következő tábla a két 
befektetési mód jellemző előnyeit és hátrányait foglalja össze.
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12. tábla: A : ak\’i.zíciók és a: új vállalkozások előnyei, hátrányai

Előnyök Hátrányok

Akvizíció Piachoz való hozzáférés Általában drágább, mint az új 
vállalat

Bevezetett márkákhoz való 
hozzáférés

Korábbi, nem sikeres márkák 
kedvezőtlen hatása

Azonnal működtethető Örökli a cég korábbi problémáit

A kulturális különbségek 
áthidalása gyorsabb

Nehezebb az új módszereket 
bevezetni

Szinergia hatás érhető el a helyi 
cég erős oldalaival

Új vállalkozás Nem örökli a korábbi 
beidegződéseket

A piacralépés lassúbb

Általában olcsóbb, mint az átvétel A megtérülés általában lassúbb

Hatékony új szervezet alakítható 
ki

A kulturális különbségek áthidalása 
nehezebb

Saját márkák vezethetők be Nem építhet a meglévő márkákra

Az új beruházás preferenciákat 
élvezhet a fogadó ország részéről
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Melléklet: A Sony átveszi a CBS Records-ot

1987. október 28-án - csak néhány nappal a tőzsdei fekete hétfő után - bejelentették, 

hogy a CBS nemsokára cl fogja adni kincsnek számító részlegét, a CBS Records-ot a japán 

szórakoztató elektronikai cégnek, a Sony-nak. A kolosszális, 2 milliárd dolláros ár azt 

jelentette, hogy ez lesz a legnagyobb japán akvizíció Amerikában.

Mivel itt a CBS-nck arról a divíziójáról volt szó, amelyik gyakorlatilag azonos volt a 

modern amerikai zenei kultúra megjelenítésével, és amelyet mindenki érinthetetlennek 

tartott, az ügylet bejelentése nagy megdöbbenést keltett az Egyesült Államokban.

1986-ban. miután a CBS teljesítményével elégedetlen volt, Laurence Tisch, a CBS 

egyik fő részvényese személyes ellenőrzése alá vonta a cég működését. Konzervatív 

stratégiát követve költségcsökkentésre törekedett és a cég alaptevékenységére, a 

műsorszórásra kívánt koncentrálni. 1986-ban eladták a CBS Songs-ol, a cég zenei kiadóját; 

ez arra utalt, hogy a CBS hajlik a "fogyókúrára". A Trianglc Industries tudakozódni kezdett, 

hogy a cég vajon hajlandó lcnnc-c eladni a lcmczvállalatát is. A Walt Disney Company 

szintén érdeklődést mutatott. Sokaknak - közöttük a CBS Records fejének, Walter 

Yctnikoffnak - a meglepetésére a potenciális eladásra 1,25 milliárd dolláros árat és 

időpontjára 1986 végét jelölték meg. A magas ár arra késztette a Trianglc-t, hogy időt 

kérjen az ügylet további tanulmányozására.

Eközben a cég feletti ellenőrzés és a munkahelyek elvesztésétől való félelme miatt, a 

CBS menedzsmentje egy MBO72 kivásárlást készített elő a megjelölt áron. Amikor ez 

lehetetlennek bizonyult, felhívták a Sony-t, hogy érdekelt-e az átvételben ezen az áron úgy. 

hogy a menedzsmentet a helyén hagyja.

Az ajánlat nem vaktában való lövöldözés volt, hiszen a Sony és a CBS már régóta 

partnerek voltak egy, a CBS és a Sony csoport által létrehozott tokiói joint venturc-bcn, 

amelyet 1967-ben alapítottak lemezek és zenei szalagok gyártására és értékesítésére. A 

megállapodást a Sony és a CBS akkori elnökei, Morila és Palcy személyesen tárgyalták 
meg, és a szerződést YctnikoíT szövcgcztc. A két vállalat vezetősége, az első emberektől 
lefelé, tisztelettel és meleg baráti érzéssel viseltetett egymás iránt.

72MBO=Managcmcnt Buy-out
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De nem a régi idők voltak azok, ami miatt a Sony érdeklődést mutatott az ajánlat iránt. 

A tokiói vegyes vállalat rendkívül sikeres volt: 1987-ben 63 milliárd jenes árbevétel mellett 

12,5 milliárd jen adózás előtti nyereséget produkált. Emellett, mint a többi japán vállalat 

esetében is, a cég értékét tovább növelték a cég birtokában lévő ingatlanok. A céget alapító 

partner vezetésében bekövetkezendő bárminemű változás alapvetően befolyásolhatta a 

vegyes vállalat jövőjét. A Sony egyszer már átélt egy ilyen ijedelmet, amikor Tisch 

elnökségre kerülésekor Ted Tumer neve is felmerült, mint potenciális jelölté.

Ennél is nagyobb jelentősége volt azonban annak, hogy a CBS Records vezetésében 

bekövetkezendő változás megkérdőjelezheti a Sony jövőbeni növekedésének egyik tehetséges 

útját, nevezetesen a digitális audió magnetofon (DAT) sikerét. Hasonlóan a korábbi 

Bctamax videó lejátszókhoz, a DAT igazi magas minőségű tömegpiaci felvevő technológiát 

jelentett, de, kereskedelmi sikere - a Bctamaxhoz hasonlóan - attól függött, hogy 

rendelkezésre állnak-c a kompatibilis zenei kazetták. A Bctamax megbukott, mert a Sony 

nem volt képes elérni azt, hogy a videofilmeket ennek a technológiának megfelelő 

szalagokon hozzák forgalomba. Hasonló sors várt a DAT-ra is, ha a zenei jogok 

tulajdonosait nem lehet arra késztetni, hogy DAT-kompatibilis termékeket gyártsanak.

Ez semmiképpen sem a hardwarcnak lenne köszönhető, hiszen a DAT rendkívül magas 

minőségű felvételt tesz lehetővé, ami az otthoni felvételek számának megnövekedéséhez, 

következésképpen a lemezeladás csökkenéséhez vezethet. Érthető módon maga a CBS 

Records is - a Sony-val fennálló jó kapcsolatai ellenére is - vonakodott támogatni a DAT 

technológiát zenckönyvtára felvételekor. Ha ugyanis a könyvtárát ebben a formában vette 

volna fel, akkor ez olyan eszköznek bizonyult volna, amely kizárólag a DAT technológiát 

támogatja és ezzel tulajdonképpen a hardware előállítójának hasznát növelte volna. Ilyen 

fejlemények mellett egyértelmű volt a Sony érdekeltsége abban, hogy tulajdonába vegyen és 

ellenőrizzen lemezvállalatokat, különösen a CBS Recors-ot.

így nem véletlen, hogy a Sony gyorsan és pozitívan reagált a CBS Records ajánlatára. 

20 percen belül elfogadta az ügylet alapfeltételeit. A CBS igazgatóságán belüli 

véleményeltérések azonban lefékezték az ügyet, de a mozgás beindult. A Sony a nagyobb 

ellenőrzés reményében azt javasolta, hogy terjesszék ki a vegyes vállalat hatáskörét a CBS 

Records egészére. Később, amikor Tisch újból a direkt eladást javasolta, a Sony elfogadott 

egy magasabb, 2 milliárd dolláros árat. Körülbelül ugyanekkor a CBS igazgatósága -
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adóokok miatt - a CBS Records jelentősebb tőkeemelésén és ennek a tőzsdén való 

értékesítésén gondolkodott. 1987 októberében a tőzsde összeomlása véget vetett a 

tőkeemelési elképzeléseknek; ezzel már az ajánlat szebbnek tűnt, mint valaha. Az ügyletet 2 

milliárd dolláros áron megkötötték.

Mintegy két év múlva a Sony ismét azzal keltett feltűnést, hogy egy újabb amerikai 

kulturális szentséget vásárolt meg, a Columbia Picturc-t, 3,45 milliárd dollárért. Hasonlóan 

a CBS Records akvizíciójához, a Columbia ügyletet szintén stratégiai szempontok 

motiválták. Ismét a szórakoztató softwarek irányába (a Columbia könyvtára 2.700 filmet és 

23.000 televíziós műsort tartalmaz) megvalósuló vertikális integrációról van szó, amely 

összekapcsolható a Sony videó hardvvare-jével (8 milliméteres video felvevők és lézer 

diszkek). A Sony irányítói hittek abban, hogy' többet tudhatnak meg az otthoni szórakoztató 

elektronika jövőjéről, ha első kézből kapnak információkat a software-ek iránti keresletről. 

Hosszabb távon további szinergia-hatást reméltek az audio és a videó technológia 

egybeolvadásától.

A CBS Records ügylettel ellentétben, a Columbia ügyletet nem előzte meg az eladó és 

vevő közötti üzleti együttműködés hosszú története. Nem véletlen ezért az, hogy a 

tárgyalások a Columbia fő tulajdonosaival (a részvények 54 %-át a Coca-Cola és a 

Columbia menedzsmentje tartotta kézben) egészen másképpen folytak, mint az előző 

esetben. Annak ellenére, hogy hírek terjedtek el más vevők érdeklődéséről is, a Sony több 

mint egy évig alkudozott az áron, mielőtt az ügyletet megkötötték volna 1989 

szeptemberében. Jóllehet, a 28 %-os prémium, amit a Sony fizetett a Columbiáért jelentős, 

de messze alatta marad annak a 60 %-os felárnak, amit az eredeti ajánlaton felül a CBS-nck 

fizetett a lemezvállalat megvásárlásáért, és alatta marad annak az 50-60 %-os felárnak is. 

amit más japán cégek fizettek amerikai vállalatok - mint például a Rcichhold Chemicals, a 

Fircstonc Tire & Rubber vagy a Gould, Inc megvásárlásáért.

Forrós: Átvétel W.Carl Kcstcr: " Japanese Takeovers - The Global Contcst for Corporate 

Control" c. könyvéből (Harvard Business School Press, Boston, 1991, 118-123. old.).
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V. A nemzetközi piacokra való kilépés 
szükségessége és indítékai

A nemzetközi piacokra való kilépés (a külkereskedelem) 
szükségessége nemzetgazdasági és vállalati szinten is vizsgálható. Jelen 
fejezetben először a nemzetgazdasági megfontolásokkal, azt követően a 
nemzetközi kereskedelem elméleteivel, majd pedig a vállalati indítékokkal, 
motivációkkal foglalkozunk

1. Nemzetgazdasági megfontolások

Az mindenki számára nyilvánvaló, hogy a világgazdaság jelenlegi 
fejlődési szakaszában egy ország sem függetlenítheti magát a nemzetközi 
piacoktól. A világgazdasági tendenciák, folyamatok ignorálása, a nemzetközi 
munkamegosztástól való elzárkózás kérlelhetetlenül gazdasági lemaradáshoz 
vezet. Különösen így van ez a Magyarországhoz hasonló, kisebb országok 

esetében
Éppen ezért a legtöbb ország gazdasági kormányzata arra törekszik, 

hogy mind belső gazdasági környezetében, mind pedig nemzetközi 
kapcsolataiban olyan feltételeket teremtsen, amelyek a vállalatokat a
külpiacokra való kilépésre, a nemzetközi munkamegosztásba való mind 
intenzívebb bekapcsolódásra ösztönzik.

Magyarországon ez a helyzet a '80-as és a '90-es évek fordulójától 
kezdődően lényeges változáson ment keresztül. Korábban - a
gazdaságpolitikának a nemzetköziesedésre vonatkozó hangzatos jelszavai 

ellenére is - a magyar gazdaságot viszonylagos zártság és regionális 
elzárkózottság jellemezte. Annak ellenére igaz ez a megállapítás, hogy tudjuk 73

73 A Magyarország külgazdasági kapcsolatait jellemző statisztikákat lásd a fejezet 
mellékletében!
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azt: a külkereskedelem mutatói (export/GDP, egy főre jutó külkereskedelmi 
forgalom, stb) viszonylag magasak voltak és több közgazdász a nyitottság 
túlzott mértékéről vitatkozott. A vállalatok számára azonban a külső piac 
mint "szükséges rossz" jelent meg, és a külpiacokra való kilépés sokkal inkább 
a gazdasági kormányzat részéről - a mindenkori devizahelyzet függvényeként 
jelentkező változó erősségű - "külső kényszerítésként", semmint természetes, 
"belső késztetésként" jelent meg. A külkereskedelem szabályozásbeli és 
institucionális feltételei is ennek megfelelően alakultak.

1990-től kezdődően alapvetően változott a helyzet. Az új 
külkereskedelmi rezsim, a liberalizálás, a forint várható konvertibilitása 
megteremtik azokat a szükséges feltételeket, amelyek között a vállalatok "go 
international" döntése természetes körülmények között, tényleges gazdasági 
érdekeik alapján születhet meg.

Az ország gazdasági érdeke az, hogy minél nagyobb számú vállalat 

jusson el a külpiacra való kilépés gondolatáig. Ez persze nem azt jelenti, hogy 
minden vállalat külpiaci marketinget fog folytatni.

Mindig is lesznek olyan vállalatok, amelyek csak a belső piacon 
tevékenykednek. Azok azonban, amelyek a kilépést választják, kemény, 
nemzetközi versenyhelyzetben kell, hogy helyt álljanak. A természetes 
feltételek ugyanis egyúttal azt is jelentik, hogy az állam "védernyő szerepe" 
kisebb lesz. Nagyon fontos tehát, hogy a világpiacra kilépő vállalatok a 
korszerű marketing eszköztárával felfegyverkezve induljanak a nemzetközi 

piac színterére.

2. A nemzetközi kereskedelmet kiváltó okok és az azt 
magyarázó elméletek

Már utaltunk rá, hogy a nemzetközi kereskedelem a második 

világháborút követően jellemzően gyorsabban növekedett, mint az ipát' 
termelés. A kereskedelmet kiváltó okokat magyarázva az elméletek egyik



A nemzetközi piacokra való kilépés szükségessége és indítékai 143

csoportja a költségkülönbségekre, a másik csoport pedig a keresleti 
különbségekre koncentrál.

2.1. A komparatív előnyök elmélete

A nemzetközi kereskedelem klasszikus elmélete az országokban 
fellelhető termelési előnyökre apellál. Az előnyök lehetnek abszolútak és 
relatívak (komparatívek). Az abszolút előny két ország és két termék 
viszonylatában azt jelenti, hogy a A ország Z terméket olcsóbban tudja 
előállítani, mint B ország. B ország ugyanakkor X  termék előállításakor élvez 
abszolút előnyöket A országgal szemben. Mindkét ország számára előnyös, 
ha annak a terméknek az előállítására szakosodik, amelyikben előnyt élvez és 
szükségletét a másik termékből import útján elégíti ki.

A komparatív előnyök elmélete1*, amelyet először Adam Smith 
munkáira alapozva David Ricardo fejtett ki a tizenkilencedik század elején, az 
abszolút előnyökön túllép és a viszonylagos előnyökre helyezi a hangsúlyt. Az 
elmélet szerint az országnak akkor is haszna származik a nemzetközi cseréből, 
ha abszolút előnyökkel nem rendelkezvén, azokra a termékekre 
specializálódik, amelyekben relatíve legnagyobb az előnye. A példát folytatva 
tételezzük fel az alábbi helyzetet:

Termelési költségek Hazai
cserearány

Z termék X  termék
A ország 5 $ 20$ 1:4
B ország 10$ 30$ 1:3

A komparatív előnyök elmélete szerint A ország akkor jár jól, ha Z 
termékre szakosodik és X termékből szükségletét a B országból származó 
importtal fedezi. B ország egyáltalán nem élvez abszolút előnyöket, mégis jól 
jár a nemzetközi cserében, ha X termék gyártására szakosodik (mert ebben

'^Nemzetközi és hazai példák sorozatán keresztül mutatja be az elméletet Török 
Adám:"Komparatív előnyök" című könyvében (KJK, 1986.)
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komparatív előnyökkel rendelkezik), és ezt az A országból származó Z 
termékre cseréli.

2.2. Tényezoelméletek

A komparatív előnyök modernebb alkalmazást nyernek abban az 
elméletben, amely a rendelkezésre álló termelési tényezők (föld, munkaerő és 
tőke) különbségével magyarázza a nemzetközi kereskedelmet. Az elmélet 
szerint azok a tényezők, amelyek bőségesen állnak rendelkezésre, jellemzően 
olcsóbbak. Következésképpen az országok akkor járnak jól, ha azon termékek 
gyártására és exportjára szakosodnak, amelyek előállításához bőségesen 
állnak rendelkezésre a szükséges termelési tényezők és azon termékeket 
importálják, amelyhez szükséges tényezők viszonylag szükebben állnak 
rendelkezésre. (Heckscher-Ohlin teorémd)

2.3. A nemzetközi kereskedelem termék-életciklus elmélete

A komparatív előnyök elméletének további finomítása az, amikor a 
kereskedelmet magyarázó tényezők közé bevonják a technológiát is. Ehhez 
kapcsolódóan született meg az un. termék életciklus elmélet, amelyet 
R.Vernon fejtett ki.75

Az elmélet szerint a terméket először egy-egy fejlett országban fejlesztik 
ki és vezetik be (lásd ábránkon!). A termékfejlesztési szakasz intenzív 
kommunikációt igényel a termelő, a beszállítók és a fogyasztók között * 
kedvező tehát, ha ez otthon, a hazai piacon zajlik. Az első szakaszban - 
amikor már az export is beindulhat - magas a fajlagos nyereség, 
következésképpen a költség-vonatkozások nem igazán fontosak. Az érettség 
szakaszában a termelési technológia már rutinszerűvé válik, tehát más 
országokba is átadható illetve más országok által is lemásolható. 
Versenytársak lépnek be a piacra, veszélyeztetve a cég pozícióit. Az eddig* 75

75./ R. Vernon: "International Investment and International Trade in the Product Cycle" 
Quarterly Journal of Economics, May 1966.
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export következtében a külföldi kereslet olyan mértékben megnő, hogy az már 
mennyiségileg is alátámasztja a termelés külföldre - ebben a fázisban

18. ábra: A termék-életciklus a nemzetközi kereskedelemben (Vernon)
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még más fejlett országba - történő kihelyezésének gondolatát. A következő 
szakaszban ("standardizált" termék) a termelés már az alacsonyabb 
költségszintű, kevésbé fejlett országokba tevődik át. Ebben a szakaszban a 
költségvonatkozások válnak döntővé. A terméket természetesen innen is 
exportálhatják, akár vissza, a hazai országba is. Az elmélet nagyon jól írta le 
egy sor termék termelésének és nemzetközi kereskedelmének alakulását 
(televízió, cipő, stb.)

2.4. Egyéb elméletek

Az economies of scale elvére alapozott elmélet szerint a komparatív 
előnyök a méretgazdaságosságon alapulnak. Ott, ahol a méretgazdaságosság 
jelentős, feltételezhetően a legnagyobb termelők érik el a legalacsonyabb 
egységköltségeket, ők rendelkeznek tehát e termékekben komparatív 
előnyökkel.

A nemzetközi kereskedelem indítóokainak csak a költség (input) oldalra 
való helyezése nem magyarázza meg azonban azt - a mindennapok során 
nyilvánvalóan észlelhető - tényt, hogy egy-egy ország ugyanabban a 
termékben egyidejűleg mint exportőr is és mint importőr is jelen van. 
(Iparágon belüli kereskedelem - intraindustrial trade) Ennek magyarázatául 
vonták be az elméletbe a fogyasztói preferenciák és a termékdifferenciálás 
fogalmát. Még ha a hazai termelők összességében ki is tudnák elégíteni a hazai 
fogyasztást, mindig vannak olyan fogyasztók, akik előnyben részesítik az 
import-termékeket, azok más fizikai jellemzői, vagy imázs-tényezői miatt 
(termék-differenciák). A hazai termelők is exportálnak, hogy kielégítsék a 
külföldi piac egyes szegmenseit és mindennek eredményeképpen külföldi 
versennyel kell szembenézniök otthon is.

3. A nemzetközi kereskedelemben realizálható előnyök

A nemzetközi kereskedelemben nyerhető nemzetgazdasági előnyök - ez 
előzőkben elmodottak alapján - tehát kétfélék: egyrészt hatékonysági
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előnyökéi jelentenek a relatíve olcsóbb import révén, másrészt pedig 
differenciáltabb és magasabb szintű szükséglet-kielégítési tesznek lehetővé.

A nemzetközi kereskedelemben realizálható előnyök nagysága 
nemzetgazdasági szinten két tényezőtől függ:
• az ország cserearányaitól (terms of trade) és
• a külkereskedelem volumenétől.

A cserearány az ország exportjának a külpiacokon megnyilvánuló 
vásárlóerejét fejezi ki; mérése az exportárindexnek az importárindexhez való 
viszonyításával történik. (Ha a terms of trade növekszik, akkor ez azt jelenti, 
hogy egységnyi exportért többet lehet vásárolni, következésképpen az ország 
gazdagsága nő.) A cserearány és az optimális külkereskedelmi volumen 
szorosan összefügg. Ha az adott cserearányhoz tartozó optimális 
külkereskedelmi volument az ország nem használja ki, akkor potenciális 
haszontól esik el. Más oldalról viszont az is igaz, hogy ha a volument 
különböző támogatások eredményeképpen az optimális mérték fölé tolják, 

akkor ez cserearány- és hatékonyságromlásban jelenik meg.

4. Vállalati megfontolások

A makroszintű megfontolások után vizsgáljuk meg azokat a lehetséges 
indítékokat, amelyek a vállalatokat a külpiacra való kilépésre, illetve a külpiaci 
marketing egy adott fokozatából a másikba való átlépésre késztethetik! Az 
indítékok származhatnak kividről, a hazai és a világpiaci környezetből és a 
vállalaton belülről.

4.1. Környezeti (külső) tényezők

Az első kérdés az lehet, hogy milyen külső tényezők késztetik a 

vállalatokat arra, hogy exportáljanak. A válasz nyilvánvalóan kétoldalú lehet:
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a hazai piac relatív beszűkülése (mind mennyiségében, mind minőségében) 
és/vagy a külső piacok kedvezőbb lehetőségei

Az állami gazdaságpolitika a vállalatok ezirányú döntését a hazai és 
külföldi piacok attraktivitásának növelésével, illetve csökkentésével 
motiválhatja. Különböző ösztönzőkkel növelheti az exportpiacok 
attraktivitását, azaz az exportérdekeltséget (árfolyam, támogatás, visszatérítés, 
kedvező hitelpolitika), de közvetve ugyanezt a célt szolgálja a hazai piac 
attraktivitásának a csökkentése keresletszűkítéssel vagy a piac nyitottabbá 
tételével (importliberalizálás, vámcsökkentés stb.). Ez utóbbi esetben ugyanis a 
hazai piacon megnövekedő konkurencia természetszerűen a külpiacok felé 
fogja tolni a hazai term előket.^

A másik fontos döntés - az exportmarketingből a nemzetközi-illetve a 
multinacionális marketingbe való átmenet (ahol már a külföldi termelés illetve 
a külföldi befektetés is jellemzővé válik) - lehetséges külső indítékai a 
következők:

76. / Egy osztrák vizsgálat az export okait az alábbi sorrendben állapította meg:
1. Az üzemi kapacitások igy hosszabb távon jobban kihasználhatók;
2. A belső piacon nagyobb növekedésre nem lehet számítani;
3. Az export utján megszerezhető pénzügyi lehetőségek hozzájámlhatnak a termelő- 
berendezések modernizálásához;
4. Az export növeli a vállalat hazai imázsát;
5. Előnyt ad hazai versenytársakkal szemben;
7. Az export utján devizához lehet jutni;
8. Külföldön nagyobb nyereséghányadot lehet elérni;
9. Magasabb árakat lehet külföldön elérni;
10. A hazai piacra szállító külföldi konkurenciával így már a saját országában meg lehet 
ütközni;
1 l.A termékeket a hazai piacon nehéz eladni;
12. így külföldi know-how-hoz lehet hozzájutni;
13. Külföldön kisebb a verseny, mint a hazai piacon.

Részletesen lásd:. Kulhavy: Internationales Marketing c. művében!

77. / Fordított eset, általános exportvisszafogás, a külső piacok attraktivitásának tudatos 
csökkentése ritkábban fordul elő. Japán példája említhető: a hatalmas külkereskedelmi 
aktívum miatt japán exportjának visszafogására kényszerül a '80-as évek második felétől. A 
gazdaságpolitika ezt a belső piac minden eszközzel történő bővítésével, a belső piac 
attraktivitásának növelésével kívánta megoldani.
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(a) A piac elérhetősége', ha a piac export útján nem elérhető (mert pl. 
importkorlátozás van érvényben) akkor dönthet úgy a termelő, hogy 
különböző termelést is magában foglaló műveletekkel (licenceladás, 
termelővállalat létesítése a célpiacon, stb.) lép be a p iacra.^
(b) A nyersanyagok közelsége. Bizonyos - nehezen vagy drágán szállítható - 
természeti kincsek esetében gazdaságossági érvek szólhatnak amellett, hogy a 
feldolgozó kapacitásokat a kitermelés közelébe telepítsék (pl. kőolaj
feldolgozás, stb.).
(c) A külföldi termelés alacsonyabb költségei. Ez önmagában is, de pl. a 
nyersanyagok olcsóbb hozzáférhetőségével kombinálva is különösen kedvező 
versenyelőnyöket jelenthet az aktív fél számára.79
(d) A fogadó országok által nyiijtott preferenciák. Azok az országok, amelyek 
a külföldi tőke beáramlására ráutaltak, különböző adókedvezményekkel és 
egyéb preferenciákkal próbálják vonzóvá tenni a külföldről érkező 
befektetéseket.
(e) A versenytársak megelőzése. Egy-egy attraktív piacra több multinacionális 
vállalat is be kíván lépni. Ilyen esetben nyilvánvaló előnyöket élvez az, amelyik 
elsőként teszi meg ezt a lépést.
(f) Az árfolyamok jelentős fluktuációja (változása) is motiválhat külföldi 
termeltetést.

4.2. Vállalaton belüli indítékok és motivációk

A külpiacra való kilépéshez azonban nem elegendő az, hogy csak 
kívülről érkezzen ösztönzés. A külpiaci lehetőségek kihasználása feltételezi azt 
is, hogy a vállalat 78 79

78. / Jellemző példa lehet erre a japán autógyártás és export. A Közös Piac egyes országai 
(saját termelőik védelmében) korlátozzák a japán autók behozatalát. A japán termelők ezért 
üzemeket telepítenek a közös piaci országokba (Lásd pl. a Nissan angliai termelése!)

79. / Itt kell megjegyezni azt az indítékot is, amikor a termelés környezetszennyező jellege 
miatt fejlett országokban már nem telepíthetők: ebben az esetben azok a fejlődő országok 
jöhetnek számításba, amelyeknél a környzctvédclmi követelmények nem olyan szigorúak.
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• rendelkezik a szükséges erőforrásokkal és
• bizonyos mértékű, a nemzetközi szintéren is hasznosítható verseny 

előnnyel, illetve
• menedzsmentjében megvan a kimozduláshoz szükséges erő és motiváció.

Az erőforrások lehetnek fizikaiak (pl. többletkapacitás), szellemiek 
(valamilyen speciális szaktudás) és pénzügyi jellegűek. Versenyelőnnyel 
rendelkezhet a vállalat a következő területeken:
• a termelés területén (technológia, olcsó vagy éppen szakképzett 

munkaerő, kedvező beszerzési források, méretgazdaságosság, stb.),
• a marketing területén (a termék hasznossága, kedvező árak, kedvező 

szállítási lehetőségek, jó hírnév, stb.),
• pénzügyi területen (hitelekhez való hozzáférés lehetősége, stb.),
• az emberi erőforrások területén (kutatók, fejlesztők, külkereskedők, 

nyelvet beszélők, stb.)
• egyéb területen (pl. szabadalommal való rendelkezés, hatósági 

kapcsolatok, stb.)
Az erőforrások és a potenciális versenyelőnyök csak akkor használhatók 

ki, ha a cég menedzsmentje érdekelt a külső piacokra való kilépésben és annak 
elkötelezett hívévé válik. Ellenkező esetben az export megmarad a 
véletlenszerűség szintjén. A tapasztalat azt mutatja, hogy vannak olyan 
tényezők, amelyek kedvezően hatnak a menedzsment külpiaci motivációira. 
Ezek:
• vállalati (üzleti) célok megléte és ezen belül is a növekedési orientáció, 

dominanciája
• a vállalat termékstruktúrája (minél kevésbé szolgáltatás-igényes 

termékekből tevődik össze, annál nagyobb lehet az érdekeltség és 
motiváció a külpiacokra való kilépés irányában),

• a vállalat mérete (a kisebb cégek kevésbé hiszik el magukról, hogy 
versenyelőnnyel icndelkcznek),

• belföldi tapasztalatok,
• a cég földrajzi elhelyezkedése, stb.
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Bradley80 szerint a menedzsmentnek három jellemzője hat leginkább a 
cég külpiacokkal kapcsolatos magatartására: a vezetői aspirációk, a vállalat 
nemzetköziesedéssel kapcsolatos elkötelezettsége és a menedzsmentnek a 
nemzetköziesedéssel kapcsolatos várakozásai. A vállalati erőforrásokkal való 
kölcsönhatásukban ezek a jellemzők fogják meghatározni a cég nemzetközi 

Marketing magatartását.
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Melléklet: Magyarország külgazdasági kapcsolatai számokban

1. A külkereskedelmi forgalom értéke 1981-1992 között (folyó áron, millió $)

Év Behozatal Kivitel | Egyenleg
1981 8715 8281 -433
1982 8166 8178 11
1983 7618 7889 271
1984 7324 7838 513
1985 7846 8267 420
1986 9263 8849 -413
1987 9447 9198 -249
1988 9115 9699 583
1989 8819 9605 786
1990 8646 9587 940
1991 11382 10186 -1195
1992 11066 10705 639
1993 12530 8907 -3623

Forrás: 1981-1991 Magyar Statisztikai Évkönyv, 1993 (196.old)
1992-1993 MNB havi jelentés, 1994/3

2. A kivitel és a behozatal szerkezete árufőcsoportok szerint (százalékban, forintalapon)

Kivitel:
Megnevezés 1990 1991 1992 1993_
Energiahordozók, villamos energia 2,4 1,8 2,7 3,3
Anyagok, félkésztermékek, alkatrészek 37,9 38,0 35,1 36.2
Gépek, beruházási javak 20,1 12,6 12,0 13,9
Fogyasztási iparcikkek 16,5 22,6 26,3 25,2
Élelmiszeripari anyagok, élőállatok. 23,1 25,0 23.9 21.4
élelmiszerek
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0_

Behozatal:
Megnevezés 1990 1991 1992 1993
Energiahordozók, villamos energia 13,8 15,1 14,7 12,6
Anyagok, félkésztermékek, alkatrészek 46,3 37,2 36,7 33,4
Gépek, beruházási javak 17,8 20,3 20,4 26,9
Fogyasztási iparcikkek 14,6 21,6 22,3 21,2
Élelmiszeripari anyagok, élőállatok, élelmiszerek 7,5 5,8 5.9 5j9.
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

Forrás: Jelentések az alagútból. Pénzügykutató Rt, 1994, 140-142 old.

Os
\V

*»
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3. A kivitel és a behozatal értékének megoszlása országcsoportok szerint (%)

Országcsoport Kivitel Behozatal
Év 1992 1993 1992 1993

EK 49.8 46,5 42,8 40,2
EFTA 14,7 13,8 20,6 17,4
Fejlett országok összesen 71,3 67,7 69,8 65,2
Fejlődő országok 5,3 5,4 6,4 7,6
Volt szocialista országok* 23,3 26,3 25,2 29,6

.Egyéb 0.1 0.6 0,8 0,8

.Összesen 100.0 100.0 100.0 100.0

* A volt Szovjetunió államadóssága törlesztéseként beérkezett 713,4 millió dollár értékű 
haditechnikai termékkel együtt 
Forrás: MNB Havi jelentés 1994/3

4. A folyó fizetési mérleg alakulása (1992.1993, millió dollár)

.Megnevezés 1992 1993
Kereskedelmi mérleg -50 -3247

Árudeviza export 10028 8094
Árudeviza import 10077 11340

Szolgáltatások és jövedelmek -487 -936
Szállítás és biztosítás -117 -106
Szolgáltatások 102 -104
Idegenforgalom 590 442

Bevétel 1231 1181
Kiadás 640 739

Működötöké befektetés jövedelmei -44 -56
Tőkebefektetések jövedelmei -1215 -1130

Bevétel 419 456
Kiadás 1635 1586

Kormányzati fizetések 78 -17
Munkából és vagyonból származó jövedelmek 9 -6
Egyéb folyó fizetések 110 38

Viszonzatlan átutalások 859 732
-Folyó fizetési mérleg 323 -3455

forrás: MNB Havi jelentés 1994/3
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5. Az alapmérleg alakulása (1992. 1993, millió dollár)

Megnevezés 1992 1993
Folyó fizetési mérleg 323 -3455
Közép- és hosszúlejáratú tőkemozgások mérlege 430 5632

Követelések -146 237
Nyújtott hitelek törlesztése 256 356
Hitelnyújtás -402 -119

Tartozások -895 3066
Hitelfelvétel 2203 6388
Hiteltörlesztés -3089 -3322

Működőtöké befektetések Magyarországon 1471 2339
Működőtőke befektetések külföldön n.a. - 1 1

Alapmérleg 753 2177

6 . Magyarország adósságszolgálati mutatói (1991-1993, millió dollár)
---

Megnevezés 1991 1992 192Í-
Bruttó külföldi adósság 22658 21438 2450
Nemzetközi tartalékok 4017 4380 6V°
Egyéb követelések 4086 4006 2 8'
Nettó külföldi adósság 14555 13052 14S
Bruttóadósság/GDP**(%) 72,5 60,4 , 36
Teljes adósságszolgálat/X* * *(%) 41,3 43.9 5 «
Teljes adósságszolgálat/XGS+(%) 32.9 33,0 3A
Teljes adósságszolgálat/XGSI++(%) 32,0 31,9 3 ».

7 ,
Importfedezeti mutató (hónap) 5.3 5.2
** Előzetes adat
X***= árudeviza export
XGS+= árudeviza- és szolgáltatásexport
XGSI++= árudeviza export, szolgáltatásexport és jövedelem-bevétel 

Forrás: MNB Havi jelentés 1994/3

6 . Időszaki átlagos devizaárfolyamok (középárfolyam forintban)

Időszak US dollár Német márka Japán jen
1988 50,42 28,74 0,39
1989 59,10 31,47 0,43
1990 63,20 39,14 0,44
1991 74,81 45,18 0,56
1992 79,00 50,60 0,62
1993 92,04 55,63 0,83

1994 március 103.04 60.95 0.98

Forrás: MNB Havi jelentés 1994/3
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VI. Marketing stratégia és marketing
program

A vállalat piaci sikerének kulcsa a marketing program helyes 
megválasztása; más szavakkal fogalmazva: a marketing eszközrendszer (a 
marketing mix) koordinált tervezése és hatékony végrehajtása. A marketing 
mixnek a nemzetközi marketingben is az általános marketinggel megegyező 
rendeltetése és eszközei vannak. A marketing mix magában foglalja:

• a vállalat által kínált termékek és a kínálat (termékszerkezet, termék-mix) 
tervezését és menedzselését, az ehhez szükséges eszközöket,

• az árakat (árstratégia, árvetés),

• az értékesítési csatornát (amelyen keresztül a termékek eljuthatnak a 
végső fogyasztóhoz illetve felhasználóhoz), és

• a piacbefolyásolási eszközöket (reklám, PR,vásárlásösztönzés, személyes 
eladás).

A négy marketing mix-változót - a terméket, az árat, az értékesítési 
csatornát és piacbefolyásolást - a vállalattól függő eszközöknek tekintjük, 
amelynek a célja az, hogy a vállalat érdekeinek megfelelően befolyásolja, 
alakítsa a vevők reagálását. A hazai- és a külpiaci marketing mix közötti 
különbség abban van, hogy a külpiacon a hazaitól eltérő (és több külföldi 
piacon egymástól is eltérő), valamint a vállalat számára külső adottságként 
jelentkező feltételek között és azokhoz igazítva kell a marketing eszközök 
optimális kombinációját(it) kialakítani és megvalósítani.

Ez, az elméletileg egyszerű állítás, a gyakorlatban nagyon komoly 
gondot jelenthet: ahány piac annyiféle marketing mix, és ezek differenciált 
Menedzselése. A gyakorlati problémák az elméletre is hatottak és megindult a 
vita arról, hogy vajon minden piacon valóban eltérő marketinget kell-e
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alkalmazni, vagy pedig e tevékenység részben vagy egészében 
standardizálható-e.

1. A nemzeti piacok globalizálódása

Aki több országban járt már, tapasztalhatta, hogy a különböző 
országok piacai kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól (más áruk, más 
üzletek, más reklámok, más vásárlási szokások stb). Azt is észrevehette, hogy 
ezek a különbségek kisebbek a hasonló fejlettségű és egymáshoz közel fekvő 
vagy hasonló kultúrájú országok között (például Nyugat-Európa országai 
között vagy Eszak-Amerikában az Egyesült Államok és Kanada között), és 
nagyobbak az egymástól távol fekvő országok (Nyugat-Európa - Észak- 
Amerika, vagy Eszak-Amerika - Japán) és a nagy fejlettségbeli különbségű 
országok között (Pl. az egymáshoz földrajzilag közeli Kína és Japán között.)

