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Bevezető
Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország Feltörekvő
Középvállalati üzletágának első ízben megjelenő Versenyképességi
Indikátor Jelentését.
A Deloitte elkötelezett a magyarországi KKV-szektorban zajló
jelentős folyamatok feltérképezése és nyomon követése mellett.
Tanulmányunkban olyan tényezőket vizsgáltunk, amik tapasztalataink
szerint kisebb hangsúlyt kapnak a tradicionális kutatásokban,
azonban véleményünk szerint ezek a témakörök közvetetten ugyan,
de nagymértékben hozzájárulnak a hazai feltörekvő vállalatok
versenyképességének alakulásához.
Egy vállalat sikerességét meghatározó tényezők a vállalatvezetés
legfőbb kérdései. Hogy mik ezek a tényezők pontosan? Számtalan
elemzés vizsgálja ezt a kérdéskört különböző szempontok alapján.
Manapság mind a cégvezetők, mind a szakemberek valamely
pénzügyi, gazdasági mutatókkal jellemezhető, rövid és középtávú cél
elérésében mérik a vállalati sikert. A Deloitte jelen esetben arra kíván
rávilágítani, hogy egyéb „soft” és alternatív tényezőknek is hatalmas
jelentősége lehet hosszú távon egy vállalat sikerességében.

Pádár Péter
Partner, Könyvvizsgálat
Feltörekvő Középvállalatok Üzletágvezető

Jelentésünkben a változásmenedzsment, a kockázatkezelés, az
emberierőforrás-menedzsment, az ügyfélszerzés és az utódlás
kérdéséről kérdezzük a feltörekvő középvállalatok vezetőit, válaszaikat
párhuzamba állítva a régió eredményességével.
Bízunk benne, hogy idén indított felmérésünkkel hosszú távon egy
olyan kutatási adatbázis alapot hozunk létre, mellyel hozzá tudunk
járulni a hazai FKV-szektor kihívásainak mélyebb értelmezéséhez.
Kedves Olvasó, remélem érdekesnek és hasznosnak találja
kiadványunkat!
© 2016 Deloitte Magyarország
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A kutatásról

1
2

Módszertan

A minta összetétele, a válaszadók helyzete, jellemzői

A kutatás a GfK Hungária Piackutató Intézet
segítségével telefonos kérdőíves módszerrel
vizsgálta az 1 és 15 mrd Ft közötti éves
árbevétellel rendelkező vállalkozások jelenlegi
helyzetét és elvárásait. Ezeket a cégeket
nevezzük mi feltörekvő középvállalatoknak
- elemzésünk alapján Magyarországon
hozzávetőlegesen 7000-7300 ilyen vállalat
működik.

Árbevétel

3
4

A mintában szereplő vállalkozások fele két milliárd alatti árbevétellel
rendelkezett 2014-ben. A cégek 38%-a nyilatkozott úgy, hogy teljes
árbevétele a hazai piacról származik, míg kevesebb, mint a cégek ötöde
dolgozik túlnyomó részben külföldre.

5
6

1.ábra
A minta összetétele árbevétel alapján

A felmérés és az adatgyűjtés 2015. novemberdecemberben zajlott; összesen 350 cég
vezetőinek, tulajdonosainak, pénzügyi
vezetőinek bevonásával.

7
4-15 md közötti árbevétel

22%

3-3,99 md közötti árbevétel

A felmérés által érintett területek
•
•
•
•
•

Változásmenedzsment
Kockázatkezelési módszerek
Utódlás
Emberierőforrás-menedzsment
Ügyfélszerzés

50,6%

10%

2-2,99 md közötti árbevétel

17,4%

1-1,99 md közötti árbevétel
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Régió és létszám
A központi régió túlsúlyát mutatja, hogy
a mintában a cégek felének központja
Budapesten vagy Pest megyében található,
a kelet-és a nyugat-magyarországi régióban
körülbelül ugyanolyan arányban találhatóak
meg a vállalkozások. Eloszlásuk a kutatásban
létszám alapján nagyságrendileg egyenletesnek
mondható.

2.ábra
A minta összetétele földrajzi elhelyezkedés alapján

25,4%

Közép-Magyarország (+Bp.)

Nyugat-Magyarország

51,1%

23,4%
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Kelet-Magyarország

7
Iparági megoszlás
A megkérdezett cégek több mint 40%-a a
termelő vállalatok közül kerül ki, de nagy
számban (22%) képviseltetik magukat a
fogyasztói ágazatban tevékenykedő cégek is.
A többi iparág eloszlása közel egyenletesnek
mondható.

3. ábra
A minta iparági megoszlása
6,6%
4%

21,7%

Szolgáltatás
Energia, energiahordozók

8,9%

Építőipar
Technológia,
média & telekommunikáció

6,9%

Élettudmányok és egészségügy

3,1%

Szállítás, fuvarozás, raktározás
8,6%

Termelő vállalat
40,3%
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Fogyasztói ágazat

Jelen és jövő értékelése
A cégek többsége (90%) viszonylag kedvezőnek
ítéli meg jelenlegi helyzetét – különösen igaz
ez a Közép-Magyarországon működő cégekre
(95%) -, míg a kelet-magyarországi régióban
pesszimistábbak a vállalkozók, az ő esetükben
17% inkább már kedvezőtlennek véli helyzetét.
A következő 1-2 évben a cégek 47%-a számít
fejlődésre, bár a többség inkább mérsékelten
optimista a jövőt illetően (45% stabil működést
vár). Túlélésért való küzdelemre mindössze 7%
készül a közeljövőben.

1

4.ábra
A jelenlegi helyzet optimista megítélése
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1-1,99 md
közötti árbevétel
100+ fő
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25-49 fő

A cégek közel 90%-a
optimistán látja
jelenlegi helyzetét

3

2-3,99 md
közötti árbevétel

Kelet-Magyarország

25 fő alatt

Nyugat-Magyarország
Közép-Magyarország (+Bp.)
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A hazai KKV-szektor bemutatása

1
2

A hazai KKV-szektor piaci helyzete, általános
teljesítménye
A szektor piaci jelentősége
A hazai KKV-szektor, és azon belül kiemelten az feltörekvő
középvállalatok1 mind méretük, mind gazdasági súlyuk alapján
kiemelkedő szereppel bírnak a vállalati szektor egészében, ennek
köszönhetően jelentős a hatásuk a hazai foglalkoztatásra, illetve
a GDP-re nézve is.
Magyarországon 2014-ben összesen valamivel több, mint 506
ezer KKV működött, mely több mint 1,7 millió alkalmazottat
foglalkoztatott. Ez a vállalati szektorban foglalkoztatott összes
munkavállaló jelentős hányadát, 70%-át teszi ki, míg a
vállalkozások száma alapján több mint 99%-os lefedettségről
beszélhetünk.
Bár számos bizakodásra okot adó jelet fellelhetünk a piacon,
Magyarország KKV-szektorának még mindig nem sikerült tartós
fellendülést elérnie az elmúlt években. Az SBA2 adatai szerint
a KKV-k száma 2014-re a 2008-as értékhez képest 10%-kal
esett vissza, míg az EU-ban összességében növekvő tendencia
mutatkozik (5,1%-os növekedés)3 ezen a téren. A megszűnt
vállalkozások száma hasonló képet mutat: 2008-2010. közötti
időtávon átlagosan évente 70 ezer vállalkozás szűnt meg (20002007. között évente átlagosan 64 ezer), 2011-ben viszont ez az
érték 100 ezerre, 2012-ben pedig 120 ezerre nőtt a KSH adatai
szerint.

