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Bevezető
Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország Feltörekvő Középvállalati üzletágának másodszor megjelenő
Versenyképességi Indikátor Jelentését.
Az előző évi kiadványunk sikerére építve 2017-ben is feltérképeztük a magyarországi FKV szektorban zajló jelentős
folyamatokat. Az összehasonlítás érdekében idei jelentésünkben is helyet kap a változásmenedzsment, a
kockázatkezelés, az emberierőforrás-menedzsment, az ügyfélszerzés és az utódlás kérdésköre. Új elemként felmértük a
szektor hozzáállását a külső finanszírozáshoz és a tőzsdei témakörökhöz is.

Pádár Péter
Partner, Könyvvizsgálat
Feltörekvő Középvállalatok
Üzletágvezető

A módszertant tekintve felmérésünkben a feltörekvő középvállalatok vezetőit kérdeztük meg, válaszaikat párhuzamba
állítottuk az előző évi, valamint a releváns régiós és európai uniós eredményekkel. A kirajzolódó trendek segítenek
megérteni a szektor viselkedését, olyan tényezőket vizsgálva, amelyek általában kisebb hangsúlyt kapnak a tradicionális
kutatásokban. A Deloitte véleménye szerint e témaköröknek, ha nem is közvetlenül, de hosszabb távon nagy szerepük
lesz a hazai feltörekvő vállalatok versenyképességének alakításában.
Tisztában vagyunk vele, hogy a FKV szektor érzékenyen reagál a begyűrűző piaci folyamatokra, vagy egy-egy új
szabályozásra, amelyek a gazdasági mutatókat és akár egy-egy vállalat jövőjét is befolyásolják . A Deloitte éppen ezért
szeretné megmutatni, hogy elsőre nem nyilvánvaló, alternatív tényezőknek is jelentősége lehet hosszú távon egy vállalat
sikerességében.
Bízunk benne, hogy felmérésünkkel hozzájárulunk a hazai FKV szektor kihívásainak mélyebb értelmezéséhez.
Kedves Olvasó, remélem érdekesnek és hasznosnak találja kiadványunkat!
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A kutatásról
Módszertan
A kutatás a GfK Piackutató Intézet segítségével telefonos
kérdőíves módszerrel vizsgálta az 1 és 15 milliárd forint
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.
A felmérés és az adatgyűjtés 2017-ben zajlott; összesen
350 cég vezetőinek, tulajdonosainak, pénzügyi vezetőinek
a bevonásával.

A minta összetétele, a válaszadók helyzete,
jellemzői
Árbevétel
A válaszadó cégek fele a 2milliárd forint alatti árbevételű
kategóriába esik, amelyek több mint fele kizárólag a hazai
piacról szerzi árbevételét.

1. ábra
A minta összetétele árbevétel alapján
22%

A felmérés által érintett területek
•• Stratégia, stabilitás, várakozások
•• Finanszírozás, tőzsde
•• Utódlás
•• A képzett és tapasztalt munkaerő hiánya
•• Ügyfélszerzés

1-1,99 milliárd forint
51%
10%

2-2,99 milliárd forint
3-3,99 milliárd forint
4-15 milliárd forint

17%
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Régió
A központi régió túlsúlyát mutatja, hogy a mintában
a cégek felének központja Budapesten, vagy Pest
megyében található, a kelet-és a nyugat-magyarországi

25%
Kelet-Magyarország

Építőipar
Szállítás, fuvarozás, raktározás

16%

A cégek közel 90 százaléka
optimistán látja jelenlegi helyzetét

%

Fogyasztói ágazat

%

6%

%

Szolgáltatás
36%

85

Termelő vállalat

%

4% 2%

2-3,99 milliárd forint közötti árbevétel

%

4%
5%

70

A megkérdezett cégek több mint 36 százaléka
termelő vállalatok közül kerül ki, de nagy számban
(27%) képviseltetik magukat a szolgáltató szektorban
tevékenykedő cégek is. A fogyasztói ágazat 2017-ben a
minta 16 százalékát adta.