A világjáró utazó azonban azt is tapasztalhatta, hogy csaknem minden 
országban található az áaiknak és szolgáltatásoknak egy olyan - kisebb- 
nagyobb - köre, amely csaknem azonos (Volkswagen gépkocsi, Coca Cola, 
Marlboro, Hilton szálloda, a Visa hitelkártya elfogadása, vagy a magyar áruk 
közül a Pick szalámi, a Tokaji bor vagy a Herendi porcelán).

Ha utazónk elég öreg ahhoz, hogy ezeket a piacokat időben is össze 
tudja hasonlítani, akkor nyilvánvalóan arra a megállapításra jut, hogy ezen - 
globalizált - kínálat az idő folyamán egyre bővült. Az azonos- és azonosan 
kínált - áruk köre egy sor szórakoztató elektronikai cikkel, élelmiszerrel, 
azonos márkájú sportszerekkel, ruházati cikkekkel, azonos tartalmú 
szolgáltatásokkal, éttermi láncokkal, ugyanazon filmek és televízió show-k 
kínálatával, stb. bővült.

Mindebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a nemzeti piacok 
egyre inkább hasonlóvá válnak egymáshoz, unifikálóűnak. E tendencia 
mögött az áruknak és szolgáltatásoknak, valamint az embereknek és az 
információknak is egyre intenzívebb országok közötti áramlása húzódik meg- 
A növekvő turizmus, a telekommunikáció nemzetközivé válása (műholdas



Marketing stratégia cs marketing program 157

műsorszórás), kiegészülve az áruk és szolgáltatások egyre szabadabb, 
korlátozásoktól mentesebb áramlásával, azt eredményezi, hogy nemcsak a 
termékeknél, hanem a marketing mix másik három eleménél is egységesedési 
tendenciák figyelhetők meg. (Ha egy országban egy adott termék ára 
szignifikánsan eltér a más országbeli árától, akkor ez azonnal az árak 
kiegyenlítése irányába ható árumozgást indukál. De hasonló a helyzet a 
disztribúcióban is és a reklám területén is.)

A uniftkálódás folyamatának intenzitását a földrajzi távolság csökkenti: 
míg Nyugat Európa országaiban a piacok egységesedése előrehaladott, addig a 
hasonló fejlettségű Japán piaca még nagyon sok sajátos jegyet mutat.

A piacok uniftkálódásának ezt a tendenciáját a piacok globalizálódása 
fogalommal szokták jelölni. A globalizálódás irányába hat - az eddig 
elmondottakon túl - az integrációs folyamatok erősödése, elsősorban 
Európában, de a világ más részein is. Az Európai Unió létrejötte, valamint 
tervezett kibővítése már a közeljövőben azt fogja eredményezni, hogy Európa 
nagyobbik része - többé-kevésbé - mint egy egységes piac fog működni.

A piacok globalizációja két egymással interaktív kapcsolatban lévő 
jelenséget takar: a szükségletek és ennek kielégítését célzó kínálat
homogenizálódása egy oldalról és a piacokra jellemző verseny globálissá 
válása a másik oldalról. "Nem kérdéses az, hogy globális verseny tanúi 
vagyunk. Különösen igaz ez olyan ipari termékeknél, mint az acél és a 
vegyianyagok. De egyre inkább jelen van olyan fogyasztási cikkeknél is, mint 
az elektronika, autó, háztartási gépek, ruházat és még az élelmiszereknél és az 
italoknál is" - állapítja meg Sheth.81

A globalizálódási tendenciák erősödését prognosztizálva neves 
Marketing tudósok a globális marketing stratégiát tekintik a siker titkának. Ez 
Pedig azt jelenti, hogy a "vállalatnak meg kell tanulnia úgy működni, mintha a 
világ egy nagy piac lenne - figyelmen kívül kell hagyva a túlzottan finom

8l Jagdish Sheth: Global Market or Global Competition, The Journal of Consumer 
Marketing, 1986 tavasz. (9.old)
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regionális és nemzeti különbségeket" (Th. Levitt: "Companies must learn to 
operate as if the world were one large market - ignoring superficial regional 
and national diíferences."^-

12. szemelvény: Teknösbékák, egészen végig

Van egy indiai mese - legalább is nekem úgy mondták, hogy indiai - egy angolról, akinek 

valaki azt állította, hogy a világ egy állványon nyugszik, az állvány egy elefánt hátán van, 

az elefánt pedig egy teknősbéka hátán áll. Az angol azt kérdezte (talán etnográfus volt, azok 

viselkednek így), hogy min nyugszik a teknősbéka. Egy másik teknősbékán. És az a 

teknősbéka? "De, Sahib, attól kezdve teknősbékák vannak, egészen végig."...

A kulturális elemzések veszélye az, hogy a mélyekben fekvő teknősbékák kutatásában 

elveszítik a kapcsolatot egyrészt az élet kemény felszínével - azokkal a politikai, gazdasági 

és társadalmi realitásokkal, amelyek között minden ember él, másrészt azokkal a biológiai 

és fizikai szükségszerűségekkel, amelyeken ez a felszín nyugszik. Az egyetlen védekezés ez 

ellen az, hogy a kulturális elemzést alakítsuk át szociológiai esztéticizmussá, a figyelmét 

elsősorban ezekre a realitásokra és szükségszerűségekre irányítsuk.

Forrás: A HBR, 1983 May-June, idézet: C. Gccrtz, The Interpretation of Cultures, New 

York: Basic Books) _____________________________________________________

2. Stratégiák: standardizált vagy nem standardizált 
marketing program

A piacok globalizálódásának tendenciájából Levitt arra a 
következetésre jut, hogy a vállalat akkor jár el helyesen, ha "úgy dolgozik, 
mintha az egész világ (vagy annak egyes fó régiói) egy egységes entitás lenne; 
mindenhol ugyanazt árulja ugyanolyan módon." Levitt gondolatai heves vitát *

82./ Lásd: Levitt, Theodore: The Globalization of Markets, Harvard Business Review, May- 
June 1983
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váltottak ki a marketing szakirodalomban. Annak illusztrálására, hogy a 
globális marketingnek nem mindenki a híve, egy igazán neves tudós 
véleményét idézzük:

Michael E. Porter'. "Az első kérdés az, igaza van-e Ted Levittnek? 
Igaza van abban, amit a cikkben valójában mondott, nevezetesen abban, hogy 
a szükségletek homogenizálódása irányában történt változás indult be 
világméretekben. Már 20-30 éve ez a tendencia. A második kérdés az, hogy 
jelenti-e ez azt, hogy a nemzetközi marketing standardizálódik? 
Természetesen nem."83

A kérdés a valóságban persze nem ennyire "fekete-fehér", mert minden 
marketing mix-nek lehetnek standardizált és nem standardizált (differenciált) 
részei, elemei .

Philip Kotier: " Nyilvánvalóan vannak olyan körülmények is, amelyek 
között a multinacionális cég profitálhat a termék és a marketing mix 
standardizálásával, és olyan körülmények is, amelyek között ez a stratégia 
ártana a vállalatnak."84

Több kutatást folytattak már annak felderítésére, hogy a marketing mix 
különböző területei mennyire standardizálhatok. Az USA-ban és Nyugat- 
Európában folytatott vizsgálatok hasonló eredményeket mutatnak: leginkább 
standardizáltnak a termékpolitika, ezen belül is a márkanevek, a csomagolás 
és a terméktulajdonságok tűnnek. A legkevésbé standardizálhatónak az 
árpolitika és a piacbefolyásolás egyes elemei (mint például a 
reklámhordozók kiválasztása és az eladásösztönzés) látszanak.

A külpiacra kilépő vállalatnak döntenie kell, hogy termékét és az azt 
alátámasztó marketing programot a különböző piacok szerint differenciálja-e, 
vagy pedig azonos marketing mixet alkalmaz mindenhol. Mindkét stratégiai

M. Porter: The Strategie Rolc of International Marketing, The Journal of Consumer 
Marketing, Vol3.No.2, 17.old.
84 P. Kotier: Global Standardization - Courting Dangcr, The Journal of Consumer 
Marketing, Vol3.No.2 (13. old)
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iránynak vannak előnyei és hátrányai. A döntést természetesen több tényező is 
befolyásolhatja. Kotier hivatkozott cikkében, három szélesen értelmezett 

tényezőt különböztet meg:

• az első az, hogy a különböző országokban a vevők mennyire igénylik a 
speciális terméktulajdonságokat,

• a második, hogy mennyire eltérőek ezek a vevők vásárlóerejüket és 
vásárlási szokásaikat illetően és

• a harmadik pedig az, hogy a környezet (helyi jogi-gazdasági szabályozás, 
klíma, versenyhelyzet, stb) milyen mértékben különböző.

Fentiek függvényében rajzolható fel az ún. "customization index", azaz a 
célországnak a bázisországhoz viszonyított különbözőségének indexe. (Lásd a 

következő ábrán!)

19. ábra: A "customization index"

Amikor a vállalat felmérte a célpiacoknak a hazai piactól való eltérését, 

akkor tud választani a marketing programok két szélső értéke, a tisztán 
standardizált (globális) program, illetve a teljes mértékben differenciált 
(lokális) program között (Lásd a következő ábrán!). Az ábra arról is 
tájékoztat, hogy a marketing mix egyes elemei eltérő mértékben lehetnek 

"globálisak" vagy "lokálisak". A gyakorlatban a legvalószínűbb, az egy olya11 
vegyes stratégia, amelyben a marketing egyes elemeit azonos formába11
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alkalmazza mindenütt, más elemeit pedig a helyi követelmények szerint 
módosítja.

Talán Yoram Wind85 tanácsát kell megfogadni, aki a kővetkezőket 
mondja: " A ’think globally, act locally - gondolkodj világméretekben, 
cselekedj helyileg' stratégiát követve: (a) használjuk ki annak az előnyeit, amit 
Ted Levitt javasolt, azaz távolodjunk el a hazai gondolkodásmódtól, (b) 
kerüljük el a nem megfelelő globális standardizálás csapdáit, és (c) olyan 
marketing orientált stratégiát alkalmazzunk, amelyik a világ különböző piacain 
a helyi feltételek megismerésére épít."

20. ábra: Stratégia lehetőségek a nemzetközi marketingben

A piacok különbségét figyelembevevő, illetve azt ignoráló marketing 
gyakorlatot a szakirodalom a következő csoportosítással szokta jellemezni:

* Etnocentrikus marketing: a vállalat a hazai piacon alkalmazott marketing 
tevékenységét folytatja külföldi piacain is. Ez a magatartás azokra a

5̂ •Yoram Wind: The Myth of Globalization, The Journal of Consumer Marketing, vol.3,
No.2. 26.old.
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vállalatokra jellemző, amelyeknél a külkereskedelem nem játszik 
meghatározó szerepet.

• Policentrikus marketing: a nemzetközi- vagy multinacionális marketinget 
folytató vállalatokra jellemző magatartás. Azt jelenti, hogy a vállalat piaci 
részlegei (lerakatai, irodái, leányvállalatai) messzemenő önállóságot 
kapnak a marketing tevékenység alakításában és azt nagymértékben a 
fogadó országok követelményéhez igazítják.

• Geocentrikus marketing: a vállalat az egész világot egy egységes piacként 
értékeli, döntéseit az országhatárok figyelembevétele nélkül hozza meg. A 
globális szemléletmódhoz a geocentrikus marketing kapcsolható. 86,87

3. Stratégiai variációk

Ha a marketing programon belül elkülönítjük a terméket magát, mint a 
marketing központi elemét és a termék értékesítését alátámasztó marketing 
eszközrendszert (elsősorban a piacbefolyásolást), akkor az alábbi stratégiai 
változatok különböztethetők meg.88

Első stratégia: azonos termék - azonos piacbefolyásolás (angol
terminológiával: product-promotional extension, azaz a termék és a 
piacbefolyásolás kiterjesztése - értsd: új piacokra). A stratégia előnyeiről a 
termelésben és a marketingben jelentkező szériagazdaságosságból fakadnak- 
Jellemző példái ennek az ismert nemzetközi márkák (Coca Cola, stb.) A

86./ Itt jegyzendő meg, hogy egyes szerzők, mint pl. Kulhavy az itt felsorolt három 
marketing magatartás mellett egy negyediket is említ: a rcgioccntrikus marketinget.

87Egy, a világ első húsz nagyvállalata közé tartozó multinacionális cég, az Unilever 
gyakorlatának rövid leírását lásd a fejezet mellékletében!

88 Az itt felsorolt öt stratégiai lehetőség W. Kccgan munkássága alapján terjedt el 3 
marketing szakirodalomban. Kccgan gondolatait előszóra "Multinational Product Flanning1 
Strategie Alternatives" című cikkében fejtette ki (Journal of Marketing, January 1969). M3S 
szerzők a rendszert tovább finomítva több lehetőséget is felsorolnak: Lcroy például ^  
termékstratégiát sorol fel (G.Lcroy: "Multinational Product Stratcgy: A Typology f°r 
Analyzis of Worldwidc Product Innovation and Diffusion" Pracgcr, 1976)
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piacok globalizálódását elörebecslő kutatók szerint a jövőben ez a stratégia 
fogja uralni a nemzetközi piacokat. Annak ellenére, hogy a stratégia - 
látszólag könnyű alkalmazhatósága miatt - rendkívül vonzónak tűnik, 
veszélyeket is rejt magában. Több vállalat sikertelen példája igazolja, hogy ez 
a stratégia ma még csak korlátozottan érvényesíthető89.

Második stratégia: azonos tennék - adaptált piacbefolyásolás (product 
extension - promotional adaptation). A második stratégiát alkalmazó vállalat is 
minden változtatás nélkül vezeti be a terméket a külföldi piacokra. Az ottani 
eltérő szokásoknak megfelelően azonban más és más piacbefolyásolási 
eszközrendszerrel támogatja annak piaci sikerét (pl. más reklámüzenetet 
alkalmaz). Ez a stratégia előnyöket kínál a termelés gazdaságossága oldaláról, 
a többletköltségek viszont az eltérő marketing programok kialakításában 
jelentkeznek. Magyarországi példaként - a Pepsi-Cola és a Coca Cola 
stratégiájával szemben, amelyek azonos reklámokat alkalmaznak 
Magyarországon is - a Minolta céget lehet felhozni: világszerte ismert és 
azonos termékeit Magyarországon sajátos reklámkampány kidolgozásával 

vezette be.

Harmadik stratégia: termék adaptálás - azonos piacbefolyásolás (Product 
adaptation - promotional extension). Ez a stratégia akkor javasolható, ha a 
vállalatnak nemzetközileg is elfogadott és ismert piacbefolyásolási programja 
van, ennek alkalmazása előnyöket jelent, de magát a terméket a sajátos piaci 
viszonyokhoz kell igazítania. Példa lehet erre az Esso (az Exxon cég), amely a 
Magyarországi üzemanyagtöltő állomásainak bevezetéséhez is a jól ismert 
hgris jelképet választotta, de termékét és szolgáltatásait nyilvánvalóan a helyi 
'gényekhez igazította.

^egyedik stratégia: kétoldalú adaptáció (dual adaption). Ez a stratégia a 
standardizált marketing-politika ellentéte: differenciált marketing program,

Lásd pl. Magyarországon látható, nemet cs olasz háziasszonyoknak szóló 
Mosóporrcklámokat- amikről mindenki tudja, hogy nemet és olasz háziasszonyoknak 
Mszültek.
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amely a terméket is és a terméket kísérő marketing eszközrendszert is a külső 
piacok feltételei szerint módosítja.

Ötödik stratégia: új termékek kifejlesztése (product invention). A

legkockázatosabb stratégia: a vállalat a külső piacok igényei szerint új 
terméket fejleszt ki és ezt az új terméket új piacbefolyásolási program 
keretében dobja piacra.

A lehetséges öt stratégiai variáns közötti választást az alábbi tényezők 
elemzése segítheti elő:

• maga a termék, jellemzői, funkciói és a szükséglet elemzése, amelynek 
kielégítésére a termék hivatott;

• a célpiac jellemzői, a fogyasztói preferenciák, vásárlási szokások, 
vásárlóerő;

• a termékadaptáció és a marketing adaptáció becsülhető többleköltségei.

Az első két kérdéskört vizsgálva, megállapítható, hogy a termékek 

különböző köreire más és más stratégia javasolható. Heribert Meffert 
megkísérelte az egyes gazdasági ágakat aszerint csoportosítani, hogy külpiaci 
értékesítésük során inkább a globális megközelítés vagy inkább a differenciált 
stratégia jelent nagyobb előnyöket. Az ő eredményeit mutatja be a következő 
ábra.
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21. ábra: Néhány kiválasztott termékcsoport jellemző stratégiája

A globális 

stratégia előnyei

Az is nyilvánvaló azonban, hogy az ugyanabba az agazatba tartózó 
vállalatok sem mindig azonos stratégiát alkalmaznak. Sőt egy vállalaton belül 
is eltérő stratégiák alkalmazhatók a különböző funkciók ellátásakor. Ezt 

mutatja be a következő két ábra.
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22. ábra: Néhány kiválasztott autógyár stratégiája

23. ábra:Egyes funkcionális területek stratégiája egy autógyáron belül

A globális, illetve a differenciált megközelítést (vagy 
kombinációját) ábrázolva látható, hogy az ábra négy kockája valójában négV
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stratégiai variánst jelent, ami a korábbi fogalmakkal is azonosítható: a hazai 
marketingen alapuló (etnocentrikus) (1), a többpiacos (multinacionális, vagy 
policentrikus (2), a globális (3) és a vegyes (4) stratégia. A vállalat jellemző 
stratégiai magatartása eltérő feltételeket támaszt a belső szervezette] 
kapcsolatban is. Az alacsony globalizáltsági és differenciáltsági fokon dolgozó 
vállalatnak megfelelő lehet egy exportrészleg, a piaconként differenciált 
megközelítés a marketing szervezet relációs (piaci) struktúráját követeli meg. 
A globális stratégiánál a különbségek értelemszerűen nem piaconként, hanem 
termékenként jelentkeznek.. Az ilyen vállalat marketing szervezete akkor 
lehet hatékony, ha az a termék-menedzser struktúra szerint szerveződik. 
Mind két megközelítést alkalmazó vállalatoknál a hibrid (mátrix) szervezetek 
terjedtek el, amelyekben a termékenkénti és a piaconkénti tagozódás is jelen 
van. (Lásd a következő ábrán!)

2-t. ábra: A jellem ző stratégia és a vállalati szervezet összefüggései
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Melléklet: UNILEVER 

Étvágyterjesztő

Reggelihez Rama margarin és Lipton tea, fogmosáshoz Signal, ebedre Iglo 

mélyhűtött készétel, desszertként Vienetta vagy Magnum jégkrém, mosáshoz Omo. 

kézmosáshoz Lux szappan parfümként Obsession, dezodorként Rexona, bőrápoláshoz Pond' 

s krém - az Unilever által megálmodott család minden bizonnyal ezeket a termékeket 

használja, hiszen mindegyik a brit-holland élelmiszer-ipari és háztartás-vegyipari 

konglomerátumtól származik.

A ma már a világ húsz legnagyobb cége közé tartozó óriásvállalat alapjait akkor 

rakták le, amikor 1930-ban egyesült a holland Margarine Unie és a brit Lever Brothers. Az 

Unilever azóta sajátos ikerrendszerként építkezett: a cégnek két székhelye van, egy 

Rotterdamban és egy Londonban, s a részvények felét Unilever NV néven elsősorban 

Amszterdamban, a másik felét pedig Unilever PLC néven Londonban jegyzik. Az Unilever 

élén holland és brit társelnökök állnak, jelenleg Floris A. Maljcrs, illetve Michael Perry. 

Maga a vállalat azonban egységes irányítás mellett nőtte ki globális céggé magát.

Történetének hat évtizede alatt az Unilever "darwini" fcjlődésmodcllt követett, 

vállalati szerkezetébe a hasznos profdokat beépítette, a leszakadókat onnan eltávolította - 

állapította meg a Harvard Business Rcvicw-ban megjelent cikkében a holland társelnök. A 

mélyhűtött termékek iránti keresletet kihasználva, és az ilyen kényes termékek ellátási 

hálózatának kiépítését az elsők közölt elvégezve az Unilever például a hatvanas évek 

közepére a világ legnagyobb jégkrém-gyártó cégévé vált, s ezt a pozícióját mindmáig 

megőrizte.

Az Unilever egészét legutóbb 1984-ben szervezték át. amióta a jelenleg világszerte 

283 ezer embert foglalkoztató konglomerátum tevékenysége négy területre osztódik: 

élelmiszerek, mosó- és tisztítószerek, kozmetikai termékek és speciális finomvegyipnri 

anyagok. A tavalyi közel 44 milliárd dolláros forgalom mintegy 60 százalékát még mindig 

az európai eladások jelentették, a maradék Észak-Amerikában, illetve a világ többi részén ■ 

elsősorban Latin-Amerikában és Ázsiában - talált gazdára. Az. alaptevékenységből tavaly
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nettó 2,286 milliárd dolláros nyereség származott, ám a valós teljesítményt az Unilevcrnél 

elég bonyolult mérni, elsősorban éppen az európai eladások miatt, amelyek elszámolását a 

tavalyi valutaválság megnehezíti. Holland forintban számolva például a nettó nyereség 5,2 

százalékkal, a leértékelődő fontban pedig 12 százalékkal emelkedett. Az árfolyammozgások 

hatásától megtisztítva az Unilever véleménye szerint nettó profitjuk tavaly 9 százalékkal 

gyarapodott.

A brit-holland konglomerátum 1992-es éves jelentésben két régiót jelöltek meg, 

ahol jelentős erőfeszítéseket tettek jelenlétük kiépítése, illetve bővítése érdekében. Az 

Unilevert összeolvadásával létrehozó holland, illetve brit cég már az 1890-cs évektől jelen 

van Indiában és Indonéziában, a közös vállalat pedig 1932 óta Thaifoldön, ám az egész 

ázsiai piac még mindig csak mintegy 11 százalékot jelent az összforgalomban. Japánban az 

Unilever mind legnagyobb amerikai vetélytársa, a Procter & Gamble, mind pedig a 

szigetországi vállalatok mögött le van maradva, Kínában azonban jobbak a brit-holland cég 

esélyei. A sanghaji régióban az Unilever részvételével létrehozott vegyes vállalatok már 

gyártják a Lux szappant és sampont, a Comfort öblítőt, sütőolajakat és a Pond's 

készítményeit. A közelmúltban ugyanitt az Unilever 70 százalékos részesedésével 

Mosószcrgyár építésére hoztak létre vegyes vállalatot, májusban pedig egy pekingi 

jégkrémgyár alapításáról írtak alá szerződést a kínai féllel.

A kelet-európai változások után az. Unilever ebben a régióban is igyekezett 

Megvetni a lábát, illetve fölújítani a második világháború előtti kapcsolatokat. A 

Márkanevei ismertségét megteremtő import után itt is termelő-beruházásokba fogott: 

Lengyelországban 1991-ben megvásárolta a bydgoszczi Pollcna mosószergyár 80 

százalékát, 1992-ben az SZPT margaringyárat, az idén pedig a gdanski Roma 

Jégkrémgyárat. Az áttörést a tavalyi év jelentette, amikor a lengyelországi SZPT mellett két 

•Magyarországi és egy csehországi beruházást is végrehajtott az Unilever. Az elmúlt kétévi 

Lefektetéseinek értéke mintegy 200 millió dollár, a visegrádi országokban alkalmazottak 

S2áma pedig 3750 fölé emelkedett. A vállalati jelentésben közép-európaiként besorolt 

v,segrádi hármakon - január 1-jc óta négyeken - kívül a brit-holland konglomerátum a többi 

kelet-európai országban egyenlőre csak termékexport révén van jelen, jóllehet 

Szcntpétcrvárott már szerződést kötöttek kozmetikai készítmények gyártásáról.
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AZ UNILEVER MAGYARORSZÁGON

A brit-holland konglomerátum az 1948-as államosításig Rákospalotán saját gyárat 

működtetett, azt követően azonban csak 1991-ben settenkedett vissza, amikor a Nyugat- 

Európában nagy sikert aratott Rama margarin gyártásáról licenc-mcgállapodást kötött a 

Növényolajipari és Mosószergyártó Vállalattal (Nömov). Tíz éve a Compackkal állapodott 

meg a Lipton-teafélék importjáról és csomagolásáról, majd 1991-ben a Veszprém Megyei 

Tejipari Vállalattal (VMTV) kötött értékesítési megállapodást Eskimo jégkrémeirc.

Az Unilever Magyarország Kft. 1991. augusztusában kezdett működni, alig 15 

emberrel. 1992. januárjában megvásárolták a VMTV jégkrémüzemét. Egy hónapra rá 

kötötte eddigi legnagyobb magyarországi üzletét: a rotterdami székhelyű holland Unilever- 

fél a privatizációs rendszert megnyerő Ferruzi-lcányvállakattól, a Ccrcollól megvásárolta a 

Nömov margarin-, szappan- és lakossági mosószergyártó tevékenységének 80 %-át. A 20 

százalékos Cercol-tulajdonnal létrehozott Unilever Élelmiszer- és Mosószergyártó Rt. 

birtokába került a rákospalotai, a kőbányai és a nyírbátori üzem. (A Nömovból a Cercol 100 

százalékos tulajdonában maradt a növényolaj-sajtolás és az iparimosószer-gyártás.) Az 

Unilever Magyarország Kfl-nck a vállalatfelvásárlás és tevékenységbővítés következtében 

jelenleg már 1750 alkalmazottja van, akik közül 600 új, elsősorban a marketing és az 

elosztás területére fölvett ember.

1991 augusztusa óta az Unilever - saját adatai szerint - a vállalatfelvásárlásokkal 

együtt 9 milliárd forintot fektetett be Magyarországon, és - folytatva az előző évek 

tevékenységét - hatékony jégkrémárusító hálózatot hozott létre: mintegy 10 ezer hűtőpultot 

állított föl a tagboltokban. A június 3-án átadott veszprémi jégkrémgyár már erre a 

hálózatra épít, s a magyarországi Eskimo-választék négyötöde itt készül, óránként 5 ezer 

literes ütemben. (A magyarországi jégkrémpiac felépítésére az Unilever eddig 30 millió 

dollárt költött.) Az Unilever rövid időn belül szeretné elérni az évi 15 milliárd forintos 

forgalmat. Erre már csak azért is lehetőséget látnak, mert a magyarok évi fejenkénti 3 

literes jégkrémfogyasztása csak a fele a nyugat-európainak, mosóporból az ottani 24 

kilogrammal szemben csak 14-ct használnak, a 4 kilogrammos margarin fogyasztás pedig 

nemcsak a 14 kilogrammos holland, hanem a 6,5 kilogrammos osztrák és a 7,5-es német 

"teljesítménytől" is elmarad.
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Keleti stratégia

Az Unilcvcrnek nincs előítélete a márkanevekkel kapcsolatban, ugyanúgy használja 

saját, nemzetközileg ismert márkaneveit, mint azokat, amelyeket az általa fölvásárolt 

cégektől vett át - jelentette ki a HVG-nek adott interjújában Morris Tabaksblat, a brit- 

holland konglomerátum alelnöke, aki a cég új veszprémi jégkrémgyárának ünnepélyes 

megnyitása alkalmából tartózkodott Magyarországon.

HVG: A veszprémi jégkrémgyár építése, illetve a Veszprém Megyei Tejipari Vállalat 

felvásárlása a Balaton közelsége miatt logisztikaiig kiváló lépésnek számít. Ez egy 

stratégia része?

Morris Tabaksblat: Ez valóban optimális megoldásnak tekinthető. A hely kiválasztásánál 

azonban sokkal fontosabb az elosztóhálózat kiépítése, az üzletek pontos és gyors 

ellátása. A hálózatépítés Magyarországon is megelőzte a helyi gyártás felfuttatását.

HVG: 1992-ben az Unilever Magyarországon. Csehszlovákiában és Lengyelországban is 

jelentős befektetéseket hajtott végrc.Lchet-e ezt az áttörést évének minősíteni?

M.T: Az 1990-cs közép-kclet-curópai változásokat nem láttuk előre, így üzleti terveinkben 

sem szerepelt az ezen országok piacainak megnyílására való reagálás, de utána 

előforrásaink és szakembereink egy részét azonnal ide csoportosítottuk. A piacépítés 

először lassabban ment, majd felgyorsult, végül mostanra szerintem mindhárom 

országban jobb eredményt értünk cl, mint amilyenre kezdetekben számítottunk.

HVG: Az Unilever hat évtized alatt olyan globális céggé nőtte ki magát, amely kilencven 

országban több mint 500 vállalatot mondhat a magáénak. Hogyan lehet egyáltalán 

egy ekkora cégmonstrumot működtetni?

M.T.: A szervezet elég bonyolult, s központi eleme a decentralizáció. Az Unilcvert a 

"Gondolkodj globálisan és cselekedj helyben!" jelszó jegyében építettük fel. A 

központban az, egyes termékcsoportok terén követett stratégiát dolgozzuk ki, célokat 

tűztünk ki a régiók, országcsoportok vagy országok számára, s elsőrendű feladatunk 

a szükséges erőforrások - pénz, munkaerő és technológia - biztosítása. 

Természetszerűleg, a költséges, hosszabb távra szóló alapkutatást is a központ végzi, 

míg a termékfejlesztésben az egyes vállalatok is fontos szerepet játszanak.
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HVG: Japánban nem ugyanazt és ugyanúgy eszik, mint Észak-Amerikában, Kínában és 

Európában is eltérőek az étkezési szokások.

M.T: A háztartási szerek, a kozmetikai cikkek és a mosószerek esetében az ízlések nem 

térnek cl lényegesen egymástól, így itt a marketingmunkának van elsődleges szerepe. 

A forgalmunk mintegy felét adó élelmiszerek esetében azonban már jelentkezik az 

ízléskülönbségck problémája. Az élelmiszereket két csoportra oszthatjuk: az egyik - 

ide tartozik például a jégkrém, a tea, a káv é, az üdítőital - az univerzálisaké, amelyek 

nem igazán számítanak alapvetőnek, így itt elegendő lehet az apró ízesítés 

változtatás; a másik az úgynevezett alapvető élelmiszerek csoportja, ahol a 

feldolgozás módja eltérő lehet, ezért itt nagy szerepe van a helyi szokások, ízlések 

ismeretének. Az első fázisban ezért a nem alapvető termékek piaci meghonosításával 

kezdjük, bevezetjük márkaneveinket, majd a második szakaszban helyi termékeket 

építünk be kínálatunkba.

HVG: Az 1992-cs éves jelentés szerint Japánban még mindig veszteséggel működik az 

Unilever.

M.T. Rendkívül nehéz eltalálni a japánok ízlését. Azt hiszem, egyetlen külföldi vállalatnak 

sem sikerült élelmiszerrel igazán megvetnie a lábát a japán piacon. Mi elsősorban 

jégkrémmel és a Lipton teával vagyunk jelen. Fagyasztott termékeinket egyenlőre 

egzotikusnak tekintik, az alapvető élelmiszerekben pedig sajnos még nem sikerült 

áttörést elérnünk.

HVG: Hány márkaneve van az. Unilcvcrnck?

M.T.: Pontosan nem tudjuk csak becsléseink vannak, hogy a számuk 4 és 10 ezer között 

lehet. Természetesen minden országban van egy listánk az ott használt 

márkanevekről, ezeket azonban nem használjuk mindig, s megesik, hogy ugyanazt a 

terméket eltérő márkanév alatt forgalmazzuk az egyes országokban. 

Jégkrémcsaládunkat például Magyarországon és Ausztriában Eskimónak, Nagy* 

Britanniában Wall's-nak. Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban. 

Olaszországban. Görögországban és Törökországban Algidának hívják, miközben az 

egyes "családtagok" ugyanazok.
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HVG: A régiónkban befektető külföldi cégek kapcsán nem egyszer lehet hallani a 

fölvásárolt márkanevek megszüntetéséről. Milyen az Unilever "márkanév

politikája"?

M.T.: A már említett univerzális termékekkel együtt a márkanév is bejárja a világot. Ennek 

az az előnye, hogy mindenki tudja, mit várhat ezektől a termékektől. A helyi 

márkanevek profilunkba illesztése pedig a fogyasztók szokásainak, s a 

márkahűségnek a megőrzését szolgálja. Magyarországon például megújítottuk a 

Rama margarin imázsát, s az idén új kampánnyal indítottuk újra a Flóraszeptet és a 

Biopont. Nincsenek előítéleteink a márkanevekkel kapcsolatban.

Forrás: HVG, 1993 június 12.
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VII. Termékpolitika a nemzetközi 
marketingben

A nemzetközi marketingben - hasonlóan a hazai marketinghez - a termék 
mindig központi eleme a marketing stratégiának. A terméket a külpiaci 
marketingben is tágan értelmezzük: a fogalomba tartozónak értjük mindazt 
(fizikai termék, szolgáltatás, stb.), ami a nemzetközi csere tárgya lehet.

A termékpolitikát általában három nagy részre szokták bontani:

• a termékek- és a termékszerkezet tervezése, azaz annak eldöntése, hogy a 
cég milyen termékekkel (kínálattal) jelenik meg a piacon és azt miképpen 
változtatja,

• a termékfejlesztés, amely az előző fázisban született döntések kivitelezését 

jelenti és

• végrehajtás, azaz a termékek menedzselése a piacon.

1. A termékek- és a termékszerkezet tervezése a 
nemzetközi marketingben

A gyakorlat azt mutatja, hogy a külső piacokra újonnan kilépő vállalatok 
általában ugyanazt a terméket értékesítik külföldön is, mint a hazai piacon. 
Éppen ezért a nemzetközi marketingben a termékpolitika kiinduló-pontja az a 
termék illetve választék, amit a vállalat a hazai piacon értékesít. Ritka eset, 

hogy egy vállalat a külső piacra újonnan kifejlesztett termékekkel lép be.

Ha igaz az, hogy a nemzetközi termékpolitika kiindulópontja a hazai 
termék illetve termékszerkezet, akkor az is egyértelmű, hogy a külpiacra 
irányuló értékesítés termékösszetevőinek meghatározásakor alapvetően két 
kérdésre kell válaszolni:



Termékpolitika a nemzetközi marketingben 175

• a  v á lla la t  meglévő termékei közül melyek és milyen mértékben felelnek 
meg a nemzetközi piacok igényeinek, é s

• h a  változtatások szükségesek, mik legyenek azok.

A  f o r g a lo m b a  k e r ü lő  t e r m é k e k e t  a  s ta n d a r d iz á lt s á g  ( e g y s é g e s í t e t t s é g )  f o k a  

sz e r in t  a z  a lá b b i c s o p o r t o k b a  le h e t  s o r o ln i:

GLOBÁLIS TERMÉK

N e v e z h e t n é n k  m é g  u n iv e r z á l is ,  v a g y  v i lá g t e r m é k n e k  is . J e l le m z ő j e ,  h o g y  

u g y a n o ly a n  f iz ik a i m e g j e le n é s b e n  é r té k e s í t ik  m in d e n  o r s z á g b a n . ( A  c ím k é z é s  

t e r m é s z e t e s e n  v á l t o z h a t . )

m ó d o s ít o t t  (a d a p t á l t )  t e r m é k

A  te r m é k  a  m a g a  f iz ik a i m iv o ltá b a n  a la p v e t ő e n  u g y a n a z ,  d e  a  h e ly i  s z o k á s o k  

( k ö v e t e lm é n y e k )  m ia tt  b i z o n y o s  tu la jd o n s á g a it  m e g v á l t o z t a t t á k  (a d a p tá ltá k ) .

AZ ADOTT ORSZÁG PIACÁRA TERVEZETT TERMÉK

É t e r m é k e t  a la p v e t ő e n  a z  a d o t t  o r s z á g  p ia c á r a  t e r v e z t é k ,  e b b e n  a  f iz ik a i  

M e g je le n é s i  fo r m á já b a n  c s a k  o t t  é r t é k e s ít ik
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A döntési folyamatot a következő ábra szemlélteti: 

25. ábra: A döntés folyamata a nemzetközi termékpolitikában

, A nemzetközi terméktervezés első nagy kérdése tehát a standardizál ás ■ 
adaptálás dilemma megoldása. A gyakorlat azt mutatja, hogy míg néhány 
nagy multinacionális cég már eljutott a globális stratégia alkalmazásáig, addig 
a kis és közepes méretű vállalatok semmiképpen sem engedhetik meg 

maguknak ezt a "luxust" és a külpiacra kilépve szükségszerűen találkoznak az 

adaptáció követelményével.
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K1. A termékadaptúció

Az új piacra induló vállalat termékpolitikai alapkérdése - mint már 
említettük hogy a külső piac elfogadja-e változatlan formában a vállalat 
meglévő termékét, vagy pedig azt a helyi igényeknek megfelelően változtatni, 
adaptálni szükséges. Minden vállalat számára kedvező, ha termékét 
változatlan formában tudja értékesíteni, mert így a termelésben is, a marketing 
területein is jelentkeznek a méretgazdaságosságból származó előnyök. Az 
esetek többségében azonban már eleve nyilvánvaló, vagy pedig sikertelen 
piacbehatolási kísérlet bizonyítja, hogy a termék módosításra szorul. A 
termékadaptálást szükségessé tevő okok a következők lehetnek:

• a fogyasztók eltérő ízlés- illetve szokásvilága;

• eltérések a termék használatában, illetve a használat infrastruktúrájában,

• eltérő előírások, jogi szabályozások,

• eltérő minőségi követelmények, stb.

Ha a vállalatok nem veszik figyelembe az eltérő feltételeket, nagy 
valószínűséggel lehet számítani arra, hogy bevezetési kísérletük sikertelen 
marad.

