Mobilé Inc- Vállalati esetleírás
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma elrendelte a legnagyobb mobiltelefon gyártó vállalatok igazgatósági
tagjainak, hogy bocsássák el a top-menedzsmentet, mivel éveken keresztül kartelleztek. A minisztériumi vizsgálatok
szerint a vállalatvezetők titkos találkozókon egyeztettek számos üzleti kérdésben, többek között a technológiai fejlesztési
tervek szándékos visszafogásában, a piaci árak indokoltnál magasabb szinten való rögzítésében, illetve egyéb
menedzsment kérdésekben, aminek következtében a vállalatok azonos pénzügyi és működési pozícióba kerültek. Az
igazgatótanácsok tagjai megértették a helyzet komolyságát, és Önöket kérték fel a vállalat vezetésére.
A vállalat legfontosabb működési területe (magfunkciók) a mobil telefonkészülékek gyártása, mely felöleli többek között
a termékfejlesztést, a termelést és a marketinget. Az előző éves árbevétel valamivel 1 milliárd dollár felett volt. Az
összejátszásnak köszönhetően a profitabilitás jó volt, és a vállalatok által termelt készpénzállomány is elegendő volt. Ez
egy kivételes helyzetet teremtett, mivel a növekvő verseny és a gyors technológiai fejlődés próbára fogja tenni mind a
vállalat profitabilitását, mind pedig a készpénztermelő képességet.
beigazolódott, hogy a bonyolult és rugalmatlan
munkapiaci szabályok jelentősen nehezítenék és
Az iparág múltja
megdrágítanák a termelést. A termelés és a K+F
Az első mobiltelefon hálózat, az NMT 1981-ben jelent
rugalmasabbá tétele végett a vállalatok megállapodásokat
meg. Ebben az időben a mobiltelefonok nehezek és a mai
kötöttek külső cégekkel (contracting out- szerződéses
méretekhez viszonyítva hatalmasak voltak. A 80-as évek
termeltetés).
vége fele kezdődött meg a maiakhoz hasonló méretű
készülékek piaci térhódítása.
Jónéhány mobilkommunikációs vállalat többiparágas
óriástársaságokból fejlődött ki a 80-as évek végén és a 90es évek elején, egyidőben a gazdaság recessziójával,
amikor a dekonjunktúra a világgazdaság növekedési
ütemét lelassította néhány évre. A gazdasági lassulás
ellenére a telekommunikációs szektor masszív mértékű
beruházásokat eszközölt a kutatás- fejlesztés (K+F)
területén. A második generációs (2G) mobiltelefonok
születésével a telekommunikációs iparág elkezdett
kiemelkedni más iparágak árnyékából. 1991. július 1-e
mérföldkő volt az iparágban, amikor az első valódi GSM
hívás lezajlott: Finnország miniszterelnöke, Harri Holkeri,
az említett technológia felhasználásával tartott telefonos
egyeztetést Helsinki polgármesterével a balti- tengeri
hering áráról. A GSM technológia amerikai vetélytársa, a
CMDA a világ második legelterjedtebb mobil telefonos
standardja, amely a világ mobil előfizetőinek harmadát
fedi le. A 90-es években zajló fejlesztések a mobil
készülékeket egyre könnyebbé és kisebbé tették, miközben
a technikai kidolgozás egyre összetettebb lett, és egyúttal
növekedett az elérhető funkciók száma is. A FOMA-t, az
első 3G (harmadik generációs) hálózatot Japánban
indította el a NTT DoCoMo 2001-ben. Az új technológia
lehetővé tette a hang és nem hang jellegű adatok
továbbítását, pl. a videótelefonálást.

A jövő kihívásai
A közelmúltban az iparág gyorsan változott, és az új
technológiák nagyszerű kilátásokat ígértek. Az általános
trendek a növekvő mobilitást jelzik előre. A 4G
technológiát 1 Gbit/s-os sebességgel sikeresen tesztelték
álló helyzetben, míg mozgás közben elérhető a 100 Mbit/s
átviteli sebesség. Az iparág általános növekedési
potenciálja jó, de ez jelentősen elér a különböző piacok
tekintetében.
A legnagyobb kihívás, amivel a mobilkészülék gyártóinak
szembe kell nézni, hogy lépést tartsanak a technológiai
fejlődéssel, mivel a K+F folyamatosan magas
beruházásokat követel meg. A készülékek nem csupán
kommunikációs, hanem a szórakoztatóelektronikai
eszközök is egyben.