3. ábra
A minta iparági megoszlása

50-99 fő

%

Iparági megoszlás

A 2016-os évhez viszonyítva az optimizmus enyhén
csökkent, de a cégek többsége (87%) még mindig
viszonylag kedvezőnek ítéli meg a jelenlegi helyzetét –
különösen igaz ez a Közép-Magyarországon működő
cégekre (88%), míg a kelet-magyarországi régióban
pesszimistábbak a vállalkozók. Az ő esetükben 17%
inkább már kedvezőtlennek véli helyzetét.

1-1,99 milliárd forint közötti árbevétel

75

24%

Teljes
100+ fő

80

Közép-Magyarország (+Bp)

4. ábra
A cég jelenlegi helyzetének optimista megítélése

90

Nyugat-Magyarország

51%

Hozzávetőlegesen minden hetedik cég nagyon
kedvezően ítéli meg a helyzetét a pénzügyek, a fejlődési
lehetőségek, vagy a nyereségesség szempontjából, és
háromnegyedük inkább kedvezően látja azt, ugyanakkor
az inkább kedvezőtlen várakozásokkal rendelkezők köre
kis mértékben bővült a korábbi, 2015 év végén végzett
adatfelvételhez képest.

95

régióban körülbelül ugyanolyan arányban találhatóak meg
a vállalkozások.

Jelen és jövő értékelése

2. ábra
A minta összetétele régiós elhelyezkedés alapján

25-49 fő

25 fő alatt
Közép-Magyarország (+Bp)

Kedvező válaszok 2016

4-15 milliárd forint közötti árbevétel

Kelet-Magyarország
Nyugat-Magyarország

Kedvező válaszok 2015

Technológia, média & telekommunikáció
Energia, energiahordozók
27%
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Élettudományok és egészségügy
7

Fő megállapításaink
A hazai KKV szektor piaci helyzete, általános
teljesítménye
A szektor piaci jelentősége
A válaszadók közül a legtöbben a piacbővítést, a munkaerő
biztosítását és fejlesztését, az adózási kérdéseket, illetve a
folyamatok szabályozását emelik ki, mint fontos területeket
az eredményesség szempontjából.
Növekedett a stabil működést várók aránya (49%), ezzel
párhuzamosan, kis mértékben csökkent a fejlődést várók
köre (összesen 44%), és csökkent a cégük bezárására
számítók aránya is.
Az alkalmazott piacbővítési módszerekben mért visszaesés
alátámasztja, hogy többen készültek stabil működésre
2017 során, mint 2015 végén. Új piacokat főként a nyugatmagyarországi székhellyel rendelkező vállalkozások
keresnek.
A válaszadók 5 százaléka említi, hogy a finanszírozás kisebb
vagy nagyobb gondot jelent számára, és 10 százaléka tart
szükségesnek forrásbevonást a közeljövőben.
Legtöbben – közel minden második vezető – saját
bankjukhoz fordulnak elsőként pénzügyi kérdésekben,
az esetek 21 százalékában pedig saját munkatársat
kérdeznek elsőként. Pénzügyi tanácsadóhoz csupán a
8

megkérdezettek 7 százaléka fordul elsőként.
A KKV szektor, különösen a foglalkoztatás szempontjából,
fontosabb szerepet játszik hazánkban, mint az unió legtöbb
tagállamában.
Bár a KKV-k összfoglalkoztatásban betöltött szerepe
számszakilag 2010-2015 között stagnált, arányaiban
a hozzáadott értékük 11 százalékkal nőtt. Ennek
eredményeképpen a KKV-k 2015-re majdnem teljes
egészében visszatértek a válság előtti hozzáadottértékszintre. Az SBA 2016. évi tájékoztatója alapján a kkv-k
hozzáadott értéke várhatóan 4%-kal, míg a foglalkoztatása
várhatóan 2%-kal csökken 2017 év végére a korábbi
adatokhoz képest.
A szektorra rótt adminisztratív terhek tekintetében
elmondható, hogy az elmúlt időszakban történt
kezdeményezések ezek, de különösen az adó és
adóadminisztrációs terhek csökkentésére.
A hitelfinanszírozás kérdése sok KKV számára még mindig
nem egyértelmű folyamat. A közelmúltban ennek javítására
több intézkedés is irányult a magyar KKV-k részvételének
ösztönzésére uniós kutatási projektekben. További lépések
várhatók az innovációs kapacitás, az öko-innováció és a
zöld technológiák használata terén, melyek kihasználásával
a szektor javíthatja saját versenyképességét.
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A KKV szektor fő kihívásai európai uniós felmérések
tükrében