13. szemelvény: Néhány példa a japán piacról

jgyü n k  néhány ilyen példát a szokásaiban, kultúrájában, minőségi igényeiben tényleg 

eltérő japán piacról:

Eltérő fogyasztási szokások:

A magyar konzervipar mindezideig azért nem tudott erre a piacra betörni, mert nem vette 

figyelembe a japán fogyasztóknak azt az igényét, hogy a nálunk szokásosnál sokkal kisebb 

kiszerelési egységeket vásárolnak szívesen.
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Eltérő ízlés:

Sikerült viszont a tartósított uborkakonzcrwcl megjelenni az egyik gyárnak, mert hajlandó 

volt a helyi ízlésnek megfelelően édeskés ízt adni az egyébként savanyú terméknek. A 

magyar bortermelőknek sem sikerült igazán komoly piaci részesedésre szert tenniük, mert 

nem kívánják a piac könnyebb borok iránti igényét kielégíteni.

Eltérő színigény:

A Herendi Porcelángyár sikerét követendő, a Zsolnay Porcelángyár is meg kívánt jelenni a 

piacon, de a japán piac a sárgás alapszínt nem fogadja el. A gyár viszont nem kívánja 

termékét adaptálni.

Eltérő klimatikus feltételek:

A magyar téliszalámit már évtizedek óta próbálja az exportőr bevezetni a piacra, de az 

éghajlati körülmények a nyári tárolást lehetetlenné teszik. A japán partnerek ugyan 

javasoltak egy olyan adalékanyagot, amely a hűtőszekrényben való hosszabb tárolást 

károsodás nélkül lehetővé teszi, ezt azonban a gyártó nem szívesen használja.

Eltérő minőségi követelmények:

A Tungsramnak csak úgy' sikerült a halogén izzóit a japán autóiparnak értékesítenie, hogy 

az Európában elfogadott selejtszázalékot gyakorlatilag nullára kellett csökkentenie. Ezt úgy 

tudta biztosítani, hogy a termék végmeo-ját (utólagos égetést) kihelyezte Japánba.

Eltérő előírások:

Japánba a legnevesebb autógyártók is csak úgy tudnak exportálni, ha teljesítik az ottani 

magasabb környezetvédelmi előírásokat: dupla fiistgázclégctőt szerelnek a kocsiba.

Eltérő infrastruktúra:

A "balra tarts" adaptálást igényel minden közlekedési eszköznél, a 100 Volt hálózati 

feszültség, minden elektromos gépnél, az eltérő TV-rendszer és az eltérő rádiósávok a 

telekommunikációban.
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Eltérő kultúra:

A számítógépeket és a szoftvereket, valamint az írógépeket "japánul tudóra" kell adaptálni 

az eltérő írásmód miatt._______________________________________________________________

Minden piacnál felsorolhatok, eltérések - ha talán nem is ennyire nagyok. 
A példákból is látható, hogy a termékadaptáció nagyon sok esetben nem 
vállalati elhatározás kérdése, hanem a piaci behatolás alapfeltétele.

Ennek ellenére elképzelhető olyan eset, hogy a vállalat az eltérő igények 
ellenére sem adaptálja a termékét és inkább lemond az adott piacról. (A Tokaji 
bor esetében például kifejezetten hiba lenne, ha minőségét a japán piac igényei 

szerint változtatnák.)

4 termékadaptáció formái

A termékadaptáció nem más, mint termékváltoztatás az adott piaci 
'gényeknek megfelelően. A változtatás érintheti a termék minden fontos 

tulajdonságát:

* a termék minőségét, tulajdonságait,

* funkcióját,

* formáját, formatervezését,

* színét,

* kiszerelési nagyságát,

'  méreteit,

* egyes tartozékait,

* a hozzá kapcsolódó vevőszolgálatot;

°sszefoglalva a belső, anyagi, technikai funkcionális tulajdonságait, valamint 
külső megjelenését.
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A termékadaptációnak vannak kötelező és vállalható területei: A 
termékváltoztatást kötelezővé tevő tényezők közé tartoznak:

• az állami előírások,

• az elektromosságra vonatkozó szabványok,

• a mértékegységekre vonatkozó szabványok,

• a termékekre és a termékrendszerekre vonatkozó kötelező előírások.

Az egyes országok kötelező előírásainak, szabványainak való megfelelés 
nélkülözhetetlen feltételét képezik az adott piacra való behatolásnak. A 
termékváltoztatás opcionális területei pedig azok, amelyek végrehajtása nélkül 
a piacralépés megvalósítható ugyan, legfeljebb nem lesz annyira sikeres, mind 
a helyi igényeknek jobban megfelelő termékváltozat esetében.

l~t. szemelvény: Az Ikarus Amerikába megy

Az Ikarus amerikai exportsikeréről számoltak be a múlt héten a lapok. A Miamiban működő 

Dade Country Metropolitan Transit által kiírt tender 104 darab csuklós városi autóbusz 

gyártására szólt. A megbízást az alabamai bejegyzésű American Ikarus kapta meg.

Az üzlet értékéből természetesen nem von le semmit az a tény, miszerint az autóbuszból 

csak az anyagigényes, kis hozzáadott értéket képviselő rész előállítását végzi a hazai fél, 

éppen úgy, mint a korábbi évek amerikai megrendeléseinél. Az észak-amerikai piacra 

kifejlesztett típusból az Ikarus a fényezett karosszériát gyártja. A futómű, a légkondicionáló 

berendezés amerikai. Úgyszintén USA gyártmány a 330 LE-s, Cummins dieselmotor, a 

sebességváltó pedig német.

Az Ikarus észak-amerikai szállításaira alapított North American Bus Industry (NABI) Kft- 

igazgatója, Rác András szerint 1992 októbere óta az USA-ban egyébként is előírás, hogy' a 

szövetségi alapból támogatott beruházások esetében 61 százalékos arányt kell elérnie az 

amerikai szállítási értéknek......

Forrás: "Mennyi a magyar?", Figyelő, 1994. március 3. (28. old.)
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1.2. A termékszerkezet tervezése

A vállalati termékszerkezetet az általános marketing két dimenzióban írja 
le: a termékszerkezet szélességét a kínált termékcsoportok száma, míg 
mélységét az egyes termékcsoportok hossza, azaz a termékcsoportokon belül 
kínált termékek száma határozza meg. A külpiacra kilépő vállalat 
termékpolitikájának kiinduló pontja a hazai termékszerkezet. A külső piac(ok) 
belépése a termékpolitikai vizsgálódások körébe azonban azt eredményezi, 
hogy a hazai termékszerkezet két dimenziója egy harmadikkal bővül, a piaci 
dimenzióval. (Ezt mutatja be a következő ábra.) A termékszerkezet (a kínálat) 
ilyetén "megsokszorozódása" komoly szervezési, logisztikai követelményeket 
támaszt a több piacra exportáló vállalattal szemben. 90

" A  rendcléskezelés, a programozás, a gyártás, az anyagbcszer/cs, az árumozgatás, a 
csomagolás, a címkézés, a kiszállítás feladatai a többpiacos értékesítés során ugrásszerűen 
növekszenek. A logisztikai kiadások a vállalati termelési költségeknek olykor a 20-30 %-át 
is elérhetik. A hatékony logisztikai rendszer ugyanakkor elengedhetetlen feltétele lehet a 
több piacon való értékesítésnek. Amikor a Stollwerck cég megvásárolta a magyar Quintie 
Édesipari Vállalatot, tevékenységét a logisztikai rendszer átszervezésével kezdte. Leírását 
lásd: "Egész évben Mikulás" című cikkben. Figyelő, 1993. december 9. (25.old.)
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26. úbra. A többpiacos termékszerkezet ábrázolása

A vállalat külpiacra irányuló termékpolitikájának meghatározása - a hazai 
termékszerkezettel való összefüggésben - több kérdés megválaszolását igényli:

• melyik termékcsoportot melyik piacra vezesse be,

• a bevezetésre szánt termékcsoport mely elemeivel kezdje a piaci bevezetést 
és mely elemei azok, amelyek egyáltalán nem alkalmasak az adott piacon 
való értékesítésre,

• milyen komolyabb és milyen kisebb változtatásokat igényelnek a termékek,

• szükség van-e új termékcsoportok tervezésére, stb.

A későbbiek során, a piaconkénti termékpolitika "karbantartásakor" pedig 

az adott piacra irányuló kínálat (termékszerkezet) változtatásáról kell 3 
vállalatnak döntenie. A lehetséges döntések megegyeznek a hazai piacon 
alkalmazott termékpolitikai döntésekkel:
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• a vállalat növelheti az adott piacon kínált termékcsoportok számát, azaz a 
kínálatot szelességében bővítheti;

• növelheti a termékcsoportokon belül a kínált termékek számát, az az a 
kínálatot mélységében bővítheti;

• csökkentheti a termékcsoportok számát;

• megváltoztathatja (korszerűsítheti) a kínálat egyes elemeit (termékeket 
vagy termékcsoportokat) és végül

• olyan új terméket vezethet be, amely eredeti kínálatában sem szerepelt 
eddig.

A termékszerkezet hosszabb távú tervezésekor jól használhatja a cég a 
portfolió-elemzést91 és az életciklus görbe nemzetközi összefüggéseit.

A termék életgörbének a külpiaci marketingben két vizsgálati aspektusa 
lehet: az első, - amint Vernonra hivatkozva már korábban kifejtettük- a 
termelés-kihelyezést magyarázza, egy-egy termék jellemzőinek időbeli 
változására alapozva az elméletet. Ugyanannak a jelenségnek másik aspektusa 
egyidejű vizsgálatot tételez fel (és ennyiben más, mint az általános marketing 
életciklus vizsgálata.) Itt arról van szó, hogy adott termék azonos időpontban 
az életciklus más és más szakaszában lehet a különböző országok piacain. 
Ezt mutatja be a következő ábra.

91 Leírását lásd a VI. fejezetben!
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27. ábra: Egy tennék életciklusa a különböző országok piacain

Annak vizsgálata, hogy a termék a piaci életciklus mely szakaszában van a 
célpiacon, hasznos információkat nyújthat a piacra való behatolás 
időpontjának, a behatolás módjának, a behatolás során alkalmazott marketing 
eszközöknek (termékdifferenciálás, árpolitika, piacbefolyásolás, stb.) a 
megválasztásakor.

1.3. A termékek pozicionálása illetve újrapozicionálása a nemzetközi 
piacokon

A pozicionálás nem pusztán termékpolitikai eszköz: ennek során ugyanis 
arról van szó, hogy a terméket, és annak imázsát helyezzük el a vevők 
tudatában úgy, hogy az a versenytársak kínálatával összehasonlítva 
megkülönböztethető értéket képviseljen. A tudati tényezőket pedig a termék 
fizikai tulajdonságai mellett a marketing egyéb eszközeivel is befolyásolhatjuk- 
Pozicionálási problémával találjuk magunkat szemben akkor, amikor



Termékpolitika a nemzetközi marketingben 185

• meglévő termékeinket visszük ki új piacokra,

• a piacon lévő termékünket jelentősen módosítjuk és

• módosított (új) terméket viszünk új piacokra.

2H. ábra: Pozicionálást irányok

Természetesen az a helyzet is előállhat, hogy a már hevezetett terméket kell a meglévő piacon, valamilyen oknál 

fogva újrapozicionálni.

2. Új termékek (termékfejlesztés) a nemzetközi 
marketingben

Minden igényes vállalat arra törekszik, hogy kínálatát rendre új 
termékekkel bővítse. Különösen így van ez a nemzetközi szintéren. Az új 
termékeknek több fokozatát ismeri a marketing irodalom. Lehet a termék új a 
piac szempontjából és lehet új a vállalat szempontjából. A piaci szempontból
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13 tábla: Nemzetközi szabadalom- és 

licencforgalom (1990, md. S)

(Forrás: The Economist, August 22nd, 1992)

Ország Bevételek Kiadások Egyenleg

USA 15.3 2.7 12.6

Japán 2.5 6.0 -3.5

Németo. 1.9 3.8 -1.9

Franciao. 1.4 1.9 -0.5

Anglia 2.6 2.7 -0.1

14. tábla: világ "leginnovatívabb"

vállalatai (Business Week)

1 Toshiba japán

2. Hitachi japán

3. Canon japán

4. Mitsubishi
Electric

japán

5. Eastman
Kodak

USA

6. IBM USA

7. General Motors USA

8. General
Electric

USA

9. Fuji Photo Film japán

10. Motorola USA

új termékek nagy gazdasági előnye 
az, hogy a bevezető cég egyfajta 
monopolhelyzetet élvez mindaddig, 
amíg azt a versenytársak utánozni 
nem tudják, A vállalat
szempontjából új termékek - még ha 
azok a piac szempontjából nem is 
jelentenek mindig forradalmi 
újdonságot - nagymértékben 
hozzájárulhatnak a cég piaci céljainak 
eléréséhez.

Új termékekhez a cég több úton 
juthat hozzá:

saját kutatási eredményeinek 

kifejlesztése,92

külső forrásokból vásárolt kutatási 
eredmények (szabadalmak) vásárlása 
és házon belüli kifejlesztése,

kész "új termék-projektek" vásárlása 
és

a piacra már bevezetett termékek 
megszerzése vagy licencvásárlás, 
vagy a terméket birtokló cég átvétele 
formájában,

92 A termékfejlesztés folyamatát ismertnek tételezzük fel és ezért ezzel nem foglalkozunk.
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A saját fejlesztés magas szintű K + F tevékenységet igényel. A modern 
ágazatokban (elektronika, kommunikáció, autóipar, stb.), amint az a mellékelt 
táblázatból is látható, a K+F tevékenység nagyvállalatoknál és a világ vezető 
országaiban, elsősorban az USA-ban és Japánban koncentrálódott. Egy-egy 
kisebb cégnek nem könnyű a nagyok közé bekerülni. A NIC országokbeli 
cégek sikerei azonban azt bizonyítják, hogy ez nem lehetetlen. A NIC 
országok termelői (és tulajdonképpen korábban Japán is) a fejlett termékek 
lemásolásával kezdték, majd fokozatosan, a termékek módosításán, 
korszerűsítésén át jutottak el az igazi innováció fokáig. Az innovációs 
készség és a piaci szerep összefügg: az imitációt és csak termékmódosítást 
végzők a követők a piacon, míg a korszerűsítést végzők és az innovátorok a 
piacvezetők.

29. ábra: Követők és piacvezetők

Másolás Módosítás Korszerűsítés Új termékek beve-

zetése (innováció)

Piaci követők Piacvezetők

3. A termék- és a piacralépési döntések összefüggései

A korábbi fejezetekben már vázoltuk a piacválasztás és a piaci behatolás 
lehetséges módozatait. Jelen fejezetben a termékdöntéseket taglaltuk. 
Nyilvánvaló, hogy örökérvényű recept egyik kombinációra sem adható, de az 
is valószínű, hogy bizonyos típusú piacralépési módozatokhoz bizonyos típusú 
termékstratégiák jobban illenek, mint mások. Ezt alátámasztandó, idézzük a 
szakirodalomból a következő ábrát:



188 VII. Fejezet

30. ábra: A termék-piac döntések összefüggései.

Forrás: Roberts - Bern*': Entering new Business: Selecting strategies fór success, Sloai> 

Management Review, 1985, Spring, 5-6 old.)
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4. Márkapolitika a nemzetközi marketingben

Az általános marketinghez hasonlóan a termékpolitika tárgykörébe 
sorolandó márkapolitikának a nemzetközi marketingben kiemelt szerepe van. 
A márkapolitika fogalmi köre azonos az általános marketingben 
használatoséval.

15. szemelvény: Márkapolitikái fogalmak.

Márka (brand)
olyan név, fogalom, jel, szimbólum vagy grafikai elem illetve ezek kombinációja, amely az 

eladó vagy az eladók egy csoportjának termékeit és/vagy szolgáltatásait azonosítja illetve 

azokat a versenytársakétól megkülönbözteti.

Márkanév (brand name)

A márkának verbálisán visszaadható, azaz kimondható része 

Márkajel (brand mark)
A márkának felismerhető , de verbálisán vissza nem adható része.

Védjegy (trade mark)
Az a márka, illetve a márkának az a része amely törvényes védelmet (jogi oltalmat) élvez.

A márkapolitika döntései szorosan összefüggnek a termékpolitikai 
döntésekkel. Az alkalmazandó márkapolitika szempontjából különösen fontos 
az, hogy
• a vállalat terméke milyen minőségi színvonalat jelképez;
• mennyire standardizált, illetve differenciált,
• milyen a versenyhelyzete,
• milyen piaci szegmensek kiszolgálását célozza.
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A márkapolitika lehetséges döntéseit a következő ábra foglalja össze: 

31. ábra: A külpiaci márkapolitika döntései

A külső piacon megjelenő vállalat első márkapolitikai döntése tehát az, 
hogy termékeit márkával vagy márka nélkül hozza-e forgalomba. Mindkét 

verziónak vannak előnyei és hátrányai is.
A márka nélkül forgalomba hozott termék esetében jelentkező előnyök a 

következők lehetnek:
- alacsonyabb marketing költségek,
- alacsonyabb termelési költségek,

- alacsonyabb jogi költségek,
- nagyobb rugalmasság a minőség területén.

Bizonyos áruféleségek - így elsősorban a nyersanyagok és félkésztermékek
- piaca kevésbé igényli a márka alkalmazását. A késztermékekben jelentkező 
nemzetközi verseny azonban legtöbbször kikényszeríti a márka használatát.
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A márka használatához kapcsolódó előnyük:

~ a termék azonosíthatósága,
'  az újravásárlás lehetővé tétele,
'  az egyéb marketing eszközök jobb kapcsolhatósága a termékhez,
'  árpolitikai előnyök (azaz a kereslet negatív árrugalmasságának csökkent- 
hetősége),
'jobb versenypozíciók elérése.

Hangsúlyozni kell azonban, hogy a márka előnyei csak jó és egyenletes 
minőségű termék- és hozzá kapcsolódó szolgáltatási színvonal esetén 
használhatók ki. Ellenkező esetben az előnyök visszájukra fordulhatnak. (A 
rossz minőségű termék azonosíthatósága egyben gátja lehet például az 
újravásárlásnak.)

Amennyiben a termelő vállalat a márka használata mellett dönt, választania 
hell, hogy saját márkáját vagy kereskedői (private brand, store brand) márkát 
alkalmaz-e. Az erős piaci pozícióval rendelkező kereskedelmi láncok saját 
márkanevei egyre népszerűbbek a nyugati országokban. Sok termelő számára 
a kereskedői márka használata lehet a piaci behatolás egyetlen járható útja.

A kereskedői márka előnyei:

• kisebb marketing költségek,
• nagyobb piaci részesedés elérhetősége,
• a kereskedők ellenállása így könnyebben legyőzhető.

Hátránya pedig az, hogy igy nyilvánvalóan kisebb a termelő vállalat 
marketing önállósága a piacon.

A saját (termelői) márka használata jó minőségű termék esetén - jóllehet 
nagyobb marketing költségekkel jár - nagyobb nyereséget hoz és a termelő 
Piaci jelenlétének erősödését jelentheti. A saját vagy kereskedői márka 
használata nem mindig "vagy-vagy" kérdés : a Michelin például kereskedői 
márkanevek alatt is forgalomba hozza gumiabroncsait, vagy egy másik 
nemzetközileg ismert gyártó, a Sanyo az Egyesült Államokban például 
elsősorban kereskedői márkák alatt értékesíti termékeit, másutt azonban a saját
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neve alatt. (Az USA-ban kb. 30 féle videomagnetofon kapható, de ezek 
gyártóinak száma csak 6-7.) Mihelyt azonban a termelő piaci pozíciója 
megerősödik, igyekszik a vállalatra is visszautaló saját márkát előtérbe 
helyezni. (Erre példa a japán másológép-gyártó, a Rikoh, amely először 
szintén kereskedői nevek alatt jelent meg, majd fokozatosan áttért a saját 
márka használatára.)

Saját márkanév választásakor további döntéseket kell hoznia a termelő 
vállalatnak: ha egy külső piacon értékesít, ott különböző termékeit egy 
márkanév alatt hozza-e forgalomba, vagy pedig termékenként különböző 
márkákat alkalmazzon-e. A többpiacos értékesítés esetén további eldöntendő 
kérdés az, hogy azonos márkanevet alkalmazzon-e a különböző piacokon 
(globális márka) vagy piaconként különböző márkákat állapítson-e meg.

(Ez utóbbi döntés szorosan összefügg azzal, hogy terméke mennyire globális 

illetve differenciált.)

Az egy vagy több márka használatának kérdését alapvetően az dönti el, 
hogy mennyire tud, illetve kíván a vállalat élni a piacszegmentácio 

lehetőségével.
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16. szemelvény: A H attori Seiko, ja p á n  cég  m árkapolitikája

Legismertebb óramárkája a Seiko, amelyet a közép- illetve felső-közép árszinten (100-300 

S) hoz forgalomba jobb minőségű üzletekben. Annak érdekében, hogy a magasabb 

vásárlóerővel rendelkező rétegeket is megnyerje, magasabb árszinten más márkanevet 

használ: aranyozott Lasalle (225-750 S) és karátos arany Jean Lasallc (675-35.000 $); 

ezeket már csak Európában és Észak Amerikában, ékszerüzletekben illetve a jobb áruházak 

ékszerosztályain hozza forgalomba. A Hattori Seiko jelen akar azonban lenni az 

alacsonyabb kategóriákban is, ezért Pulsar név alatt 50 S körül. Lorus néven 13 és 50$ 

között és Álba néven 10 és 20 $ között hozza forgalomba óráit, elsősorban Ázsiában.

(Megjegyzendő, hogy a különböző márkanevek nem utalnak egymásra, a vásárló nem is 

tudja, hogy azonos gyártmányról van szó).

Összefoglalva tehát: a többes márkanév-politika akkor lehet kedvező a 
vállalat számára, ha a piaci szegmensek szerint differenciált termék azonos 
márkaneve kedvezőtlenül hatna vissza a fő termék piaci megítélésére.

15. tábla: A világ legismertebb tíz globális márkája

jtangsor USA Európa Japán Összesített rangsor

1 Coca-Cola Coca-Cola Sony Coca-Cola

2 Campbell’s Sony National Sony

3 Disney Mercedes-Benz Mercedes Benz Mercedes-Benz

4 Pepsi-Cola BMW Toyota Kodak

5 Kodak Philips Takashimaya Disney

6 NBC Volkswagen Rolls Royce Nestlé

7 Black & Decker Adidas Seiko Toyota

8 Kcllogg's Kodak Matsushita McDonald's

9 McDonald's Nivea Hitachi IBM

J 0 Hcrshcv's Porsche Suntory Pepsi-Cola

Forrás: The World's Most Powerful Brands, Landor Associates, 1992
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A globális márka vagy lokális márkák problémaköre szintén fontos 
döntése a nemzetközi márkapolitikának. A globális márkáknak nyilvánvaló 
előnyei vannak a reklámköltségek területén, a jobb felismerhetőségben, a 

koncentráltabb piacpolitika folytatásában. Vannak azonban olyan tényezők is 
amelyek a globális márka helyett a helyi márka alkalmazását teszik indokolttá. 
Ilyenek például a következők:

- ha a vállalat nem tud minden piacra azonos minőségű árut szállítani,
- ha a használt márkanév az adott ország nyelvén nem jól ejthető ki, vagy 
rossz képzettársítást eredményez,
- ha egy meglévő, jól bevezetett helyi márka használata nagyobb sikert 

ígér,
- ha a globális márka helyi használatának jogi akadályai vannak.

5. Egyéb termékpolitikai eszközök

5.1. Csomagolás, címkézés

Ez az a területe a termékpolitikának, ahol - még globalizált termék esetében is 
- a helyi követelményeknek megfelelő adaptáció mindenképpen szükséges- 
Nézzük meg, melyek azok a tényezők, amelyek a változtatást szükségessé 

illetve sok esetben nélkülözhetetlenné teszik!
• A külső piacokra való szállítás - a nagyobb szállítási távolságok miatt- & 

esetek többségében a hazai csomagolásnál erősebb anyagok alkalmazását 
igényli;

• A külső piacon jellemző vásárlási szokások (napi bevásárlás vagy éppen 
heti) szükségessé tehetik a kiszerelési egységek, következésképpen 3 
csomagolási egységek méreteinek változtatását.

• Jogi előírások követelhetik meg a címkézés tartalmát. (Az áru vegY1 
összetétele, eltarthatósága, stb.)
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• Kulturális szokások módosítást tehetnek szükségessé a csomagolás 
színében, formájában, stb.

• Az ország gazdasági helyzete, életszínvonala, változtatást tehet 
szükségessé a csomagolás minőségében (olcsóbb-drágább csomagolás) is.

5.2. Használati útmutatók, jótállás, szavatosság és műszaki 
vevőszolgálat

A használati útmutatók kötelező tartozékai az áruk nagy körének. Több 
ország előírja, hogy a használati útmutatót a helyi nyelven kell mellékelni. 
Több globális terméket forgalmazó cég azt a megoldást választja, hogy még 
az egyszerűbb termékei mellé is több nyelven készült használati útmutatót 

mellékel.
Fontos versenytényezője lehet az árunak a jótállás valamint a kötelező 

garanciális javítás. Itt is két variáció alkalmazható:
• egységes feltételek mindenhol, és
• piaconként eltérő feltételek alkalmazása.

Ez utóbbi megoldást az adott piacra szállított termék eltérő minősége, a 
használat feltételeinek eltérősége vagy speciális piacpolitikai cél indokolhatja.

A műszaki áruknál fontos továbbá a szervizszolgáltatások megszervezése, 
az alkatrészellátás, a szervizszemélyzet betanítása és folyamatos 
továbbképzése. Ezek megszervezése nélkül komoly piaci sikerre nem 
számíthat a termék a piacon.
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Melléklet: A világ legerősebb márkái

A Landor Assotiatcs 1992-ben világméretű felmerést végzett "The Landor Image Power 

Survcy” név alatt a márkák területén. Míg az eredmények egy részét a fejezetben, a 16. 

táblában már közöltük, most a kiegészítő megállapítások egy részét taglaljuk.

Miért fontosak ma a márkák?

Mert az élesedő verseny és az egyre nagyobb számú reklám a vevőkre irányuló hatások 

mennyiségét nagymértékben növeli, következésképpen csökken az az idő, ami egy-egy 

márka számára rendelkezésre áll ahhoz, hogy az üzenetét közvetítse a vevőnek. Ennek 

eredményeképpen a márka átveszi annak a szerepkörnek is egy részét, amelyet 

hagyományosan a reklám, a vásárlásösztönzés és a direkt marketing játszott. Csak a tiszta és 

azonosítható imázzsel rendelkező márkák képesek arra, hogy jó kommunikátorként 

funkcionálva, komoly motiváló hatással legyenek a vevőre. Röviden, a márkáknak 

erőteljesnek kell lcnniök.

Mi teszi a márkát erőteljessé?

Az Image-Power Survcy abból az egyszerű feltételezésből indult ki, hogy a márka akkor 

erőteljes, ha ismerik és szeretik. A felmérés szerint az alábbi tényezőknek van meghatározó 

szerepe a márkák sikerében:

Minőség

A minőség képezi a márkába vetett hit alapját. Meg kell azonban jegyezni, hogy a minőség 

nem feltétlenül jelenti a Mercedes autók vagy a Rolcx órák színvonalát vagy 
pozicionáltságát. A felmérés szerint a minőséget a vevők elvárásainak folyamatos 

kielégítése biztosítja. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy olyan egyszerű, alaptermék- 

márkák, mint a Campbclfs, vagy a Black & Decker nagyon előkelő helyezést kaptak ä 

rangsorban.

Hosszú élettartam

Az első 100 márka között szereplők legtöbbje már 25-50 éve, vagy még hosszúbb ideje a 

piacon van. Azok a márkák tehát, amelyek hosszabb időn keresztül határozott imázzsal 

rendelkeznek, ismertebbek és képesek arra, hogy ismertségüket továbbvigyék. A Coca-Cola.
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a Levi's, a General Electric már olyan hosszú múlttal rendelkeznek, hogy azok szinte már az 

amerikai kultúra részévé váltak. Ilyen értékkel természetesen nem sok márka dicsekedhet.

Folyamatosság

Ha a márka nincs is a piacon 100 éve, fontos az, hogy folyamatosságot mutasson. Az üzenet 

folyamatossága sokkal fontosabb, mint a kivitelezés azonossága. A McDonald's 

tevékenysége jól példázza azt. hogy miképpen lehet az üzenet lényegét egyik kampányról a 

másikra átvinni, még akkor is, ha a kampány konkrét kivitelezése a célközönség 

különbözősége miatt eltérő is. Az üzenet folyamatossága tiszta imázst eredményez, a tiszta 

imázs pedig a márka erejéhez járul hozzá.

Média-támogatottság

A fogyasztók többsége jobban ismeri azokat a márkákat, amelyeknél arra is sokat költenek, 

hogy azok minél több helyen láthatók legyenek. A láthatóság - a média-támogatottságon túl 

is - fontos tényezője a tudatban elfoglalt helynek. A McDonald's azáltal is "látható", hogy a 

világon nagyon sok helyen található meg. Ezt segíti azután a reklám. Azon márkák 

termelői, akik kevesebb anyagi eszközzel rendelkeznek a reklámozásra, azzal növelhetik 

imázsuk erejét, hogy közvetlenebb kapcsolatot tartanak fenn a vevővel.

Hatékonyság

A széles kínálattal rendelkező cégek többféle márkastratégiát alkalmazhatnak. Azok a 

márkák, amelyeknél a márkacsalád megközelítést alkalmazzák, vagy pedig ahol az összes 

egyedi termékeket egy szupermárka alatt hozzák forgalomba, magasabb helyezést kaptak a 

rangsorban.

Termékkategória

A márka alkalmazása termékspecifikus. Egyes termékkategóriák "egyszerűen 

érdekesebbek", mint mások. A termék, vagy szolgáltatás jellege tehát nagyban segítheti, 

vagy éppen hátráltathatja a márka sikerét.



198 VII. Fejezel

Személyiség és imázs

i'Idcális esetben a márka több, mint pusztán a termék azonosítója. A felmerésben elől 

szereplő márkák tiszta imázzsal rendelkeznek, szinte megtestesítik azt a termékkategóriát, 

amelyet képviselnek.

Forrás: rövidített átvétel a " The Most Powcful Brands" című kiadványból, Landor 

Associates, 1992
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VIII. Arak a nemzetközi marketingben

1. Árpolitika a nemzetközi marketingben

A jól megválasztott ár - hasonlóan a jól megválasztott termékhez - 
alapvető jelentőséggel bír a vállalat külpiaci tevékenységének hatékonysága 
szempontjából.

A külpiacokon alkalmazott árak kialakításának alapjául 
szolgáló stratégiát, e stratégia kialakításának 
módszereit, valamint a konkrét árak 
meghatározásának elveit a marketing mix második fő 
területeként nemzetközi árpolitika néven - foglalhatjuk 
össze.

A nemzetközi árpolitika ugyanazokat a fogalmakat használja, mint 
italában az árpolitika: költségek, verseny, kereslet-kínálat és nyereség. A 
különbség mindössze annyi, hogy ezen tényezők súlya a külső piacok jellege, 
J°gi és etikai követelményei és a vállalatnak az adott piacra vonatkozó céljai 
függvényében eltérő lehet. Ugyancsak azonos az árpolitika kialakításának 

folyamata:

* Az árcélok meghatározása (nyereségcél, piaci részesedésre vonatkozó 
célok, egyéb célok);

* A kereslet piaconkénti előrebecslése, a kereslet és az ár közötti viszony 
feltérképezése (piaci struktúra, a kereslet árrugalmassága);

* A költségek elemzése (az ár költség- és nyereségstruktúrája);



• A versenytársak ármagatartásának elemzése;

• Az alkalmazandó stratégia meghatározása;

• A konkrét árak kialakításának módszerei.

Tekintettel arra, hogy az árpolitika általános elveit ismertnek tételezzük fel, 
figyelmünket ebben a fejezetben is csak a külpiaci sajátosságokra fordítjuk.

1.1. Stratégiai döntések a külpiaci árpolitikában

A nemzetközi marketing egyik alapvető kérdése - amint azt már eddig is 
érintettük - az, hogy az alkalmazott marketingeszközök piaconként mennyire 
azonosak, illetve különbözőek. Ez a kérdés az árpolitika területén annak 
eldöntését igényli a vállalattól, hogy termékeit a különböző piacokon azonos 
áron (globális árpolitika) vagy piaconként eltérő áron (differenciált árpolitika) 

hozza-e forgalomba.

A döntést alapvetően motiválhatja az, hogy a vállalat értékesítési piacai 
mennyire diverzifikáltak, és hogy ezeket a piacokat egy vagy több termelési 
bázisról szolgálja-e ki.

1.1.1. Globális árak

Azok a vállalatok, amelyek egy (általában hazai) termelési bázissá 
dolgoznak, az esetek többségében az azonos árak politikáját alkalmazzák. 
(Warren Keegan terminológiája szerint ezek a vállalatok etnocentrikus 
ármagatartást tanúsítanak.) A globális ármagatartás népszerűsége abban rejlik, 
hogy így a legegyszerűbb az árképzés. A vállalat évente írásba foglalt 
árjegyzéket bocsát ki és ennek alapján nagyon gyorsan tud árajánlatot tenni 
még a legkülönbözőbb piacokra is. Jóllehet Keegan szerint az etnocentrikus 
ármagatartást tanúsító vállalatok azonos árakat alkalmaznak minden piacukon, 
így a hazai piacon is; a valóságban azonban az figyelhető meg, hogy az
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exportárak általában alacsonyabbak a hazai áraknál. Ennek okai a következők 
lehetnek:
• annak érdekében, hogy az exportőr versenyképes legyen a célpiacon az 

ottani hazai konkurenciával szemben, alacsonyabb áraival kell 
kompenzálnia a hosszabb fuvarozás miatti és az esetleges vámok 
rárakódása miatti többletköltségeket;

• a nettó exportárakat nem terhelik a hazai értékesítés és marketing 
költségei;

• az exportárualap sok vállalatnál többlettermelés eredményeképpen jön 
létre, tehát olyan kalkuláció is indokolható, amely csak a 
többletköltségeket fedezi;

• jóllehet a nemzetközi kereskedelem szabályai az állami szubvencionálást 
tiltják, mégis nagyon sok esetben - főleg a mezőgazdasági cikkeknél - az 
állami támogatások teszik lehetővé a hazainál alacsonyabb exportárak 
alkalmazását.

A túlzottan alacsony exportárak politikájával azonban óvatosan kell bánni 
a vállalatoknak, mert a legtöbb ország árszabályozása magában foglalja a hazai 
termelők védelmében a dömpingárak elleni védekezés eszközeit is.

A 80-as évtizedben főleg a japán és a távol-keleti árukkal szemben jelentek 
meg dömpingvádak Nyugat-Európában és Észak-Amerikában. Az USA 
előírásai szerint például dömpingárnak minősül az az ár, amely alacsonyabb az 
áru "fair" értékénél. (Annak meghatározása pedig, hogy egy ár alacsonyabb-e 
a fair értéknél, úgy történik, hogy azonos paritáson összehasonlítják az USA- 
ba szállított és a gyártó hazai piacán értékesített termék árait.)

Az "egy ár" politika hátránya az, hogy rugalmatlan. Az ilyen politikát 
alkalmazó vállalatok általában a "költség + nyereség" kalkulációt alkalmazzák 
és az így kialakuló ár bizonyos piacok esetében az egyébként elérhető árnál 
alacsonyabb lesz, míg más piacok esetében túl magasnak bizonyul. (Az első 
esetben a vállalat többletnyereségtől, a második esetben többletforgalomtól 
esik el.)
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1.1.2. Differenciált árak

Rugalmasabb árpolitikai magatartást tesz lehetővé a differenciált árpolitika, 
azaz az exportáraknak piaconként eltérő meghatározása. Ez az árpolitika 
azonban olyan mértékű piacismeretet tételez fel, amellyel csak kevés cég 
rendelkezik. Ennek a feltételnek leginkább azok a multinacionális vállalatok 
felelnek meg, amelyek saját piaci és/vagy termelő szervezettel rendelkeznek a 
célpiacokon. A vállalat piaci egységei ebben az esetben önállóan dönthetnek a 
piacnak legjobban megfelelő árak alakítását illetően. (Az ilyen magatartást 
Keegan a policentrikus árpolitika fogalmával írja le).93

A differenciált árak hátránya lehet az, hogy ha az árak piaconként 
jelentősen eltérnek egymástól, akkor ez a vállalat által nem ellenőrzött 
forgalmat indíthat be az adott termékben alacsonyabb árszintű országból a 
magasabb felé.94

1.1.3. Az árak színvonala

A piaconként differenciált árpolitikát folytató vállalatnak fontos árpolitikai 
döntése az egyes piacokra való belépéskor az árszint. Ez a döntés szoros 
összefüggésben van azzal a termékpolitikai döntéssel, hogy a termékek milyen

9^./ Keegan szerint a harmadik lehetséges ármagatartás a geocentrikus árpolitika. Ez 
esetben a vállalat piaci szervezetei - ugyan egymástól függetlenül - döntenek az árak 
alakításáról, de döntéseik során figyelembe kell venniük a vállalati központ előírásait. Ez 
tehát mint "közbülső" megoldás jöhet számításba a globális és a teljesen differenciált 
árpolitika között. Lásd: Keegan: Multinational Marketing Management. Englcwood Clifis- 
NJ: Prcntice-Hall, 1974.