A 2008-ban indult vállalkozások alig több mint harmada (25
ezer) folytatta tevékenységét 2013-ban is, ami 35%-os túlélési
arányt jelent. 2011-ben több mint 68 ezer új vállalkozás kezdte
meg működését a válság után, amelyek közül csak mintegy
38 ezer számított túlélőnek 2013-ban. Ez majdnem 45%-os
lemorzsolódást jelent két év alatt.
A kis- és középvállalkozások hozzájárulása az összes vállalkozás
bruttó hozzáadott értékéhez 2008-2013 között alig változott,
54-55% között mozgott.
Az alkalmazotti létszámok alakulása tekintetében szintén
komoly, 9%-os visszaesés tapasztalható Magyarországon,
az Európai Unió szintjén ez a mutató csak 0,9%-os. A
hozzáadott érték Magyarországon 4,8%-kal csökkent,
miközben az EU egészében ugyanez a mutató emelkedett.
A szektorban látható magyar alkalmazotti lefedettségi
mutató (69,8%) és a hozzáadott érték (53,6%) között látható
különbség (16,2%) magasabb az EU 28 átlag esetében látható
ilyen módon képzett különbségnél (9,1%). Utóbbi mutató
alapján is kirajzolódik az európai uniós átlaghoz képest
hangsúlyosabb középvállalkozási hozzáadott érték szerep
Magyarországon.
1 Feltörekvő középvállalat - Deloitte Magyarország terminológia alapján
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Small Business Administration
2015. évi SBA-tájékoztató alapján
© 2016 Deloitte Magyarország
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A KKV-szektor jellemző problémái az Európai
Uniós felmérések tükrében

5. ábra
KKV-piaci kihívások 20154

Az Európai Tanács Access to Finance 2015.
októberi elemzésében megkérdezett hazai KKV-k
válaszai alapján 2015-ben a legégetőbb kihívások,
amelyekkel a hazai vállalkozások szembesültek:

EU 28
6%

az ügyfélszerzés

6

a képzett és tapasztalt munkaerő hiánya

7

termelési és bérköltségek
a finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás

13%

Képzett és tapasztalt munkaerő
elérhetősége

11% 9%

25%
26%

a piaci verseny
a szabályozási követelmények
A válaszadók visszajelzései alapján az egyes
problémákat említők aránya nem mutat
igazán komoly szórást. Az elemzés alapján
Magyarországon - az EU 28 adatokhoz hasonlóan
- a legnagyobb kihívást az ügyfélszerzés (26%) és
a képzett munkaerő elérhetősége (22%) jelenti a
KKV-k számára.

Szabályozás

14%

HU
10% 11%

22% 18%
12%
13%

10%

4 Európai Tanács Access to Finance 2015. októberi elemzése
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Termelési vagy bérköltségek
Finanszírozási forrásokhoz
való hozzájutás
Piaci verseny

Ügyfélszerzés
Egyéb

1
Ha megnézzük, hogy ezek az arányok hogyan
viszonyulnak az elmúlt években készített
Access to Finance felmérésekhez azt láthatjuk,
hogy a válság már kevésbé érezteti hatását.
A vállalatvezetők által megjelölt legfontosabb
kihívások, mint a piaci bővülés és a minőségi
munkaerő felkutatása mind a növekedés, új
lehetőségek felé fordulás kérdéskörébe tartoznak.
A minőségi munkaerő felkutatásának jelentősége
a 2013-as értékhez képest megduplázódott.
Annak érdekében, hogy be tudjuk részletesen
mutatni ennek hátterét, jelen felmérésünk során
a későbbiekben a témakörrel részletesen is
foglalkozunk.

2

6. ábra
KKV-piaci kihívások alakulása 2013-2015
2013

2014

3

2015

4

19%

26%
16%

Ügyfélszerzés

16%
26%

5

17%

Piaci verseny

15%

6

10%

7

17%

Finanszírozási forrásokhoz
való hozzájutás

11%

Termelési vagy bérköltségek

11%

14%

12%

A válság okozta kihívások
már egyre kevésbé jellemzik
a piacot, egyre nagyobb
hangsúlyt kap a megfelelő
ügyfélszerzési stratégia
kialakítása és a HRkihívások kezelése

12%
11%

Képzett és tapasztalt
munkaerő elérhetősége

18%
22%
11%
15%

Szabályozás
9%

13%

Egyéb
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A növekedésre képes szűk kis- és közepes
vállalkozói kör a gyenge keresleti feltételek között
sokszor csak a túlélésre képes anélkül, hogy a
növekedést beindító innovációs, export és/vagy
beszállítói úton elindulna.
A nem uniós országokba exportáló, valamint
az azokból importáló KKV-k száma csak kis
mértékben növekedett az elmúlt időszakban. A
Magyar Nemzeti Bank szerint az export 7,2%-kal
növekedett 2014 első felében, Magyarországnak
azonban még így is van hová felzárkózni az EU
többi részéhez.5
Minden feltárt alapvető probléma esetében
vannak a KKV-k működésében fellelhető
belső hiányosságok, és legtöbbször
kimutathatók környezeti problémák is. Gyenge
a szektor nemzetközi együttműködésbe való
beágyazottsága, a nemzetközi piacok ismerete,
illetve sok esetben a belépésre vonatkozó
hajlandósága is, gyakran hiányoznak az export
hatékony lebonyolításához szükséges képességek
és források.

5 2015. évi SBA-tájékoztató alapján
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7. ábra
Az export-import megoszlása

3.1%
16.3%

A teljes árbevétel hazai piacról
származik
Az árbevétel nagyobb része hazai
értékesítésből származik

38.3%

14.9%

A hazai és export árbevétel aránya
nagyjából 50-50 %
Az árbevétel nagyobb része exportból
származik, de van hazai értékesítés is
A teljes árbevétel külpiacról származik

27.4%

1
2
Innováció
Magyarország az Európai Bizottság Innovációs
Eredménytáblája alapján az uniós tagállamok között a
mérsékelt innovátorok közé sorolható: a 2015-ös ranglistán a
20. helyen áll. Azzal együtt, hogy ebben nem várható jelentős
változás a közeljövőben, pozitív irányba mutat, hogy az elmúlt
években a többi mérsékelt innovátor átlagát meghaladta
Magyarországon a K+F+I ráfordítások növekedése. Különösen
nagy bővülés volt megfigyelhető az üzleti K+F+I ráfordítások,
valamint a licencekből és szabadalmakból származó
külföldi bevételek tekintetében, ugyanakkor csökkenés volt
tapasztalható többek között a KKV-k folyamat és termék
innovációja esetében.