5. ábra
KKV-piaci kihívások 4

A központi régió túlsúlyát mutatja, hogy a cégek felének
központja Budapesten, vagy Pest megyében található,
míg a kelet-és a nyugat-magyarországi régióban körülbelül
ugyanolyan arányban találhatóak meg a vállalkozások.
Az Európai Tanács Access to Finance 2016 októberi
elemzésében megkérdezett hazai KKV-k válaszai alapján
2016-ban a legfőbb kihívások, amelyekkel a hazai
vállalkozások szembesültek, a következőek voltak:

9%

11%

25%

3.		 termelési és bérköltségek

12%

Szabályozás
Képzett és tapasztalt munkaerő elérhetősége

8%

20%

23%
28%

HU
7%

1.		 ügyfélszerzés
2.		 képzett és tapasztalt munkaerő hiánya

EU28

8%

Piaci verseny

15%

9%

4.		 finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás

0

5

10

15

Ügyfélszerzés

20

Ügyfélszerzés
Egyéb

9%

Finanszírozási
forrásokhoz való
hozzájutás

6.		 szabályozási követelmények

15%

11%

14%

17%

17%

12%
12%
11%
12%

Termelési
vagy bérköltségek

20%

9%

22%

18%

11%

Szabályozás

Az elemzés alapján Magyarországon – az EU 28
adatokhoz hasonlóan – a legnagyobb kihívást a tavalyi
évvel összhangban az ügyfélszerzés (28%), és a képzett
munkaerő elérhetősége (23%) jelenti a KKV-k számára.

19%

13%

10%

Piaci verseny

25
25%
26%

16%

Képzett és tapasztalt
munkaerő elérhetősége

5.		 piaci verseny

12%
15%
11%

9%

Egyéb

4 Európai Tanács Access to Finance 2016. elemzése
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6. ábra
Kkv-piaci kihívások alakulása 2013-2016

Finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás

12%
13%

Termelési vagy bérköltségek

Ha megnézzük, hogy ezek az arányok hogyan viszonyulnak
az elmúlt években készített Access to Finance
felmérésekhez, azt láthatjuk, hogy a kkv-k szerint a
finanszírozási forrásokhoz évről évre könnyebb hozzájutni,
azonban az erősödő paci verseny az ügyfélszerzést és a
képzett és tapasztalt munkaerőhöz való hozzájutást még
mindig nehézzé teszi.

2016

2015

11%
11%

13%

2014

2013
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Fő megállapításaink

Ügyfélszerzési nehézségek

Fokozódó munkaerőhiány

Nem enyhült a verseny a cégek között,
azonban előnyre tehet szert, aki átfogó
marketing tervvel és átgondolt pozícionálással
közelíti meg a problémát.

Egyre nagyobb gondot jelent a megfelelő
munkaerő megtalálása az országban. A
szakmai tapasztalat hiánya mellett a cégek
a jelentkezők alacsony számát is komoly
nehézségként említik.
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Növekvő bevonható
források
A tőkealapok bővülése növelte a bevonható
forrásokat, ugyanakkor a vállalatok
óvatosabbak a hitelfelvétellel kapcsolatban.

Hiányos tőzsdei ismeretek

Utódlási kérdések

A KKV-k nagy része korlátozott ismeretekkel
rendelkezik a tőkeági, illetve tőzsdei
forrásbevonás menetéről, költségeiről.