94./ ilyen példákkal Magyarország esetében is találkozhattunk (és találkozhatunk még ntf 
is). Az export ösztönzöttségc vagy kényszere például még 1990-ben is azt eredményezte. 
hog>r olcsóbb volt a magyar felhasználónak a péti műtrágyát Ausztriából megvásárolnál' 
mint magától a gyártó vállalattól.
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minőségi színvonalat képviselnek. Ebben a vonatkozásban gyakorlatilag 
három változat képzelhető el: magas, közepes vagy alacsony árszint.

A döntést nyilvánvalóan a vállalat és termékeinek ismertsége, minőségi 
színvonala határozhatja meg. Magas árszintet csak azok az exportőrök 
választhatnak, amelyeknél a vállalat imázsa és a termékek minőségi színvonala 
megfelel a legmagasabb kategóriába tartozó versenytársakénak.^ Közepes 
árszinttel azokra a piacokra lehet, érdemes betörni, ahol magas a 
középosztályok aránya és így ez az árpozicionálás ígéri a legnagyobb 
forgalmat. Az alacsony árszintet általában nagy mennyiség jellemzi, amivel 
éles verseny párosul. Ez azért van, mert a fejlődő országok többsége itt próbál 
a piacokra belépni. Ez a törekvés ugyanakkor feljebblépésre (upgrading-re) 
kényszeríti a többi versenytársat. Ha az upgrading nem sikerül, akkor ez a 
közepesen fejlett termelő számára a legtöbb esetben a piacról való kivonulás 
kényszerét is jelenti. A döntéshez a piaci versenystruktúrát, és annak az 
árstruktúrára való hatását kell tanulmányozni. A legtöbb termék esetében 
ugyanis az ár- és minőségi struktúra egy piramishoz hasonló képet mutat, 
amelyben az alacsony árhoz tartozik a magasabb volumen és a magasabb 

árhoz az alacsonyabb. A 70-es évek elején a Pécsi Kesztyűgyár felmérést 
végzett egyik legnagyobb piacán, Kanadában az árak és az eladható 
mennyiségek összefüggéséről. (A vizsgálat viszonylag egyszerű volt, mert 

hazai termelés nem lévén, elegendő volt az importstatisztikákat elemezni.) Az 
eredményeket a következő ábra mutatja be.

9«
./ Itt kell megjegyezni, hogy ebben a kérdésben az országintázs is fontos szerepet játszik. 

Magas minőségi imázzsal rendelkező országbeli termelő könnyebben helyezheti 
termékeinek árát a magasabb kategóriákba és csak ritkán fordulhat elő az az eset. hogy rossz 
niinőségi képzettel rendelkező ország terméke juthat ilyen pozícióba. Erről a témakörről 
niég részletesebben is szót ejtünk a piacbefolyásolással foglalkozó fejezetben.
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32. ábra: Az ár és a volumen összefüggése a kanadai kesztyűimportban

Forrás: Jancsi - Rekettye: "Piachoz alkalmazkodó külkereskedelmi stratégia a pécsi 

Kesztyűgyárban" Marketing-Piackutatás, 1974/2. szám 143. old

1.2. Az exportárak és a belföldi árak kapcsolata

Amikor az exportőr termékeinek árszínvonalát tervezi, akkor a célpiacon 
megjelenő (fogyasztói, illetve felhasználói) árak struktúrájában kívánja 
elhelyezni azokat. Ehhez azonban ismernie kell azokat az összefüggéseket, 
amelyek az exportár (a célpiacon az importár) és a végső ár között fennállnak- 
Arról van tehát szó, hogy exportőr termelői árából milyen tényezők hatására, 
milyen rárakódások eredményeképpen alakul ki a végső ár.

Ebből a szempontból két tényezőnek van jelentősége: az első, hogy 3 
célpiacon az árak állami szabályozása milyen mértékben téríti el azok
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alakulását a normális, piaci folyamatoktól, a második pedig, hogy az 
értékesítési csatornában résztvevő vállalatok milyen árrésekkel illetve 
költségekkel dolgoznak. E két tényezőnek az ismerete teszi lehetővé az 
exportőr számára azt, hogy egy megfigyelt fogyasztói, illetve felhasználói 
árból nagy biztonsággal tudjon visszakövetkeztetni a lehetséges exportárra.

A piacgazdaságokban is lehetősége van az államnak arra, hogy - a 
ritkábban előforduló direkt árszabályozáson túl - különböző adójellegű 
terhekkel az árak alakulását befolyásolja. Ezek közül az exportőr 
szempontjából a legfontosabbak a behozatali vámok.

A beviteli vámokat az importőrök fizetik az áruk értéke után, s mint 
ilyenek közvetlenül befolyásolják az importtermék árképzését. A vámok 
niellett megjelenhetnek csak az importtermékeket sújtó különböző illetékek^ 
és minden termékre azonosan érvényes adók (pl. fogyasztási adó, VAT, stb.)

Annak igazolásául, hogy az állami beavatkozás mennyire eltérítheti a 
világpiacon közel azonos áron beszerezhető termékek helyi fogyasztói árát, 
álljanak itt a következő táblázat adatai.

■̂1 Magyarországon például az engedélyköteles import után 1 % illetéket kell fizetniök az 
•niportőröknck, de árképzési tényező az is, hogy az import forintellenértékét már fizetés 
^-delekor letétbe kell helyezniük. Az igy jelentkező kamatterhek szintén befolyásolják az 
"sporttermék végső árát.
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16. tábla: Árkülönbségek az egyes országokban.

Város Középkategóriájú

gépkocsi

Ár

S

Adó

S

Szcrvizkts.

S

Amszterdam Opel Ascona 1.6 S LS 6.900 157 43

Bangkok Toyota 1600 GL 13.400 58 6

Brüsszel Renault 9 Sedan 5.500 84 24

Chicago Chervrolct Cavalier 9.200 98 63

Düsseldorf VW Golf CL 1600 5.600 75 37

Helsinki Saab 9001 17.200 0 56

Hong Kong Honda Accord 1800 13.500 471 69

Milánó Fiat Rcgata 8.300 45 48

Montreal Pontiac Sunbird 7.300 109 29

Oslo Ford Escort 1600 10.700 85 91

Párizs Renault 18 GTL 6.900 48 20

Szingapúr Honda Accord 1600 21.000 572 36

Stockholm Volvo 200 DL 8.400 94 54

Tel Aviv Ford Sierra 1600 19.600 87 35

Tokió Toyota Corona 1800 X 5.500 238 38

Zürich VW Golf CL 1600 6.100 127 68

Forrás: Prices and Earnings around the Globc, 1985 Union Bank o/Switzerland

Megjegyzés: a gépkocsiárak egy középkategóriás négyajtós standard modellre vonatkoznak 

(beleértve a fogyasztási adót is). Az adó oszlop a gépkocsi után fizetendő éves adóösszegé 

jelöli. (Ez ugyan nem ártényező, de a termék vásárlását nyilvánvalóan motiválja, csakúgy* 

mint a szerviz költségek alakulása.)

Egy tengerentúli országban megfigyelt fogyasztói árból való 

visszaszámolás menete a következő:

Külföldi kiskereskedelmi ár

Mínusz kiskereskedelmi árrés (és fuvar) =
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Külföldi nagykereskedelmi ár 

Mínusz nagykereskedelmi árrés (és fuvar ) = 

int por tőr ára 

Mínusz importőr árrése =

Bekerülési (landed) ár 

Mínusz vám és vámolási költségek =

CIF ár

Mínusz tengeri fuvarozási és biztosítási költségek = 

FOB ár

Mínusz a berakodási kikötőig való szállítás költségei = 

Az exportra csomagolt termék gyári ára.

A bonyolult számításokat kiküszöbölendő a legtöbb exportőr tapasztalati 
úton kialakított ún. állandó koefficienseket alkalmaz. így például a tokiói 
kirakatban megjelenő konzerv európai termelője 0,25-ös szorzóval tud 
visszakövetkeztetni az ehhez az árhoz igazodó saját exportárára. A szorzó 
reciproka is működik: saját árát 4-gyel szorozva tudja terméke árát - nagy 
vonalakban - elhelyezni a tokiói fogyasztói árstruktúrában.

1.3. A multinacionális' marketing egy sajátos ártípusa: a transzferár

Transzferárakról a multinacionális vállalatok egyes külföldi egységei 

közötti kereskedelem esetén beszélünk. A vállalaton belüli külkereskedelmi 

forgalom árfeltételeit a multinacionális vállalat - az általános állami szabályozás 
keretein belül - viszonylag szabadon állapítja meg. Ezek az árak így 
eltérhetnek a normális külkereskedelmi áraktól, nagy teret adva a 
niultinacionális vállalatnak arra, hogy profitját ilyen módon is növelje.
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Ha például nagy különbségek vannak az országok között a nyereségadó 
mértékében, akkor az összvállalati érdek azt kívánja meg, hogy a nyereség 
nagyobb mértékben képződjék az alacsonyabb adószintű országban. 
Következésképpen ide alacsony árakon, vagy innen magas áron fognak 
szállítani.

Vagy: ha a célpiacon magasak a vámok, de nem magas a nyereségadó, 
akkor az itt székelő piaci egységhez alacsony áron számlázzák a termékeket 

(alacsonyabb ár a vám bázisa) és a nyereség repatriálás formájában kerül 
vissza a központhoz.

Összefoglalva megállapítható, hogy a transzferárak is hozzájárulnak a 
multinacionális vállalatok nemzetközi mozgásának szabadságához és 
nyereségük kedvezőbb allokációjához.

r

1.4. Arak a speciális külkereskedelmi ügyletekben

Könyvünk terjedelme nem teszi lehetővé, hogy részletesen foglalkozzunk 

a speciális külkereskedelmi ügyletekkel, ezért csak annyit jegyzünk itt meg, 
hogy a speciális ügyletek sok esetben az általánostól eltérő árkoncepciót és 
árképzési elveket igényelnek. Különösen igy van ez a cserekereskedelem 
különböző formáinál:

o a barternél,

• az ellenvásárlásnál (párhuzamos harter),

• a kompenzációs (visszavásárlási) ügyletnél,

• a switch-ügyletnél és

• a klíring-ügyletnél.
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2. A külpiaci áralakítást befolyásoló egyes tényezők

A vállalati árpolitika a konkrét ügyletek áraiban realizálódik. Ebből 
következik, hogy az árpolitikai megfontolások között célszerű figyelembe 
venni a szűk értelemben vett termelési és forgalmazási költségek, valamint a 
marketing kiadások mellett az egyes ügyletek szerződéses feltételeinek 
tárgyalása során felmerülő, az ár alakítását befolyásoló tényezőket is. Ebben a 
fejezetben két ilyen szerződéses kondícióval foglalkozunk: az egyik a 
szállítási, a másik pedig a fizetési feltétel.

2.1. A szállítási feltételek

Az adásvételi szerződések egyik legfontosabb pontja szokott lenni a 
megállapodás arról, hogy miképpen osztják meg a felek a fuvarozással 
kapcsolatos kockázatokat és költségeket.

Természetesen elképzelhető, s nem ritkán elő is fordul, hogy a felek 
maguk konstruálnak olyan megoldást, amely mindkettejük üzleti érdekeit 
Pontosan kifejezi. Ugyanakkor a gyakorlat azt mutatja, hogy az üzleti 
Partnerek sokszor nincsenek tisztában azzal, milyen különbségek vannak 
országaik kereskedelmi szokásai között. Ilyen esetekben nagy a valóságos 
vagy szándékolt félreértések veszélye. Ebből a felismerésből kiindulva állította 
össze a párizsi székhelyű Nemzetközi Kereskedelmi Kamara a leggyakrabban 
előforduló, s a gyakorlat igazolása szerint leginkább célravezetőnek bizonyuló 
megoldásokat tartalmazó szabálygyűjteményt, első ízben még 1936-ban.97 A 
szokványok közkeletű megnevezése Incoterms (International Commercial

97 A hazai külkereskedelmi gyakorlatban a szokvány kifejezés honosodott meg ezeknek a 
szabályoknak a jelölésére. A szokvány eszerint különféle tartós, és ezért írásba foglalt 
szokások elnevezése. Megkülönböztetik a helyi szokványokat (pl. bankok, kikötők, tőzsdék, 
biztosítótársaságok stb. szokványai), valamint a nemzetközi szervezetek szokványait. (Az 
Incoterms ez utóbbi csoportba tartozik.)
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Terms - Nemzetközi kereskedelmi feltételek). Az Incoterms tartalma az 
évtizedek során többször változott, jelenleg az 1990. évi módosítás van 
érvényben.

Az Incoterms nem jogszabály, alkalmazása nem kötelező, kivéve, ha a 
szerződő felek az adásvételi szerződésben kifejezetten kikötik az Incoterms 
1990 valamely klauzulájának használatát.

Az Incoterms jelentőségét, elterjedtségét minden bizonnyal az magyarázza, 
hogy

• egyértelműen rendelkezik a kárveszély megosztásáról, meghatározza a 
kockázatok megoszlásának földrajzi helyét;

• pontosan szabályozza az áruszállítással kapcsolatos költségek megoszlását 
az eladó és a vevő között, meghatározza a költségmegoszlás földrajzi 
pontját;

• rendezi a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb kötelezettségeket 

(okmányszolgáltatás, értesítési kötelezettség, stb.);

• az ún. conformity clause (amit minden Incoterms-klauzula tartalmaz) 
előírja, hogy az eladó az árut az adásvételi szerződés előírásainak 
megfelelően köteles leszállítani, és ezt a tényt a megfelelő okmányokkal 
igazolni.

A kereskedői gyakorlat a fuvarozási módoknak megfelelően 
megkülönböztet szárazföldi, tengeri és multimodális (összetett, több 
fuvarozási ágra kiterjedő) klauzulákat. Szokás továbbá egypontos (amikor a 
kockázat- és a költségmegoszlás földrajzi pontja egybeesik) és kétpontos 

(amikor a két földrajzi hely nem esik egybe) paritásokról beszélni.

A továbbiakban az Incoterms 1990 klauzuláit mutatjuk be az eladói 
kötelezettségvállalások növekedésének sorrendjében. (Közöljük a klauzulák 

hárombetűs rövidítéseit, angol és magyar nyelvű megnevezésüket, továbbá 
rövid kommentárt fűzünk az egyes paritások tartalmához.)
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2.1.1. Minden fuvarozási módnál alkalmazható paritások

Az alábbi klauzulák mind tengeri, mind pedig egyéb fuvarozási módok, 
valamint összetett fuvarozás esetében alkalmazhatók.

EXW  (ex works; üzemből)

Egypontos szárazföldi klauzula. Az áru elfuvarozásával és az okmányok 
(kivéve a kiviteli engedélyt) beszerzésével kapcsolatos minden költség és 
minden kockázat a vevőt terheli. A vételár, hacsak a felek másképpen nem 
állapodnak meg, az áru átvételekor azonnal esedékes.

FCA (free carrier; költség- és kockázatmentesen az első fuvarozónak átadva 
a megnevezett elfuvarozási helyen)

Egypontos multimodális klauzula. A költség- és kockázatviselés 
kötelezettsége akkor száll át az eladóról a vevőre, amikor az eladó az árut a 
vevő által megnevezett helyen a megállapodás szerinti fuvarozónak átadja. E 

tényről (valamint arról is, ha a fuvarozó az árut nem venné át) haladéktalanul 
értesítenie kell a vevőt. Értelemszerűen a fuvarozási szerződés megkötése is a 
vevő feladata. Az FCA paritás nagyon alkalmasnak látszik minden olyan 
esetben, amikor szállítmányozó közbeiktatásával történik a fuvar lebonyolítása 
(és az esetek nagyon nagy többségében ez így van), vagy amikor például 

tengeri fuvarozásnál az eladó kötelezettsége az, hogy még a hajó megérkezése 
előtt a rakományt valamilyen raktárba helyezze. Ez esetben ugyanis akkor is 
viselnie kellene a kárveszélyt és a költségeket, amikor a folyamatok 
ellenőrzésére már nincs lehetősége.

ÖAF (delivered at frontier; leszállítva a megnevezett határállomásra)

Egypontos multimodális paritás. Az eladó köteles az árut saját költségére 
és kockázatára a megnevezett határállomásra szállítani és ott a vevőnek átadni. 
A. vevő pedig köteles az árut átvenni; és a továbbiakban minden kockázatot és 
költséget (beleértve a beviteli vámot és az elvámolás költségeit is) viselni. Az
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Incoterms nem rendelkezik arról, hogy hol legyen a határállomás - éppen ezért 
kell megnevezni csak arról, hogy a rendeltetési országon kívül kell lennie.

D D U  (delivered duty unpaid ... named place of destination in the country of 

importation; vámfizetés nélkül leszállítva az importáló országban a 

megnevezett rendeltetési helyre)

Egypontos klauzula, amely mellesleg példázza azt is, hogy miben áll a 
különbség a fizikai és üzleti értelemben vett árubevitel között. E klauzula 
értelmében ugyanis az eladó kötelessége, hogy saját költségére és 
kockázatára leszállítsa az árut az importőr országban megnevezett 
rendeltetési helyre, ugyanakkor az üzleti értelemben vett árubevitel ára, azaz a 
vám és a behozatallal kapcsolatos egyéb költségek az importőrt terhelik.

D D P (delivered duty paid ... named place o f destination in the country of 

importation; vámfizetéssel leszállítva a megnevezett rendeltetési helyre az 
importőr országában)

Egypontos klauzula, több fuvarozási mód esetében is alkalmazható. A'- 
eladó kötelessége minden kockázatot és költségeket viselni, beleértve a 
rendeltetési országban felmerülő vámot, vámolási költségeket és adókat is. 
továbbá átadni a vevőnek a szokásos okmányokat. A vevő kötelessége pedig 
az áru átvétele a megállapodás szerinti helyen és az ellenérték kiegyenlítése 0 
adásvételi szerződésnek megfelelően.

2.1.2. A tengeri fuvarozás során alkalmazható klauzulák

A továbbiakban azokat a lehetőségeket tekintjük át, amelyeket & 
Incoterms a tengeri fuvarozás eseteire tart fenn. Módszerünk a korábbihoz 

hasonló lesz: "távolodni" fogunk az eladó telephelyétől, s látjuk majd, hogY 

mint vesz magára az eladó egyre több költséget és kockázatot.
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F A S  ( fr e e  a lo n g s id e  sh ip ; k ö l t s é g -  é s  k o c k á z a tm e n te s e n  h a jó  h o s s z a n t i  o ld a la  

m ellé  h e ly e z v e  a m e g á lla p o d á s  sz e r in ti e lh a jó z á s i  k ik ö tő b e n )

Egypontos tengeri paritás. Az eladó kötelessége, hogy az árut a kikötői 
szokások szerint berakható állapotban a hajó oldala mellé, vagy - a rakparttól 
távolabb horgonyzó hajó esetében - könnyítő hajóba helyezze, és erről a 
vevőt értesítse. A vevő kötelessége hajóról gondoskodni, erről az eladót 
értesíteni, továbbá viselni a költségeket és a kockázatokat az áru rakpartra 
helyezésétől fogva. Az FÁS a különböző kikötői szokványok fényében 
különféleképpen értelmezhető klauzula, s ennek megfelelő mértékű óvatosság 
javaik az alkalmazása során. Felhasználásának indoka sokszor az, hogy az árut 
folyón szállítják a tengeri kikötőbe (New York, Rotterdam, Hamburg stb.), s 
közvetlenül rakodják a tengeri hajóba. A klauzula egyébként előnyös lehet az 
eladó számára, mert mentesül a hajóba rakás költségeitől és kockázataitól. A 
vevő számára pedig az jelenthet adott esetben előnyt, hogy az eladó nem 
szerez tudomást a rendeltetési kikötőről, és a címzett kilétéről sem.

FOB (free on board; költség- és kockázatmentesen hajófedélzeten a 
Megállapodás szerinti elhajózási kikötőben)

Egypontos tengeri paritás, a tengerentúli kereskedelemben az egyik 
leggyakrabban alkalmazott megoldás. A kárveszély és a költségek 
Megoszlásának helye a paritás előírása szerint a hajó korlátja fölött van, az 
elhajózási kikötőben. Ezzel kapcsolatban a gyakorlatban számos kérdés merül 
fel. Az eladó tudniillik akkor teljesít, amikor az árut a hajóba rakták, s erről 
un. "tiszta" hajóraklevelet tud a vevő rendelkezésére bocsátani. A vevő 
kötelessége hajóteret foglalni vagy bérelni és erről az eladót értesíteni, 
valamint viselni a kockázatokat attól a pillanattól kezdve, amikor a rakomány 

áthalad a hajó korlátja fölött. (De mi történik például akkor, ha a rakomány 
Mhaladt a hajó korlátja fölött, de a fedélzeten megsérül? Elvileg a helyzet 
egyértelmű hiszen a kockázatokat akkor már a vevő viseli. A sérült 
Mkományról azonban a hajóstársaság nem fog "tiszta" hajóraklevelet kiállítani, 
aMi meghiúsítja, hogy az eladó hozzájusson a vételárhoz. A problémát a 
Syakorlatban többféle módon meg lehet oldani, például úgy, hogy az eladó a
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költségeket és a kockázatokat a raktérben való elhelyezésig - FOB IN - 
vállalja.)

CFR (cost and freight - gyakran írják a következő alakokban is: C&F, C+F; 

költség és fuvardíj fizetve a megállapodás szerinti rendeltetési kikötőig)

Kétpontos tengeri paritás. A kockázat a FOB-hoz hasonlóan, az cl hajózási 
kikötőben, a hajó korlátja fölött száll át a vevőre, a fuvarozás során 
felmerülő összes költségeket azonban az eladó viseli. Mivel a fuvarozás során 
felmerülő kockázatok a vevőt terhelik, különösen fontos, hogy a szükséges 
értesítések időben megtörténjenek, továbbá, hogy az eladó mihamarabb 

eljuttassa a vevőhöz a fuvarokmányokat. A tengeri hajózás fuvarokmánya a 
tengeri hajóraklevél (Bili o f Lading) értékpapír, azaz megtestesíti az áruval 
kapcsolatos teljes tulajdonjogot. A B/L értékpapírvolta teszi lehetővé, hogy a 
vevő mint tulajdonos rendelkezhessen az úszó rakomány fölött (biztosítási 
fedezetbe vonja, eladja, stb ).

CIF (cost, insurance and freight; költség, biztosítás és fuvardíj fizetve a 
megállapodás szerinti rendeltetési kikötőig)

Kétpontos tengeri klauzula. Gyakorlatilag megegyezik a C&F tartalmával, 
egyetlen - bár nagyon lényeges - kivétellel. Ebben az esetben az Incoterms 
kifejezetten kötelezi az eladót arra, hogy legalább a legolcsóbb feltételek 
mellett biztosítást kössön a vevő javára, legalább a CIF-ár 110 %-ára. £ 
tény, noha elvileg aggályosnak tetszhet, valójában erősíti és egy újabb 
értékpapírral - a biztosítási kötvénnyel - támasztja alá a vevő tulajdonosi 

jogosítványainak érvényre jutását. Már a C&F kapcsán is föltűnhetett, s ez 
esetben ugyancsak szembeötlő, hogy az eladó nem áruval teljesít, hanem az 

áruval kapcsolatos jogosítványokat megtestesítő értékpapír(ok) átadásával 

Valójában tehát nem az árunak, hanem az áru tulajdonjogát és az áruval 

kapcsolatos kártérítési jogokat megtestesítő értékpapíroknak (Bili o f Lading- 
biztosítási kötvény) az eladásáról van szó Ez más szóval azt jelenti, hogy a 
vevő a megfelelő okmányok ellenében köteles az áru ellenértékét megtéríteni 
A fentiekből következik továbbá az is, hogy elválik egymástól az áru és az
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okmány; tehát például az eladó akkor is követelheti a vételárat az okmányok 
ellenében, ha az áru időközben megsemmisült volna.

D E S  (d e l iv e r e d  e x  sh ip ; h a jó r ó l s z á ll ítv a  a  r e n d e lte té s i  k ik ö tő b e n )

Egypontos tengeri paritás. A kárveszély- és a költségmegoszlás helye 
egyaránt a rendeltetési kikötőben, a hajó fedélzetén van. Két megjegyzés 
kívánkozik ide. Az egyik, hogy a hajóstársaságok gyakran a kirakodás 
költségeit is beleszámítják a fuvardíjba (Liner Terms), s ilyen esetekben az 
eladónak az árban vagy más módon kell kompenzációt kapnia. A másik, hogy 
a DES esetében a teljesítés áruval történik, tehát amennyiben a rakomány a 
hajóút során megsemmisül vagy egyéb kárt szenved, az eladónak - más 
megegyezés hiányában - kötelessége az importőrt kárpótolni.

d e q  (delivered ex quay; rakparton átadva - elvámolva - a rendeltetési 
kikötőben)

Egypontos tengeri paritás, a tengeri fuvarozás során ez tartalmazza a 
legtöbb költséget és kockázatot az eladó számára. A paritás értelmében az 
eladó akkor teljesít, amikor az árut átadja a vevőnek, kirakva a rendeltetési 
kikötő rakpartján. Az Incoterms azonban a paritásnak két változatát különíti 
el. Alapesetnek azt tekinti, amikor a vámot és a vámolással összefüggő 
költségeket is az eladó fizeti (DEQ duty paid). Lehetővé teszi azonban olyan 
megállapodás létrejöttét is, amely e kötelezettségeket a vevőre hárítja (DEQ 
duties on buyer's account).

2.1.3. Az FCA, a CPT és a CIP klauzula

Az Incoterms fejlődése során általában az történt, hogy általánosították, 
multimodalizálták az egy-egy fuvarozási mód esetében jól bevált 
Megoldásokat. így tette lehetővé például az FCA paritás alkalmazása, hogy a 
hasonló konstrukciójú, s a korábbi szokványgyüjteményekben szereplő FÓR 
vasúti és FOA légiparitást a jelenleg érvényes Incoterms már ne tartalmazza. 
Különös jelentősége van ennek a mechanizmusnak a kétpontos klauzulák
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adaptálásánál. A fuvarozás technikai bázisának a fejlődése ugyanis lehetővé 
tette olyan kombinált fuvareszközök forgalomba állítását, amelyek sok 

tekintetben megváltoztatták a multimodális fuvarozást.

Elsősorban olyan tengeri szállítóeszközökről van szó, melyek képesek 
magukba fogadni gördülő vagy úszó rakományt anélkül, hogy ezek 
átrakodására a behajózáskor szükség lenne. Az ún. roll on-roll off és float on- 
float off hajók alkalmazása rengeteg időt és költséget takarít meg a berakodás 
során.

CPT (carriage and freight paid to ...; fuvarozás fizetve_-ig)

Kétpontos multimodális paritás. Működésének alapelve megegyezik a C& 
F klauzuláéval, azt azonban hozzá kell tenni, hogy a különböző fuvarozási 

módokban a fuvarozási szerződések létrejöttének a mechanizmusa eltérő, ami 
az egyes konkrét megoldásokat eltérővé teszi pl. az áruátvétel vagy a 
felelősség tekintetében. A fuvarozás során felm erülő kockázatokat az 
importőr, a költségeket az exportőr viseli.

CIP (carriage, insurance and freight paid to ...; fuvarozás és biztosítás fizetve 
a rendeltetési helyig)

Kétpontos multimodális paritás, működési elve megegyezik a CIF-ével. A: 
eladó viseli a költségeket, beleértve a fuvardíjat és a biztosítás költségeit is, a 
rendeltetési helyig. A kockázatok viszont az első fuvarozónak való átadástól a 
vevőre hárulnak.

2.1.4. A klauzulák egy más fajta csoportosítása

Az Incoterms 1990 a rövidítésekkel is igyekszik megkönnyíteni a 

paritások alkalmazóinak a dolgát, s az alanti csoportosítást preferálja.
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Eladó telephelyén Fő fuvareszközt nem Fő fuvareszközt az Leszállítva, vevőnek

átadva az eladó fizeti eladó fizeti átadva

EXW FCA CFR DAF

FÁS CIF DDU

FOB CPT DDP

CIP DES

DEQ

2.1.5. A paritás megválasztásának néhány szempontja

A paritás és az eladási ár között elvileg teljesen egyértelmű összefüggés 
van - minél több költséget és kockázatot visel az eladó, annál magasabb az 
eladási ár és fordítva: minél több költség és kockázat hárul a vevőre, annál 
alacsonyabb árat hajlandó fizetni.

Általánosságban azt lehet mondani, hogy mind az eladó, mind a vevő 
szempontjából a minél távolabbi paritáson történő szerződéskötés tűnik föl 
előnyösnek. Ez az exportőr számára a kialakult gyakorlat szerint CFR vagy 
CIF paritáson történő eladást, az importőr számára pedig FOB paritáson 

történő vételt jelent. Ez az általános megfontolás azonban nem feltétlenül 
jelenti a legjobb megoldást, hiszen valamennyi konkrét üzlet esetében a 

paritást és ezzel a kötésárat számos más tényező befolyásolja még.

Lényeges tényező lehet az üzletkötés valutaneme és ezzel párhuzamosan 

az, hogy milyen valutában kell a fuvarköltségeket és a biztosítási díjat fizetni. 
A leginkább előnyös változat lehet, ha a kötés szabad devizában történik, ám a 
szolgáltatásokat klíringdevizában kell fizetni.
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Ugyanilyen érdekes és fontos kérdés az üzletkötés valutájának árfolyam
alakulása. Érdemes erősödő devizában exportálni és gyengülő devizában 
importálni.

Nem érdektelen, hogy milyen a viszony a fuvarozó céggel. Nagyon 
előnyös megoldás lehet például CIF paritáson exportálni és felszámítani a 
meghirdetett fuvardíjat, ha az exportőr kedvezményeket kap a hajóstársaságtól 

Befolyásolhatja a paritásválasztást a fuvarpiac helyzete is. Ha nagy a 
fuvarkínálat és a fuvardíjak viszonylag alacsonyak, érdemes megkísérelni a 
távoli paritáson történő kötést, míg fordított esetben célravezetőbb lehet a 
partnerre hagyni a fuvarpiaci nehézségekkel való megbirkózás feladatát.

A fentieket természetesen a partner is igyekszik érvényre juttatni, ami azt 
jelenti, hogy a partnerek közötti piaci erőviszonyok ugyancsak jelentős 
hatással vannak a paritásválasztásra.

Mindezek mellett a legtöbb országban léteznek olyan állami előírások 
és/vagy kialakult piaci szokások a paritásválasztással kapcsolatban, amelyek 
alól nem vonhatják ki magukat a felek, bármennyire akarnák is.

2.2 A fizetési feltételek98

A szállítási feltétel mellett a fizetési feltétel az, ami mind külkereskedelem- 
technikai, mind pedig marketing szempontból fontos lehet a partnerek 
számára. A fizetési kondíció ugyanis egyfelől árképző tényező (s mi most ezt a 
szerepét helyezzük előtérbe), másfelől azonban piacbefolyásoló tényező is. A 
célszerűen megválasztott fizetési feltétel segítségével ugyanis az exportőr 
pótlólagos keresletet is támaszthat termékei iránt (ha például tőkeszegény 
piacon ad el hitelben, forgalmát, piaci részesedését növelheti).

98 A kereskedő szempontjából nagyon ajánlható Törzsök Éva két írása. In: Törzsök- 
Bcndigné-Mikolayné-Simon: A külkereskedelmi ügylet (2.kiad.) Bp.: Universitas, 1992. 
194-260. old.
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A fizetések területén találjuk ugyanakkor az egyik legjelentősebb kockázati 
kört, s a fizetési feltétel megválasztása egyben azt az igyekezetét is tükrözi, 
amit a partnerek a kockázatok csökkentése és megosztása érdekében fejtenek 
ki. Természetes, hogy az alku során mind az exportőr, mind pedig az importőr 
arra törekszik, hogy a fizetést illetően is a lehető legkedvezőbb pozícióba 
kerüljön. Az eladónak elsőrendű érdeke, hogy az áru ellenértékét mielőbb, 
lehetőleg a szállítással egyidejűleg megkapja, hiszen ezáltal érezheti magát 
"birtokon belül". Az importőr ugyanakkor a pénzéért szeretne hozzájutni az 
áruhoz, éspedig az adásvételi szerződés feltételeinek megfelelően.

A fizetési feltétel kialakítása során jelentős szerepe van a partnerek 
egymáshoz viszonyított erőviszonyainak, az exportőr tőkeerejének, good will- 
jének, valamint az importőr bomlásának. Nem elhanyagolható 
tényezőcsoportot alkotnak a konjunkturális viszonyok, az áru piaci helyzete, a 
fizetések terén uralkodó szakmai szokások. A partnereknek a fizetésekkel 
kapcsolatos általános stratégiáját és adott ügylet esetében követendő taktikáját 
emellett a különféle, érvényes állami előírások is behatárolják.

A fizetési feltétel meghatározása valójában két kérdés eldöntését kívánja 
meg: dönteni kell a fizetés eszközéről és a fizetés módjáról.

2.2.1. A fizetési eszközök

A fizetési eszköz rögzítése során arról kell megállapodni, hogy a vevő az 
áru ellenértékét valutában, devizában vagy áruban egyenlíti-e ki.

A mai kereskedelemben a valutafizetés nem szokásos eljárás, az áruval 
történő fizetés a különleges ügyletek meghatározott eseteiben fordul elő, a 
fizetés jellemző eszköze tehát deviza. A devizafizetés három alapvető esete a 
bankátutalás, a váltó és a csekk alkalmazása.

Bankátutalás

Az átutalás a legegyszerűbb devizafizetés. Az történik ugyanis, hogy a 
külkereskedelmi ügylet vevőjének megbízásából legtöbbször annak 
számlájáról egy vagy több bank közreműködésével levesznek bizonyos
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összeget és azt jóváírják az adásvételi ügylet eladójának (a
kedvezményezettnek) a számláján. Az átutalás akkor válik fizetéssé, ha azt a 
kedvezményezett (hallgatólagosan vagy kifejezetten) elfogadja. A
külkereskedelemben az a szokásos, hogy az átutalás a bankközi kapcsolatok 
felhasználásával valósul meg.

A váltó

A váltó" szigorú alakisághoz kötött ipso jure forgatható értékpapír, mely 
fizetési felszólítást vagy fizetési ígéretet tartalmaz. A fizetési felszólítást 
tartalmazó formát idegen váltónak (Bili of Exchange, gezogener Wechsel), a 
fizetési ígéretet pedig saját váltónak (Promissory Note, eigener Wechsel) 
nevezzük. Az említett szigorú alakiság mibenlétéről az 1930-as Genfi 
Váltóegyezmények rendelkeznek, mely Magyarországon az 1965. évi 1. tvr.- 
ben lett kihirdetve. (Hozzátehetjük, hogy Magyarországon egészen 1985-ig a 
belföldi fizetések során nem volt szabad váltót alkalmazni).

A genfi típusú váltó kötelező alaki kellékei (amelyek előírása a genfi típusú 
váltót megkülönbözteti az angolszász típusú váltótól) a következők:

• a váltó szó az okirat szövegében, a kiállítás nyelvén;

• határozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás (saját váltónál 
feltétlen kötelezettségvállalás);

• a címzett megnevezése (aki fe l van szólítva a fizetésre - saját váltó 
esetében értelemszerűen a kiállító);

• az esedékesség megjelölése. Az esedékesség meghatározására négyféle 
lehetőség kínálkozik: (1) dátumszerűen meghatározott napon, (2) a 
kibocsátás utáni meghatározott napon, (3) megtekintéskor (Iáikor), (4) Iát 
utáni meghatározott napon. Amennyiben a lejárat időpontja nincs 
megjelölve, úgy kell tekinteni, mintha a váltó látkor lenne esedékes;

"  Részletesen lásd: Hidas-Szilágyi: A váltó a külgazdasági gyakorlatban. Bp.: KJK., 1987.
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• a fizetési hely megjelölése (amennyiben a fizetési hely nincs megnevezve, 
úgy kell tekinteni, hogy a váltó a címzett telephelyén esedékes);

• annak a neve, akinek a részére vagy rendeletére a fizetést teljesíteni kell;

• a váltókibocsátás (kiállítás) helye és időpontja;

• a kibocsátó (kiállító) aláírása.

A váltón szerepelhetnek még egyéb kellékek is, ám a fentieket kell a váltó 
érvényességi kellékeinek tekintenünk.

A váltóban szerepelhető személyek a következők:

• kibocsátó (kiállító), aki megteszi a fizetési felszólítást (illetve fizetési 
kötelezettséget vállal);

• címzett, akit a kibocsátó felszólít a fizetésre. Amíg ezt a kötelezettséget 
nem fogadja el, addig intézvényezettnek mondjuk, s miután aláírásával a 
váltóadós kötelezettségét magára vette, elfogadó a neve;

• kedvezményezett (rendelvényes), az a személy, akinek a részére vagy a 
rendeletére a fizetést teljesíteni kell.

A váltóban más személyek is szerepet vállalhatnak. Tekintve, hogy a váltó 
legfontosabb funkciója az, hogy a vállalatok közötti hitelezés számára 
biztonságos és gördülékenyen működő kereteket teremtsen, a váltóátruházás 
talán a legfontosabb váltóművelet. Az átruházás szokásos módja a forgatás; az 
átruházót forgatónak nevezzük, az új kedvezményezett neve forgatmányos. 
Az első forgató értelemszerűen mindig a rendelvényes.

A váltókezes külön záradékban kezességet vállal valamelyik 
váltókötelezettért. (A kezességi nyilatkozatban meg kell mondani, hogy a 
kezességvállalás kiért történt, ennek hiányában a kezességet úgy kell tekinteni, 
hogy azt a kibocsátóért vállalták).

A legfontosabb váltóműveletek: a kibocsátás (ez a váltómüvelet hozza 
létre valójában a váltót), az elfogadás (az intézvényezett ezzel a művelettel 
vállalja magára a váltóadósságot, s válik a váltó főkötelezettjévé), az
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átruházás (ami gyakorlatilag forgatás formájában valósul meg) és a 
váltókövetelés érvényesítése (beváltás).