A KKV-k még mindig csak
mérsékelten innovatívak

3
4
5
6
7

Az innovatív projektötletek olykor nehezen jutnak külső
finanszírozáshoz; ennek egyik fő oka a kisebb vállalatoknál
jelentkező fedezethiány, illetve az, hogy az innovatív KKV-k
és a finanszírozók nem minden esetben értik meg egymás
szándékait, elvárásait. Szintén kihívást jelent az innovációs
ökoszisztéma gyengesége. A kisebb innovatív vállalatok piaci
ismeretei és kapcsolatrendszere gyakran hiányos, amit – állami
és nagyvállalati – inkubációs és mentoring programok részben
ellensúlyozni tudnának. Mindezen segíthet, hogy a 2014-20as uniós időszak felhívásai némi késést követően többnyire
megjelentek, a jövőben érdemi támogatást biztosítva az
innováció ösztönzésére – igaz, ezek elsősorban a Budapesten
és Pest megyén kívül lesznek elérhetőek.

© 2016 Deloitte Magyarország
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Optimista hangulat
A feltörekvő középvállalatok nagy
többsége (90%) kedvezőnek ítéli meg
jelenlegi helyzetét – különösen igaz
ez a Közép-Magyarországon működő
cégekre. A jövőre nézve 47% optimista
- további fejlődést, növekedést várnak.

14
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A válság már kevésbé
érezteti hatását

Pozitiv irányú
átalakulás a piacon

A vállalatvezetők által megjelölt
legfontosabb kihívások már a
növekedés, nem pedig a túlélés
kérdéskörébe tartoznak.

A vállalkozások mintegy ötöde esett
át az utóbbi öt évben jelentősebb
szervezeti átalakuláson – és ezen
cégek 40 százalékát pozitív történések
következtében szervezték át.
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Aktív törekvések a
fejlődés irányába
Az FKV-k leginkább az ügyfélszerzés és
a minőségi munkaerő felkutatása terén
szeretnének fejlődni a felrajzolt FKVproblématérkép alapján.

Mérsékelt innováció
A szektor még mindig csak mérsékelten
innovatív, bár érzékelhető fejlődés ezen
a területen.

Magányos harcosok
klubja
Jellemzően önállóan néznek szembe
a problémákkal a vállalkozások,
még akkor is, ha az adott esetben
külső tanácsadó igénybevétele lenne
indokolt. A többség (53%) még mindig
nem vesz igénybe külső szakértői
segítséget tanácsadó cégektől,
ügynökségektől.
© 2016 Deloitte Magyarország
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Égető HR-kérdések
Minden második cég nehezen talál
munkatársat bizonyos pozíciókba,
minden ötödik cég számára pedig
minden keresés nehézséget jelent.
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Fókuszban a
szabályozói
kockázatok

Marketing nélkül
próbálnak életben
maradni

A tulajdonosok a vállalkozásukat
fenyegető elsődleges kockázatként
a törvényi szabályozásnak (adó, jog,
pénzügy) való megfelelést tekintik.

A KKV-k 56 százaléka még weboldallal
sem rendelkezik, 29%-uk pedig
semmilyen marketing tevékenységet
nem végez.
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Egyre több családi
vállalkozás nyitott a
vezetési feladatok
átadására külső fél
számára
A családi vállalkozások már 14%-a nyitott
arra, hogy a tulajdonosi pozíció megtartása
mellett a menedzsment-feladatokat külső
fél kezébe adja.

Alacsony
kockázatérzékelés
A szektorra jelentős kockázatfelvállalási
hajlandóság jellemző, a kockázatok
minimalizálására tett törekvések
eszköztárából a tudatos tervezés még
mindig sok helyen hiányzik.

Alacsony
tudatosság az
információbiztonság
területén
Még mindig rendkívül alacsony
a tudatosság szintje az
információbiztonság területén, csupán
a cégek 14%-a kezeli ezt önálló
problémakörként.
© 2016 Deloitte Magyarország
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Változásmenedzsment

1
2

Az új termékek, szolgáltatások, az új üzleti kezdeményezések
mind olyan izgalmas pillanatok, amelyek változást hoznak
a cég életében és az addig megszokott rend felbomlását
eredményezik. A változás jelentős alkalmazkodást, erőfeszítést
kíván meg a vezetőségtől és a dolgozóktól is egyaránt abban,
ahogy a mindennapi munkájukat végzik.
A változásmenedzsment kérdéskörének kiindulópontja, hogy a
menedzsment milyen gyorsan ismeri fel és miként reagál az új
helyzetekre.
A felrajzolt FKV-problématérkép alapján a feltörekvő
középvállalatoknak kiemelt fejlődési igényük (y tengely)
- az általuk kiemelt jelentőséggel bíró területek közül (x
tengely) - leginkább az ügyfélszerzés, a minőségi munkaerő
felkutatása iránt van. Ezeket nevezhetjük jelenleg a piac
legégetőbb kihívásainak.
Az összes felsorolt tényező eloszlását megvizsgálva úgy látjuk,
hogy három esetben a piac különösen inhomogén; ezeket a
tényezőket külön diagramon ábrázoltuk (9. ábra).

Az ábrán jól látszik, hogy a kelet- és nyugat-magyarországi
vállalatok a termelési technológia színvonalának
eredményességre gyakorolt hatását jóval magasabbnak ítélik,
mint a közép-magyarországi cégek. Ugyancsak megfigyelhető,
hogy a kisebb árbevételű (1-1,99 mrd) és alacsonyabb
létszámú (25 fő alatt) vállalatok nem tekintik a technológia
fejlettségét versenyképességük egyik legmeghatározóbb
tényezőjének.
A minőségi munkaerő vállalati eredményességre gyakorolt
hatását vizsgálva szintén megfigyelhetőek regionális
különbségek. Kelet- és Közép-Magyarországon közel azonos
fontosságúnak tekintik a kérdéskört, míg nyugaton ez kevésbé
jellemző.
Az EU-s pályázati lehetőségeket a válaszok alapján leginkább
a Kelet-Magyarországon működő cégek figyelik, számukra
ez kiemelten fontos terület. Megfogalmazásuk szerint
szeretnének jobban tisztában lenni a rájuk vonatkozó pályázati
forrásokkal – míg nyugaton és Közép-Magyarországon jobban
tisztában vannak lehetőségeikkel a cégek.
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8. ábra
FKV-PROBLÉMATÉRKÉP 2015
(Kiemelten fontos területek és fejlődési igények beazonosítása)
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Ügyfélszerzés
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Jelentős fejlődésre van szükség

5
Minőségi munkaerő

25%
EU-s pályázati lehetőségek
Marketing stratégia
Marketing kommunikáció

20%

Termelési technológia
Munkaerő képzése
Árfolyamkockázat-kezelés

IT-biztonság

15%

Menedzsment ismeretek
Csalások felderítése
Folyamatszabályozás

50%

60%

70%

Eredményesség szempontjából kiemelten fontos terület

20

Átlag

Adózás

IT-infrastruktúra
Ügyviteli rendszerek
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9. ábra
Kiemelt fontosságú tényezők szórása
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Kelet-Magyarország
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Nyugat-Magyarország
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50-99 fő
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Közép-Magyarország
+Bp.