A családi tulajdonban lévő cégek vezetői
lassan vonulnak ki a napi ügymenetből,
háromnegyedük szeretné családon belül
tartani a céget. A rendszerváltáskor alapított
cégek közül egyre többnél kerül elő az utódlás
kérdése.
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Stratégia, stabilitás, várakozások
A felrajzolt FKV-problématérkép alapján a feltörekvő
középvállalatok kiemelt fejlődési igénye (y tengely) – az
általuk kiemelt jelentőséggel bíró területek közül (x
tengely) – leginkább az ügyfélszerzés és a minőségi
munkaerő felkutatása. Ezeket nevezhetjük a piac
legfontosabb kihívásainak nem csak 2017-ben, de a
2016-ban végzett kutatásunk is ugyanezeket a tényezőket
azonosította.
Az összes felsorolt tényező eloszlását megvizsgálva úgy
látjuk, hogy három esetben a piac különösen heterogén;
ezeket a tényezőket külön diagramon ábrázoltuk (9. ábra).
A marketing és kommunikáció témakörét a vállalaton
belül kiemelt helyen kezelik, a közép-magyarországi
cégek a keleti és nyugati cégekhez viszonyítva. Érdekes
azonban, hogy ha árbevétel alapján nézzük meg a cégek
hozzáállását a kérdéshez, akkor a kisebb (1-1,99 milliárd
forint árbevételű) cégek jóval fontosabbnak ítélik a
témakört, mint a nagyobb társaik.
Heterogén kérdéskörnek bizonyult az adózási
kötelezettségek kezelése is. Az ábrán látható, hogy a
fentiekhez hasonló érdekes tendencia rajzolódik ki,
amely szerint a nyugat- és kelet-magyarországi cégek,
valamint a 4-15 milliárd forint árbevételű cégek nem
14

tekintik az adózási kérdéseket versenyképességük egyik
legmeghatározóbb tényezőjének.
A megkérdezettek válaszai alapján a menedzsmentés tulajdonosváltás bizonyult a leginkább sokszínű
körülménynek a vizsgált tényezők közül. NyugatMagyarországon például kevésbé tartanak attól, hogy a
menedzsment változása esetleg negatív hatással lenne
a cég életére. Az is megfigyelhető, hogy a kis létszámú
és kisebb árbevételű cégeket jobban foglalkoztatja ez a
témakör, mint a nagyobb vállalatokat.
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7. ábra
FKV-PROBLÉMATÉRKÉP 2017
(Kiemelten fontos területek és fejlődési igények beazonosítása)

8. ábra
Kiemelt fontosságú tényezők szórása
Kelet-Magyarország

30%

100+ fő

Nyugat-Magyarország

Ügyfélszerzés

%
70

%
60

Minőségi munkaerő

Közép-Magyarország (+Bp)

%

10

%

20

%

30

%

40

50-99 fő

%

50

25%

20%

25-49 fő
Adózás

Munkaerő képzés

15%

Termelési technológia

Marketing kommunikáció

Marketing stratégia

25 fő alatt

2-3,99 milliárd közötti árbevétel

Menedzsment ismeretek

EU-s pályázati lehetőségek

Folyamat szabályozás

Ügyviteli rendszerek

10%

1-1,99 milliárd közötti árbevétel

4-15 milliárd közötti árbevétel

Csalásfelderítés
IT-biztonság
IT-infrastruktúra

Adózási kérdések

Árfolyamkockázat-kezelés

Vezetőváltás, tulajdonosváltás

Marketing kommunikáció
fejlesztés, bővítés

5%
30%
16

40%

50%

60%

70%

80%
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A cégek jövőbeli terveit illetően 77 százalékuk rendelkezik
előre meghatározott üzleti célokkal a következő évekre,
ez leginkább a 100 főt meghaladó, nagyobb árbevételű
(4-15 milliárd) cégekre jellemző. Szintén ez az a szegmens,
aki a legmagabiztosabban állítja, hogy a versenytársaival
szemben tud valami kiemelkedőt nyújtani. Jellemzően a
cégek fele tervez a hazai piacon terjeszkedni (negyedük
viszont egyáltalán nem), a külföldi terjeszkedést pedig
csak a cégek 23 százaléka gondolja biztosra, leginkább ott,
ahol az árbevétel legalább fele már jelenleg is exportból
származik. Azok a cégek, amelyek teljes árbevétele a hazai
piacról származik kevésbé érdeklődnek új finanszírozási
források bevonása iránt. Ezt a kérdéskört mélyebben az
Finanszírozás, tőzsde c. fejezetben járjuk körbe.