A váltókövetelés érvényesítésének többféle módja van. A váltóbirtokos 
követeléséhez hozzájuthat

• leszámítolással. Ebben az esetben arról van szó, hogy valamely 
pénzintézet a lejárat előtt a leszámítolás (diszkontálás) napjától az 
esedékességig járó kamat, valamint a diszkontálási költségek levonásával 
megvásárolja a váltókövetelést a váltóbirtokostól (a váltót a diszkontáló 
bankra rá kell forgatni).

• Lejáratkor a forgatások összefüggő láncolatával igazolt váltóbirtokos 
bemutatja a váltót fizetés végett a címzettnek vagy az elfogadónak, aki 
részben (ha a váltót csak részben fogadta el) vagy teljes egészében kifizeti 
a váltó ellenértékét.

• Amennyiben a címzett a fizetést megtagadja, akkor erről közokiratot 
(közjegyző által hitelesített okmányt) kell kiállítani, ez az óvás. A fizetés 
megtagadásáról, illetve az óvás feltételéről a váltó kibocsátóját, valamint a 
megelőző forgatót értesíteni kell. Tekintve, hogy a váltókötelezettek 
(kibocsátó, elfogadó, kezes, forgatók), azaz mindenki, aki a váltót aláírta, 
egyetemleges felelősséggel tartoznak a váltóadósság megfizetéséért, a 
lejáratkori váltóbirtokos sorrendiség nélkül bármelyik kötelezetthez 
fordulhat megtérítési (visszkereseti) igényével.

Óvásra az esedékesség időpontja előtt is lehetősége van a 
váltóbirtokosnak, amennyiben

• az intézvényezett az elfogadást megtagadja;

• a címzett (akár elfogadta a váltót, akár nem) csődbe megy;

• ha elfogadás végett be nem mutatható váltó kibocsátója csődbe megy.

A váltó alkalmazása számos előny forrása lehet mind az importőr, mind 
pedig az exportőr számára. A váltó elsősorban hitelezési eszköz, s mint ilyen a 
reá intézvényezett váltó lehetővé teszi a vevő számára, hogy a vásárolt árut
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előbb eladja, s a vételárat az eladási összegből egyenlítse ki. Ugyanez a tény 
lehet előnyös az eladó számára is, több szempontból. A váltóhitel révén olyan 
vevőket is partnerül nyerhet, akikkel készpénzfizetés mellett nem tudna üzletet 
kötni. A diszkontálás a készpénzre váltás lehetőségét teremti meg az eladó 
számára. A forgatás lehetőséget ad arra, hogy a váltóbirtokos a következő 
vásárlását a korábbi eladásból származó váltóval finanszírozza. Végül, de nem 
utolsósorban említést érdemel az a jogi előny, mely szerint a váltóhitelező a 
törvények ereje folytán különösen előnyös helyzetben van; a váltókövetelések 
behajtásának jogi procedúrája az óvás révén viszonylag egyszerű és a 
lehetőségekhez képest gyors is, amennyiben a váltóhitelező követelésének a 
kielégítése soron kívül történik.

A csekk

A csekk (cheque, Scheck) sokban hasonlít a váltóhoz, ám számos 
lényeges különbség is felfedezhető közöttük. A csekkre vonatkozóan is létezik 
egy (1931-ből származó) genfi megállapodás, amely Magyarországon is be 
van cikkelyezve. Amíg a váltó elsősorban hitelezési eszközként működik, a 
csekk gyakorlatilag készpénzt helyettesítő fizetési eszköz. Amint a váltó 
esetében is, a kiállítással a fizetési folyamat csak megkezdődik, s csak a 
beváltáskor fejeződik be.

A csekk valójában bankra szóló utalvány, amelynek alapja az ügyfél és a 
bank között létrejött csekkszerződés. A csekkszerződésben a bank azt vállalja, 
hogy a reá utalványozott csekkeket beváltja, amennyiben

• azok érvényesek,

• van mögöttük fedezet,

• megfelelnek a formai követelményeknek, és

• a kiállító aláírása megegyezik a csekkszerződésben szereplő 
aláírásmintával.

Az érvényességgel kapcsolatban az a legfontosabb tudnivaló, hogy a genfi 
típusú csekk nem vonható vissza 8 napon belül az országon belüli
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forgalomban, 20 napon belül az intrakontinentális forgalomban és 70 napon 
belül az interkontinentális forgalomban. (Az angolszász csekkjogban ilyen 
kikötés nincs). Mindez gyakorlatilag azt van hívatva elősegíteni (kicsit 
szigorúbb kifejezéssel: kikényszeríteni), hogy a csekket ne hitelezésre, hanem 
fizetési eszközként használják fel a csekkbirtokosok.

A csekkszerződésben a bankok kikötik fedezet letétbe helyezését. A 
fedezet nélküli csekkeket a bankok értelemszerűen nem váltják be.

A csekkszerződés aláírásakor a bankok aláírásmintát vesznek a 
csekktulajdonostól, s mindig rigorózusan vizsgálják, hogy az adott aláírás 
megfelel-e az aláírásmintának. (Ez rendkívül lényeges eltérés a váltóhoz 
képest, hiszen ott ilyesmiről szó sincsen, olyannyira, hogy a hamis váltó is 
érvényes.)

A Genfi Csekkmegállapodások a következő formai kellékek meglétéhez 
kötik a csekk érvényességét:

• a csekk szó előfordulása az okirat szövegében az okirat kiállításának a 
nyelvén;

• határozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás;

• a címzett (a fizetésre felszólított: minden esetben bank) megnevezése;

• a fizetés helyének megjelölése;

• a csekk kiállítási helyének és időpontjának a megjelölése;

• a kibocsátó aláírása.

Hasonlóképpen a váltóhoz, itt is előfordul, hogy bizonyos kellékek hiánya 
nem teszi érvénytelenné a csekket a hozzájuk kapcsolódó vélelmek miatt.

A csekk a nemzetközi kereskedelmi gyakorlatban igen elterjedt fizetési 
eszköz annak ellenére, hogy alkalmazása főként a vevő számára rendkívül 
előnyös. A vevő számlájáról a bank ugyanis csak akkor emeli le az 
ellenértéket, amikor a csekket fizetés végett bemutatták. Ugyancsak előny, 
hogy a bankok nem számítanak fel jutalékot. Végezetül megjegyzendő, hogy
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egy sor országban a csekk csak akkor fogadható el a nemzetközi forgalomban, 
ha erre utaló záradékkal van ellátva.

2.2.2. A fizetés módja

Amint korábban már utaltunk rá, a fizetési módok közötti választást a felek 
közötti erőviszonyok mellett a birtokon kívül kerülés veszélyének az 
elhárítására való törekvés motiválja. A fizetési módok fejlődésében és egyre 
bonyolultabbá válásában éppen az játszotta a döntő szerepet, hogy az eladó és 
a vevő biztonsági szempontjait egyaránt tükröző megoldásokat sikerüljön 
találni. Ezzel együtt meg fogjuk látni, hogy tökéletesen biztonságos fizetési 
módozat nem létezik.

Az egyik legegyszerűbb, s egyben a vevő számára leginkább biztonságos, 
ugyanakkor az eladó számára a legtöbb kockázattal járó fizetési mód a nyílt 
fizetés. Ennek lényege, hogy az eladó elküldi az árut a vevő címére és 
rendelkezésére, s a vevő ezután fizet. A nyílt fizetés a magyar 
külkereskedelemben szigorúan tiltva van.

Az eladó számára leginkább biztonságos, s a vevő számára mérhetetlenül 
kockázatos változat az előre fizetés. Az elnevezésből következően az eladó az 
után hajlandó csak szállítani, ha a fizetés már megtörtént.

Látszólag ez utóbbi megoldás egyik változata az előlegfizetés, azonban 
nem ez a helyzet - előleg fizetésére bármilyen fizetési mód esetében sor 
kerülhet.

A továbbiakban azokkal a fizetési módokkal foglalkozunk, amelyekre 
vonatkozóan a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara szokványaira 
hivatkozhatunk.

Az okmányos beszedvény

Az okmányos beszedvény (okmányos inkasszó, cash against documents, 
CAD, Kasse gegen Dokumente) is azok közé a fizetési módok közé tartozik, 
amelyek esetében a fizetés biztonságának növekedését valamely bizalmi kéz
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(trustee, Treuhand) közbeiktatása révén lehet elérni. Ilyen bizalmi kéz lehet 
eléggé nyilvánvalóan az áruoldalon egy szállítmányozó (speditőr), a 
pénzoldalon pedig egy bank. E fizetési mód jellegzetessége továbbá (amint a 
megnevezésből is kikövetkeztethető), hogy a fizetés nem áru, hanem 
okmányok ellenében történik.

Az okmányos inkasszó alapesete (amely csak egy bizalmi kéz, a bankok 
bevonásáról intézkedik) a sima inkasszó. Az történik, hogy az eladó feladja az 
árut a vevőnek, és megbízza a bankját, hogy a teljesítést igazoló okmányok 
ellenében a vevőtől a tartozást szedje be. Tekintve, hogy az áru a vevőnél van, 
a sima inkasszó gyakorlatilag ugyanolyan kockázatokat rejt magában, mint a 
nyílt fizetés. Ezeket a kockázatokat az csökkenti valamelyest, hogy a vevőt 
bank szólítja föl fizetésre. A bankok általában, több ok miatt is, a gazdaság 
különleges bizalmat élvező szereplői. Az ún. semleges bankműveletek egy 
jelentős része azért végezhető el, mert a gazdaság szereplői maguk közül 
kiemelt, megkülönböztetett bizalommal vannak a bankok iránt.

A vinkulált (feltételhez kötött) inkasszótípusok igyekeznek tovább 
mérsékelni az eladói kockázatokat.

(1) A speditőrinkasszó lényege az, hogy az eladó egy (általában a vevőhöz 
viszonylag közel található) speditőr címére küldi el az árut azzal a 
rendelkezéssel, hogy akkor szolgáltatható ki az áru a vevőnek, ha az ellenérték 

kifizetését igazolni tudja. A teljesítést igazoló okmányszettel együtt az eladó 
megbízza bankját a kinnlevőség beszedésével. Amikor a vevő fizetett, a bank 
erről szóló igazolásával kiválthatja áruját a speditőr raktárából.

A speditőrinkasszó a gyakran, de nem szívesen alkalmazott megoldások közé 
tartozik, ugyanis meglehetősen sok kockázati elemet tartalmaz. A dolog 
lényege ugyanis az lenne, hogy a vevő az áruhoz való hozzájutásban, és az 
áru megtekintésében egyaránt akadályozva legyen. A speditőrnek az exportőr 

számára célszerű megválasztása nem feltétlenül érhető el, sokszor az 
importőrhöz túlságosan "közeli" szállítmányozó szolgáltatásait lehet vagy kell 
igénybe venni. Az eladói figyelmetlenség is kockázat forrása lehet;
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amennyiben például nincs kikötve, hogy az áru csak visszavonhatatlan átutalás 
esetén szolgáltatható ki, előfordulhat, hogy a vevő az áru átvétele után 
visszamegy a bankba és visszavonja a fizetést.

(2) A vinkulált inkasszók legtöbbet alkalmazott változata az indirekt 
bankbeszedvény. Az eladó az árut egy külföldi speditőr címére és egy 
megnevezett bank rendeletére adja fel. Amikor a fizetés megtörtént, a bank 
rendelkezik a speditőrnél az áru kiszolgáltathatóságáról.

(3) A direkt bankinkasszó esetében az árut egy bank címére és rendeletére 
adja fel az eladó. A fizetés megtörténte után a bank kiszolgáltatja az árut vagy 
az azt megtestesítő értékpapírt a címzettnek.

Az okmányos meghitelezés

Az okmányos meghitelezés100 (Documentary Credit, Akkreditiv) egyike a 
külkereskedelmi adásvételi szerződésekben leggyakrabban előírt fizetési 
módoknak annak ellenére, hogy meglehetősen bonyolult a konstrukciója. "A 
szokványból írottakból egy kereskedő - tapasztalat híján - nehezen tudja 
elképzelni azt, hogy a leírtak a gyakorlatban milyen, esetenként milyen sokféle 
módon valósulhatnak meg ... a kereskedők egy része az akkreditív 
bonyolultságát okolja, mert csupán lebonyolítástechnikai kérdésként kezeli. A 
valós ok azonban a felületesen megkötött szerződés, a partnerország 
rendelkezéseinek hiányos ismerete stb., amire kétségtelenül az akkreditív 
kapcsán derül fény."101 A számos ellentmondás és nehézség nemcsak az 
akkreditívszokvány nehezen érthető voltára, az egyes országokban 
tapasztalható különböző értelmezésekre és a banki gyakorlat problémáira hívja 
föl a figyelmet, hanem arra is, hogy az akkreditív csak akkor szolgálhatja 
igazán jól a szerződés céljait és szándékait, ha tartalmát eleve annak

100 Az akkreditívre vonatkozóan is létezik szokványa a Nemzetközi Kereskedelmi 
Kamarának (The Uniform Customs and Practice fór Documentary Crcdits, 1993 Revision, 
ICC Publication No. 5oo.). A jelenlegi verzió 1994. január 1-jétől van érvényben.

101 Mikolay L-né dr.-Dr. Simon L.: Az akkreditív elméletének és gyakorlatának néhány 
összefüggése = Külgazdaság, Jogi melléklet, 1991. 11. 161.old.
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figyelembe vételével fogalmazták meg, hogy a fizetési feltétel okmányos 
meghitelezés lesz.

E bonyolult szerkezet az importőr számára valamelyest költséges ugyan, 
ám mindent figyelembe véve a partnereknek ez nyújtja a leginkább megfelelő 
biztonságot. Az akkreditív önálló jogügylet, olyan szerződés, amely a 
teljesítést illetően elkülönül az árutól. Akkreditív esetében a pénzügyi teljesítés 
az akkreditívszerződés szabályainak megfelelően történik, kizárólag 
okmányok ellenében. Fel kell hívni arra a figyelmet, hogy az akkreditív 
absztraktsága azt is jelentheti, hogy a kedvezményezett az adásvételi ügylet 
szerződésszerű teljesítése ellenére sem juthat hozzá a követeléséhez formai 
hibák miatt, de az is előfordulhat, hogy megtörténik a pénzügyi teljesítés 
annak ellenére, hogy az adásvételi szerződés feltételei nem teljesültek, de az 
akkreditívéi igen.

Mindenesetre külön biztonságot jelent, hogy akkreditív esetében nem a: 
importőr ígéri a pénzügyi teljesítést, hanem a vevő megbízásából, vagy s a já t  

kezdeményezéséből egy bank (nyitó bank). A nyitó bank (Issuing Bank) azt 
ígéri, hogy amennyiben a meghitelezés kikötéseit és feltételeit teljesítik, akkor

• a kedvezményezett javára vagy rendeletére azonnal vagy egy későbbi 
időpontban fizetést teljesít, illetőleg a kedvezményezett által kibocsátott 
váltó(kat)t elfogadja és kifizeti;

• felhatalmaz egy másik bankot arra, hogy ilyen fizetést teljesítsen vagy ilyen 
váltó(kat) elfogadjon és kifizessen;

• felhatalmaz egy másik bankot arra, hogy az megvásárolja (negociálja) az 
okmányokat.

Az eddigiek is adnak némi okot annak feltételezésére, hogy az akkreditív 
különösen biztonságos fizetési mód. Célszerű tehát alkalmazni mindazon 
esetekben, ha a felek egymásról keveset tudnak, ha csekély a kölcsönös 
bizalom egymás iránt, ha a vevő országának bizonytalan politikai vagy 
gazdasági helyzete megemeli az exportőr kockázatait, ha állami előírások 
kényszerítenek akkreditív nyitására.
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Az akkreditív mindkét felet védi a birtokon kívül kerülés ellen. 
Nemzetközi szokvány-volta miatt a pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos 
fogalmak egységes értelmezését adja, ami ugyancsak előnyös mindkét 

szerződő fél számára.

Az exportőr külön előnye, hogy az áru ellenértékét az okmányok 
honorálásakor - gyakorlatilag az áru leszállításával egy időben - megkapja 

(leszámítva természetesen az egyes országok bankrendszereinek működési 
nehézségeit, ami azonban nem az akkreditívszokvány hibája), és ez jótékonyan 

hat az exportőr pénzügyi helyzetére.

Az importőr számára kedvező lehet, hogy az akkreditív mint elismerten 

biztonságos fizetési mód alkalmazása jobb üzleti kondíciókkal (pl. alacsonyabb 
ár) társulhat. Ugyanakkor hátrányos lehet a vevő számára a viszonylag magas 
költségek mellett az is, hogy az akkreditív és az áruügylet egymástól független 
volta miatt az akkreditív feltételeinek a teljesítése nem jelenti egyben az 

adásvételi szerződés feltételeinek a teljesítését is.

A meghitelezés folyamata azzal veszi kezdetét, hogy a megbízó (az 
adásvételi ügylet vevője) megbíz egy bankot, a nyitó bankot (gyakorlatilag 

szinte mindig a saját számlavezető bankját) egy hitelkeret (ez a hitelkeret maga 
az akkreditív) megnyitásával egy megnevezett kedvezményezett (az adásvételi 
ügylet eladója) javára. A nyitó bank a fent említett események valamelyikének 
bekövetkezését ígéri és vállalja abban az esetben, ha a kedvezményezett az 
akkreditív-szerződésben előírt okmányokat neki a megjelölt lejárati időn belül 
benyújtja, és minderről a kedvezményezettet levélben vagy más postai úton 
értesíti. A nyitó bank kötelezettségvállalása lehet visszavonható vagy 
visszavonhatatlan. A szokvány szerint más megjelölés hiányában az 
akkreditív visszavonhatatlan. (A visszavonhatóság az adott esetben azt a 

lehetőséget jelenti, hogy az akkreditívben foglalt kötelezettségvállalását a nyitó 
bank egyoldalúaln felmondhatja.)

A megbízó kötelezve van arra, hogy az akkreditív fedezetét a nyitó bank 
rendelkezésére bocsássa. Valójában ennyi szereplő az akkreditív
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lebonyolításához elegendő is lenne, a gyakorlatban azonban majdnem 
bizonyosan bekapcsolnak még egy bankot, a kedvezményezett (az exportőr) 
bankját. Ha egyéb ok nem is volna, a bankok levelező viszonyának előnyei ezt 
szinte kikényszerítik.

A második bank (az eladó bankja vagy egy esetlegesen erre felkért másik 
bank) az alábbi funkciókat töltheti be az akkreditívben:

• avizálás (értesítő bank, Advising Bank), okmánytovábbítás. Ez esetben a 
kedvezményezettnek az akkreditív megnyitásáról történő értesítése egy 
másik bank útján valósul meg. A második bank kötelezettséget nem vesz 
magára, de amennyiben az értesítést vállalja, "ésszerű gondot kell 
fordítania az általa kiértesített meghitelezés külső megjelenése szerinti 
hitelességének vizsgálatára."102 Arról is értesítenie kell a 
kedvezményezettet, ha nem tudta megállapítani az akkreditív hitelességét. 
Ebben az esetben az avizáló bank szinte a kedvezményezett védelmében 
jár el.

• A megerősítő (igazoló) bank (Confirming Bank) a nyitó bank 
kötelezettségvállalását a sajátjáéval erősíti meg. A banknak ugyanolyan 
kötelezettségei keletkeznek, mint amilyenek a nyitó bank kötelezettségei. 
A bankok a megerősítésre vonatkozó felkérést nem kötelesek elvállalni, de 
erről a nyitó bankot értesiteniök kell. Könnyen belátható, hogy saját 
bankjának teljesítésre vonatkozó kötelezettségvállalása megnyugtatja és 
emellett kényelmes helyzetbe is hozza a kedvezményezettet. Hozzá kell 
azonban tenni, hogy a gyakorlatban a megerősítő és a teljesítő bank nem 
feltétlenül ugyanaz, bár célszerű erre törekedni.103

102 Az okmányos meghitelezésekre vonatkozó egységes szabályok és szokványok. MGK. 
13.old.

103 "Igazolt elfogadási akkreditívnél a legkézenfekvőbb megoldás ..., hogy az igazoló bank 
legyen a teljesítő bank és a váltó címzettje. Tapasztalat nélkül az a lehetőség okozhat némi 
fejtörést, hogy hogyan valósul meg az a szokvány által megengedett lehetőség, hogy az 
igazoló bank vállaljon felelősséget egy' nem rá címzett váltó elfogadásáért és 
esedékességkori kifizetéséért. Ennek egyik lehetséges megoldását mutatja be a következő
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• A fizető bank (Paying Bank) a nyitó bank megbízásából és fedezete mellett 
vásárolja meg az akkreditív által előírt okmányszettet. Amennyiben 
azonban a fizető bank az akkreditív előírásaival összhangban nem lévő 
okmányokat fogadott volna el, a nyitó bank visszakövetelheti az esetleg 
már kifizetett térítést.

• A megelőlegező (negociá/ó) bank (Negotiate Bank) saját költségére és 
kockázatára vásárolja (illetve előlegezi) meg az okmányszettet. A 
különbség itt gyakorlatilag abban van, hogy a "megvásárlás" a nyitó bank 
felkérésére és megbízásából, azaz "hivatalosan", a "megelőlegezés" pedig 
az eladó felkérésére történik.

Az akkreditívvel kapcsolatban számos különleges ismeretre van szükség. 
Ezek közül megemlítjük, hogy az akkreditív alapváltozatának az azonnali 
fizetést (készpénzfizetést) ígérő meghitelezés tekinthető (payment credit), 
mindazonáltal minden akkreditívnél a meghitelezés fajtáját fel kell tünteni.

A különleges ismereteknek talán a legfontosabb köre az okmányokkal és az 
okmány-felülvizsgálattal van összefüggésben. Ennek oka nyilvánvalóan az, 
hogy a konstrukció szerint a bank fizetési kötelezettsége attól függ, hogy 
vajon a kedvezményezett az összes okmányt bemutatta-e az előírt határidőn 
belül, és az akkreditív előírásainak megfelelően. Anélkül, hogy részletesen 
foglalkoznánk a külkereskedelemben szokásos okmányokkal, egy-két fontos, 
az akkreditív kapcsán felmerülő momentumra fogunk utalni.

példa. Latin-amerikai nyitó bank igazolását vállalta el egy osztrák bank. (Hazai bankunk 
csupán avizált.) A váltó címzettje a latin-amerikai bank volt, kibocsátója az osztrák bank, 
kedvezményezettje a magyar exportőr. Ebben a megoldási módozatban a teljesítő bank nem 
az osztrák bank volt, ugyanis a váltó címzettje maradt a nyitó bank. Ezzel az a megoldás 
született, hogy amennyiben a címzett latin-amerikai bank a váltót nem fogadta volna cl, 
illetve esedékességkor nem fizette volna meg, az osztrák igazoló bank váltókibocsátóként 
tartozott volna azt megfizetni." Az 5. jegyzetben i. m.: 168. old.
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Az okmányok eredetiségére vonatkozóan érdemes szó szerint idézni a 
"Uniform Customs ..." 20. cikk b. pontját, mely szerint:

"Hacsak a meghitelezésben másként nem határozzák meg, a bankok 
eredeti okmány(ok)ként fogadják el azt az okmányt (azokat az okmányokat) 
is, amelyeket a következő módokon állítottak elő vagy úgy tűnik, hogy így 
állítottak elő:

(I.) utánnyomással, automatizált vagy más számítástechnikai rendszerek útján, 

(II.) indigóval készített másolatokat,

feltéve, hogy úgy jelölték meg azokat, mint eredetieket és ahol szükséges, 
ezen okmányok aláírtnak tűnnek.

Az okmány aláírható kézírással, facsimile aláírással, bélyegzővel, jellel vagy 
bármely egyéb mechanikai vagy elektronikai hitelesítési módon."104

Az exportőr teljesítése szempontjából legfontosabbak a fuvarokmányok, s 
azok között is - nyilván a fuvarozási mód különleges kockázatai és a 
dokumentum értékpapír-volta miatt - sajátos helyet foglal el a tengeri 
hajóraklevél. Nem könnyű olvasmány ugyan, de tanulságos megismerni azt az 
alaposságot, ahogy az akkreditívszokvány meghatározza a bankok számára 
elfogadható forgatható B/L kritériumait.

17. szemelvény: Uniform Customs... 23. cikk 

Tengeri/óceáni haj őr akté vél
a. Ha a meghitelezés egy kikötőtől kikötőig terjedő szállításra vonatkozó hajóraklcvclct ír 
elő, a bankok, hacsak a meghitelezésben másként nem írták elő, elfogadják azt a bármilyen 
elnevezésű okmányt, amely

(I.) külső megjelenése szerint úgy tűnik, hogy megjelöli a fuvarozó nevét, és az okmány 
aláírta vagy más módon hitelesítette (1) a fuvarozó vagy a fuvarozó nevében annak 
megnevezett ügynöke, vagy (2) a hajóskapitány vagy a hajóskapitány nevében annak 
megnevezett megbízottja. (...), és

(II.) feltünteti, hogy az ánit berakodták vagy egy megnevezett hajóval elhajózták.__________

104 A 6. jegyzetben i. m.: 39. old.
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A berakodást vagy az egy megnevezett hajóval történt elhajózást fel lehet tüntetni a 
hajóraklevélen előnyomtatott olyan szövegezéssel, amely szerint az árut egy megnevezett 
hajóval elhajózták, mely esetben a hajóraklevél kiállításának a keltét tekintik a berakodás 
és az elhajózás keltének.

Minden más esetben a megnevezett hajóba történt berakodást a hajóraklevélre vezetetett 
olyan bejegyzéssel kell bizonyítani, amely megjelöli a berakodás keltét, és ebben az esetben 
a berakodást feltüntető bejegyzés keltét tekintik az elhajózás keltének.

Ha a hajóraklevél "szándékolt hajó" vagy hasonló értelmű megjelölést tartalmaz a hajóra 
vonatkozólag, az egy megnevezett hajóba történt berakodást a hajóraklevélre vezetett olyan 
bejegyzéssel kell bizonyítani, amely a berakodás keltének feltüntetésén kívül tartalmazza 
annak a hajónak a nevét is, amelybe az árut berakodták, még abban az esetben is, ha abba a 
hajóba rakodták be, amelyet "szándékolt hajó"-ként neveztek meg. (...), és

(III.) feltünteti a meghitelezésben előírt berakodási kikötőt és kirakodási kikötőt, tekintettel 
arra, hogy az (1) olyan helyként, amelytől kezdődően a fuvarozó felelőssége fennáll a 
berakodási kikötőtől eltérő helyet és/vagy végső rendeltetési helyként a kirakodási kikötőtől 
eltérő helyet tüntet fel, és/vagy (2) "szándékolt" vagy más hasonló értelmű megjelölést 
tartalmaz a berakodási kikötőre és/vagy a kirakodási kikötőre vonatkozólag, feltéve, hogy az 
okmány feltünteti a meghitelezésben előírt berakodási és/vagy kirakodási kikötőket is, és

(IV.) csupán egy eredeti hajóraklevélből vagy ha egy eredetinél több példányban állították 
ki, az így kiállított teljes sorozatból áll, és

(V.) úgy tűnik, hogy a fuvarozás összes kikötését és feltételét vagy' e kikötések és feltételek 
némelyikét a hajóraklevéltől eltérő más forrásra vagy okmányra való hivatkozással (rövid 
alakú/üres hajóraklevél) tartalmazza; a bankok nem vizsgálják e kikötések és feltételek 
tartalmát, és

(VI.) nem tartalmaz semmi olyan megjelölést, hogy hajó bérleti szerződésnek van alávetve 
és/vagy olyan megjelölést sem, amely szerint a szállító hajó csak vitorlás hajó, és

(VII.) minden más tekintetben megfelel a meghitelezés előírásainak. (...)

c. Hacsak a meghitelezés feltételei az átrakodást nem tiltják meg, a bankok elfogadják az 
olyan hajóraklevclet, amely feltünteti, hogy az áru / át fogják rakodni, feltéve, hogy az egész 
tengeri fuvarozásra egy és ugyanazon hajóraklevél vonatkozik.

d. Még abban az esetben is, ha a meghitelezés az átrakodást megtiltja, a bankok elfogadják 
azt a hajóraklevelet, amely

(1) azt tünteti fel, hogy az átrakodásra akkor kerül sor, amíg a szóban forgó rakományt a 

hajóraklevél tanúsága szerint konténer(ek)bcn, utánfutó(ko)n és/vagy LASH uszály(ok)on 

szállítják, feltéve, hogy az egész tengeri fuvarozásra egy és ugyanazon hajóraklevél 

vonatkozik, és/vagy

(2) olyan záradékokat tartalmaz, amelyek szerint a fuvarozó fenntartja az átrakodás jogát."

I. m,: 41., 43., 45,, 47, old. (Az én kiemeléseim. FJ.)_________________________________
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A továbbiakban ugyanilyen szellemben és részletességgel foglalkozik az egyéb 
fuvarokmányokmányok tulajdonságaival is. Külön kiemelendő, hogy az 
akkreditív előírja "tiszta" szállítási okmányok benyújtását. A bankok nem 
fogadják el az olyan fuvarokmányokat, amelyek az áru vagy a csomagolás 

hibás állapotára utaló záradékot vagy bejegyzés(eke)t tartalmaznak. A 
fuvarokmányokkal kapcsolatos újabb kérdés azok időbeli megfelelése, tehát 
az, hogy a fuvarokmányt nem késve (stale) nyújtották-e be. A 42. és 43. cikk 
mondja ki, hogy meg kell határozni az okmánybenyújtás helyét, továbbá az 
okmányok benyújtásához határidőt kell szabni. "Az okmánybenyújtásra 
vonatkozó lejárati határidő előírásán kívül minden egyes meghitelezés ... írjon 
elő egy, a szállítás kelte utáni meghatározott időszakot is, amelyen belül a 
meghitelezés kikötéseinek és feltételeinek megfelelően a benyújtást el kell 
végezni. Ha ilyen dátumot nem írtak elő, a bankok nem fogadják el azokat az 
okmányokat, amelyeket a szállítás keltét követő 21 napnál később nyújtottak 

be hozzájuk. Az okmányokat azonban minden esetben legkésőbb a 
meghitelezés határnapján kell benyújtani."105

A kereskedelmi számla szövegében az áruk leírásának szó szerint 
egyezniök kell az akkreditív szövegével. Vannak országok, amelyek 
vámszámla benyújtását is előírják, ahol a vámszámla adatainak egyezniük kell 
a kereskedelmi számla adataival.

Az okmány-felülvizsgálat azt jelenti, hogy a bank összehasonlítja a 
kedvezményezett által bemutatott okmányokat a meghitelezés előírásaival, az 
akkreditívszokvánnyal és egymással. E tekintetben az a vezérfonal, hogy a 
bankok a meghitelezésben előírt minden okmányt ésszerű gondossággal 
kötelesek vizsgálni, hogy meggyőződjenek arról, hogy azok külső 
megjelenésük szerint megfelelnek-e vagy sem a meghitelezés kikötéseinek és 
feltételeinek. Ebből fakad, hogy a bankok nem kérhetik olyan okmányok

105 1. m.: 87., 89. old.
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szolgáltatását, amelyeket az akkreditív nem ir elő, illetve a benyújtott, de nem 
előírt okmányokat nem vizsgálják. A második bank mint okmányfelülvizsgáló 
vagy elfogadja az okmányokat és teljesít, illetve továbbítja az okmányokat a 
nyitó bankhoz, vagy nem fogadja el az okmányokat, vagy fenntartással veszi 
át és a döntést a nyitó bankra bízza. A nyitó bank előtt csak két lehetőség áll: 
vagy fizet, vagy megtagadja a teljesítést.

A gyakorlat az akkreditívnek számos változatát hozta létre. Ezeknek még 
vázlatos bemutatása sem fér el e rövidre szabott szöveg kereteiben, kizárólag 
egy különleges akkreditívvel foglalkozunk, ez pedig a szabadon negociálható 
akkreditív, közismertebb és elfogadottabb nevén a kereskedelmi hitellevél 
(Letter o f Credit). A kereskedelmi hitellevelet kiállító bank arra kötelezi 
magát, hogy az előírt okmányok és magának a hitellevélnek határidőre történő 
benyújtása esetén az okmányok bármely jóhiszemű birtokosa (bona fide 
holder) javára elfogad egy reá (a nyitó bankra) intézvényezett váltót.

A kereskedelmi hitellevél elsősorban az angolszász partnerek gyakorlatában 

örvend népszerűségnek, s nem is ok nélkül. A kereskedelmi hitellevél (L/C) és 

az ún. alapakkreditiv (D/C) között több lényeges különbség fedezhető fel.

• A D/C-ben egyetlen kedvezményezett van. Az akkreditív ugyan 
átruházható, ám csak egyszer. Az L/C-nek is van megnevezett 
kedvezményezettje, ám a hitellevelet kiállító bank bármely jóhiszemű 
birtokos (bona fide holder) javára vagy rendeletére teljesít. A "bona fide 
holder" klauzulát a hitellevélen fel kell tüntetni. Voltaképpen emiatt válik a 
hitellevél szabad negociálásúvá, biztonsággal szabadon megvásárolhatóvá. 
A megoldás éppen azt célozza, hogy a megnevezett kedvezményezett 
mielőbb készpénzhez jusson, s a konstrukció nagyon kedvező a 

negociálásra kész bankok számára is.

• A hitellevélhez mindig tartozik váltó (intézvény; draft). Ez az akkreditívnek 

amúgy nem feltétlenül szükséges kelléke.
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• A "normális" akkreditív megbízásos bankügylet, a hitellevél azonban maga 
képviseli a meghitelezést, s ezért szükséges az okmányszetthez magát a 
hitellevelet is mellékelni.

Összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy az akkreditív előnyös az eladó 
számára, mert szerződésszerű teljesítés esetén a bank teljesíteni fog, s ez 
nagyjából az áruszállítással egyidejűleg következik be. Az akkreditív 
ugyanakkor a vevő számára is előnyös (noha költséges), hiszen bizonyos lehet 
abban, hogy a bank az ellenértéket csak szerződésszerű teljesítés esetén fizeti 
ki. Az akkreditív mint a legbiztonságosabb fizetési mód ugyanakkor 

valószínűleg alacsonyabb vételárat jelent minden más fizetési módnál.
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IX. Disztribúciós rendszer a nemzetközi
marketingben

A külpiaci siker egyik alapfeltétele a megfelelő disztribúciós rendszer 
kialakítása. A disztribúciós rendszer magában foglalja az értékesítési 
csatornákat, valamint a külpiacra szánt termékek fizikai mozgatását a termék 
előállítójától kezdve a végső felhasználóig, fogyasztóig. Ebben a fejezetben két 
témával foglalkozunk: (1) az értékesítési csatornákkal, azok tervezési és 
működési aspektusaival és (2) az áruk országok közötti mozgatásának 

módozataival, azaz a nemzetközi szállítmányozással és fuvarozással. A 
fejezethez csatolt mellékletben pedig egy rendkívül fejlett, de Európához 
viszonyítva mégis egy sor specialitást felvonultató ország, Japán disztribúciós 
rendszerének sajátosságait mutatjuk be.

1. Értékesítési csatornák a nemzetközi marketingben

A disztribúció akkor működik hatékonyan, ha az abban résztvevők 
egységes rendszert alkotnak, és harmonikusan együttműködve a célpiac állal 
elvárt szolgáltatási teljesítményt nyújtják. Az értékesítési csatorna a 
nemzetközi ügyletben két részből tevődik össze. A csatorna első szakasza a 
termelő vállalat országában van. Az értékesítési csatona e részével, a szóba 
jöhető partnerekkel és szervezési módszerekkel a direkt és indirekt exportot 
tárgyaló fejezetrészekben már részletesen foglalkoztunk. Figyelmünket most 
az értékesítési csatorna külpiaci oldalára fordítjuk. A külföldi oldalon is 

többféle változat lehetséges, ezt mutatja be a következő ábra.
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33. ábra: Az értékesítési csatorna lehetséges változatai a külföldi piacon

A modern piaci feltételek között egyre inkább nyilvánvaló, hogy a piacon 
nem termékek, nem termelők és nem kereskedők versenyeznek egymással, 
hanem rendszerek, amelyek a termék mellett magukban foglalják mindazt a 
szolgáltatást, ami a termék tulajdonságai mellett alapvetően meghatározza a 
vevők elfogadási folyamatát. A termék és a kapcsolódó szolgáltatások az 
értékesítési csatonán keresztül jutnak el a vevőhöz. A csatorna azonban nem 
passzív hordozója ennek a folyamatnak, hanem aktív résztvevője, kivitelezője 
s mint ilyen értéket ad hozzá az alaptermékhez (esetleg elvesz). Amikor tehát 
a vevő mondjuk Pécsett a Konzum áruházban egy Philips porszívó vásárlása 
mellett dönt, akkor ebben a döntésben a termék formája és jellemzői, valamint
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a gyártó imázsa mellett szerepet játszik az is, hogy milyen szállítási költségek 
rakódtak már a termékre, hogy a kereskedő milyen árrésszinten dolgozik 
(ezek jelentősen befolyásolják a fogyasztói árat), milyen miliőben kínálja a 
terméket, mennyire udvarias a kiszolgálás, milyen járulékos szolgáltatásokat 
társít a termékhez (házhoz szállítás, részletfizetés, stb.), milyen helyi rekámot 

és vásárlásösztönzést alkalmaz, stb. A Philips által fölépített teljes rendszer 
versenyez mondjuk a Toshiba által felépített rendszerrel.