Napjaink
Napjainkban a szektor vállalatai világszinten mérve még
mindig meglehetősen kicsik (1 milliárd dolláros
árbevétellel), de a magas K+F beruházásoknak
köszönhetően a készülékek erős versenyben vannak
egymással, és az üzletág kedvező irányba fejlődik.
A vonzó és a vásárlók igényeihez igazodó kivitelezés
jelenti az elsődleges piaci sikertényezőt.

Úgy tűnik, hogy nem elegendő csupán a házon belüli
fejlesztés, hanem külső partnereket is kell keresni. A
globális piac növekedése egyben ösztönözni fogja
külföldön, legalább is Ázsiában az üzemek építését.

A vállalatok három piacon értékesítik termékeiket: USA,
Ázsia és Európa. A termelés és a K+F Atlantában
összpontosul, de a vállalatok az utóbbi időben Ázsiában is
elkezdtek üzemeket építeni. Néhány évvel ezelőtt
felmerült az európai termelés beindítása is, de

Mivel a mobil iparágban egyre újabb alkalmazásokat és
szolgáltatásokat fejlesztenek, az iparági szereplők közötti
kooperáció erősödött, elősegítve a mobil szolgáltatások
gyorsabb adaptációját és biztosítva ezzel az egész piac
növekedését.
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Működés
Termelés

K+F

A hi-tech vállalatok esetében jellemző, hogy a termelési
folyamat bonyolult, és magas költségek merülnek fel az új
modellek termelésének kezdeti fázisában. Ez, együtt a
rövid termék életciklussal arra ösztönzi a vállalatokat,
hogy a lehető leggyorsabban vezessék be az új termékeket
a költségek alacsonyan tartása végett.

A K+F rendkívül fontos az IT – és természetesen más hitech vállalatok számára, mivel az iparág rendkívül
dinamikus. A vásárlók folyamatosan új termékeket
igényelnek, és a profitmarzs gyorsan csökken a régi
termékek piacán, köszönhetően az erős versenynek.
A vállalatoknak lehetőségük van házon belül végrehajtani
a kutatás-fejlesztést, vagy megvásárolhatják a piacon a
különböző technológiák és termékjellemzők licenceit. A
K+F első lépése az alaptechnológia fejlesztése, melyhez
legfeljebb 10 termékjellemzőt adhatnak hozzá. Egyetlen
lényeges különbség van a házon belüli K+F és a
licencvásárlás között: a belső fejlesztés időigényes, így
csak a következő periódusban lesz hozzáférhető a
technológia. Ha a K+F-et kiszervezik, akkor az új
technológia azonnal hozzáférhető.

Végsősoron, ahogy a vállalatok jobban megismernek egyegy új technológiát, a termelési egységköltség elkezd
csökkenni a tanulási görbének megfelelően.
Mivel az üzemépítés időszükséglete két kört tesz ki, ezért
esetenként előfordul, hogy a kereslet meghaladja a
termelési kapacitásokat. Ilyenkor a vállalatnak lehetősége
van szerződéses termeltetésre külső partnerekkel. Amikor
külső vállalathoz helyezzük ki a termelést, akkor
lemondunk a tanulási görbe effektus pozitív hatásáról,
ezért a contracting out döntést gondosan mérlegelni kell.
Mint a saját termelés esetén, a szerződéses termeltetésnél
is ellentétes irányba mozog az egységköltség és a
technológia életkora. Néha jövedelmező lehet a termelés
kiszervezése, mivel az így megvásárolt termékek ára
alacsonyabb lehet, mint a házon belül előállított termékek
esetében.

A házon belüli K+F költsége alacsonyabb, mivel ez egy
fokozatos beruházás, összehasonlítva az egyösszegű
licencvásárlással.
A
technológiai
licencvásárlás
egyösszegű fizetési kötelezettséggel jár együtt. A
költségek csökkennek a technológia öregedésével. Egy
tipikus iparági vállalat az árbevétel 10%-át költi kutatásfejlesztésre.

A vállalatok nem tudják raktározni a késztermékeket, ezért
elkerülhetetlen, hogy a termelési célok összhangban
legyenek a kereslet-előrejelzéssel, azaz a megfelelő
termékmennyiséget gyártsuk le. Helytelen kereslet és
termelési cél előrejelzés plusz költséget generál, vagy a
kiesett értékesítés, vagy a növekvő egységköltség miatt.
Ha nem tudjuk kielégíteni a vásárlói keresletet, akkor
értékesítésektől esünk el, ha viszont módosítani kell a
termelési mennyiséget, akkor növekszik az egységköltség.

Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a K+F költés nem
jelenik meg a vállalati mérlegben, azaz minden ilyen
jellegű költség működési ráfordításként jelenik meg, mely
erősen befolyásolja az adott időszaki vállalati eredményt.

Technológiák
Eddig a vállalatok csak Techológia 1 típusú
mobilkészüléket gyártottak. Az új mobil hálózatokat
folyamatosan fejlesztik, és emiatt új készüléktípusokra is
szükség van. Ezért Önöknek lépéseket kell tenni az új
technológiák kifejlesztése irányába. A K+F relatíve nagy
beruházást igényel, de döntő jelentőségű abból a
szempontból, hogy biztosítsa a kedvező fejlődési
lehetőségeket a vállalat számára.

Értékesítés és marketing
A vállalatok eredetileg csak az USA piacán értékesítettek.
Az elmúlt években Ázsiában és Európában is létesítettek
értékesítési hálózatokat. A marketing jelentős szerepet
játszik a márkaépítésben a fogyasztói kommunikációban.
A marketing különösen az USÁ-ban és Európában fontos.
Ázsiában kisebb a szerepe, de még mindig figyelemre
méltó. Az átlagos marketingköltés az iparágban az
árbevétel 3-5%-ára rúg.

Fontos megemlíteni, hogy a technológiák hálózatfüggők.
Ezért a Techológia 2 típusú telefonok nem tudnak a
Technológia 1 típusú hálózati infrastruktúrában működni.
Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hálózati
lefedettség előrejelzéseket a keresleti oldalon, mielőtt
megtervezi a K+F kiadásokat, mivel ez jelzi, hogy
mikortól lehetnek gazdaságilag életképesek a különböző
technológiák.

Termékjellemzők
A termékek alapjául szolgáló technológiák nem
különböznek egyik vagy másik gyártó esetében, ezért a
termékdifferenciálás a különböző termékjellemzők
segítségével valósul meg. Ezek lehetnek például a design,
a fedőlap, színes képernyő, polifonikus csengőhangok,
multimédia, mobil játékok, stb. A termékjellemzőknek
különböző hatásuk van az eltérő piacokon. Az európai
vásárlók becsülik meg a termékjellemzőket a legjobban,
míg az ázsiai vásárlók elsősorban az árra érzékenyek.
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Az elmúlt néhány évben az iparág gyors növekedési
ütemet produkált, és a részvényesek nem kaphattak magas
osztalékokat. Másrészt azonban a részvényárak
növekedése figyelemre méltó volt, és az elmúlt években
rendre felülteljesítette a Nasdaq indexet.

Szállítás és logisztika
Az exportpiacra történő szállítást egy független vállalat
végzi, melynek költségeire nincs a csapatoknak ráhatása.
A teljes logisztikai egységköltség a szállítási költségből +
vámtételekből áll. Ha a terméket ugyanott gyártják és
értékesítik, akkor nem merül fel logisztikai költség.

A csapat megjutalmazhatja a befektetőket osztalékfizetés
vagy részvény visszavásárlás formájában. A részvények
kibocsátása és visszavásárlása a kör elején meglevő piaci
értékelés alapján megy végbe.

Adózás
Az adózás és a transzferárazás érzékeny kérdések. A
vállalatok olyan rendszert hoztak létre, amely lehetővé
tesz némi rugalmasságot, de a végső cél a K+F kiadások
hatásának kiegyenlítése. A K+F tevékenységek a termelő
létesítményekhez kapcsolódnak, és a költségek a
következő
elvek
szerint
jelennek
meg
az
eredménykimutatásban:

A hitelintézetek rövid és hosszú távú kölcsönöket
biztosítanak. A hitelek kamatlába a vállalatok pénzügyi
kondícióitól függnek. A rövidlejáratú hitelekért mindig
felárat kell fizetni, ezért a rövidtávú finanszírozás az
utolsó mentsvár, amelyet csak akkor használunk, ha a
minimális szint alá süllyed a pénzállomány.

Tegyük fel, hogy 10 üzemünk működik az Egyesült
Államokban és 2 Ázsiában, azaz összesen 12. Az adott
kör összes K+F ráfordítása 200 millió USD.
Egyenként 10/12×200 millió USD az USA telephelyek
eredménykimutatásában, 2/12×200 millió USD az
ázsiai eredménykimutatásban jelentkezik.