10

1-1,99 md Ft
közötti árbevétellel

25-49 fő

25 fő alatt

EU-s pályázati lehetőségek
megismerése, pályázás

6

Minőségi munkaerő felkutatása,
felvétele
Termelési technológia megfelelő
színvonala, fejlesztése

2-3,99 md Ft
közötti árbevétellel
4-15 md Ft közötti árbevétel
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Jelentősebb átszervezésen, átalakításon vagy bővítésen
felmérésünk szerint a megkérdezett vállalkozások 17 százaléka
esett át az elmúlt fél évtizedben. Ezen cégek 40 százaléka
pozitív történések következtében, mint például az árbevétel
sokszorozódása, a megrendelések felszaporodása miatt
kinőtte az addigi cégstruktúrát, míg 22-22 %-uk negatív és
semleges (tulajdonos váltás, költözés) események hatására
kényszerült változtatásokat eszközölni.
Az alkalmazottak számának növekedésével nőtt az átalakítás
valószínűsége is, régiós szempontból viszont nincs különbség
e tekintetben.

A vállalkozások csak mintegy
ötöde esett át az utóbbi öt
évben jelentősebb szervezeti
átalakításon
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10. ábra
A szervezeti struktúra átalakításának fő okai
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A változáshoz, bővítéshez kapcsolódó vezetői feladatok
közül a cégek számára a legnagyobb kihívást az új szervezeti
struktúra, szervezeti felépítés kialakítása (27%), és a megfelelő
szakképzettséggel, tapasztalattal, képességekkel rendelkező
munkaerő felkutatása, kiválasztása (25%) jelentette.
Régiós bontásban a Közép-Magyarországon működő cégek
számára leginkább az új szervezeti struktúra kialakítása,
míg Kelet- és Nyugat-Magyarországon a megfelelő
szakképzettséggel rendelkező munkaerő felkutatása jelentette
a legnagyobb kihívást a vállalatok számára.
Mivel becslések szerint a változásért tett erőfeszítéseknek
nagy százaléka rövid időn belül kisiklik, a tudatos
változásmenedzsment kiemelkedő fontosságú, hiszen ezek
bukása olyan pusztító erejű következményekhez vezethet,
mint az alacsony termelékenység, rossz közhangulat,
elpocsékolt pénz és idő, vagy akár az alkalmazottak egyre
intenzívebb fluktuációja.

Az átalakítást indukáló legfőbb
tényezők jellemzően a humán
kapacitás kérdésköréhez
köthetőek

11. ábra
A szervezeti változás, átalakítás fő okai
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Új szervezeti struktúra, szervezeti
felépítés kialakítása

5

A megfelelő szakképzettséggel,
tapasztalattal, képességekkel rendelkező
munkaerő felkutatása, kiválasztása, stb.

25%

6

Működési folyamatok átalakítása,
kidolgozása

Egyéb
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20%

Új gazdasági, vezetési szabályzatok
kidolgozása

Vezetői információs rendszer
kidolgozása, átalakítása
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A vállalkozások több mint fele (53%) hiába küzd valamilyen
nehézséggel, nem vesz igénybe külső szakértői segítséget
tanácsadó cégektől, ügynökségektől. A nagyobb létszámmal
működő (50 fő feletti), a 4 Mrd Ft feletti árbevétellel
rendelkező cégek körében ez az arány alacsonyabb (44%),
ők szívesebben alkalmaznak speciális tudással rendelkező
cégeket. Megfigyelhető ugyanakkor, hogy 100 fő alkalmazotti
létszám fölött majdnem kétszer akkora valószínűséggel
vesznek igénybe a vállalkozások külső segítséget, mint 25 fő
alatt.
Amikor élnek a külső tanácsadó szakértelmével, akkor
leggyakrabban a megfelelő munkaerő megtalálása érdekében
alkalmaznak ügynökséget, de tréningre, szervezetfejlesztésre
(18%), valamint marketingkommunikációs célokra (13%) is
gyakran vesznek igénybe külső segítséget a megkérdezett
vállalatok.

Jellemzően önállóan néznek
szembe a problémákkal a
vállalkozások, még akkor is, ha
ez sok esetben nem feltétlenül
indokolt
24
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12. ábra
Külső segítség igénybevétele

Nem vett igénybe külső
segítséget

53%

Munkaerő toborzás,
munkaerő keresés
(fejvadászat, álláshirdetés)

29%

Szervezetfejlesztés, munkatársak
fejlesztése, tréningezése

18%

Marketing kommunikációs
hirdetések(TV, rádió, online)

13%

Marketing-kommunikáció stratégia
kialakítása

10%

Gazdálkodás, pénzügyi
menedzsment területen fejlesztés

9%

HR stratégia kidolgozás

9%

PR kommunikáció szervezése,
tervezése, lebonyolítása
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Minden szervezet azért létezik, hogy az abban érdekeltek
számára értéket teremtsen. Minden vállalat bizonytalansággal
találja magát szemben a mindennapi működése során, és a
vezetőség számára az jelenti a kihívást, hogy meghatározza,
mekkora bizonytalanságot fogadjon el a tulajdonosi érték
növelésére való törekvése során. Ez jellemzi a vállalat
„kockázati étvágyát”.
A kockázatok mindig bizonytalanságot jelentenek,
amelyekben benne van az érték pusztulásának vagy
növelésének lehetősége egyaránt. A vállalati kockázatkezelés
lehetővé teszi a vezetőség számára, hogy tudatosan kezeljék
a mindennapi működés során megjelenő kockázatokat,
ezáltal kiszámítható módon biztosítva a vállalat értékteremtő
képességét.
Tanulmányunkban a feltörekvő cégek vezetőinek kockázati
attitűdjét vizsgáltuk. Felmérésünkben a válaszadók 37%-a
szerint az állandóan változó törvényi szabályozásnak való
megfelelés jelenti a legfőbb kockázatot.