Az értékesítési csatornára vonatkozó döntés éppen a fentiek miatt 
meghatározó az exportőr piaci sikere szempontjából. A következőkben azt 
tekintjük át, hogy milyen döntéseket kell a csatornaválasztás során hozni és 
hogy ezeket a döntéseket milyen tényezők motiválják.

Csatornaválasztási döntés először akkor merül fel, amikor a cég első ízben 
kíván egy új piacra betörni. Ilyen esetben az ún. "zéró bázis megközelítést" 
alkalmazhatja. A vizsgálódás a célba vett vevőknek az adott termékkel 
kapcsolatos szolgáltatás-igényének a felmérésével kezdődik és az alábbiak 

szerint történik:

1.1. A csatornaválasztást befolyásoló tényezők:

• Az adott csatorna létrehozásához szükséges töke. A legnagyobb 
befektetésre akkor van szükség, amikor saját elosztási rendszert épít ki az 
exportőr (saját értékesítési hálózatot), de a nem saját elosztási hálózat 
esetében is felmerülhetnek befektetési szükségletek. (Például, ha az 
exportőr létrehozza saját értékesítési részlegét, vagy hozzájárul a közvetítő 
kereskedő készleteinek finanszírozásához, stb.)

• Az értékesítési csatorna működtetésének folyó költségei. A folyó költségek 

a csatorna működtetésében mint jutalékok, árrések, illetve egyéb 
hozzájárulások jelennek meg. Ezek nagysága hatással van a működés 
hatékonyságára, s mint ilyen befolyásolja a csatornaválasztási döntést. A 

következő táblázat azt illusztrálja, hogy azonos fogyasztói ár mellett az
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eltérő forgalmazási csatornákhoz mennyire eltérő költségek és exportár 
tartozhatnak.

18. tábla: Árkalkuláció az eltérő értékesítési csatornákban

eltérő  forgalm azási csa torn ák h oz m ennyire eltérő  k ö ltség ek  és  exportár  

tartozhatnak.

18. tábla: Árkalkuláció az eltérő értékesítési csatornákban

Megnevezés I. csatorna II. csatorna III. csatorna

Exportár 1000 1200 1150

Importvám (10%) 100 120 115

Elvámolt importár 1100 1320 1265

Importőr árréskulcsa (15%) 165 198 -

Nagykereskedelmi beszerzési ár 1265 1518 -

A nagykereskedelem árréskulcsa (20 %) 253 - -

A nagykereskedelem eladási ára 1518 - -

Forgalmi adó (10 %) 152 152 127

A kiskereskedelem beszerzési ára 1670 1670 1392

Kiskereskedelmi árréskulcs (50 %) 835 835 -

Áruház árréskulcsa (80%) - - 1113

Fogyasztói ár 2505 2505 2505

Forrás: Törzsök (szerk.): Exportmarketing. 206. old.

• Az ellenőrzés lehetősége. A marketing szempontjából az egyik 
legfontosabb szempont az, hogy az exportőr milyen mértékben képes saját 
elképzeléseit az értékesítési csatorna résztvevőivel elfogadtatni és 
végrehajtatni, azaz mennyire képes a csatornát ellenőrizni. A japán 
disztribúciós rendszerben például az oligopol helyzetben lévő nagy
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termelők magas szintű ellenőrzést képesek gyakorolni a fregmentált 
kereskedőkkel szemben. (Lásd a mellékletben közölt írásunkat!) Az 
Egyesült Államokra, vagy Nyugat-Európára jellemző nagy kereskedelmi 
szervezetek esetében sokkal kisebb egy-egy termelő esélye arra, hogy saját 
marketing elképzelését ezekkel szemben érvényesíthesse.

• Mennyire tudja a csatorna a célbavett piaci szegmenst elérni (lefedni)? 
Az exportőr piaci célja az, hogy megfelelő nagyságú értékesítést (és/vagy 
piacrészesedést) érjen el a célbavett piacon, illetve annak egy-egy 
kiválasztott szegmensében. Az értékesítési csatorna akkor felel meg ennek 
a követelménynek, ha rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek a 
szegmens eléréséhez nélkülözhetetlenek. (Bolthálózat, értékesítési 
személyzet, lerakatok az adott körzetekben, raktárak, stb.)

• Jellege (minőségi színvonala) megfelel-e a cégnek, illetve a terméknek. 
Az értékesítési csatorna csak akkor tud egységes rendszerként működni, 
ha a részvevő cégek azonos (vagy legalább hasonló) színvonalú 
szolgáltatásokat nyújtanak. A magas minőségű és jó hírnévvel rendelkező 
árukat nyilvánvalóan helytelen lenne diszkont áruházakban árulni és 
fordítva, ugyanilyen hiba lenne alacsony árú tömegtermékeket a 
luxusáruházak magas árfekvésű osztályain kínálni.

1.2. A csatorna-döntések tartalma

Az értékesítési csatornákkal kapcsolatban a külpiacokon is - hasonlóan a 
belföldi marketinghez - legalább három fontos döntést kell hozni. Dönteni kell 
a működtetett értékesítési csatornák hosszáról és szélességéről, valamint 
azok számáré)!.

Az értékesítési csatorna hosszát az határozza meg, hogy az áru hányszor 
cserél gazdát addig, amíg a végső felhasználóhoz el nem jut. Rövidnek az a 
csatorna számít, amelyben az áru csak egy vagy két tulajdonosváltozáson 
megy át. Ilyen rövid csatornának minősül például az importált bútorok japán
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disztribúciós rendszerén belül a szaggatott vonallal jelzett út. A legrövidebb út 
az, amikor a külföldi termelő közvetlenül értékesít a felhasználónak, illetve a 
fogyasztónak (direkt marketing). Direkt értékesítéssel az ipari termékeknél 
gyakrabban, a fogyasztási cikkeknél ritkábban találkozhatunk. A fogyasztási 
cikkek esetében a direkt marketingre jó példa az Amway ún. multi-level 
marketingje, amely az elmúlt években tört be a magyar piacra is. Hosszú 
csatornának minősül az, amelyben kettőnél több tulajdonosváltozás megy 
végbe. Az ábránkon ilyen a besatírozott út - importőr-nagykereskedő- 
szakkiskereskedő.

34. ábra: Az importbútorok értékesítési csatornái Japánban.

Forrás: The Japanese Market, Jctro, 1993

A döntések következő csoportja a csatorna szélességével kapcsolatos. Ez a 
fogalom azt jelöli, hogy a forgalmazási út egty-egy adott szintjén mekkora 
számú közvetítővel dolgozik a vállalat. Ha a forgalmazás egy adott lépcsőjén
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(például a kiskereskedelem szintjén) több - esetleg különböző típusú - 
közvetítővel lép kapcsolatba a vállalat, akkor az értékesítési csatorna szélessé, 
és az áruk terítése intensivebbé válik.

18. szemelvény: Aruelosztási stratégiák 

Intenzív elosztás

Az intenzív elosztási stratégia azt jelenti, hogy az exportőr ámít vagy szolgáltatásait a vevők 

számára könnyen hozzáférhetővé téve a lehető legtöbb helyen értékesíti. A résztvevő 

közvetítők száma nagy, kötődésük az exportőrhöz általában kisebb. Ez a stratégia leginkább 

az ún. kényelmi termékeknek (convenicnce goods) - mint pl. üzemanyag, dohány, fogkrém, 

stb - felel meg.

Szelektív elosztás

A szelektív elosztás során az. exportőr nem dolgozik együtt az áru forgalmazásában érdekelt 

összes közvetítővel, hanem azok közül választ néhányat. Tekintettel a közvetítők kisebb 

számára, a kapcsolat az exportőr és a közvetítők között szorosabb lehet, mint az intenzív 

elosztásban. A közvetítők által nyújtott szolgáltatások színvonala itt magasabb, mint az 

előző esetben. Ez az eloszlási forma leginkább az ún. bevásárlási áruknak ( shopping 

goods) felel meg.

Exkluzív elosztás

Az exkluzív elosztási stratégia azt jelenti, hogy az exportőr a közvetítők számát erősen 

korlátozza (az esetek többségében egy-egy vállalatra). Ezzel célja az, hogy szoros 

kapcsolatot tudjon ápolni a közvetítővel és a marketing tevékenységek ellenőrzésének magas 

színvonalát tudja fenntartani. Az exkluzív elosztás gyakran azzal a követelménnyel jár, hogy 

a közvetítők más, versenyző terméket nem is forgalmazhatnak. Ez a stratégia leginkább az. 

ún. speciális termékekre (specialty goods) alkalmazható.________________________________

A harmadik döntés azzal van összefüggésben, hogy az exportőr hány 
csatornát működtet, illetve, hogy hány csatornán keresztül kívánja eljuttatni 
termékeit a fogyasztókhoz. Korábban az volt a jellemző, hogy egy piacon egy
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termelő csak egy csatornát használt. Mára azonban a helyzet már változott. 
Gyakran fordul elő az, hogy az exportőrök párhuzamosan több értékesítési 
csatornát működtetnek. Például működtetnek egy közvetlen csatornát 
(márkaboltok hálózata), de élnek a közvetítők (nagykereskedelem, 
kiskereskedelem) adta lehetőségekkel is. Az egycsatornás és a kétcsatornás 
piacmegdolgozás mellett ma már elterjedt a többcsatornás elosztás is (ezt 
sokszor multimarketingnek is nevezik).

2. A fizikai elosztás néhány kérdése

Áru az, ami akkor és ott áll rendelkezésre a megfelelő mennyiségben és 
minőségben, amikor és ahol fizetőképes kereslet mutatkozik iránta - mondja a 
régi kereskedői bölcsesség, rávilágítva egyúttal a termékek fizikai 
mozgatásának fontosságára. A címben jelzett kérdésekkel mégis többféle 
szempontból lehet és érdemes foglalkozni.

A fizikai elosztás, a logisztika a marketing része - még ha az utóbbi 
néhány évtizedben kissé háttérbe szorult területe is. Nyilvánvaló ez akkor is, 
ha csupán a felszínt figyeljük. A szállítójárművek kinézete, sajátos formája 
(gondoljunk például a jellegzetes sörszállító jármüvekre Németországban, 
Belgiumban vagy éppen Nagy-Britanniában) jól látható, megjelenítő része 
lehet egy-egy vállalat arculatának. A járművek kiváló információ-hordozók 
nagy felületük és mozgékonyságuk miatt. Ugyancsak könnyű belátni, hogy a 
szállítás pontossága kulcskérdés egy-egy vállalat good will-je szempontjából, s 
e tekintetben egészen mindegy, hogy az e célt szolgáló járműpark a 
termékgyártó (exportőr) saját tulajdona-e, vagy pedig a terméknek a 
fogyasztókhoz való eljuttatása erre szakosodott fuvarozó cégek 
szolgáltatásainak igénybevételével történik. A különbség csupán a cél elérése 
érdekében alkalmazott üzleti megoldásokban fedezhető fel.

Ugyanakkor vannak olyan üzletágak is, amelyek sikeres művelése 
kifejezetten a magas színvonalú fizikai elosztási rendszeren alapul. Nem 
szabad csak a szállításra gondolnunk; nem feledkezhetünk meg a különféle,
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olykor hangzatos elnevezésű (lerakat, depó, disztribúciós centrum, elosztó 
központ és a többi) raktárakról sem. Ezekben az üzletágakban a marketing 
stratégia központi eleme éppen a logisztika, a fizikai elosztás célszerűen 
kiépített rendszere.

19. szemelvény: Fizikai elosztás a jégkrém piacon

A jégkrémüzlet kétféle szisztéma szerint működik. Az. egyik rendszerbe a gyártók elhelyezik 

a saját hűtőpultjaikat és azt időről időre feltöltik. A másik szerint viszont házhoz szállítják a 

hideg nyalánkságokat (...) A gyárakban, illetve az importszállítással kezdődik a sor. Innen a 

területi depókba szállítják az ámt. A depókból pedig megtörténik - már saját kocsikkal - a 

jégkrém szétosztása az értékesítést végző kiskereskedelmi egységek között. Az első 

különbség itt van a Family Frost és a másik kettő között. A Family Frost ugyanis a 

Schöllerrcl és az Unilevcr-Eskimóval ellentétben nem marketing-, hanem disztribúciós cég. 

Ezért a hozzá érkező ámt gyorsan forgatja. Csak kis depókat tart fenn, a raktározásra nem 

sokat költ. A nagyon sűrű szállítási hálóban drága és elegáns hűtőkocsijai házhoz hordják a 

termékeket és azoknak adják el, akik a jellegzetes csengetésre leszaladnak a kocsihoz egy 

fagyiért, vagy éppen egy pizzáért, hiszen többféle terméket is forgalmaznak. Azaz a Family 

Frost pénze a korszerű kocsiparkban van.

Ezzel szemben a másik két cég ... a boltosokat tekinti célpiacának. ... Az árucllátó kocsik 

slcpptúrában, azaz mint az autóbusz a saját útvonalán újra és újra végigjárja az üzleteket és 

feltölti az ürülő hűtődobozokat. ... míg a Schöllcr veszi vagy építi a raktárakat, addig az 

Unilever főleg bérel." (McixnerZ,: Fagyasztott profit. Figyelő, 1994, 3o, 15.old.___________

A szállítmányozás és a fuvarozás ugyanakkor az árura vonatkozó 
adásvételi ügylet technikai lebonyolításának szempontjából egyszerre 
szükséges üzleti feltételek és elkülönült, önálló üzletágak, amelyeknek 
megvannak a saját szabályai. A továbbiakban röviden áttekintjük e kérdéseket 
ügyleti szempontból.

Abból célszerű kiindulni, hogy az árupiacok mellett az adásvételi ügyletek 
megvalósításához szükséges szolgáltatásoknak is kialakult a piaca az 
évszázadok során. Ugyanazok a hatékonysági megfontolások játszanak itt is
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szerepet, amelyek a gazdaság más területeit is mozgatják. Amikor például 
üzletileg nem kifizetődő saját fuvareszköz alkalmazása - a nemzetközi 
kereskedelem gyakorlatában lényegében mindig ez a helyzet - indokolt a 
fuvarozók szolgáltatásainak igénybe vétele. Az árutulajdonosoktól azonban 
nem várható el, hogy a fuvarpiac összes sajátosságával tisztában legyenek. 
Ugyanakkor a fuvarozási távolságok növekedésével egyre gyakoribbá vált, 
hogy a fuvarozás teljes folyamatában egymás után több fuvarozó vesz részt. 
Az áruk feladói nem feltétlenül vannak felkészülve arra, hogy optimálisan 
összehangolják az egyes fiivarszerződéseket és a lehető legkisebb kockázattal 
és költséggel megszervezzék a fuvarokat mint egységes egészet. Több 
árutulajdonos küldeményeiből egyidejűleg, azonos irányba indított fuvar 
együttes lebonyolítása (gyűjtőforgalom) különben is alacsonyabb költséggel 
valósítható meg, mint izoláltan. Egyebek mellett ezek a felismerések vezettek 
a szállítmányozás mint önálló üzletág és szakma kialakulásához.

2.1. A szállítmányozás

A szállítmányozó (speditőr) megbízásból működő vállalkozó, akinek 
tevékenysége a fuvarszervezésre (a fuvareszköz, a fuvarozási útvonal és a 
fuvarozó megválasztására, a fuvarozási szerződések megkötésére), valamint az 
áru leszállításával kapcsolatos egyéb teendőkre (biztosítási, raktározási, 
kikötői stb. szerződések megkötésére) terjed ki. Emellett bizalmi kéz 
(trustee,Treuhand) szerepét is betölthetik az áruval kapcsolatban. A speditőr 
mint bizományos saját nevében és megbízója kockázatára végzi tevékenységét, 
díj ellenében.

A szállítmányozói megbízás tartalma általában a következő:

• az áru megnevezése, jellege (pl.: veszélyes);

• csomagolás; csomagok száma, jele, súlya, térfogata;

« az áru értéke;

• származási ország;
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• a fuvarozás eszköze, módja, útvonala;

• a feladó, a feladási hely, a címzett és a rendeltetési hely megnevezése;

• az adásvételi paritás;

• a szállítási határidő;

• az áru különleges kezelésére vonatkozó utasítások;

• a mennyiségi és minőségi átvételhez szükséges adatok;

• a fizetési feltétel;

• a szükséges okmányok;

• egyéb adatok;

• a megbízó cégszerű aláírása.

A szállítmányozó a megbízást a következő tevékenységek elvégzése esetén 
teljesíti:

• a megadott helyen és időben átveszi az árut;

• okmánnyal igazolja az áru átvételét;

• megköti a szükséges (fuvarozási, raktározási stb.) szerződéseket és 
ellenőrzi azok teljesítését;

• beszerzi, illetve kiállítja a szükséges okmányokat és azokat az áruval együtt 
eljuttatja a fuvarozóhoz;

• ha szükséges, megköti a biztosítási szerződést;

0 gondoskodik az áru vámkezeléséről;

• gondoskodik az esetleg szükséges különleges kezelések elvégzéséről (pl.: 
élő állatok esetében);

• továbbítja a megbízónak az ellenérték kifizetéséhez szükséges okmányokat 
(alapvetően a fuvarokmányokról, biztosítási kötvényről van szó);
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• utókalkulációt végez, ellenőrzi a beérkezett számlákat és elszámol a 
megbízóval.

A szállítmányozók az alábbi okmányok valamelyikét állítják ki megbízójuk 

számára:

• szállítmányozói átvételi elismervény (Spediteur recepisse). Elsősorban 
gyűjtőforgalomban alkalmazzák, amikor a speditőr nem tud fuvarokmányt 
adni a megbízójának;

• szállítmányozói átvételi igazolás (FCR), ami azt igazolja, hogy a speditőr 
a megbízó megfelelő utasításaival átvette az árut;

• szállítmányozói igazolás fuvarozásról (FCT), amelyben a speditőr arra 
vállal kötelezettséget, hogy az árut a megfelelően forgatott példány 
ellenében kiszolgáltatja az értékpapír birtokosának;

• FIATA Combined Transport Bill o f Lading (FBL), aminek az a 
különlegessége, hogy, bár speditőr állítja ki, fuvarokmány. Elsősorban a 
kombinált fuvarozási módok elterjedése miatt lett szükség erre az 
okmányra, s vált nagyon gyorsan népszerűvé.

A szállítmányozó a tevékenységi körében bekövetkező árukárért a 
fuvarozókéhoz hasonló módon viseli a felelősséget, felső összeghatár
korlátozás nélkül. Közvetlen felelősséggel tartozik az általa a lebonyolításba 

bevont egyéb szállítmányozók tevékenységéért.

2.2. A fuvarozás

A fuvarozási piac (és egyben a fuvarszerződés) résztvevői: fuvaroztatók 
(feladók és átvevők, akik azonban nem feltétlenül azonosak az adásvételi 

szerződésben szereplő exportőrrel és importőrrel), illetve fuvarozóik. A 
fuvarpiac keresleti oldalán a feladók, kínálati oldalán a fuvarozók foglalnak 
helyet. A nemzetközi kereskedelemben használatos fuvarozási módok - 
tengeri és folyami hajózás, vasúti, közúti és légi áruszállítás - között számos
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különbség van, amelyek megkívánnák, hogy e fuvarozási ágakkal külön-külön 
is foglalkozzunk (a tengeri hajózást és a vasúti fuvarozást fogjuk 
részletesebben is tárgyalni), ugyanakkor vannak bizonyos, előre kiemelhető 
közös vonások is.

Meg lehet határozni általános formában a fuvaroztatók és a fuvarozók 
kötelességeit. Ezek szerint a fuvaroztatók kötelessége az áru fuvarképes 
állapotban történő átadása, valamint a fuvardíj és egyéb, a fuvarozót illető 
költségek megfizetése. A fuvarozók pedig a fuvarozási szerződésben arra 
vállalnak kötelezettséget, hogy a rakományt meghatározott idő alatt 
eljuttatják a rendeltetési helyre, és ott a címzettnek vagy a jogos átvevőnek 
kiszolgáltatják, éspedig olyan állapotban, amilyenben azt fuvarozásra 
átvették. Ez utóbbi egyébként azt is jelenti egyben, hogy a fuvarozók általában 
eredményfelelősséggel tartoznak a fuvaroztatónak, ennek konkrétumait 
azonban az egyes fuvarozási ágakban egymástól eltérő módokon 
szabályozzák.

Minden fuvarozási módban több nemzetközi megállapodás létezik, 
amelyek a szerződéskötéstől az okmányoláson keresztül az áru átadásáig 
számos kérdésben intézkednek. Ezek egy részére a későbbiekben visszatérünk.

Közös vonás továbbá, hogy a fuvarozási szerződés mindig létrejön a 
fuvarozás megkezdése előtt, azonban gyakorlatilag soha nem jelenik meg 
önálló okmányként. A fuvarozási szerződés feltételeit lényegében minden 
esetben a fuvarokmány tartalmazza. A fuvarokmányt többnyire a fuvaroztató 
állítja ki, ami azt jelenti, hogy ő felel a fuvarokmány adatainak a helytálló 
voltáért. Ez a fuvarozó felelősségének lényeges, bár érthető korlátozása: a 
fuvarozó a fuvarokmányban foglaltakért csak akkor felelős, ha azt 

(mérlegeléssel vagy valamilyen más módon) ellenőrizte.

2.2.1. A tengeri árufuvarozás

A tengeri hajózás a legrégebbi, a leginkább elterjedt, és valószínűleg a 
leginkább kockázatos fuvarozási ág. Ebből fakadóan van néhány olyan
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sajátossága, amilyenek más fuvarozási ágakban nincsenek. E sajátosságok 
részben üzleti specialitások, részben pedig intézményiek.

A tengeri hajóterek piaca igen ellentmondásos képet mutat. A dolog egyik 
oldala, hogy erősen monopolizált piacról van szó, ahol a hajóstársaságok a 
megállapodások kiterjedt rendszerét alkalmazzák annak érdekében, hogy a 
fuvarozókkal hosszú távú, lehetőleg kizárólagosságot biztosító 
megállapodásokra jussanak. Ugyanakkor a hajóstársaságok egymás közötti 
megállapodásai pedig a hajóterek kínálatában kialakuló versenyt vannak 
hívatva korlátozni, s egyidejűleg jó eszközül szolgálnak a kívülálló 
hajóstársaságok elleni konkurenciaharcban.

Másfelől viszont a hajóterek piaca viszonylag liberálisnak és könnyen 
megközelíthetőnek tűnik föl, hiszen a hajótereknek tőzsdéje van (Londoni 
Hajófuvar-tőzsde), a tőzsdecikkek pedig közismerten liberális piacú termékek 
kell, hogy legyenek, hiszen ellenkező esetben a tőzsde nem működhetne.

A látszólagos ellentmondást akkor oldhatjuk föl, ha nem tévesztjük szem 
elől, hogy a tengeri hajózásnak két alapváltozata van, s a piaci különbségek 
ezzel vannak összefüggésben. E két változat a vonalhajózás és a hajóbérlet.

A vonalba józás

A vonalhajózáv menetrendszerű teherhajóforgalmat jelent. Arról van tehát 
szó, hogy ezek a hajók rakománytól függetlenül, előre meghirdetett 
útvonalon, előzetesen kiadott feltételek (Liner Terms) szerint közlekednek. A 
"menetrend" neve hajólista, ami tartalmazza a hajó nevét, az érintett 
kikötőket, továbbá a be- és kiállás időpontját, valamint a rakodási helyet a 
kikötőben.

A vonalhajókra történő hajótérfoglalás az alábbi séma szerint képzelhető 
el: az árutulajdonos (azaz gyakorlatilag mindig a megbízásból eljáró 
szállítmányozó) a könyvelési jegy (Booking Note) nevű okmányon elküldi 
hajótér-foglalási szándékát a hajóstársaságnak, vagy az adott kikötőben a 
nevében eljáró hajózási ügynökségnek. Amennyiben a hajótér rendelkezésre
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áll, akkor ezt a Booking Note másodpéldányának a visszaküldésével jelzi a 
fuvarozó. Ezzel a fuvarozási szerződés gyakorlatilag létrejött, amit mi sem 
bizonyít jobban, mint az a tény, hogy ha a fuvaroztató a kijelölt hajóteret nem 
tölti ki, és a foglalást a megjelölt időpontig nem mondja le, akkor is meg kell 
fizetnie az ún. holtfuvardíjat.

A tengeri hajózásban - amint arra korábban utaltunk - a hajózási tarifák 
előre meghirdetett fuvardíjakat tartalmaznak. A fuvardíj nagysága függ:

• az áru terjedelmétől,

• az áru súlyától,

• az áru terjedelmétől vagy súlyától;

• az áru értékétől.

(Itt talán érdemes megjegyezni, hogy a hajóstársaságok mindig a számukra 
kedvezőbb vetítési alapot alkalmazzák.)

A hajóstársaságok az általuk megállapított tarifához képest 
kedvezményeket adhatnak (a legkülönbözőbb szempontok figyelembe 
vételével), és pótdíjakat számolhatnak fel (például nehézsúlypótlék, 
hosszúsági pótlék, üzemanyagpótlék, ködpótlék.).

A vonalhajózás okmányai közül már megemlékeztünk a könyvelési 
jegyről. A Booking Note nem értékpapír.

Amennyiben a rakomány viszonylag hosszú idővel a hajóba rakás előtt 
érkezik meg a behajózási kikötőbe, szükség lehet kikötői raktár igénybe 
vételére. A beraktározásról a kikötői ügynökség kétféle okmánnyal veheti át 

az árut. Egyik az elsőtiszt átvételi elismervénye (Mate's Receipt), amely nem 

értékpapír, a másik pedig maga a hajóraklevél (Rill o f Lading, B/L).

A Bili o f Lading a tengeri hajózás legfontosabb okmánya, s a 
fuvarokmányok közptt is különleges helyet foglal el, aminek egyértelműen az 
az oka, hogy a Bili o f Lading értékpapír, azaz megtestesíti az árut.
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A Bili of Lading birtokosa tehát az árura vonatkozó teljes tulajdonosi 
jogosítványok birtokosa. Ennek a gyakorlati jelentősége elsősorban az úszó 
áruval való rendelkezésben mutatkozik meg. A potenciális eladó mint 
árutulajdonos számára a B/L jelentősége abban van, hogy áruja útnak 
indításával nem kell várnia, míg vevőre talál. A B/L mint értékpapír lehetővé 
teszi a rakomány úszó áruként való értékesítését. Van ugyanakkor egy más 
szempont is. Ha ugyanis az eladó a vevőnek vagy a vevő bankjának fizetés 
ellenében az adott áruról szóló B/L-t ad át, az a vevő számára teljes 
biztonságot jelent, hiszen egyfelől a hajóstársaság csak a hajóraklevél 
ellenében szolgáltatja ki az árut, másfelől pedig az eladó az árut megtestesítő 
értékpapír átruházásával az áru tulajdonjogát is a vevőre ruházta.

A haj óraki evei et több eredeti és több másolati példányban állítják ki a 
hajóstársaságok. Az eredeti példányok összessége a teljes sorozat 
hajófuvarlevél (Füll Set Bili of Lading). Ennek jelentősége a banki 
fizetéseknél, főként az akkreditívnél mutatkozik meg. Tekintve, hogy egy 
eredeti példány is megtestesíti a tulajdonosi jogosítványokat, a visszaélések 
elkerülése végett a bankok megkívánják minden eredeti példány 
beszolgáltatását.

A Bili of Lading tartalmára vonatkozóan az érvényes nemzetközi 
megállapodások legalább a következőket írják elő:

• az áru azonosságának megállapításához feltétlenül szükséges jelölések
feltüntetése, amennyiben ezek a csomagokon szerepelnek;

• a csomagok vagy darabok száma a feladó által adott információ alapján;

• az áru látható állapotának feltüntetése.

A fentieken kívül természetesen a hajóraklevelek számtalan egyéb 
információt is tartalmaznak a feladóról, a hajóról, a feladási és a rendeltetési 
kikötőről, az adásvételi ügyletről, a fuvardíjról, stb. A Bili o f Lading a 
fentieken kivid minden esetben tartalmazza a hajóstársaság üzleti feltételeit- 
(Erre azért van szükség, mert ezek a feltételek országonként, kikötőnként és 
hajóstársaságonként változnak).
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A hajóraklevelekkel kapcsolatban több "kitöltési utasítás" létezik. A tengeri 
fuvar kockázati tartalma ugyanis eltér például aszerint, hogy a rakományt a 
kikötőben, vagy a hajóban vette át a hajóstársaság. Ezt az információt a B/L 
tartalmazza. Ugyancsak az üzlet kockázatával van összefüggésben az ún. 
clean Bili o f Lading (tiszta hajóraklevél) kérdése. A bankok a fizetés 
feltételeként megkövetelik, hogy a B/L semmilyen negatív kitételt ne 
tartalmazzon az áru külső állapotára vonatkozóan. Ez a clean B/L. (Clean B/L 
beszerezhető ún. garancialevél - Letter o f Indemnity - ellenében is. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a fuvaroztatók magukra vállalnak minden olyan 
költséget és kockázatot, ami a hajóstársaságot azért terhelné, mert nem vezette 
rá a hajóraklevélre az áru látható állapotában észlelt hiányosságokat.)

A kiszolgáltatási jegy (Delivery Order - D/O) a B/L mellett a második 
legfontosabb okmány a tengeri hajózásban. Ennek formai oka, hogy a D/O 
ugyancsak értékpapír, a gyakorlati ok ebből következik. A D/O ugyanis 
remekül segíti a reexportőrök munkáját, mivel lehetővé teszi CIF-ügyletek 
lebonyolítását akkor is, ha az eladó nem tud B/L-t adni a vevőnek. Ez az eset 
legtöbbször akkor fordul elő, ha úszó rakományt több részre kell bontani az 
értékesítéshez. Ilyen esetekben a részrakományokról D/O-t állítanak ki a 
fuvar lebonyolításában részes speditőrök. A Delivery Order kiállítására nyilván 
csak akkor kerülhet sor, ha az alapjául szolgáló B/L-t részben vagy egészben 
bevonták.

A hajóbérlet

A bérelt hajózás (tramping) a tengeri fuvarozás másik alapváltozata; a tengeri 
árufuvarozásnak nagyjából a három negyede a bérelt hajózásban bonyolódik 
le. A bérelt hajózás esetében nem beszélhetünk menetrendszerűségről, a hajók 

a mindenkori fuvarigényeknek megfelelően közlekednek.

A vonalhaj ázásban a szerződés tárgya az áru, a hajóbérleti szerződés 
(Charter Party - C/P) tárgya mindig a hajó. Bérelt hajózás esetében 

nincsenek rögzített bérleti díjak; a hajóbérleti díjak szabad piaci alkuban (nem
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ritka esetben tőzsdei forgalomban) alakulnak ki. A fuvarpiac szereplői ebben 
az esetben

• a hajótulajdonosok,

• a bérlők, és

• az ügynökök (brókerek).

Maga a hajóbérlet lehet

® útvonalbérlet és

• időbérlet.

A kettő közötti leglényegesebb különbség, hogy az űtvonalbérlet esetében 
a hajó üzembentartásával kapcsolatos költségeket és kockázatokat a 
hajótulajdonos viseli; időbérlet esetében pedig a költségek és kockázatok egy 
része a bérlőt terheli. Az útvonalbérletnél a fuvardíjat általában a valóságosan 
elfuvarozott áru után számítják; időbérletnél a bérlő meghatározott havi díjat 
köteles fizetni, előre. (Némi jogászkodással könnyen belátható, hogy a két 
verzió közül csak az útvonalbérletet lehet valóban fuvarozási szerződésnek 
tekinteni.)

2.2.2. A vasúti árufuvarozás

A vasúti fuvarozásnak minden valószínűség szerint a legnagyobb a szerepe 
a magyar külkereskedelmi forgalom fizikai lebonyolításában. A nemzetközi 
vasúti szállítás alapvetően az európai országok igényeire és gyakorlatára van 
méretezve, a számunkra fontos nemzetközi megállapodások (meghatározóan 
a CIM-COTIF) az európai feltételek egységesítésével foglalkoznak.

A vasúti fuvarozásnak könnyen belátható előnyei vannak:

• a vasút képes nagy tömegű áruk viszonylag gyors és biztonságos 
el fuvarozására;

• a vasútnál tarifakényszer van - azaz a vasút előre meghirdetett tarifák 
alapján fuvaroz - s ez nagyon megkönnyíti a kalkulációt;
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• a fuvarozási módok között egyedül a vasúton van érvényben fuvarozási 
kényszer;

• a vasúti teherfuvarozás menetrendszerű, és meglehetősen sűrű forgalmú;

•  E u r ó p á b a n  (a  v o l t  S z o v j e t u n ió  u tó d á lla m a i, a z  ib ér ia i o r s z á g o k ,  Í r o r s z á g  

é s  F in n o r s z á g  k iv é t e lé v e l )  e g y s é g e s  v a s ú t h á ló z a t  ta lá lh a tó , é s  e g y s é g e s  a  

f u v a r jo g  is.

A nemzetközi vasúti fuvarozás "alapszerződése" a CÍM, amit 1890-ben 
írtak alá. Az évtizedek során számos műszaki, kereskedelmi és jogi természetű 
egyezmény jött létre, s ezek 1980 óta a COTIF (Convention relative sur 
transports internationaux ferroviaires - Nemzetközi Vasúti Fuvarozási 
Egyezmény) függelékeként érvényesek.

A vasutak megkülönböztetik a kocsirakományú küldeményekéi és a 
darabárukat. Utóbbiakat a vasút rakodja be, s a fuvardíj is magasabb ezeknek 
a küldeményeknek az esetében..

Mint utaltunk rá, a CÍM a kocsirakományú küldemények esetében a 
fuvarkényszer elvét vallja. Ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy a CÍM az 
árukat három nagy csoportra osztja: feltétel nélkül fuvarozható, feltételesen 
fuvarozható és fuvarozásból kizárt árukra. (Ez utóbbi csoportba azok a 
rakományok tartoznak, amelyek a vasútüzem biztonságát veszélyeztetik).

A vasúti fuvarozási szerződés akkor jön létre, amikor a vasút az árut a 
kitöltött fuvarokmány-garnitúrával együtt átveszi, és a vasúti fuvarlevél
másodpéldányt aláírva és lepecsételve visszaszolgáltatja a feladónak. A vasúti 
fuvarozás okmánya a fuvarlevél-másodpéldány, amely nem értékpapír, ám a 
teljesítés bizonyítéka, továbbá biztosítja az áru feletti utólagos rendelkezésnek, 

valamint árukár esetén a kárigény vasúttal szembeni érvényesítésének a jogát a 
feladó számára.

A  f u v a r o z á s  ú tv o n a lá r ó l  a  C I M - C O T I F  ú g y  r e n d e lk e z ik ,  h o g y  a vasutak a 
leggazdaságosabb útvonalat kötelesek választani.
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A vasúti fuvardíjakat részint a feladás módja szerint (teheráru, gyorsáru, 
expresszáru), részint pedig áruosztályok szerint kalkulálják. Mint minden más 
fuvarozási mód esetében, a vasúti fuvarozásnál is találkozhatunk 
fuvardíjkedvezményekkel, amelyek lehetnek nyíltak és titkosak.

A CIM-COTIF a szabad fuvardíjfizetés elve alapján áll. Ez a gyakorlatban 

azt jelenti, hogy a paritás fogja eldönteni, hogy a feladó vagy pedig az átvevő 
fizeti-e a fuvardíjat, illetve azt, hogy milyen megosztást alkalmaznak. A 
tranzitfúvardíjak elszámolását illetően az 1949-ben elfogadott Montreux-i elv 
a mérvadó, amely szerint a végpálya vasútja számol el.

A felelősséget illetően a vasúti fuvarozásban az a sajátosság, hogy a részes 
vasutak egyetemleges felelőssége valósul meg. A vasiít felelőssége azokra a 
károkra terjed ki, amelyek az áru teljes vagy részleges elveszésével, 
megsérülésével, s a fuvarozási határidő túllépésével vannak összefüggésben. 
Ugyanakkor mentesül a vasút a felelősség alól, ha a kár olyan okok folytán 

következett be, amelyeket a vasút nem kerülhetett el, és amiket nem volt 
módjában elhárítani. A kimentés legfontosabb területei közé tartoznak a vis 
major (elháríthatatlan erőhatalom), valamint a feladó hibájából bekövetkezett 
károk.

A fentebb említett egyetemleges felelősség az alapja a vasút kártérítési 
kötelezettségének. A CIM-forgalomban a kártérítés nincs kapcsolatban a 
küldemény számlaértékével, mert annak alapja az áru teljes vagy részleges 
elveszése esetén annak tőzsdei árfolyama, ha ilyen nincs, piaci ára. A CIM- 
forgalomban a vasút köteles a fuvaroztató számára igazolni a küldemény 
megsemmisülését vagy megsérülését, ezt a célt szolgálja a tényálladéki 
jegyzőkönyv, ami tartalmazza a kár terjedelmét, a kár bekövetkezésének okait 

és körülményeit. A késedelmes szállításból fakadó kártérítés alapját a CÍM 
napi teljesítendő fuvarnormái alapján lehet meghatározni.

A vasutak által felvett jegyzőkönyv aláírását a károsult megtagadhatja, ha 
nem ért vele egyet. Ilyen esetekben követelheti a kár szakértői vagy bírói úton 
történő megállapítását.