A vállalkozások nagyjából fele
tervez bővülést a hazai piacon

9. ábra
A cég működése

0

A jövőbeli terveket előre
meghatározott célok
befolyásolják.
Versenytársaival szemben
tud valami pluszt,
kiemelkedőt nyújtani.
Hazai terjeszkedés szerepel
a tervek között.
Külföldi terjeszkedés
szerepel a tervek között.
Az egyéb alternatív ﬁnanszírozási
források lehetőségét a cég
mérlegelte (pl. kockázati tőke).
A további növekedéshez
további külső ﬁnanszírozásra
lehet szüksége a jövőben.

20

7%

40

17%

20%

80

100

77%

23%

34%

57%

18%

48%

67%

9%

69%

23%

10%

68%

Jellemzően nem

18

60

17%

3

21%

15%

Jellemzően igen

A mindennapi munkavégzést tekintve fontos, hogy
az alkalmazottak tisztában legyenek a cég szervezeti
felépítésével. A legtöbb cégnél a tulajdoni szerkezet
egyértelműen meghatározott, a szervezet működése
pedig átlátható. A gyakorlott, együttműködő vezetést
és az ezzel járó gyors, precíz döntéshozatalt a cégek
90 százaléka tartja jellemzőnek. Nem ilyen egyértelmű
azonban a vállalatirányítás megközelítése, ami számos
esetben korszerűsítésre szorul. A tulajdonosi részesedések
értékesítése érzékeny témakör, erre a hazai piacra termelő
cégek tulajdonosai kevésbé lennének nyitottak (71%-ra
egyáltalán nem jellemző), mint az exportra termelő cégeké
(ahol 40%-ra nem jellemző). Ennek legfontosabb oka talán
az, hogy a kizárólag hazai környezetben tevékenykedő
társaságok inkább biztosítják a család megélhetését, mint
a külföldi piacokon jelen lévő társaságok. Ezt a kérdéskört
mélyebben az Utódlás c. fejezetben járjuk körbe.

A cégekre az egyértelműen
felderíthető tulajdonosi struktúra
jellemző

10. ábra
Szervezeti felépítés

0

20

A tulajdonosok bizonyos
körülmények között hajlandóak
lennének értékesíteni cégük egy részét.
A cég vállalatirányítása korszerű.

40

60

77%

5%

6%

12%

100

17%

83%

A fontos kérdésekben
a döntéshozatal gyors és precíz.

8%

90%

A cég gyakorlott, jól együttműködő
vezetői csapatra tud támaszkodni.

5%

92%

A cég működése átlátható.

94%

A tulajdonosi és vezetői struktúra
egyértelműen meghatározott.

95%

Jellemzően nem

80

3

Jellemzően igen
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Átlátható és elérhető pénzügyi adatokra van szükség
ahhoz, hogy egy cég vezetése felelős üzleti döntéseket
tudjon hozni. A cégek több mint 90 százaléka szerint
az adatok időben rendelkezésre állnak, és nagy részük
rendszeres pénzügyi beszámolót is készít. Azonban
minden 10. cégnél ezek a lehetőségek nem állnak
rendelkezésre, ami adott esetben megalapozatlan
döntésekhez vezethet. Szintén akadály a tervezés hiánya,
ugyanis csupán a cégek 43 százaléka készít pénzügyi
előrejelzéseket 3 éves, vagy annál hosszabb időtávra.
Elmondható, hogy minél nagyobb egy cég létszámban és
árbevétel szerint, annál inkább készít pontosabb terveket.
Szintén ők azok, akik hajlanak az IFRS elvek mentén
történő beszámolókészítésre is (47%), sokan azonban
még nincsenek tisztában az áttérés esetleges előnyeivel
és kihívásaival, ilyenkor érdemes külső szakértőt bevonni
a folyamatba.

Egyre több cég látja, hogy a
pénzügyi összehasonlíthatóság
segíti a tőkebevonást
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11. ábra
Riportálás

0

20

A cég a következő három évre
pénzügyi előrejelzéseket készít.

35%

Pénzügyi beszámolóját az IFRS
elveknek megfelelően készíti a cég.
A cégnek alapos és felkészült
számviteli részlege van.
A cég rendszeres és részletes
pénzügyi beszámolót készít.
A pénzügyi adatok időben
elérhetőek a menedzsment számára.