13. ábra
A cég működése szempontjából valós kockázatot jelentő területek

37%

Szabályozói kockázatok, törvényi megfelelés

28%

Technológia elavulása, folyamatos modernizálása

27%

Árfolyamváltozásból eredő pénzügyi kockázatok

18%

Belső folyamatoknak való megfelelés

14%

IT eszközök és adatok biztonsága, kiberbiztonság

7%

Szervezeten belüli csalás, veszteségek

11%

Nincs kockázatot jelentő terület

A cégek több mint harmada a
törvényi szabályozásnak való
megfelelést tekinti a legfőbb
kockázatnak
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A válaszadók 28%-ának jelent nehézséget - és ezáltal valós
kockázatként értékelik -, hogy a használt technológiákat
folyamatosan modernizálni kell. Közel ennyien szembesülnek
az árfolyamváltozásból eredő pénzügyi kockázatokkal
is – amely kihívás jellemzően olyan cégeknél jelentkezik,
amelyeknek a bevétele és kiadása eltérő pénznemben
keletkezik.
Devizakockázatot alapvetően devizapiaci kitettségek
generálnak, amelyek a vállalati működés során tipikusan
gazdasági tranzakciókból, számviteli átértékelődésből és
konszolidációból (például nemzetközi operációk pénzügyi
kimutatásainak lokális devizára való átforgatása), vagy az
üzleti modell mögött meghúzódó gazdasági sajátosságokból
(például világpiaci nyersanyagár-jegyzések alapján
meghatározott árképzés) keletkeznek.

3

A devizaárfolyam-kockázatból
eredeztethető problémák
okozta fejfájást tudatos
tervezéssel orvosolni lehet
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Az ilyen devizapiaci mozgások hatása elsődlegesen a
cégek pénzügyi eredményességében, az eredménytervezés
bizonytalanságában csapódik le, közvetett hatásként azonban
akár adózási és tőkehelyzettel kapcsolatos problémákkal is
társulhat.
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A devizaárfolyamkockázat-kezelés témakörében készített
felmérésünk eredményei alapján - és ezt támasztja alá
jelen felmérésünk is - már egyre több vállalat fontolgatja az
alternatív kockázatkezelési eszközök használatát. A legtöbb
társaság derivatív tranzakciókat (39%) vagy természetes
fedezési megoldásokat alkalmaz (16%), de egyre nagyobb a
részaránya azoknak a cégeknek, amelyek a kockázatkezelési
tranzakciókat fedezeti elszámolással (9%, hedge accounting)
egészítik ki.

14. ábra
Az elkövetkezendő egy évben tervezett árfolyamkockázat-kezelési
módszerek

Szállítói-vevői szerződések
újratárgyalása (árfolyamkockázat
áthárítása) segítségével

43%

Határidős, Opciós,
Swap ügyletek segítségével

39%

Egyéb természetes fedezési
lehetőségek segítségével

7

Egyre több vállalat fontolgatja
alternatív kockázatkezelési
eszközök használatát

16%

Devizás könyvvezetésre való
áttérés segítségével

11%

Deviza hitelállomány
növelése/csökkentése
segítségével

10%

Fedezeti elszámolás
(Hedge accounting) segítségével

9%

Mérleg átstrukturálása
segítségével

9%
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A megkérdezettek 43%-a a vevő és szállítói szerződések
újratárgyalását választja kockázatcsökkentő megoldásként,
pedig az üzletmenet szempontjából ez akár rendkívül
kockázatos lépés is lehet.

Éppen ezért érdemes megfontolni, hogy milyen alternatív
módon lehetne máshogy kezelni az árfolyamkockázatot. Ehhez
természetesen elengedhetetlen, hogy a vállalat pontosan
felmérje a kitettségeit, az egyes alternatívák előnyeit,
hátrányait, valamint hogy megvizsgálja megvalósíthatóságát
több dimenzió (pénzügyi tervezhetőség, költségek, adózási
hatások, kockázatkezelési és számviteli aspektusok) mentén.

3
4
5
6
7

Rugalmatlan nagy vevők
A feltörekvő középvállalatok sokszor csak pár nagy vevővel vagy beszállítóval állnak kapcsolatban, akik rugalmatlanok (ők határozzák
meg a feltételeket), így nem hárítható át a kockázat rájuk.

Üzleti partnerségi megállapodások erodálása
Amennyiben a vállalat a kockázatot áthárítja, végső soron úgy üzletel az üzleti partnerével, hogy őt potenciálisan kár érheti.

Kedvezőtlenebb árazás
A kockázat áthárítása megjelenhet az árazásban is (kedvezőtlenebb árazási feltételeket sikerül elérni), így sokkal drágább lesz ez a
megoldás, mint a második leggyakrabban alkalmazott eszköz (derivatív tranzakciók) esetén lett volna.
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A magyarországi vállalatok információbiztonság
tudatosságának - a válaszadók 14%-a említette kiemelt
területként - még van hová fejlődnie, hiszen a nemzetközi
átlagnál jóval kevesebbet költenek IT-védelemre. A hazai
IT-biztonsági termékek és szolgáltatások piaca évről-évre
növekszik. Ez a pozitív irányú változás a felhasználói kör
bővülésének köszönhető elsősorban, mivel az ezirányú átlagos
céges költés évek óta változatlan.
Az IT-biztonságot saját bevallásuk szerint kiemelten kezelő
vállalatok közel 90%-a foglalkozik vírusvédelemmel, és 60%uk szigorú jelszóbeállításokkal és rendszeres időközönkénti
kötelező jelszócserével igyekszik az biztonsági kockázatokat
minimalizálni.

Még mindig rendkívül
alacsony a tudatosság az
információbiztonság területén

15. ábra
Informatikai biztonság érdekében használt eszközök

88%

Vírusvédelem, vírusirtó
szoftverek használata
Szigorú jelszóbeállítások és rendszeres
időközönkénti kötelező jelszócsere

59%

Riasztórendszer alkalmazása az
adatszivárgások ellen

59%
51%

Informatikai eszközök szigorú
leltározása

39%

Informatikai hozzáférési pontok
feltérképezése
Információbiztonsággal kapcsolatos
tudatosság rendszeres felmérése

24%

Alkalmi (törvényi kötelezés hiányában)
külső és belső informatikai vizsgálatok

24%

Vállalati mobil készülékeket (telefon, tablet)
felügyelő eszközök alkalmazása

18%

Megfelelő információbiztonsági
szabályzat

14%

Kriptográfiai titkosítási technológia
használata

12%
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A magyarországi családi vállalatok és vállalkozások a GDP
mintegy 50-60 százalékát adják, miközben a foglalkoztatottak
közel fele tartozik ehhez a körhöz6. A sikeres családi vállalatok
több szempontból is hagyományosan az átlag fölött
teljesítenek, munkaerő-megtartó képességük is jellemzően
erősebb, mint más jellegű vállalkozásoké. Mindezek mellett
számos olyan problémával is meg kell birkózniuk, mely más
cégeket nem, vagy csak sokkal kisebb mértékben érint. Ezek
közül vitán felül az utódlás kérdése hordozza magában a
legnagyobb veszélyeket, melyekkel már napjainkban is szembe
kell néznie a generációváltás küszöbén álló, a rendszerváltás
idején alapított hazai családi vállalkozásoknak is.
Bár valószínűsíthetően a visszavonulni készülő tulajdonosok
többsége nem vonul ki teljesen a cégvezetésből, a vállalkozás
irányításának operatív feladatait, a napi ügymenet irányítását
egyre inkább a második generációra bízzák. Az új generáció
már a kapuk előtt áll, ám számos esetben nincs olyan örökös,
aki átvenné a cég irányítását.