Melléklet 257

Melléklet: A japán disztribúciós rendszer sajátosságai

Japán ma az USA-t követően a világ második legnagyobb gazdasági hatalma. Jóllehet 

az ország elsősorban erős exportpotenciáljáról híres, a gazdasági szakemberek azonban 

pontosan tudják, hogy' a 123 milliós lakosságú szigetország a maga egy főre jutó évi 24 ezer 

dolláros GDP-jével nagyon komoly importpotenciált is jelent. A japán piacra exportálni 

szándékozóknak azonban nincs könnyű dolguk. A magas kereskedelmi aktívum miatt 

állandóan kritika alatt álló japán külgazdasági politika a kereskedelmi akadályok 

vámjellegű részét már nagymértékben csökkentette és közelítette az európai és észak

amerikai normákhoz. Fennmaradtak azonban a nem vámjellegű akadályok, amelyeknek a 

csökkentése még a legjobb szándék mellett is évtizedeket fog igénybe venni. Ezek többsége 

ugyanis szorosan kötődik a japán hagyományokhoz, kultúrához, a japán társadalmi 

sajátosságokhoz. A nem vámjellegű akadályok között szokták említeni a japán disztribúciós 

rendszer bonyolultságát, és a többi fejlett országok kereskedelmi rendszerétől elütő 

sajátosságait is.

Világszerte megnövekedett tehát az érdeklődés, üzletemberek és kutatók részéről is 

aziránt, hogy mélyebb betekintést kapjanak a japán disztribúciós rendszer sajátosságaiba. 

Jelen anyag is ennek az ismeretanyagnak a bővítéséhez kíván hozzájárulni. A melléklet a 

tág kérdéskörön belül két fő területre kíván koncentrálni:

(1) a japán disztribúciós rendszer makrostruktúrája, illetve e struktúra - nemzetközi 

összehasonlításban felfedezhető - sajátosságai, és

(2) a japán disztribúciós rendszert átható marketing-, illetve üzletfilozófia.

A japán disztribúciós rendszer makrostruktúrája

Egy ország disztribúciós rendszerét alapvetően kis- és nagykereskedelmi szervezetek 

illetve e szervezetek tevékenységét segítő, kiszolgáló funkciókat (szállítás, biztosítás, 

információellátás, hitel- és pénzügyi szolgáltatások, stb) ellátó szervezetek alkotják. A 

rendszer hatékonyságát tehát alapvetően a kis- és a nagykereskedelem funkcióhatékonysága 

határozza meg.
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Kiskereskedelem

A Japánba látogató első benyomása az, hogy az, hogy rendkívül nagy az "üzletsűrűség", 

a kiskereskedelmi boltok (és az éttermek) egymás mellett sorakoznak és ezek zöme kis, 

családi vállalkozásnak tűnik. Nézzük meg, hogy mit mutatnak a statisztikai adatok!

19. tábla: A kiskereskedők a foglalkoztatottak száma szerinti bontásban (1991)

A foglalkoztatottak A kiskereskedők száma Összetétel Növekedési arány
száma

(%)
(1991/1988.%)

1-2 847.185 53,2 -3,1

3-4 416.940 26,2 -1,2

5-9 214.007 13,4 0,0

10-19 71.905 4,5 2,1

20-29 20.202 1,3 5,3

30-49 12.850 0,8 4,9

50-99 5.851 0,4 ‘2,1

100 felett 2.283 0,1 10,3

Összesen 1.591.223 100,0 -1,8

Forrás: The Japanese Market, JETRO, 1993. 55. oldal

Ha ehhez hozzászámítjuk a Japánban üzemelő 491.359 éttermet, akkor valóban 

visszaigazolhatjuk a látogató észrevételét: az üzletsűrűség rendkívül magas. Japánban a 

10.000 lakosra jutó kiskereskedelmi üzletek száma éttermek nélkül 128,9 (éttermekkel 

együtt 168,7), amely szám messze meghaladja más fejlett ország hasonló adatát.

Az 1. tábla adataiból az is látható, hogy a japán kiskereskedelemben rendkívül magas a 

kis üzletek aránya. Az 1-2, illetve a 3-4 főt foglalkoztató egységeket az családi 

vállalkozások közé sorolhatjuk. Arányuk a boltok száma szerint 79,4 % . A 10 lőnél több 

embert foglalkoztató egységek (ezek sorolhatók a korszerű kiskereskedelem körébe) 

részesedése csak 7,1 %. Ez az összetétel nemzetközi összehasonlításban inkább a kevésbé,
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illetve a közepesen fejlett országokra jellemző. A kisüzletek magas arányából nyilvánvalóan 

következik az is, hogy az egy üzletre eső létszám és forgalom alacsonyabb a fejlett országok 

átlagánál. Az egy üzletre jutó átlagos forgalom és létszám 1991-ben 88.4 millió jen (= 0,66 

millió S) illetve 4,36 fő volt. A japán disztribúciós rendszer első sajátosságát tehát már meg 

is fogai mázhatjuk:

A japán kiskereskedelemben az ország fejlettségéhez viszonyítottan magasabb arányt 

képviselnek a kisüzletek és ennek következtében is rendkívül magas az üzletsűrűség , az 

átlagosnál alacsonyabb viszont az egy üzletre eső forgalom illetve létszám.

A kiskereskedelem ilyetén struktúrájának fennmaradásában szerepet játszanak a 

hagyományos japán vásárlási szokások:

• az emberek még nem szoktak igazán hozzá a "bőség társadalmához", naponta kis 

tételben vásárolják pl. az élelmiszert és a háztartási cikkeket - nagyobb tételeket a 

túlzsúfolt japán otthonokban nem is igazán tudnának tárolni;

• a feleségek jellemzően nincsenek alkalmazásban, a napi többszöri bevásárlást ők 

bonyolítják le;

» a városon belüli közlekedés (és parkolás) rendkívül nehéz, ezért előnyben részesítik a 

lakáshoz közel eső üzleteket;

• a terület rendkívül kevés és nagyon drága, ez megnehezíti a nagyobb méretű üzletek 

terjedését.

De azt is tudni kell, hogy a törvényhozás sem kedvez a nagyobb területi, 

kiskereskedelmi egy ségek terjedésének: az amerikai részről komoly támadásoknak kitett un. 

"Large-Scale Retail Store Law" (nagyobb méretű kiskereskedelmi egységek létesítésére 

vonatkozó törvény) az 500 m2 feletti alapterületű egységek létesítését csak rendkívül lassú 

és bizonytalan kimenetelű engedélyezési folyamat alapján teszi lehetővé. (A törvény a 

családi vállalkozásokat védi: ne feledjük el, közel egy és fél millió ilyen családi 

vállalkozásról van szó!)

A törvényhozási nehézségek ellenére is már az 50-cs években megjelentek Japánban is 

a kiskereskedelem korszerűbb formái, az áruházak és a szupermarketek, valamint a 

kereskedelmi láncok. Arányuk a forgalomban azonban nem éri el azt a szintet, amit az



260 IX. Fejezet

ország fejlettsége indokolna. 1991-ben az áruházak részesedése az összes kiskereskedelmi 

forgalomban 8,1 %, a szupermarketek részesedése pedig 11.6 % volt. Az áruházak aránya 

az elmúlt években lényegesen nem változott, és ennek az oka tulajdonképpen a hivatkozott 

törvényben keresendő. Ezek az egységek (a drága területből és a drága munkaerőből 

következő) magas költségeik, valamint a törvény szigort előírásai (nyitvatartás, stb) miatt 

nem igazán állták a versenyt a szabadabb körülmények között dolgozó önálló 

kiskereskedőkkel. Éppen ezért - és talán ez is az egyik sajátossága a japán 

kiskereskedelemnek - az áruházak a magasabb árszintű luxusigények kielégítésére 

szakosodtak. A 15 legnagyobb japán szupermarket illetve áruházi céget a következő 

táblázat mutatja be:

20. tábla: A legnagyobb japán kiskereskedelmi cégek forgalma. (1991)

A cég neve Jellemző típusa Forgalma (milliárd 
jen)

DAIEI S 2026

ITO-YOKADO S
1460

SEIYU s
1095

JUSCO s
1041

SEIBU D 917

MITSUKOSHI D
877

TAKASHIMAYA D 843

NICHII S 767

DAIMARU D
608

MARUI D
569

UNY S 556

MATSUZAKAYA D
502

ISETAN D
468
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NAGASAK1YA S 437

TOKYU D 411

S = szupermarket Megjegyzés: 1991-ben 1 $ átlagosan 134,71 jennel volt egyenlő.

D= áruház Forrás: Japan 1993 (i.m.)

A nyugat-európai vagy észak-amerikai értelemben vett shopping centerekkel Japánban - 

a tervszerű városrendezés és az ebből is következő helyhiány miatt - nem igazán 

találkozhatunk. Annál fejlettebbek azonban a kiskereskedelem nem bolti formái. (Utcai 

automaták, csomagküldés, TV-n keresztül vásárlás, door-to-door [ügynöki] értékesítés.) A 

door-to-door valamint a mail order értékesítés 1991-ben 13,5 %-kal részesedett a 

kiskereskedelmi forgalomból.

A japán kiskereskedelem ilyetén széttagoltsága is nyilvánvalóan szerepet játszik abban, 

hogy beszerzéseik nagyobbik része a nagykereskedelmen keresztül valósul meg. Erről 

tájékoztat a következő táblázat:

21. tábla: A kiskereskedelmi egységek beszerzési forrásai

Saját termelés 2,5 %

Tranzakció az egység és a központ között 25,4 %

Termelő 10.1 %

Nagykereskedő 61,3 %

Közvetlen import 0,7 %

összesen 100.0 %

A nagykereskedelem

Amennyire sajátos a japán kiskereskedelem szervezeti struktúrája, legalább annyira, 

vagy még inkább sajátos a nagykereskedelem belső struktúrája: a japán nagykereskedelem
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sajátossága abban fedezhető fel, hogy az értékesítési csatornában jellemzően több 

nagykereskedelmi fokozat található. (Lásd a következő ábrán!)

35. ábra: A nagykereskedelem struktúrája Japánban

Magyarázat:

(1) "Kezdeti" nagykereskedő (initial wholesaler)

(2) "Közbülső" nagykereskedő (intermediate wholesaler)

(3) "Végső" nagykereskedő (final wholesaler)

(4) "Közvetlen tranzakciót végző" nagykereskedő (direct transaction wholesaler)

A nagykereskedelmi kapcsolatok igazi bonyolultságát az adja, hogy az áru nem mindig 

halad az elsődleges (primary vagy initial wholesaler) nagykereskedőtől a másodlagoson és a 

harmadlagoson keresztül a felhasználóhoz, hanem visszafelé történő áramlások is 

megfigyelhetők. Mindennek statisztikai megfigyelése azonban szinte lehetetlen. A kutatók 

ezért - e területen - inkább a helyszíni megfigyelésekre, esettanulmányokra támaszkodnak és 

a statisztikai adatokból ezek segítségével próbálnak elméleti következtetésekre jutni.
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A japán nagykereskedelem rétegzettségére lehet következtetni például a 

nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi forgalom összehasonlításából.

1991-ben a japán nagykereskedelem értékesítési forgalma 573.165 milliárd jen, a 

kiskereskedelemé pedig (éttermek nélkül) 140.638 milliárd jen volt. Közvetlen 

következtetérek levonására ez a 4,08 %-os szorzó persze nem alkalmas, ehhez látnunk kell a 

nagykereskedelem értékesítési relációit is. (Erről tájékoztat a 22. tábla!)

22. tábla: A nagykereskedelem értékesítési irányai. (1991)

Tranzakció a központ és az egység között 5,2%

Nagykereskedők 37,2%

Kiskereskedők 23.7%

Ipari (stb.) felhasználók 27,1%

Közvetlen export 6,3%

Fogyasztók 0,5%

Összesen 100,0%

Forrás: The Japanese Market, 1993 (JETRO)

Megjegyzés: a 37,2 %-nál magasabb az egymás közötti forgalom aránya a textíliáknál, 

a mezőgazdasági és tengeri termékeknél, az élelmiszereknél és italoknál, az orvosi 

ellátásnál és kozmetikumoknál, az ásványi anyagoknál és fémtermékeknél, valamint az 

építőipari anyagoknál. Az átlagosnál szignifikánsan alacsonyabb ez a szám a ruházatnál 

(divat!) és a gépek árucsoportban.

A táblázat adataiból látható, hogy a nagykereskedelmi szervezetek egymás közötti 

értékesítése 1991-ben 37,2 % (azaz 213217 milliárd jen [=1583 milliárd dollár]) volt. Ha 

csak 15 %-os átlagos árréssel, és egyszeri áttétellel számolunk, akkor is a többcsatornás
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nagykereskedelmi rendszer mintegy 240 milliárd dollárral drágította meg a gazdasági 

forgásba kerülő árukat. Vajon hozzáadott-e a rendszer ilyen mértékű értéket a termékekhez? 

Erre a kérdésre még vissza fogunk térni.

A többszintű nagykereskedelem létét ezek az adatok egyértelműen bizonyítják. 

(Maruyama számításai szerint a W/R [nagykereskedelmi forgalom / kiskereskedelmi 

forgalom] korrigált aránya 1988-ban 3,1 volt szemben az USA-ban megfigyelt 0,99-cs 

aránnyal. Nariu és Flath számításai szerint a nagykereskedelmi lépcsők becsült átlagos 

mértéke Japánban 1,8 volt.)

A többszintű nagykereskedelem létéből egyértelműen következik a japán disztribúciós 

rendszer másik sajátossága: az értékesítési csatornák jellemzően bonyolultabbak és 

hosszabbak, mint a hasonló fejlettségű más országokban. Ez jellemzi a fogyasztási cikkek 

mellett az ipari termékek értékesítési csatornáit is.

Ezt követően tekintsük át a nagykereskedelem esetében is azt, hogy milyen a 

szervezetek nagyságrendi struktúrája!
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23. tábla: A nagykereskedők száma a foglalkoztatottak száma szerinti bontásban. (1991)

A foglalkoztatottak 
száma

A nagykereskedők 
száma

Összetétel

(%)

Növekedési arány 
(1991/1988,%)

1-2 101.786 21,4 9,1

3-4 123.309 25.9 12,0

5-9 132.089 27,8 8,6

10-19 70.474 14,8 8,9

20-29 21.424 4,5 6,7

30-49 14.931 3,1 7.4

50-99 8.441 1,8 8,4

100 felett 3.529 0,7 19,3

összesen 475.983 100.0 9,1

Forrás: The Japanese Market, JETRO, 1993. 55. oldal

A japán nagykereskedelem vállalati struktúrája tehát nagymértékben igazodik a 

kiskereskedeleméhez, azaz itt is túlsúlyban vannak a kis- és közepes méretű szervezetek, és 

a nagykereskedelmi egységek sűrűsége messze meghaladja a nemzetközi átlagot, az egy 

egységre jutó forgalom és létszám pedig messze alatta marad annak .

Ezek után ismét feltehetjük a kérdést, vajon milyen gazdasági racionalitás indokolja azt, 

hogy a japán nagykereskedelem szinte megkettőzi (háromszorozza, vagy négyszerezi?) 

Önmagát az értékesítési csatornában - a szokásos egynél több nagykereskedelmi szervezet 

vesz részt úgy, hogy nemcsak közvetít, hanem az árú tulajdonjogát is megszerzi.

A választ - megítélésein szerint - a japán fogyasztói, vásárlási szokásokban, a japán 

háztartási (és az ipari termékek esetében pedig a gazdasági) szerkezetben kell keresni. A 

japán háztartások - amint már említettem - napi többszöri, kistételű bevásárlásokra vannak 

berendezkedve. (Maga a japán lakás mérete sem tesz lehetővé ennél sokkal nagyobb tételű 

bevásárlást.) Ennek hatására alakult (illetve ennek hatására nem változott) a
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kiskereskedelem meglehetősen széttagolt szerkezete. Az árukínálat azonban a gazdasági 

fejlődéssel párhuzamosan rohamosan növekedett csakúgy mint a fogyasztók elkölthető 

jövedelme. A kisméretű, általában családi tulajdonban lévő üzletek szintén nem

rendelkeztek (és nem rendelkeznek ma sem) a megnövekedett választékhoz szükséges 

készletek kezeléséhez szükséges tárolókapacitásokkal (sem a szükséges pénzügyi 

feltételekkel). Valakinek azonban el kellett végeznie azokat a kiskereskedelmi funkciókat 

is, amelyek ellátására a mai japán kiskereskedelem képtelen. Ezért a japán

nagykereskedelemnek egy jelentős része "kvázi kiskereskedőként" funkcionál. Ennek a kvázi 

kiskereskedőnek a vevője az igazi kiskereskedő. (Úgy működik, mint máshol a

kiskereskedő: kielégíti a környezetében elhelyezkedő fogyasztók - jelen esetben a 

kiskereskedők - igényeit, azzal a különbséggel, hogy ezt nem boltban, hanem

házhozszállítással [mégpedig naponta többszöri házhozszállítással] végzi el. Beszerzési 

szükséglete azonban még így sem akkora, hogy ezzel önállóan jelenhetne meg a termelőnél, 

ezért a kvázi kiskereskedő is a nagykereskedelemtől vásárol. És ugyanez igaz a termelő 

fogyasztás igénykielégítésérc is. A "Janus-arcú" japán gazdaságra a hatalmas 

konglomerátumok mellett, a kistermelők (családi bedolgozók) sokasága a jellemző. Ezen 

igények kielégítésére a nagykereskedelem egy része, jelen esetben is a kvázi 

kiskereskedelmi funkciót ellátó része szakosodott.

A végső fogyasztó végül is jól jár, mert szükségleteit a lehető legkisebb 

energiaráfordítással elégítheti ki. Az is igaz azonban, hogy ennek ellentétele megjelenik az 

árszínvonalban. (A többszöri árrésrárakódások következtében.) A japán vásásrló fizeti ma a 

világon a legmagasabb fogyasztói árakat. De megteheti, mert jövedelme rendkívül magas és 

tulajdonképpen a nagyobb tételű, olcsóbb beszerzéseknek nincs is lehetősége ma Japánban.

A japán disztribúciós rendszerre jellemző marketing-és üzleti gyakorlat

A japán vállalatok sajátosságainak feltárásával sok kutató foglalkozik világszerte. Jelen 

anyagban nem kívánunk a japán menedzsmenttel általában foglalkozni, hanem 

figyelmünket kizárólag a disztribúciós rendszer marketing sajátosságaira koncentráljuk.

Két olyan egymással is összefüggő sajátossága is van a japán disztribúciós rendszernek, 

amelyek a gazdaság más területein is megfigyelhetők:
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(a) az emberi kapcsolatok kiemelt szerepe, és

(b) az erős tőke- (és egyéb) összefonódás az értékesítési csatornán belül.

A japán üzleti életben nagyon fontosak az emberi kapcsolatok (sokkal fontosabbak, 

mint a szerződések), és ez így van a kereskedelemben is. Az értékesítési csatornákban 

részvevők arra törekszenek, hogy néhány, de stabil és hosszú távú kapcsolatot építsenek ki 

egymással. A kölcsönös bizalom feltétele az üzletnek, hiszen a japánok a legritkább esetben 

pereskednek és ügyleteiket is legtöbbször szerződés nélkül kötik. Egy kívülálló tehát csak 

nagyon nehezen kerülhet be ebbe a körbe.

Az emberi kapcsolatokat erősíti azután az is, hogy a cégek kölcsönösen tőkerészesedésre 

tesznek szert egymás üzleteiben (a disztribúció területén ez azonban inkább egyirányú: a 

termelőtől a nagy- és kiskereskedelem felé irányul), és vezetőket helyeznek ki egymáshoz. A 

rendszer ezáltal még simábban funkcionál, de ez egyidejűleg azt is jelenti, hogy bizonyos 

mértékig merevvé, és a kívülállók számára még inkább zárttá válik.

A japán disztribúciós rendszer nagyon fontos marketing jellegű sajátossága az, hogy - 

legalábbis a fogyasztási cikkek esetében - a marketing csatorna vezetője (channel captain) 

jellemzően a termelő. Észak- Amerikában és Nyugat-Európában a nagy és erős 

kiskereskedelmi hálózatok sok területen uralják az értékesítési csatornát (ők állnak közel a 

fogyasztóhoz, ők határozzák meg. hogy mire van szükség, ők irányítják az árakat, stb ). Nos, 

Japánban az erős és legtöbbször oligopol helyzetben lévő termelő versus szétaprózott 

kereskedelem viszonylatában a termelők egyik alapvető marketing stratégiája az értékesítési 

csatorna kézbentartása és koordinálása. Az értékesítési csatorna tehát vertikális marketing 

rendszerként működik, és a termelő irányítja, nagyságánál fogva (és több esetben 

tőkerészesedése révén is) a rendszerben résztvevő többi szervezetet.

A nem adminisztratív irányítás eszközei sokrétűek és hatékonyak. Ezek közül néhányat 

mint a japán üzleti gyakorlat fontos elemét, a következőkben vázolunk:

(1) A termelő által meghatározott (ajánlott) fogyasztói árak rendszere. Az oligopol 

helyzetben lévő termelők nem szívesen folytatnak árháborút egymással (az oligopol piaci 

struktúrában az árverseny mindig kétélű fegyver lehet). Ezért "ajánlott fogyasztói árak" 

formájában kvázi előírják a kiszolgáltatott helyzetben lévő kereskedőknek az árat. A
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kereskedők ezeket az ajánlásokat a maguk számára kötelezőnek veszik, hiszen létük függ a 

termelő jóindulatától.

(2) A termelő ugyanakkor ellátja a marketing promóciós funkciót (országos reklám, helyi 

sales promotion anyagok, stb.) és biztosítja azokat a szolgáltatásokat (garancia, csere, 

termékinformáció, stb.), amelyek a termékhez, kötődnek.

(3) Japánban a kereskedelmi gyakorlat fontos részét képezi a nem kurrens áruk 

visszaszállításának lehetősége. Ez azt jelenti, hogy a kereskedő még abban az esetben is 

visszaadja az árut a termelőnek, ha azt nem bizományosi formában értékesítette. Ez a 

gyakorlat (az ajánlott árakkal együtt) biztonságot és garanciát nyújt a kereskedőknek arra, 

hogy árrésüket megtermelhetik. A termelők is szívesebben élnek az áru visszavételével, 

mintsem a fogyasztói árengedmények rendszerével. (Az ám talán máshol értékesíthető, az 

árengedményekkel nem rontják a márka minőségtudatát.)

(4) A japán termelők ugyanakkor különféle engedményekkel (rabatt - ribeito) kötik 

magukhoz a kereskedőket. Ezeknek az engedményeknek a célja az, hogy meggátolja a külső 

versenytársaknak a csatornába való belépését.

A fejlődés várható tendenciái

A japán disztribúciós rendszer áttekintése után látható, hogy az egész rendszert 

bizonyos kettősség jellemzi. A rendszer egyrészről hatékonyan működik, hiszen mozgásban 

tartja ezt a hatalmas árutömeget és jól kielégíti a termelő és nem termelő fogyasztók 

szükségleteit. Más oldalról azonban jogos lehet az a kritika (amelyet egyébként több japán 

kutató is megfogalmaz), hogy a rendszer túlzottan szétaprózott, következésképpen nem 

eléggé hatékony. Az is nyilvánvalóan igaz (amit viszont elsősorban a külföldi bírálók 

hangoztatnak), hogy a rendszer merev, külső belépőnek a lehetősége kicsi, és ezáltal az 

egyre erősebben ncmzctközicsedő Japánban a disztribúciós rendszer komoly kereskedelmi 

korlátként funkcionál.

Japán egyre erősebb bekapcsolódása a nemzetközi mozgásokba és a japán társadalom - 

ezzel párhuzamos - átalakulási folyamata, megítélésem szerint, már a közeljövőben éreztetni 

fogja hatását a disztribúciós rendszerben is.
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A változás elsősorban a kiskereskedelem átalakulásában fog jelentkezni. A 

kiskereskedelem hagyományos struktúráját már most kikezdte néhány tényező. A 

kereskedelmi információs technika, a korszerű módszerek alkalmazásának a követelménye 

pénzügyi oldalról már eleve megosztja a kiskereskedőket. A családi vállalkozások - a Mont 

and Pop üzletek - alapítói, akik a II. világháborút követő nagy fellendülés időszakában 

vágtak bele vállalkozásaikba, most öregszenek ki. Gyermekeik már nem feltétlenül akarják 

és fogják a vállalkozást folytatni. A másik körülmény: a nagy alapterületű kiskereskedelmi 

egységekre vonatkozó törvény előírásainak kikényszerített enyhítése kedvező hatással lesz a 

kiskereskedelem modernizálására: új, korszerűbb, nagyobb és hatékonyabb egységek 

megjelenése várható.

A gazdasági erőben növekvő kiskereskedelmi vállalkozások ugyanakkor gyengíteni 

fogják a merev "termelő-vezérelte" értékesítési csatornákat, lehetőséget teremtve a külsők 

(közöttük az import) belépésére.

Azt, hogy ez a folyamat milyen intenzitással megy végbe, nem lehet megjósolni. Egy 

azonban biztos: a folyamat már beindult és Japánnak mint importpiacnak a jelentősége a 

jövőben növekedni fog.
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X. Piacbefolyásolás a nemzetközi 
marketingben

X. fejezet

A nemzetközi piacbefolyásolás106 célja - hasonlóan az általános 
marketingben megfogalmazottakhoz - kettős: a potenciális vásárlók
tájékoztatása és befolyásolása (meggyőzése). A hazai és a külpiaci 
piacbefolyásolás közötti különbség a potenciális vevők státuszában van: ezek 
külföldiek, következésképpen a hazaitól kisebb vagy nagyobb mértékben 
eltérő környezeti feltételek által motiváltak.

Ezt a különbséget a piacbefolyásolás lényegét képező kommunikációs 
folyamat ábrázolásával szeretnénk bemutatni.

36. ábra: A kommunikáció folyamata

106 A piacbefolyásolás fogalmát az angol "promotion" kifejezéssel azonos értelemben 
használjuk.
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A kommunikáció tehát egy olyan folyamat, amelyben a küldő üzenetét 
először kódolja, továbbítható formába önti, majd a befogadó az információ 
megértése érdekében dekódolja, azaz "saját magának lefordítja" azt. A kódolás 
és a dekódolás mikéntjét a küldő illetve a fogadó fél tapasztalatai és 
lehetőségei határozzák meg. Ezeket pedig a környezeti feltételek alakítják. A 
kommunikáció annál egyszerűbb, minél nagyobb az átfedés a két környezeti 
feltételrendszer között (az ábrán a két elipszis közös halmaza), és annál 
bonyolultabb, minél kisebb az átfedés a két elipszis között. A nemzetközi 
piacbefolyásolás esetében inkább a feltételek különbözősége a jellemző, 
következésképpen a kommunikáció a hazainál mindig jóval bonyolultabb.

Ennél is komolyabb problémát jelent a piacbefolyásolás szintjének 
meghatározása a külföldi piacokon. Ez a kérdés szoros összefüggésben van 
azzal, hogy a különböző országokban élő vevők termék-megítélése 
mennyiben tér el egymástól, és milyen szerepet játszik a termékmegítélésben a 
piacbefolyásolás különböző formáiban jelentkező marketing alátámasztás.

Marketing tanulmányainkból már tudjuk, hogy a termékek fogyasztói
felhasználói megítélése nem pusztán a minőség mérhető mutatóin keresztül 
valósul meg. A fogyasztói-vásárlói magatartás nehezen feltérképezhető, 
bonyolult területe a marketingnek. Egy dolog azonban biztos: az emberek 
mindenütt "gondolkodó és érző" lények, a világ dolgait és így az árukat is a 
ráció és az emóció szűrőjén keresztül értékelik. A mai modern világban, 
amikor a piacra kerülő különböző termékek specifikációs és 

teljesítményminősége nagyon hasonló, a vásárlási döntésben felértékelődnek 

az emocionális elemek. Levitt, a marketing nagy öregje a következőképpen 

fogalmaz: "Az új verseny nem a között van, amit a vállalatok a gyárakban 
termelnek, hanem aközött, amit a gyárból kikerült termékhez hozzátesznek a 

csomagolás, a szolgáltatások, a reklám, a vevőtanácsadás, a fizetési feltételek,
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a szállítási és raktározási szervezés formájában és minden olyan dologban, 
amit az emberek értékelnek."107

A terméknek tehát a racionális hasznosság mellett emocionális 
hasznosságot is kell produkálnia. Ha a minőséget, mint a szükségleteknek 
való megfelelést definiáljuk, akkor a termékek minősége nem pusztán a 
racionális minőségtől, hanem az emocionális minőségtől is függ. Csak így 
érthető meg, hogy miért hajlandó a vevő a legtöbb országban többet fizetni 
egy ugyanolyan paraméterekkel rendelkező Sony televízióért, vagy BMW 
gépkocsiért, mint a Sanyo vagy Nissan márkákért. A ráció és emóció aránya a 
vásárlási döntésben termékenként, fogyasztónként nagymértékben változhat. 
De a két tényező arányát nyilvánvalóan befolyásolják az egyes országok 
fejlettségbeli és kulturális különbségei is. Saját megfigyelésem szerint például a 
közel azonos fejlettségű japán piacon sokkal erősebb az emocionális befolyás, 
mint az amerikai piacon. A japán vásárlók nagyobb mértékben hagyatkoznak 
a márkajelzésre, mint az amerikaiak, akik sokkal inkánn igyekeznek 
"racionális" vásárlási döntéseket hozni. Hasonlóan: az alacsonyabb 
jövedelemmel rendelkezők esetében nagyobb a kényszer arra, hogy racionális 
döntéseket hozzanak, mint a nagyobb diszkrecionális jövedelemmel 
rendelkezők esetében.

Dick Vaughn, a Foote, Cone & Belding Communications igazgatója 
20.000 interjúban 500 termékre gyűjtött adatok alapján vázolta fel az un. FCB 
mátrixot, amelynek horizontális tengelyében a "gondolkodás -érzés" (ráció
emóció) és a vertikális tengelyében a fogyasztó számára fontos és kevésbé 
fontos (high involvement, low involvement) relációt ábrázolta. Az FCB 
mátrixszal Vaughn a vásárlási döntést plasztikusan tudta ábrázolni. (A 
mosópor például az a "kevésbé fontos/kismértékben racionális", míg a drága 
parfüm a "nagyon fontos/nagymértékben emocionális" mezőben található.)108

107 Theodor Levitt, The Marketing Mode, New York: McGraw-Hill, 1969, p.2

10^Footc, Cone & Belding Communications, Inc., "A Gide to the FCB Grid," 1987
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Ha a "vevő számára fontos/kevésbé fontos" és a "ráció/emóció" relációkat 
a rendelkezésre álló jövedelemmel, azaz az adott ország gazdasági 
fejlettségével hozzuk összefüggésbe, akkor - véleményem szerint - egy-egy 
termék megítélésében a következő ábrában vázolt fejlődési tendenciát 
figyelhetjük meg.

3 7. ábra: Termékmegítélés a jövedelemviszonyok függvényében

Amikor a rendelkezésre álló jövedelem alacsony a fogyasztó még a kisebb 
vásárlásait is a racionalitás szűrőjén keresztül ítéli meg, és a legtöbb termék 
fontos számára ("racionálisan fontos"). Ahogyan jövedelme növekszik, egyre 
inkább válik a termékek nagy része kevésbé fontossá számára és egyre
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nagyobb szerepet kap az emóció a vásárlások során. Egy idő után (a 
jövedelemben való további előrelépés esetén) azonban ugyanaz az áru ismét 
fontossá válik számára, de ezúttal "emocionálisan fontossá". (Vegyük 
példának az étterem-választást: kezdetben az volt a fontos, hogy a lehető 
legolcsóbb étterembe menjünk, később már nem vizsgáltuk annyira tüzetesen 
az árlapot az étterem kiválasztása során, hanem érzelmeinknek engedve már 
több, esetleg drágább éttermet is kipróbáltunk, de az, hogy hova mentünk 
valójában nem igazán volt fontos. Később azonban fontossá válik az, hogy 
hova megyünk vacsorázni és azokat a helyeket részesítjük előnyben, ahol a jó 
ételek kellemes kiszolgálással párosulva nyújtanak érzelmileg is szükséglet
kielégítést.)

Ahogyan a magasabb racionális minőség (nagyobb teljesítmény, több 
funkció, nagyobb megbízhatóság, stb.) előállítása nagyobb költségeket jelent a 
termelő számára, ugyanúgy a magasabb "emocionális minőség" előállítása is 
többe kerül. A márka ismertté tétele és ismertségének fenntartása nagyon sok 
reklámköltséget jelent, a szebb csomagolás többe kerülhet, a magasabb 
minőségű kereskedők nagyobb árrést tesznek a termékre, stb. A magasabb 
emocionális minőség, amelyet a marketing tesz hozzá a termékhez, tehát 
ugyanúgy megjelenik az árban, mint a termék előállítási költsége. Minél 

magasabb a vevő diszkrecionális jövedelme, annál inkább hajlandó azonban 
megfizetni a magasabb emocionális minőséget is.

Hibát követ el azonban az a külföldi cég (és erre Magyarországon példák 
sokaságát lehet találni), amelyik termékének emocionális minőségét 

hangsúlyozza olyan országban, ahol a termék vásárlásakor a racionális 

fontosság a meghatározó. De fordítva is igaz: abban az országban, ahol a 
termék már az emocionális fontosság szakaszában van, nem sok sikert érhet el 
az az exportőr, amelyik marketing tevékenységét pusztán az alacsony árra 
kívánja alapozni.
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1. A piacbefolyásolási mix

Az optimális piacbefolyásolási mix során a vállalat a 

piaci cél elérése érdekében, az adott piaci feltételeknek 

megfelelően választja ki a piacbefolyásolás eszközöket 

és azokat egymás hatását erősítve alkalmazza.

A potenciális vásárlók informálására és befolyásolására a külpiaci 
marketingben is több eszköz áll rendelkezésre. A reklám itt is az egyik 
legfontosabb eszköz, de nem az egyetlen. A piacbefolyásolási mix a reklám 
mellett még három eszközcsoportot foglal magában: a személyes eladást 
(personal selling), a publicitást (publicity)109 és az értékesítés-ösztönzési (sales 
promotion). Tekintettel arra, hogy a külpiaci reklámozás - az esetek 
többségében - rendkívül költséges tevékenység és csak az export 
meghatározott nagyságrendje mellett térül meg, a kisebb vállalatok nagy

109./ A piacbefolyásolási mix részeit illetően a szakirodalom nem egységes. Van olyan 
besorolás (lásd pl. McCarthy és Pcrrcault: Basic Marketing c. könyvének 528. oldalán!), 
amely szerint a piacbefolyásolás három részre tagozódik: personal selling, mass selling és 
sales promotion, ahol a tömcgeladás két alcsoportra oszlik: reklámra és publicitásra. Más 
csoportosítás (lásd pl. Schcw és Smith: Marketing - Conccpts and Applications című- 
könyve 470. oldalán!) szerint a piacbefolyásolási mix a reklám, a személyes eladás és az 
értékesítésösztönzés mellett magában foglalja a PR-tcvékcnységct (Public Rclations) is, és 
ennek a részét képezi a publicitás. A magyar szakirodalomban Bauer és Bcrács a marketing 
mix negyedik elemét, a "promotion"-t a reklám szóval jelöli és részeinek a hirdetést, a PR-t 
és az eladásösztönzést jelöli meg. (Baucr-Berács: Marketing, BKE, 1992)(Megjegyzcndő, 
hogy létezik olyan csoportosítás is, amelyik a fentiek mellett a csomagolást és a 
vevőszolgálatot is a piacbefolyásolási mix részeként értelmezi..) A PR helyét illetően a 
vélemények nyilvánvalóan azért oszlanak meg. mert - jóllehet a PR céljai túlnőnek a tiszta 
marketingcélokon- a PR tevékenység egyidejűleg marketing célokat is szolgál. A 
nemzetközi marketing tárgyalásakor mi most csak a publicitással foglalkozunk, jóllehet 
egyetértünk azzal, hogy a PR egyéb - marketing célokat is szolgáló - eszközei a nemzetközi 
marketingben is fontos piacbefolyásoló eszközként funkcionálhatnak..
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többsége a külpiaci piacbefolyásolás tervezésekor inkább az utóbbi három 
eszközcsoport alkalmazására koncentrál és csak a nagyobb (multinacionális) 
vállalatok élnek a külpiaci reklámozás lehetőségével. A fejezet további 
részeiben a piacbefolyásolás fent említett eszközcsoportjait vesszük sorra.

2. A nemzetközi reklám

Külpiaci reklámról akkor beszélünk, amikor a vállalat a külső piacokon 
közvetlenül vagy közvetve reklámtevékenységet végez az adott piacon 
elérhető (és/vagy nemzetközi) reklámeszközök alkalmazásával.

A reklám célja az, hogy az informálás, meggyőzés és emlékeztetés 
eszközeivel növelje az adott termék értékesítését. Tapasztalati számok 
igazolják, hogy pozitív korreláció figyelhető meg a reklámkiadások és az 
értékesítési lehetőségek növekedése között; pontosan számszerűsíthető 
összefüggés azonban sohasem dolgozható ki és az is nyilvánvalóan igaz, hogy 

az egyes piacok eltérően viselkednek a reklámozás szempontjából.