40%

40

60

22%

80

100

42%

13%

47%

4% 10%

86%

5% 7%

88%

6%

92%

Felelős társaságirányítási elvek és azok magabiztos
alkalmazása a megkérdezett cégek 76 százalékára
jellemző. Itt is igaz, hogy minél nagyobb egy cég
árbevétele és létszáma annál fontosabb ez a kérdés.
Kommunikációs stratégiával és szakemberrel 72
százalékuk rendelkezik – ez az arány a középmagyarországi régióban a legmagasabb. Ebben a
régióban a legnépszerűbb tanácsadókat foglalkoztatni
(főként jogi, pénzügyi, befektetési területeken).
Összességében pedig a cégek kétharmada számolt olyan
díjjal, amit tanácsadói munkáért fizet majd ki.

A cégek majdnem kétharmada
számol tanácsadói munkához
kapcsolódó költségekkel

12. ábra
Nyilvánosság

0

20

A cég rendelkezik pénzügyi-,
jogi-, befektetési tanácsadókkal.

27%

A tanácsadói munka igénybevételével járó költségekkel számoltak.

27%

Egy transzparensebb megjelenés
a nyilvánosság előtt nem okozna
problémát a cég működésében.
Kommunikációs stratégiával, megfelelő
szakemberekkel rendelkeznek.
A felelős társaságirányítási elveket
ismerik és alkalmazzák őket.

5%

60

7%

66%

18%

18%

3

Jellemzően igen

100

64%

68%

88% 72%

19%

76%

95%

Jellemzően nem

80

9%

14%

10%

40

95%

Jellemzően nem

3

Jellemzően igen
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Finanszírozás, tőzsde
Bár a cégvezetőknek több mint a fele ismeri a kockázati
tőkebefektetést, mint finanszírozási módot, közel
háromnegyedük közepesre vagy ennél gyengébbre
értékelte a tudását e témában. Külső befektető
bevonásának lehetőségére mindössze 2 százalék mondana
igent, de további 4 százalék bizonyos feltételek mellett
érdeklődését fejezte ki. A tőkeági finanszírozás esetében
4, illetve 9 százalék fejezte ki hasonló véleményét. Minden
tízedik cég iránt már érdeklődött kockázati tőkebefektető.

Ismeri a kockázati
tőkebefektetést

56%
A cég iránt már érdeklődött
kockázati tőke befektető

10%

13. ábra
Kockázati tőke - private equity, venture capital
0

A ﬁnanszírozás nehézséget okoz cégünknek.

20

2% 3%

9%

A cégemnek jelenleg külső szereplőktől
szármázó forrásbevonásra van szüksége.

5%

4%

A cégemnek a közeljövőben
forrásbevonásra lesz szüksége.

4%

6%

Az utóbbi időszakban a forrásbevonás
feltételrendszere szigorodott.

5%

8%

10%

80

100

69%

77%

12%

68%

23%

1 - Teljesen egyetért

22

60

17%

6%

9%

40

16%

2

3

47%

4

5 - Egyátalán nem ért egyet
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Finanszírozás, forrásbevonás
A felmérésből meglehetősen markánsan kirajzolódik,
hogy a cégek többsége számára a finanszírozás és
forrásbevonás jelenleg nem okoz gondot. Többségük nem
gondolja, hogy jelenleg a cégüknek többlet-finanszírozásra
lenne szüksége, de azt sem, hogy ha mégis ez lenne a
helyzet, akkor nehézségbe ütközne a megfelelő forrás
megtalálása. Ez összhangban van a pénzpiacok jelenlegi
likviditásbőségével.
A cégek azt is pontosan érzékelték, hogy az utóbbi
időszakban a forrásbevonás könnyebb lett: többségük
érzékelte a például a banki hitelezési feltételekben
bekövetkező jelentős lazulást.
Még a finanszírozási helyzetre panaszkodó cégek
számára sem a források elérhetősége tűnik leginkább
problémának, hanem inkább a költségek, a rugalmasság
és a finanszírozhatóság mértéke.
Összességében úgy tűnik, a vállalatoknak a válság után a
hitelfelvétellel kapcsolatban megnövekedett óvatossága
kitart: alig harmaduk jelezte, hogy érdeklődött az
utóbbi időben forrásbevonás után, a többiek vélhetően
megpróbálják a finanszírozást saját erőből megoldani.
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15. ábra
Forrásbevonás után
érdeklődött