6 7 http://fbn-h.hu
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A cégátadás, utódlás minden esetben kritikus esemény a
vállalkozók és cégeik életében – és a visszavonulni készülő
tulajdonosok többsége stabil jövedelemteremtésre képes
céget kíván átadni a következő generációnak.
Nemzetközi statisztikák arról is beszámolnak, hogy háromból
két esetben a cég teljes csődjéhez is vezethet az irányítás nem
kellő körültekintéssel lebonyolított átadása7.

A családi vállalkozások
dinamikus motorját adják a
hazai gazdaságnak, ugyanakkor
egyedi kihívásokkal néznek
szembe egy hagyományos
vállalathoz képest

1
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Felmérésünk alapján a megkérdezett családi vállalkozások
közel 85%-a működik családi vezetés alatt, közel harmaduknál
felmerült az utódlás kérdése az elmúlt öt év alatt, és több mint
ötödük számít erre a következő fél évtized során.
A megfelelő utód megtalálása nehéz kérdés. A nyilvánvalóan
jelen lévő generációs különbségeken kívül – mint például az
eltérő értékrend, vagy akár a kommunikációs szakadék, ami
szülők és gyerekek közt bármilyen életkorban megjelenhet
– az elkövethető hibák száma óriási lehet, hiszen rengeteg
kérdésre kell választ találni a következő vezető kiválasztásától
kezdve a tulajdoni viszonyok átrendeződésének mikéntjéig.

16. ábra
Az utódlás aktualitása

100

3

24%

Az utódlás kérdése felmerült az elmúlt
5 év során, és jelenleg is zajlanak
utódlással kapcsolatos folyamatok

8%

Az utódlás kérdése felmerült az elmúlt
5 év során, de már le is zajlott
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7
68%

Nem merült fel az utódlás kérdése
az elmúlt 5 évben, és jelenleg
sem zajlanak az utódlással
kapcsolatos folyamatok
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A tranzakció sok üzleti, jogi és adózási kockázatot rejt
magában; ezek elkerülése/ minimalizálása érdekében a cég
értékének maximalizálása, illetőleg a tulajdonjog átadásával
szükségszerűen együtt járó kockázatok minimalizálása céljából
javasolt egy a vállalat belső viszonyaira szabott, hosszú távú
utódlási terv, keretrendszer elkészítése.
A felmérésünk alapján elmondható, hogy a jelenleg utódlás
kérdésével foglalkozó vállalkozások kétharmada (66%) családi
körben történő utódlási alternatívát képzel el vállalkozása
számára, azaz családon belül hagyná a tulajdonjogot és a
vezetést is, míg a válaszadók 14%-a nyilatkozott úgy, hogy a
vezetői feladatokat külső fél kezébe adná.

17. ábra
Utódlási megoldások

66%

A cég tulajdonjoga és a vezetés is
családon belül marad

A cég tulajdonjoga családon belül marad,
a vezetői feladatokat külső fél látja el

14%

7%

Tulajdonostársnak történő eladás

A családi vállalkozások 14%-a
már nyitott arra, hogy a vezetői
feladatokat az utódlás során
külső fél lássa el

Vállalkozás bezárása

3%

Külső félnek történő eladás

3%
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Igaz, hogy a tulajdonosoknak leggyakrabban az az
elképzelése, hogy a családon belül hagyják a tulajdont az
öröklés következtében, de gyakran tapasztaljuk azt, hogy ezt
a gyakorlatban sokszor nem tudják végül megvalósítani.
Előfordulhat az, hogy az esetleges örökös teljesen más
beállítottságú, mint a felmenője, és mással szeretne
foglalkozni, egyszerűen nem akar szülei nyomdokaiba lépni.
Az utód lehet, hogy úgy tervezi, hogy szülei helyébe lép a
vállalat élén, azonban miután elvégzi az egyetemet és például
egy multinacionális vállalatnál szerez szakmai gyakorlatot,
annyira megkedveli azt a közeget, hogy végül mégis úgy dönt,
hogy nem egy családi vállalkozás élén folytatja karrierjét.
Emellett olyan esetet is láttunk már, amikor a gyerek sokkal
inkább alkalmazottként, sem mint a cégtulajdonosként
szeretne karriert befutni.

Így azt mondhatjuk, hogy sokszor azok az utódlás előtt álló
cégvezetők is végül az eladás felé hajlanak, akik eredetileg
nem terveztek ezzel. Azonban nagyon fontos megjegyezni,
hogy az eladásra nem kellően felkészített céget nem
minden esetben lehet eladni, gyakran már a tárgyalások
első szakaszában elbukik az üzlet. Hiszen nem minden, a
mindennapokban jól működő cég alkalmas arra, hogy azt egy
harmadik fél átvegye. Erre minden esetben alaposan fel kell
készülni.
A kutatásunkban megkérdezettek 10%-a még nem döntötte
el, hogy mi lenne számára az optimális megoldás, és 3%-a
nyilatkozott úgy, hogy a jelenlegi KKV bezárásra kényszerül,
mert nincs alternatív működési elképzelés a cégtulajdonosok
leköszönését követően a vállalat jövőjét tekintve.

© 2016 Deloitte Magyarország

3
4
5
6
7

35

1
2
3
4
5
6

Emberierőforrásmenedzsment
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Emberierőforrás-menedzsment
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A képzett és tapasztalt munkaerő hiánya
Az egyetemeken egyre kevesebb hallgató tanul; sok esetben
azért, mert nem látja értelmét a tanulásnak, vagy mert nem
tudná megfizetni az oktatás költségeit. Hiányoznak a mérnökök,
szakmunkások, a megbízható betanított munkások. Hiányzik az
ambíció, és ami még nagyobb baj, hogy a továbbképzés iránti
vágy. Nehézséget okoz az is, hogy az úgynevezett „Y-generáció”
tagjai (azaz a 80-as évek végén, illetve a 90-es évek elején
születettek) nem alkotnak homogén csoportot a munkához
való hozzáállásban, másként ítélik meg a munka és a szabadidő
optimális egyensúlyát.
Pár éve még a vállalatok jó részének az volt a legfőbb gondja,
hogy nincs hitel a fejlesztéshez, beruházáshoz. Ma már a
vállalatok zöme állítja, hogy a képzett munkaerő hiánya a
fejlődés egyik legfőbb akadálya. Bár sokszor a változás „puha”
(„soft”) oldalának nevezik, menedzselni a változás emberi oldalát
sokszor a legnagyobb kihívás, és egy szervezeti átalakítás kritikus
része.