A belső hitelek segítségével tőkét lehet mozgatni a
különböző
országok
között
(Belső
hitelek
menedzsmentje). A csapat használhatja a belső hiteleket,
ha megfelelő tőkét halmozott fel Ázsiában vagy
Európában, amelyet az anyavállalatnak visszautalhat,
vagy ha például egy ázsiai üzem építéséhez van szükség
forrásra.

Amikor transzferárakat alkalmazunk, 1 és 2 közötti
szorzókat használunk a termelés közvetlen változó
költségére. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a
közvetlen változó költséget megszorozhatjuk egy 1 és 2
közötti számmal, és az eredmény a transzferár. Ha bölcsen
használjuk a transzferárakat, akkor ezek alkalmas
eszközök arra, hogy hasznot húzzunk a különböző
térségek eltérő társasági adójából. De legalább azt ki kell
használni, hogy a veszteségek csökkenthetik egy másik
térség társasági adófizetési kötelezettségét.

Pénzügyek
A megtermelt profitfinanszírozás mellett a vállalatok
szerezhetnek
forrásokat
részvénybefektetőktől
és
hitelintézetektől. A vállalatok részvényei a tőzsdén
forognak, lehetővé téve a hatékony részvényfinanszírozást
részvények kibocsátásával. A részvényesek osztalék és
tőkenyereség formájában várják el a tőke megtérülését.
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Piacok
USA
Az Egyesült Államok a helyi és a legnagyobb piac a
Mibilé vállalat számára. Az USÁ-t általában a hi-tech
iparágak
vezetőjének
tartják,
de
a
mobil
kommunikációban lényegesen elmarad a világ többi része
mögött. A mobil technológia és a hálózatok kiépítettsége
néhány évvel le van maradva Európa és Ázsia mögött.
Ráadásul a mobilkészülékek kiegészítő funkciót itt többre
értékelik a fogyasztók, mint Ázsiában, de kevésbé
fontosak, mint Európában.

A kereslet várhatóan szilárdan 5-10 %-kal fog növekedni
évente, legalább 2-3 évig. Egyelőre nem látszik, hogy
bármi is megtörné a későbbiekben a lendületet. A
legkevésbé konzervatív előrejelzések szerint néhány év
múlva az új technológiák bevezetésével elérheti a 1520%-os csúcsot is évente a növekedés üteme.

Európa

Ázsia

A vállalatok néhány éve exportálnak készülékeket
Európába. A magas munkaerő költségek miatt nem
telepítettek az anyacégek gyárakat az európai
kontinensre.

Azt prognosztizálják, hogy a legnagyobb piaci
növekedés Ázsiában lesz. Jelenleg a piac 20%-kal
növekszik évente, de nehéz hosszútávú előrejelzéseket
tenni.

A piaci növekedést 10 %-ra prognosztizálják évente, és
néhány évig ezt az ütemet jelzik előre a szakemberek.
Egyelőre nem várható, hogy a piac éretté válik, mivel
az új technológiák folyamatos változásokat generálnak,
és a vásárlók új készülékeket fognak vásárolni a
továbbiakban is.

Ázsiában kevésbé fogékonyak a vásárlók a
termékjellemzők számát tekintve, és kevésbé fogadják
jól az új technológiákat.

A teljesítmény mérése
A vállalatok teljesítményét minőségi és mennyiségi mutatókkal is mérhetjük. A mennyiségi mutatók tovább csoportosíthatók
aszerint, hogy a vállalat pénzügyi helyzetét, vagy piaci pozícióját írják-e le.
A vállalatok elsődleges célja, hogy az értéküket maximalizálják a részvényesek számára. A részvényesi megtérülést a teljes
részvényesi megtérülés mutatójával mérjük (TSR – Total Shareholder Return). A TSR figyelembe veszi a kifizetett osztalékot
és a részvényekben tükröződő tőkenövekedést is. Ezt aztán éves szintre vetítik, mely a vállalt pénzügyi teljesítményét tükrözi.
Az igazgatótanács arra a következtetésre jutott, hogy a menedzsmentnek rövid távon is jól kell teljesítenie, anélkül, hogy
veszélyeztetnék a hosszú távú kilátásokat. A részvényárak változása a pénzügyi és működési indikátorokkal is magyarázható.
Ez magában foglalja többek között a ROE mutatót, nettó profitot, EPS mutatót, piaci részesedést a különböző régiókban, és az
árbevételek növekedési ütemét.
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