14. ábra
Nehézséget okozó paraméterek
50

41
40

36

35

30%

30

23
20

Gazdasági feladatokra dedikált munkatársa nem minden
cégnek van, így a nagyobb árbevétellel rendelkező, több
alkalmazottat foglalkoztató cégek körében szignifikánsan
magasabb azon cégek aránya, akik pénzügyi kérdésekben
elsőként saját gazdasági, pénzügyi területen dolgozó
kollégájukhoz fordulnak segítségért.
A pénzügyi hitel a leginkább ajánlott finanszírozási forma,
azonban a 100 főnél magasabb létszámú cégek esetén a
kereskedelmi hitel magasabb, eléri 30 százalékot.
16. ábra
Kihez fordul elsőként pénzügyi kérdésekben?

10
10

Pénzügyek, finanszírozás:

17. ábra
Ajánlott finanszírozási formák bank által
Pénzügyi hitel
24%

Kereskedelmi hitel
17%

Lízing
10%

Pályázatok
8%

Faktoring
7%

Értékpapír kibocsátás
4%

7

Tőkeági ﬁnanszírozás
0

20

40

60

80

0
4%

Kamatköltség

Kevés lehetőség
a banki hitelek terén

A ﬁnanszírozás
mérete

Finanszírozási
rugalmasság

Finanszírozási opciók
nem alapos ismerete

Egyéb

2%
7%
3%

100

3%

Egyéb
16%

22%

46%

1%

Nem ajánlott a bankunk ﬁnanszírozási formákat
41%

Bank

Belső, gazdasági, pénzügyi munkatárs

Könyvelő

Pénzügyi tanácsadó cég

Egyéb

Nem tudja, nem válaszol

Nem tudja, nem válaszol
13%

Független szakember
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Tőzsde
Azok a cégek, amelyek teljes árbevétele a hazai piacról
származik magasabb arányban ellenzik a külső befektetők
bevonását, és a tőkeági finanszírozási formák használatát.
A KKV-k közel 40 százaléka nyilatkozott úgy, hogy
korlátozottismeretekkel rendelkezik a tőkeági, illetve
tőzsdei forrásbevonás menetéről, költségeiről.
Kifejezetten képzettnek a témában csupán 9 százalék
érezte magát.

Kockázati tőkealapok
Az induló, illetve dinamikus növekedést mutató KKV-k
számára egyre relevánsabb finanszírozási formát jelent a
kockázati tőke. A 2016-ban lezárult JEREMIE tőkeprogram
folytatásaként a piaci alapok mellett számos új kockázati
tőkealap indult és indul a közeljövőben uniós és állami
finanszírozással.
Miközben már 2017 első félévében elindult a HiVentures
Alapkezelő által irányított Kutatás-fejlesztési és Innovációs
Állami Tőkealap 50 milliárd forintos keretösszeggel,
az immár több éve aktív, különböző iparágakat és az
ország egész területét lefedő Széchenyi Tőkebefektetési
Alap állami támogatását is megnövelték 8 milliárd
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forinttal. A közeljövőben ismét rendelkezésre áll KözépMagyarországra fókuszáló tőkealap is, például az Irinyi
II. Kockázati Tőkealap 8 milliárd forintos keretösszeggel,
valamint számos tőkealap indulása várható a Nemzeti
Intelligens Szakosodási Stratégia prioritásai mentén.
18. ábra
Tőkeági juttatás
9%

4%

9%

Igen
Talán

Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap
Egyedülálló lehetőséget kínál mindezen felül a
közeljövőben induló Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap,
amely elsősorban a hazai középvállalkozások Budapesti
Értéktőzsdén való megjelenésének támogatását
célozza. Az alap a tervek szerint évente akár 4-8
befektetést hajtana végre egyenként 1 milliárd forint
körüli volumenben, kisebbségi részesedést szerezve a
célvállalatokban – az exit pedig értelemszerűen IPO-n
keresztül valósulhatna meg.
A tőkealaphoz kapcsolódó BÉT mentoring program
szintén a vállalatok tőzsdei bevezetését támogatja képzés
és mentoring szolgáltatásokkal, illetve adott esetben
tanácsadói költségeik 50 százalékának fedezésével.