A Deloitte Versenyképességi Indexének eredményei alapján
tízből két vállalkozásnak állandó probléma a megfelelő
munkaerő megtalálása, további négy pedig bizonyos
területekre nehezen talál munkatársat. Még inkább
szenvednek emiatt a vidéki és kisebb árbevételű cégek, ők
nehezebben nyerik el főleg a frissdiplomások figyelmét az
álláskeresési piacon.
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A vállalkozások nagy
része nehezen találja meg
a megfelelő kapacitást a
kulcspozíciókra
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Legfontosabb keresett kompetenciák
A Versenyképességi Indikátor Jelentés alapján a megfelelő
munkaerő megtalálásának nehézségeivel már szembesült
vállalkozások számára legnagyobb gondot a jelentkezők szakmai
tapasztalatának hiánya jelenti, minden második válaszadó
említette a megfelelő szakmai/technikai képességek hiányát is.
A cégek mindössze 28%-a tapasztalta, hogy azért nem talál
megfelelő munkaerőt, mert annak túl magas lenne a bérigénye.

18. ábra
Kiemelt HR-problémák

60%

Szakmai tapasztalat hiánya

Szakmai/technikai képességek
hiánya

50%

43%

Jelentkezők alacsony száma

7

A megfelelő munkaerő
megtalálásakor nem a magas
bérigények jelentik elsősorban
a gondot, hanem a szakmai
tapasztalat, képesség hiánya

Megfelelő idegennyelvtudás
hiánya
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23%

Megfelelő számítástechnikai,
IT ismeretek hiánya

Egyéb
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A kutatás alapján legnehezebb megfelelő embert találni
termelésben dolgozó pozíciókba középfokú végzettséggel
vagy segédmunkás munkakörbe.
Regionális eltérésként mutatkozik, hogy Kelet-Magyarországon
nagyobb probléma a megfelelő nyelvtudással rendelkező
munkatársak toborzása, mint az ország többi részén, míg a
25 fő alatti cégeknél az értékesítő kollégák megtalálása okoz
nagy fejfájást a vállalatvezetőknek.

19. ábra
Nehezen pótolható területek, beosztások

3
4

43%

Középfokú végzettségű szakember
a termelésbe
Betanított munkások,
segédmunkások

5

35%

6

23%

Értékesítők

7
22%

Mérnökök

Adminisztratív, irodai és személyi
asszisztensek

19%

9%

Könyvelők, pénzügyi munkatársak

5%

Informatikusok

7%

Egyéb
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Munkaerő-toborzás
Nehéz megtalálni azt a tökéletes megoldást, amivel a
vállalatvezetők a térség legtehetségesebb munkavállalóit
magukhoz csábíthatják és meg is tarthatják. Mint ahogy a
Deloitte 2015-ös közép-európai munkaerőpiaci felmérésének8
magyar vonatkozású tanulsága is igazolja, a munkahely
megválasztása kapcsán a folyamatos szakmai fejlődés és
képzés lehetősége, a minőségi munka megfelelő elismerése és
megbecsülése a legfontosabb szempont főként az Y generáció
tagjai számára.
A munkaerő-toborzás legkedveltebb fóruma az online
állásportálokon való hirdetés, minden második vállalkozás él
ezzel a lehetőséggel. Minél magasabb egy cég árbevétele,
annál valószínűbb, hogy a munkaerő-toborzás ezen formáját
választja. Egyéb hirdető fórumonként többen jelölték meg a
(helyi) újságban való hirdetések elhelyezését és a Munkaügyi
Központon keresztül történő vadászatot.

20. ábra
Munkaerő-toborzásra használt fórumok

51%

Hirdetés online állásportálokon
Munkaerő-közvetítő és kölcsönző
cégek igénybevétele

31%

Saját weboldalon karrier
lehetőségek szerepeltetése

27%
21%

Fejvadász cégek segítségével
Állásbörzén való részvétel

17%

Közösségi médiában történő hirdetés

17%

Szakképző vagy
felsőoktatási intézménnyel való
együttműködésen keresztül

13%

Versenytársaktól releváns munkaerő
átcsábítása

9%

Nem szoktunk munkaerőt toborozni

20%
7%

Egyéb

8 Deloitte Munkaerőpiaci felmérés, Első lépések a munka világában
www.deloitte.com/1steps
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Ügyfélszerzés
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Ahogy korábban a felrajzolt FKV-problématérképen is
bemutattuk, a feltörekvő középvállalkozások számára a
növekedés és a talpon maradás egyik kulcstényezője a meglévő
ügyfelek megtartása mellett az új ügyfelek megszerzése,
elégedettségük elnyerése és megtartása.
Az ügyfélszerzés témakörében folytatott kutatásunk
összefoglalásaként a piaci növekedés eléréséhez az alábbi
tippeket javasoljuk az FKV-k számára.

7
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5 tipp az FKV-k számára a sikeresebb ügyfélszerzés
és az ügyfél-elégedettség elérése érdekében:

01/
02/
03/
04/
05/

Legyünk tisztában a potenciális vásárlóink
attitűdjeivel, rugalmasan alkalmazkodjunk a
felmerülő igényekhez
.
Monitorozzuk versenytársaink tevékenységét,
pozícionáljuk magunkat, határozzuk meg a
megkülönböztető tényezőket
Fektessünk nagy hangsúlyt a jó minőségű
online jelenlétre, a weboldal adjon választ a
célcsoportunk problémáira
A meglévő üzleti terv mellett dolgozzunk .
ki egy vele összhangban álló részletes
marketing tervet is
Legyünk innovatívak, használjunk új,
ügyfélbarát technológiai megoldásokat

1
2
Versenyképességi Indikátor Jelentésünk alapján a vállalkozások
kétharmadának a piacbővítési törekvéseinek jelenleg leginkább a
piac árérzékenysége szab gátat, emellett a megkérdezettek közel
fele úgy gondolja, hogy a piaca nagyon telített. Márpedig telített
piacokon, nagy árversenyben a pozícionálás elengedhetetlen. A
pozicionálás hosszú távon az egyik legnagyobb hatással lehet a
vállalkozás jövőjére. Célja a konkurenciához mért versenyelőnyök
meghatározása. És itt merül fel kérdésként, hogy vajon mennyire
ismerik a szektor szereplői a közvetlen konkurenciájukat.
A piaci információk hiánya, mind a versenytársakra (17%-a a
válaszadóknak jelölte ezt meg problémaként), mind a vevőigényekre
(9%) vonatkozóan szinte lehetetlenné teszi megfelelő üzletfejlesztési
stratégia kialakításának lehetőségét, pedig anélkül sokan csak
megérzés alapján hoznak ad-hoc piaci döntéseket.