Általános összefüggés az, hogy minél fejlettebb (bonyolultabb) egy ország 
piaca, annál nagyobb reklámkiadásra van szükség a piac megdolgozásához. 
Másképpen fogalmazva ez azt jelenti, hogy minél magasabb egy ország 
gazdasági fejlettsége (egy főre jutó GDP) annál magasabb reklámköltségekkel 
kell számolnia. Az Egyesült Államokban a '80-as évek közepén például a 
reklámkiadások 2,6 %-át tették ki a nemzeti jövedelmnek, vagy abszolút 
számokban nézve az egy főre eső reklámkiadás 377 $ volt, szemben a világ 
egyéb részeinek átlagos 17 $/fős reklámkiadásával.110

A fejlődő országok egy részében és a volt szocialista országokban hosszú 

ideig az volt (illetve részben ma is az) az uralkodó felfogás, hogy a 
reklámköltségek valójában inproduktiv és felesleges kiadások, hiszen nem

110./ Lásd: Onkvisit - Shaw: International Marketing című idézett könyvének 619. oldalán
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igazolható szükségleteket generálnak. Véleményünk ebben a kérdésben az, 
hogy - jóllehet a reklámkiadások egy része kétségtelenül felesleges kiadás, de 
összességében a reklám - hasonlóan a marketing egészéhez - nem 
kérdőjelezhető meg, hiszen nagyon fontos funkciót tölt be a termelés és a 
fogyasztás közötti elkülönülés (elsősorban információs rés) áthidalásában.

A külső piacokon reklámozó vállalatnak messzemenően figyelembe kell 
vennie az adott piacon uralkodó szokásokat illetve a reklámozásra vonatkozó 
előírásokat.111

2.1. A reklámozás szintjei

Az általános marketing a reklámozás két szintjét különbözteti meg 
aszerint, hogy mi a reklám tárgya. E szerint beszélhetünk:

• termék-reklámról és

• institucionális (azaz a vállalat imázsát növelni hivatott) reklámról.

A külpiaci marketingben e két szinthez még egy társul, nevezetesen az ország
reklám (amit ország-propagandának is szoktak nevezni).

,u ./ így például különösen figyelnie kell
® az egészségre káros (cigaretta, alkohol, stb.) cikkek vagy a gyógyszerek és higiéniai 

cikkek reklámozásakor (Magyarországon például tilos a gyógyszerek, szeszesitalok és a 
dohányipari cikkek reklámozása),

• az összehasonlító reklámok alkalmazásakor (Szaúdi-Arábiában nem szabad a "jobb, 
mint" kifejezést használni),

• az erotikának és szexnek a reklámban való felhasználásakor (Kínában tilos a "babonás 
és pornográf tartalom" felhasználása - s már ebbe a kategóriába tartozik a szappan 
reklámozásakor mutatott meztelen váll is.),

• a külföldi anyagok és illusztrációk és az idegen nyelvek alkalmazásakor, stb. 
(Portugáliában külföldi kifejezések alkalmazása nem megengedett, Franciaországban az 
idegen nyelv csak akkor használható, ha az francia fordítással párosul), stb.
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A három szint szorosan összefügg. Az országról kialakult kép befolyásolja 
a vállalatról és a termékről kialakítható imázst és fordítva. Az ország-kép 
változtatása a leginkább rugalmatlan folyamat. A világkereskedelemben a 
korábbi teljesítmények alapján kialakultak olyan sztereotípiák, amelynek a 
megváltoztatása nem könnyű. A jó minőség és a megbízhatóság képzete társul 
például Svájchoz, az NSZK-hoz vagy Japánhoz és a kevésbé jó minőség, az 
alacsony megbízhatóság a volt szocialista országokhoz. Egy svájci vagy német 
vállalat kisebb reklám-erőfeszítéssel alakíthat ki magáról jó képet, mint egy 
magyar vagy lengyel vállalat. Az ország-imázs azonban nem 
megváltoztathatatlan: a japán példa bizonyítja, hogy a tartósan jó minőség és 
az ezt kisérő ország propaganda egy-két évtized alatt az "alacsony minőségű 
tömegáruk szállítója" képet a "magas és megbízható minőségű áruk szállítója" 
képpé alakította át.112

20. szemelvény: A minőség forradalma

Németh László klasszikussá vált, hat évtizeddel ezelőtti könyveimét idézte Kádár Béla 

külgazdasági miniszter a múlt héten tartott, a magyar élelmiszerek piacra jutását 

megkönnyítő, a közös minőség- és crcdetjclző védjegyet bemutató sajtótájékoztatón. Az 

NGKM és az FM 1992. nyarán hirdette meg a kollektív élclmiszermarketing koncepció 

kidolgozására vonatkozó pályázatot, amelyet a Kereskedelemfejlesztési Alapból 

finanszíroztak. A pályázatra benyújtott elképzelések közül a szakértőkből álló zsűri az 

Agromarkcting Kft. és a Kopconsnlt Kft. programjait tartotta a kitűzött célhoz leginkább 

közelállónak. Ezzel párhuzamosan megszületett a védjegy grafikai képe is: pecsétet utánzó 

nemzeti színű mező közepén a királyi korona, körülötte a "Rendszeresen ellenőrzött kiváló 

magyar termék" felirattal.___________________________________________________________

112./ Az ország propaganda folytatása nem a vállalatok feladata. Magyarországon a 
Gazdasági Kamara illetve az utóbbi időben a külgazdasági kapcsolatok irányításáért felelős 
minisztérium voltak azok a szervezetek, amelyek pénzügyi alapokkal 
(kereskedelemfejlesztési alap) rendelkeztek ilyen célokra. (Ország-megjelenés egy-cgy 
nagyobb kiállításon, vásáron; országi mázott javító reklámkampány - mint pl. a "Gutes aus 
Ungarn"- vagy kiadványok készítése, stb.)



Piacbefolyásolás a nemzetközi marketingben 279

A hazai cs nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével kidolgozás alatt álló egységes 

termékminősítő rendszer c védjeggyel jelöli azokat a termékeket, amelyek megfelelnek az 

EK előírásainak legalább egy tulajdonságukban, kicmclkcdőck és magyar eredetűek. 

Először 1994. 1. negyedévében lépnek piacra a védjeggyel ellátott, megfelelő

minőségbiztosítással is rendelkező élelmiszerek. A megkülönböztető jelzés nem hatósági jel, 

nem kötelező, a remélhetően ösztönző és bizalmat keltő védjegy elnyerésére önkéntesen 

pályázhatnak a gyártók. A védjegy' megismeréséhez természetesen mind itthon, mind 

külföldön idő kell, a német CMA élelmiszer-ipari minőségijeiét például 1972. óta, Ausztria 

megkülönböztető termékminősítő jelét pedig az 1940-es évek második felétől alkalmazzák.

A minőség- és crcdctjelző védjegy bemutatása, a magyarországi minőségtanúsítási 

rendszer korszerűsítésének első lépése lehet.

Forrás: Figyelő, 1993, október 14,_____________ ____ __________________________________

Visszatérve a reklám két szintjéhez, az ezekkel kapcsolatos fogalmakat a 

következőkben tárgyaljuk:

A termek reklám a termékekről és a szolgáltatásokról kíván információkat 
nyújtani, illetve ezekről kíván meggyőző képet kialakítani. Attól függően, 
hogy a célbavett és stimulálandó szükségleti kör mekkora, beszélhetünk

úttörő reklámról, amely egy egész árukategóriára vonatkozó szükségleteket 
kívánja (először) felkelteni. Új termékek - mint például a komputer vagy 
videomagnó - esetében találkozhattunk ilyen reklámmal a közelmúltban.

Kompetitiv vagy versenyreklámról akkor beszélünk, amikor egy-egy márka 
iránti szelektív igényfelkeltésről van szó.

Komparatív vagy összehasonlító reklámról akkor beszélünk, amikor a 

reklámban közvetlen összehasonlítást tesznek a reklámozott márka és a vele 
versenyző egyéb márkák között azok fontosabb jellemzői alapján.

Az institucionális reklám célja az, hogy a vállalat általános imázsa növekedjék 

és a vállalatnak jó goodwillje alakuljon ki.
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A fogyasztási cikkek előállítói és exportőrei - amint már említettük - sok 
esetben, anyagi megfontolásokból, kénytelenek a közvetlenül a fogyasztókat 
célzó reklámról lemondani. A reklámnak egy másik formájával azonban 
élhetnek: a kereskedelmi reklámmal, amelynek célja a továbbeladók 
informálása és meggyőzése. A kereskedelmi reklámok általában specializált 
kereskedelmi publikációkban jelennek meg.

A költségviselés oldaláról nézve (és eltekintve az ország propagandától, 
ahol a költségviselő az állami költségvetés) két eset képzelhető el:

• a reklám költségeit egy vállalat fizeti illetve

o több cég közösen vállalja.

Ez utóbbi esetben a reklám kooperativ formájáról van szó, s mint ilyen a 
reklámkooperáció lehet horizontális és vertikális. A horizontális kooperáció 
esetében az értékesítési csatorna azonos szintjén álló több vállalat fog össze a 
termékek egy csoportjának reklámozása érdekében. (Ilyen eset lenne például 
az, ha a magyar borok exportját előmozdító reklámkampányt a borexportban 
érdekelt összes termelő finanszírozná.)

A vertikális kooperáció esetében az exportcsatorna résztvevői közösen 
viselik egy-egy márka reklámköltségeit (a bor példájánál maradva: ha a 
villányi borok német reklámkampányát a Pannonvin mellett a német importőr
nagykereskedő és a bor disztribúcióját végző kiskereskedők közösen viselnék.

2.2 A reklámeszközök

A külpiaci marketingben alkalmazható reklámeszközök megegyeznek a 
hazai médiumokkal (értelemszerűen az exportőrnek a célpiac hazai viszonyai 
között kell kifejtenie tevékenységét, az ott elérhető reklámeszközök közül kell 
választania), az egyes eszközök felhasználhatósága azonban országonként 
különböző lehet, és ezt a különbözőséget az exportőrnek figyelembe kell 
vennie. Példaként nézzük meg az USA, Japán és az NSZK 
reklámkiadásainak megoszlását a 80-as évek elején:
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24. tábla: A reklámkiadások százalékos megoszlása néhány országban

Média NSZK USA Japán

Film 1 -

Rádió 3 7 5

TV 10 21 35

Sajtó 65 38 37

Egyéb (kültéri, direkt stb) 21 34 23

Forrás: Onkvisit-Shaw: id. mű 647. old.

A fontosabb reklámeszközök tehát a következők:

Újságok,

Magazinok (ezen belül a különböző csoportok: általános magazin, speciális 
közönségnek szóló magazinok, speciális érdeklődést kielégítő magazinok):

Televízió

Rádió

Direct mail

Üzleti publikációk (pl. szaknévsorok);

Kültéri és közlekedési eszközökön elhelyezett reklám 

Film

Egyéb (pl. sportlétesítmények, légireklám, telefonkönyv stb.).
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3. A személyes eladás

A  k ü lp ia c i  m a r k e t in g b e n  a p ia c b e f o ly á s o lá s i  m ix  e g y ik  le g f o n t o s a b b  

ö s s z e t e v ő j e  a  s z e m é ly e s  e la d á s , a  s z e m é ly e s  m e g g y ő z é s  (p e r s o n a l  s e l l in g ) .

A  s z e m é ly e s  e la d á s  a z  e la d ó  é s  a  p o t e n c iá l i s  v e v ő  

k ö z ö t t i  k ö z v e t le n  k o m m u n ik á c ió ,  a m e ly n e k  a c é lja  

a z , h o g y  a z  e la d ó  in fo r m á c ió k a t  k ö z ö l j ö n  é s  

é r té k e s í t é s i  l e h e t ő s é g e t  t e r e m ts e n .

A  m e g h a t á r o z á s b a n  a  s z e m é ly e s  k o m m u n ik á c ió n  v a n  a  h a n g s ú ly ,  é s  e z  a z  

a  t é n y e z ő  a m e ly b e n  a  s z e m é ly e s  e la d á s  a la p v e t ő e n  k ü lö n b ö z ik  a  r e k lá m tó l .  A  

r e k lá m  u g y a n is  a  k o m m u n ik á c ió  n e m  p e r s z o n á l is  e s z k ö z e iv e l  d o lg o z ik .  A  

r e k lá m  é s  a  s z e m é ly e s  e la d á s  a n n y ib a n  h a s o n ló ,  h o g y  m in d k e t t ő  c é lja  a z  

é r t é k e s í t é s  n ö v e lé s e ,  m in d k é t  k o m m u n ik á c ió s  fo r m á n a k  é r t h e t ő n e k ,  

é r d e k e s n e k ,  h ih e t ő n e k  é s  m e g g y ő z ő n e k  k e ll le n n ie .  A  k ü lö n b s é g  a 

k o m m u n ik á c ió s  fo ly a m a tb a n  v a n : a  r e k lá m  e g y ir á n y ú  k o m m u n ik á c ió ,  a h o l  a  

z a v a r ó  t é n y e z ő k  n a g y o b b a k  le h e tn e k . A  s z e m é ly e s  e la d á s  k é t ir á n y ú  

k o m m u n ik á c ió ,  k is e b b  le h e t s é g e s  " za v a rá ssa l" , d e  itt a  r e k lá m ü z e n e t  

e g y é r t e lm ű  é s  m in d ig  a z o n o s  m e g f o g a lm a z á s a  n e h e z e b b ,  h is z e n  a z  ü z e n e t  

k ü ld ő j é n e k  v á r a t la n  é s  e lő r e  n e m  le ír h a tó  s z i tu á c ió k b a n  k e ll m o n d a n iv a ló já t  

m in d ig  ú jra  é s  ú jra  m e g f o g a lm a z n ia .

A  s z e m é ly e s  e la d á s  l e h e t ő s é g e  é s  s z ü k s é g e s s é g e  v é g ig v o n u l  a  fo g y a s z t á s i  

c ik k e k  e g é s z  é r t é k e s í t é s i  c sa to r n á já n :  t e r m e lő  -  e x p o r tő r ,  e x p o r t ő r  -  im p o r tő r ,  

im p o r tő r  -  n a g y k e r e s k e d ő ,  n a g y k e r e s k e d ő -  k is k e r e s k e d ő ,  k is k e r e s k e d ő  -  

f o g y a s z t ó .
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Súlya természetesen a vállalat által választott piacbefolyásolási stratégiától 
függ.113

A személyes eladás jelentősége még nagyobb a termelési eszközök 
esetében. Az ipari termékek esetében a személyes eladás legtöbbször a 
legfontosabb eleme a piacbefolyásolási mixnek.

A külpiaci marketingben a személyes eladás megszervezése addig a 
termelő (exportőr) feladata, ameddig ő ellenőrzi közvetlenül az értékesítési 
csatornát és az abban zajló marketing tevékenységet. Tradicionális esetben a 
személyes eladás lehetősége az exportőr - importőr relációban lezárul és a 
marketing a továbbiakban a viszonteladók feladata lesz. A személyes 
eladásnak azonban itt is jelentősége van. A külkereskedelmi üzletkötésben a 
személyes jelenlétnek, a személyes meggyőzésnek nagy a jelentősége. A 
külkereskedelmi vállalatok sikere tehát nagy részben attól is függ, mennyire 
képzett üzletkötőket alkalmaznak.

Azok a vállalatok, amelyek az értékesítési csatornát külföldön is ellenőrizni 
képesek (saját külföldi marketing vállalatuk vagy saját hálózatuk révén) azzal 
a döntési alternatívával találják magukat szemben, hogy a személyes eladás 
funkcióját hazai vagy a célpiac országbeli alkalmazottakkal oldják-e meg. A 
hazai alkalmazottak előnye az, hogy a vállalatot és a termékeket jól ismerik, e 
tekintetben kevesebb tanításra van szükség. Egy dolgot azonban kevésbé 
ismernek, ez pedig a piac. Ezért nagyon sok vállalat az értékesítési 
személyzetet a célpiacon toborozza.

113 / Vegyünk erre példaképpen a kél híres kozmetikai gyár, az Avon és a Rcvlon esetét. 
Mindkettő közel azonos nagyságú forgalmat produkál. Az Avon stratégiájának központi 
eleme a direkt marketing, amely a személyes eladásra alapozódik. A cég kereskedelmi 
képviselőkkel (ügynökökkel) dolgozik (több tízezer), akik a bevételnek akár 40 %-át is 
kaphatják jutalékként. A cég az 1980 évi 2,38 milliárd dolláros forgalmából 925 millió 
dollárt költött a személyes eladásra, míg reklámra csak 30 milliót. A Rcvlon ezzel szemben 
a reklámot részesítette előnyben: értékesítési volumenének 5 %-át költötte közvetlen 
fogyasztói reklámra. Az Avon push, a Rcvlon puli stratégiát alkalmazott. A példát lásd: 
Bush - Houston id. mű 760. oldalán!
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Az eddigiekből is nyilvánvaló, hogy a személyes eladás sikere alapvetően 
az alkalmazott személyzettől függ- Az értékesítési személyzet (a 
külkereskedelemben: az üzletkötők) irányításának és szervezésének a 

következő lépcsői határozhatók meg:

(1) Célmeghatározás: Volumen, tevékenység, minőség

(2) A szervezet kialakítása: Földrajzi, relációs, termék-típusú, piaci szegmens 
szerinti vagy ezek kombinációja

(3) Az értékesítési személyzet nagyságának a meghatározása

(4) Az anyagi ösztönzés eszközeinek a meghatározása: fizetés, jutalék illetve 

ezek kombinációja

(5) A személyzet toborzásának, kiválasztásának a kritériumai

(6) A személyzet kiképzése

(7) A tevékenység irányítása és ellenőrzése

(8) Értékelés

Maga a személyes eladás folyamata - az egyes lépések cél- és 
eszközkombinciója - a következők szerint írható le:
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Célok Eszközök

1. A döntésképes vevő megkeresése Ajánlás, publikációk, stb

2. Információszerzés a vevőről Más vevők, ügynökök, publikációk, 
megfigyelés, stb

3. A vevő figyelmének felkeltése Önmaga, a vállalat és a termék 
bemutatása

4. A termék iránti vágy felkeltése Előre elkészített prezentáció, 
termékdemonstráció, próbahasználat

5.Annak felmérése, hogy a vevő mi 
miatt idegenkedik a terméktől, és 
ezen okok kivédése

Érdeklődés, elemzés, megfigyelés

6. A vevő eljuttatása a vásárlási 
döntésig

Ajánlattevés

7. A vevő problémáinak elhárítása, 
kérdéseinek megválaszolása

Follow-up tevékenység

Itt jegyezzük meg, hogy a személyes eladásnak (meggyőzésnek) nem 
mindig a közvetlen értékesítés a célja. Az üzletkötők (ügynökök) mellett a 
vevővel személyes kapcsolatot tartanak még a műszaki-vevőszolgálati 
szakemberek is, akik technikai-műszaki információkkal és segítségnyújtással 
látják el a vevőt. (És tulajdonképpen ide sorolhatók vállalatok magas színtű 
vezetőinek egymásnál tett - sok esetben udvariassági - látogatásai is).

4. A publicitás

A publicitás a személyes eladással szemben a piacbefolyásolás nem 

perszonális eszközei közé tartozik:

Publicitáson értünk ugyanis a vállalatról illetve a 

termékről a tömegkommunikációban megjelenő 

minden olyan híradást, amelynek megjelenéséért a 

vállalat nem fizet.
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A publicitás különleges előnyöket kínál a potenciális vásárlók meggyőzése 
területén, tekintettel arra, hogy az így megjelenő híradásokat a nagyközönség 
- a reklámmal szemben - az adott médium szerkesztősége által kontrollált, 

objektív híradásként értékeli.

Jóllehet a publicitás - definíciónk szerint - nem fizetett híradás, a vállalat 
számára a tényleges híradás "mögötti" tevékenység és a publicitás 
megszervezése pénzbe kerül. A jól megtervezett és kivitelezett publicitás
kampány azonban - a reklámkiadásokhoz viszonyítva - sokkal olcsóbb lehet, 
és éppen ezért a külpiaci piacbefolyásolás egyik fontos eszközévé válhat.

Publicitást biztosíthat a vállalat számára sok tevékenysége, így például: 
társadalmi, kulturális tevékenységek szponzorálása, díjakhoz való 
hozzájárulás, tájékoztatás a vállalat új tevékenységi irányáról, a tervezett új 
termékekről, új reklámkampány vagy promotion akciók beindításáról, stb.

Ahhoz azonban, hogy a vállalat ezen tevékenységei a publicitás tárgyát 

képezhessék az szükséges, hogy a vállalat a tömegkommunikációval szembeni 
kapcsolattartást jól szervezze, a publicitást saját céljai érdekében megfelelően 
menedzselje. (Sajtónyilatkozatok, kommünikék, sajtótájékoztatók kibocsátása 
illetve szervezése és annak biztosítása, hogy ezek tartalma mindig koordinált 
és a vállalat érdekeinek megfelelő legyen.)

A publicitás hátránya a reklámmal szemben az, hogy a vállalat 
szempontjából sokkal kisebb mértékben ellenőrizhető, több esetben a vállalat 

céljaival ellentétes is lehet. Ezt az esetet nevezik negatív publicitásnak. Egy 
vállalatnak sem érdeke, hogy róla rossz kép jelenjen meg a
tömegkommunikációban. Éppen ezért főleg azoknak a vállalatoknak, 

amelyeknél a negatív publicitás gyakrabban fordulhat elő (pl. a 
környezetszennyező ágazatokban vagy például az élelmiszeriparban stb.), fel 

kell készülniük ezekre az esetekre és egy ún. krízis menedzsment keretében 
kell megkísérelniük a negatív publicitás hatását csökkenteni illetve pozitívvá 

változtatni.
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5. A "Sales promotion" (értékesítés - ösztönzés)

A reklám, a személyes eladás és a publicitás mellett a vállalati 
piacbefolyásolási gyakorlat egy sor egyéb eszközt is felhasznál. Ezeket a sales 
promotion megnevezés alatt foglaljuk össze. Az értékesítés-ösztönzés 
eszköztára rendkívül széles: ide soroljuk - többek között

• a vásárokon és kiállításokon való részvételt,

• vállalati bemutató szervezését,

« sorsjátékok, vetélkedők rendezését,

• kuponok, kereskedelmi bélyegek kibocsátását,

• pénz visszatérítési ajánlatok nyújtását,

• ajándékok és ingyen minták nyújtását, stb.

Az értékesítés-ösztönzési eszközök alkalmazása természetüknél fogva 
átmeneti jellegű, s mint ilyen mindig a piacbefolyásolás egyéb eszközeinek 
kiegészítését jelenti.

A külpiaci marketingben a sales promotion eszközök közül a 
legfontosabbnak a vállalat termékeinek és egyéb eredményeinek külföldön 
történő bemutatása minősíthető. A külföldön való megjelenésnek több formája 
van:

• általános nemzetközi kereskedelmi vásárokon való részvétel. A világ 
különböző országaiban több száz ilyen kereskedelmi vásár megrendezésére 
kerül sor évente. Ezek a vásárok elsősorban a nagyközönség 
tájékoztatására szolgálnak, de a szakmai napok és a vásárokhoz csatlakozó 
egyéb események keretében üzleti tárgyalásokra is sor kerülhet. Az 
általános vásárokon való részvétel jó alkalom az ország propaganda 
folytatására is. Nemzetközi gyakorlat az, hogy az ilyen vásárokon az egy 
országból származó vállalatok közösen, egy un. országos pavilonban 
jelennek meg. A megjelenés finanszírozása is általában kooperatív, azaz a 
vállalatok megjelenését a nemzeti kereskedelemfejlesztési alapból
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támogatják. Ilyen általános vásár pl. a Tokióban két évente megrendezésre 
kerülő Tokyo International Trade Fair, amelyen Magyarország már több 
ízben részt vett, legutóbb speciális vendégország státusszal.

• nemzetközi szakvásárokon illetve szakkiállításokon való részvétel. Ezek a 
rendezvények annyiban különböznek az általános vásároktól, hogy a 
bemutatandó termékek köre egy-egy ágazatra szűkül le. Itt is gyakori a 
kooperatív megjelenés (ország-vállalat.) Ilyen a Tokióban minden év 
márciusában megrendezett nemzetközi élelmiszeripai szakkiállítás, a 
FOODEX. Ezen általában azon magyar vállalatok vesznek részt, amelyek 
a Japánba irányuló élelmiszeripari exportban érdekeltek.

• önálló országmegjelenéseken való részvétel. Az ország propaganda tipikus 
eszköze, de nagyon jó alkalmat kínál a vállalatok részére is, egy-egy 
országban való bemutatkozásra.

• önálló vállalati megjelenés. Ez a forma koncentrált lehetőséget biztosít a 
vállalat számára, arra, hogy termékeit az adott országban lévő potenciális 
vevőkkel megismertesse.

A külföldi megjelenésnek a fentiekben vázolt,- és általában nagyon 
költséges - formái csak akkor lesznek hatékonyak, ha a vállalat ezeket jól 
előkészíti és a piacbefolyásolás egyéb eszközeivel is támogatja. (A potenciális 
vevők előzetes informálása direct mail formájában, egyéb sales promotion 
eszközök - vállalati prospektusok, információs anyagok, ajándékok, stb - 
alkalmazása, továbbá a tárgyalásokra jól felkészült szakemberek kiküldése.)

6. A marketing kommunikáció globalizálódása

A marketing eszközrendszer negyedik elemében is, de különösen a 
reklámban erőteljes globalizálódási folyamat megy végbe. (Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint az, ha a ma már Magyarországon is fogható "égi csatornák" 
reklámadásait hasonlítjuk össze egymással.) A globalizálódás okai között az 
alábbiak említhetők meg:
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(1) Költség-megtakarítás ("A Martini and Rossi AG részére például 
készítettek egy reklámfilmet, amelynek egyedül a gyártási költsége magasabb 
volt, mint a cég franciaországi reklám költségvetésének éves nagysága. Csak 
több európai ország bekapcsolásával jöhetett létre ez a fényűző spot.")

(2) Egységes imázs építésének igénye (" Mivel ügyfeleink országról-országra 
és kontinensről kontinensre utaznak, magától értetődő alapkövetelménynek 
kell lennie, hogy reklámunk alapján minket mindenhol rögtön a Lufliansaként 
azonosítsanak. Minél folyamatosabban tartjuk magunkat a 
reklámstratégiánkban, azaz minél kevésbé variáljuk vagy egyáltalán 
változtatjuk reklámunk stílusát, annál nagyobb annak kumulált hatása és annál 
gazdaságosabb a reklám-költségvetés felhasználása.")114

(3) A nemzetközi (globális) média fejlődése. A globális média körébe 
tartoznak azok a reklámeszközök (a nemzetközi méretekben terjesztett lapok - 
Harvard Business Review, Business Week, International Héráid Tribune, 
Playboy, stb.; a nemzetközi TV adások - CNN, Sky, stb.), amelyek szinte 
világméretekben térítődnék.

(4) Nemzetközi (globális) ügynökségek kialakulása. Ma már legtöbbször 
ugyanazok az ügynökségek végzik a kreatív munkát a multinacionális 
cégeknek a világ legkülönbözőbb tájain.

114 Kreutzer, Ralf T.: Global Marketing - Konzeption eines landerübergreifenden 
Marketing, Deutscher Univcrsitats-Verlag, 1989
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25. tábla: Olyan reklámügynökségek, amelyeknek 39-nél több országban van irodája

Bäcker Spiclvogel Batcs Worldwidc BBDO Worldwidc*

Leo Burnett Co.* D'Arcy Masius Bcnton & Bowlcs*

DDB Ncedham Worldwidc* FCB Publicis*

GGK* Grey Advertising*

Lintas: Worldwidc* Ogilvy & Mathcr Worldw idc*

Saatchi & Saatchi Advertising Worldwidc* J. Walter Thompson Co.

Young & Rubican* McCann-Erickson Worldwidc*

* Ezek a cégek már 1991-ig irodát nyitottak Magyarországon is. 

Forrás: World Brands, Advertising Age, Scpt 2,1991,

21. szemelvény: Hol nyitnak irodát a nemzetközi reklámügynökségek?

"Ahová ügyfeleink mennek. Tehát nem mi választjuk ki, hanem ügyfeleink. Őket nem 

követjük, hanem megelőzzük, de annak ismeretében, hogy hova mennek. Tehát egy szerviz- 

orientált vállalatnak, mint az Ogilvy, praktikusan nincs önálló üzletpolitikája, hanem az 

üzletpolitikája mindenkor az. hogy ügyfeleinek mozgásától és üzletpolitikájától függ."

(Cscprcgi Miklós, az Ogilvy & Mathcr magyarországi irodájának ügyvezető igazgatója - 

idézi Farkas Marianna)
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22. szemelvény: Mennyire globálisak a multinacionális cégek reklámjai?

A Peugeot részére a Eurocom Advertising "készíti a kommunikációs stratégiát először 

Európára" mondja Jacques Puzenat marketing igazgató. "Ezután összefoglaljuk ennek a 

stratégiának a lényegét, és megküldjük a világ különböző részein dolgozó ügynökségi 

hálózatunk kreatív csoportjainak, amelyek egymástól függetlenül kezdenek el dolgozni."

A Peugeot és az Eurocom központja kiválasztja azután a legjobb megközelítést és ezt küldik 

meg az ügynökségeknek, hogy adaptálják.

"így elkerülhető annak a veszélye, hogy ráerőltetnénk a francia vagy olasz koncepciót egy 

olyan külföldi piacra, amely nem nyitott erre." mondja.

Ez a megközelítés egyre népszerűbb.

"A nudliknak mintegy 15 %-a globális megközelítést alkalmaz, ez azt jelenti, hogy a 

kampányok nagyjából azonosak mindenhol. Egy másik 15 %-nak a megközelítése szigorúan 

lokális." mondja Pierre de Pias, a TBWA de Plas Paris alelnöke. "De ez a két csoport 

nemsokára feloldódik abban a csoportban, amit mi ’glokális'-nak nevezünk, ezek nagy 

régiók számára készítenek azonos stratégiát." A reklámozók így pl. más koncepciót 

alkalmaznak Dél-Európában és mást Skandináviában, mondja. Ezeket a nagy koncepciókat 

adaptálják azután országonként. A TBWA ügyfelei közül a Henkel, a Philip Morris Cos. és 

a Beiersdorf Ni vcája már ebben a megközelítésben dolgozik

Forrás: Advertising Agc, Scpt 2, 1991_______________________________________ __________
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Melléklet: Gyarmati dumák

Míg a tömegkommunikációban percenként körülbelül 137-szcr hangzik cl, bog)' 

országunk Európa felé tart, aközben a reklámban Európa - sőt néha a világ - siet belénk, egyre 

feltartóztathatatlanabbul. Az adaptáció fogalma az összes elérhető szótár szerint átalakítást, 

átdolgozást, formálást jelent. Napjaink nemzetközi rcklámgyakorlata ezzel szemben egy sajátos 

adaptációértclmezésscl dolgozik-küszködik; többlet produkciós költségek mellőzésével vág)’ 

minimalizálásával nálunk is ugyanazt az eredmény kívánja elérni, mint az elsődleges piacon - 

ott, ahol az eredeti film, plakát, klip készült. Pedig ez nyilvánvaló képtelenség: mindenhol más

más szociális attitűdök működnek, más a szokásrend, a kultúrkör, az asszociatív érzékenység, 

következésképp más az akció-reakció viszonya. Másképp reagál a fridzsidcr-reklámra az 

eszkimó, és másképpen a pigmeus.

Felsőbbrendű, emberektől független márka nem létezik. A márka az emberi tudatban 

válik márkává, attól függően, miképpen közvetítik. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy egy 

multimárka tulajdonosa nem készíthet minden ország számára egyedi reklámot. De 

kultúrkörönként - sőt cgy-cgy piacra külön is - születhetnek mutációk.

Egy felmérés szerint ama bizonyos lépten-nyomon falra rajzolt, karcolt - mindenhol 

egyértelműen értelmezett - klasszikus rombusz után a világ második legáltalánosabban ismert 

üzenete a klasszikus coca-colás üveg képe, s bár bizonyos, hogy mindkettőhöz emberi 

jelentéstartalmak kötődnek, az is biztos, hogy c kötődések természetüket tekintve mindenhol 

mások. E különbözőséget kellene szem előtt tartani a reklámok egyes térségekre való 

adaptálásakor. A hazai reklámipar azonban többnyire nem adaptálja a külföldről érkező 

reklámot, hanem adoptálja: változtatás nélkül - legfeljebb az elengedhetetlenül szükséges

fordítási teendőket elvégezve - fogadja örökbe őket. Úgy, ahogyan vannak.

Csakhogy az adoptáció sosem naprakész és helyhez illő. Ha valaki például azt szeretne 

a reklámjával elmondani, hogy X rágógumi már nálunk is kapható, nem feltétlenül logikus, 

hogy üzenetének címzettje azt lássa az importált filmen, hogy valakik valamely óceán partján 

viháncolva rágják a gumit. Ez a film ebben a formában

ugyanis legfeljebb csak azt mondja a kontinentális nézőnek, hogy frissítőnek mindig ezt vigye, 

ha átruccan az óceánhoz! Az adoptáció - a beletörődő (rab)szolgai fordítás - ezenkívül verbális
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csodákra is képes: megszüli a szilanizál, a liposystem, a szupratiszta, a pelcnkaultramag. a 

szálmélység, a mélymosó hatás és hasonló nyelvi lelemények sorát.

Mindez persze nem szükségszerű, az adaptálási igény ugyanis új minőséget is 

eredményezhet. E téren az alsó szint a nyelvi tükörfordítás - ami jó esetben legalább korrekt, 

nem pedig féreérthelő. A legfelső az asszociációtöbblet adásának igénye. Ez utóbbira jó példa a 

Cornctto-fagylalt reklámja. Az eredeti szlogen (Hcart of crcam - tükörfordításban: a tejszín 

szíve) lapos, nem ígér sokat - ráadásul, értelme sincs sok. A fordítás ilyenkor nem segít. 

Többszöri sikertelen kísérlet után jött az eredeti csupán gondolatilag követő megoldás: 

Szívküldi tejszínből. Ezzel olyan asszociációtöbbletre tett szert az üzenet, amely a magyar 

befogadó számára "ismerős", mégis megfelel az eredetinek. Ez nem csak a megcélzottak 

számára jelent többet, gazdagon profitált belőle a megbízó is.

Talán paradoxonnak tűnik, de már magyar gyártmányú adaptációk is vannak! Ehhez a 

módszerhez akkor nyúl a reklámozó, ha legalább annak felismeréséig eljut, hogy például egy 

"import" reklámfilm szereplői és környezete nyilvánvalóan idegenek a hazai piac célközönsége 

számára. Más kérdés, hogy e felismerés nyomán néha nem tesz mást, mint hogy legyártatja 

ugyanazt a filmet -"magyarban". E kategória képviselői a mélyen a szemükbe néző, párás 

tekintetű, intimbetétjük előnyeinek felfedezéséről mindig készségesen önvallomást tevő 

hölgyek.

Egyébként c hölgyek is bizonyítják, hogy immár kommunikációs eljárásokat is 

adaptálunk. Ez különösképpen a mosóporrcklámot területén lúgozza ki nap mint nap az 

agyakat, a buta asszonyt kioktató, mosásban verhetetlen okos asszonyához vagy a 

hipermarketekben készített álriportok spontán módon márkahű alanyainak segítségével. Hogy a 

magyar fogyasztó fogékony-e ilyesfajta érvelésre, soha senki nem mérte, bár kétségtelen, a 

bőkezűen kezelt reklámbüdzséknek köszönhető gyakori ismétlés és sulykolás aligha marad 

hatástalan.

Arra a kérdésre, miért látható annyi gyengén adaptált reklám manapság, pontosabban, 

miért uralkodnak el az adaptációk a reklámpiacon, számos igaz válasz is van. Az egyik, hogy 

külföldi reklámozók magyarországi helytartói rendszerint "túl határozottak". Nem megfelelő a 

kommunikációs technika sem az idegen ajkú reklámozókkal, akik nem rendelkeznek nyelvi 

kapaszkodóval, s többnyire valóban csak a tükörfordítás visszafordíttatásával bírálják cl, hogy 

reklámjuk magyar változata azt mondja-c amit ők hallani szerelnének. Vannak külföldi
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megbízók, akik meg magyarrá plántál, hangos reklámok szövegének elmondását sem bízzák a 

helybeliekre. így jártak cl például a Rowenta márka piaci szálláscsinálói is, akik - 

fogalmazzunk finoman - egy arisztokratikus hanglejtésű urat alkalmaztak, miáltal a magyar 

publikumnak volt szerencséje megismerni a "Howenta" márkájú "kcnyéhpihítót" és 

"pohszívót". Ok lehet olykor persze az is, hogy nagy versenyfutásban nincs idő új, jó, a terephez 

illő produktumot előállítani. De ne legyünk idealisták: az adaptációk gyakoriságának legfőbb 

oka mégiscsak egy materiális marketing-ok. Manapság a külföldről adaptált reklámok 

erőfölénye hűen tükrözi azt, amit a hazai boltok polcain érzékelhetünk. Ennek 

visszatükröződése nem feltétlenül negatívum, hacsak a kapcsolt kommunikációs technika és 

kultúra nem szegényít. Mi lehet a megoldás? A brazil és a koreai gyakorlat - ahol csak hazai 

gyártású reklámok tehetők közzé, s az adaptáció is tilos - tán túl merev, és szakmailag sem 

lenne minden esetben indokolt. A hatékony kompromisszumot - és tán a szakmai kihívást is - 

sokkal inkább az jelentené, hogy ezt az idegen nyelven szóló üzenetet ne egyszerűen csak 

adaptálják, hanem próbálják ismerőssé, könnyen fogyaszthatóvá, elfogadhatóvá tenni a magyar 

publikum számára is. Amihez talán nem annyira szigorú hatósági szabályok vezethetnének el. 

mint inkább a reklámszakma - egyébként elméletileg komolyan vett - törvényeinek kölcsönös 

tisztelete.

Forrás: Kaszás György "Gyarmati dumák" c. cikke (HVG, 1993. október 3.).
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