21. ábra
Az ügyfélszerzés nehézségei

3
65%

Árverseny, a piac árérzékenysége

Korlátozott erőforrások új piacok vagy
új szegmensek megnyeréséhez

6

20%

7

17%

Versenytársak stratégiájának hiányos ismerete

Piac korlátozott ismerete – vevői
igények korlátozott ismerete

5

48%

A piac telítettsége, stagnálása

9%

Közösségi média (pl. facebook) térnyerése

4%

Egyéb
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Az ügyfélszerzési eszközök használata a 2 mrd Ft feletti
árbevétellel rendelkező vállalkozások körében jóval gyakoribb,
különösen igaz ez a CRM rendszer, a tudatos értékesítés
tervezési gyakorlat, intenzív marketing kommunikáció és
piackutatás esetén.
Összességében elmondható, hogy a leggyakrabban használt
ügyfélszerzési mód az értékesítés tudatos tervezése, méghozzá
negyedéves, féléves tervek készítésével és folyamatos nyomon
követésével.
Ahogy korábban már kitértünk rá, a versenytársak
tevékenységének és a piaci folyamatok folyamatos
monitorozása is kiemelt helyet foglal el a vállalatvezetők
értékesítési stratégiájában.

22. ábra
Az ügyfélszerzés módszerei, eszközei

49%

Új piacok folyamatos keresése
41%

Értékesítő kollégák, sales csapat
Tudatos értékesítési tervezés
(pl. negyedéves/féléves tervek készítése)

36%

Versenytársak tevékenységének, termékeinek
figyelése, nyomon követése

34%

Piackutatási tevékenység – ügyfelek
vagy piaci szereplők körében

30%

Intenzív marketing kommunikáció
(reklámok, hirdetések)

27%

Időszakos árkedvezmények, akciók
segítségével

27%

Ügyfélkapcsolatok hatékony kezelését
segítő CRM rendszer

26%
23%

Intenzív termékfejlesztési tevékenysége
Egyéb
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Az ügyfélkezeléssel kapcsolatos problémák egyik fő oka
az, hogy a KKV-k nem fordítanak elég energiát marketing
tevékenységre. Intenzív marketingkommunikációval,
reklámokkal, hirdetések feladásával a megkérdezettek csupán
közel 30%-a él.
A vállalkozókkal ellentétben, akik egyre tudatosabban keresik
az ügyfélszerzés terén az új megoldásokat, a KKV-k 56
százaléka még weboldallal sem rendelkezik, ahol a potenciális
ügyfelek rájuk bukkanhatnának, a megkérdezettek 29% pedig
semmilyen marketing tevékenységet nem végez. Meglepő,
hogy ez az arány nagyságrendileg azonos a különböző
árbevétel kategóriába eső cégeknél.
A vállalkozások közel harmada ad ki csupán sajtóhirdetéseket
– a 100 főnél több alkalmazottal rendelkező, illetve a 4 mrd Ft
árbevétel feletti cégek aktívabbak hirdetnek online, televízióban
illetve a közösségi médiában. Az online és közösségi médiában
történő hirdetés célja az esetek közel felében az ügyfélkör
bővítése, és csak kisebb mértékben a márkaépítés.

A megkérdezett FKV-k 56
százaléka még weboldallal
sem rendelkezik, 29%
pedig semmilyen marketing
tevékenységet nem végez

23. ábra
Marketingkommunikációra használt eszközök

3
44%

Vállalati weboldal az ügyfelek számára

5

31%

Sajtóhirdetés

26%

Online hirdetések (pl. banner)

6

25%

Ügyfeleknek szervezett rendezvények
Hirdetés közösségi médiában
(pl. Facebook, LinkedIn)

7

20%
17%

Események, konferenciák szponzorálása

15%

Fizetett PR hirdetések, PR cikkek
TV reklám, rádió reklám

11%

Ingyenes PR cikkek, hírek

11%

Nem szoktunk hirdetni, rendezvényeket
szervezni vagy szponzorálni és
weboldalunk sincs

29%

Egyéb
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Magyarország legjobban az e-kereskedelemből származó
forgalommal rendelkező KKV-k arányában teljesít.9 Ez maga
20%-os szintjével egyértelműen az uniós átlag felett van, és
folyamatosan javult a 2007-ben mért 6%-os szint óta.
Az online értékesítést végző KKV-k aránya a 2008.
évi kevesebb, mint 4%-ról 2014-re majdnem 10%-ra
emelkedett.10 A pozitív tendencia ellenére sok esetben a
KKV-k weboldalainak látogatói végül nem az adott oldalon
vásárol. Nem azért, mert a cég szolgáltatása nem felel meg
neki, hanem mert nem kap választ szükségszerűen felmerülő
kérdéseire. Ha ilyenkor nem tudnak azonnal segítséget kérni,
egyszerűen továbblépnek a kereső következő találatára, vagy
egy konkurens weboldalra.
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A feltörekvő középvállalatok szempontjából az a legfontosabb,
hogy képesek legyenek felismerni saját célcsoportjuk valós
fogyasztói igényeit, szokásait, és ennek megfelelően alakítsák
ki a célcsoportra szabott, egyéni stílusú kommunikációt,
nyelvezetet, eszközt. Már csak azért is, mert a fogyasztók
mind nagyobb hányada igyekszik olcsóbban, promóciókban
beszerezni kedvenc márkáit, termékeit. Fogyasztói oldalról
felértékelődik a vásárlás előtti információgyűjtés, az
eladáshelyi reklámok „rábeszélő” szerepe és az ár-érték arány
megfelelően közvetített üzenete.
9 10 2015. évi SBA-tájékoztató alapján
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Az Európai Unió 2014 és 2020 között megvalósítandó
kohéziós politikájának kiemelt célja a KKV-k
versenyképességének javítása. A következő időszakban
egyre inkább a különböző finanszírozási és egyéb programok
fókuszába kerülnek a KKV-k, aminek köszönhetően 2020ig jelentősen megerősödhet a magyar kis-és középvállalati
szektor. Az jól látható, hogy már jelenleg is a hazai gazdaság
motorját képezik ezek a vállalkozások, akár a foglalkoztatottak
számát, akár a GDP-hez való hozzájárulás mértékét vizsgáljuk.
A Deloitte meglátása szerint a hazai KKV-szektor - és azon
belül kiemelten az FKV-szektor - mind mérete, mind gazdasági
súlya alapján kiemelkedő szereppel bír a vállalati szektor

egészében, ennek köszönhetően hatása a hazai
foglalkoztatásra, illetve a GDP-re is jelentős.

3

Ez az első FKV-szektorra specializált Versenyképességi
Indikátor Jelentés, amelyben korántsem a hagyományos
pénzügyi-finanszírozási indikátorok alapján keressük a
válaszokat. A célunk az volt, hogy alternatív kérdéseken
keresztül ragadjuk meg a mai magyar FKV-vállalatok
kulcskérdéseit. Emellett nem titkolt víziónk, hogy közös FKVtudásbázist hozzunk létre, és felhívjuk azokra a problémákra
és kihívásokra a figyelmet, amelyek jellemzően minden ilyen
típusú vállalatot érintenek ma Magyarországon.
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Ezúton szeretnénk megköszönni a felmérésben résztvevő vállalatoknak értékes véleményüket, mellyel hozzájárultak ahhoz,
hogy e tanulmány elkészülhessen.
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