19. ábra
Tőzsdei ismeretek
0

Milyen szintű ismeretekkel
rendelkeznek a tőkeági, illetve tőzsdei
forrásbevonás menetéről, költségeiről?
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18%

40

20%

60

34%

80

19%

100

9%

95%

1 - Nagyon alacsony

2

3

4

5 - Nagyon magas

Nem
Nem tudja, nem válaszol

78%
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Utódlás
Idei mintánkba nagyobb arányban kerültek kisebb
létszámmal működő cégek, így az előző méréshez képest
kimagasló a családi tulajdonú vállalkozások aránya (41%).
A magyarországi családi vállalatok és vállalkozások
a GDP mintegy 50-60 százalékát adják, miközben a
foglalkoztatottak közel fele tartozik ehhez a körhöz.4
A korábbi felméréshez hasonlóan 2017-ben is
elmondható, hogy a családi vállalkozások jövőjét tekintve
az utódlás számít a legmeghatározóbb témakörnek:
minden tízedik vállalkozás esetében foglalkoznak a
kérdéssel, és további 16 százalék esetében várható, hogy
az utódlás előkerül rövid időn belül.
Noha az utódlás más cégeket nem, vagy csak sokkal
kisebb mértékben érint, a rendszerváltás idején alapított
hazai családi vállalkozások közül egyre többnek kell
szembesülnie ezzel, a cég jövőjére legnagyobb hatással
bíró döntéssel. A hazai piacon jellemző trend szerint
a visszavonulás előtt álló tulajdonosok többsége
lassan vonul ki teljesen a cégvezetésből, a vállalkozás
irányításának operatív feladatait és a napi ügyvitelt
fokozatosan igyekeznek a következő generációra bízni.

Egy családi cég irányítását átvenni azonban bizalmi feladat
és a szakmai kihívások mellett a váltást sokszor érzelmi
kérdések is nehezíthetik a háttérben.
A felek eltérő hozzáállása és motivációi tehát nagyban
befolyásolják a cégátadást, sok múlhat egy-egy döntés
érzelmi töltöttségén. A sikeres átadások mögött ezért
inkább racionális döntések húzódnak meg, amelyek
meghozatalában egy külső, független tanácsadó is
segíthet.
A témakörnek nemzetgazdasági szinten is komoly
súlya van: a statisztikák szerint háromból két esetben
akár a cég csődjéhez is vezethet az irányítás nem kellő
3
körültekintéssel lebonyolított átadása.

A rendszerváltás idején alapított
hazai családi vállalkozások közül
egyre többnek kell szembesülnie a
cég jövőjére legnagyobb hatással
bíró utódlási kérdésekkel.

4 - 3 http://fbn-h.hu
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Felmérésünk alapján a megkérdezett családi vállalkozások
közel 82 százaléka működik családi vezetés alatt, 23
százalékuknál felmerült az utódlás kérdése az elmúlt öt
év alatt, és 16 százalékuk számít erre a következő néhány
évben.
A Deloitte nemzetközi környezetben lefolytatott,
NextGen Családi Vállalkozásokra fókuszáló felmérésében
megkérdezett külföldi vállalati vezetők a megváltozott
családi viszonyokat választották a legkomolyabb
veszélyforrásnak egy családi vállalkozás életében. A
harmadik legnagyobb kockázati tényezőt pedig az
örökítésben látták a megkérdezettek.
Kulcskérdés tehát a vállalkozás jövője szempontjából,
hogy az egyes generációk hogyan tudnak megállapodni
egymással, és áthidalják-e a kommunikációs és
értékrendbeli szakadékokat, amelyek a megfelelő utód
kiválasztását akadályozhatják.

20. ábra
Utódlás kérdése
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A közeljövőben
foglalkozni fog vele a cég
40

20

0

Családi cégek
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Az elmúlt 5 év során felmerült
és jelenleg is zajlanak utódlással
kapcsolatos folyamatok

Nem jelent meg az elmúlt 5 évben
és jelenleg sem zajlanak az utódlással
kapcsolatos folyamatok

Az érzelmi oldalán túl a tranzakció számos üzleti, jogi
és adózási kockázatot is rejt magában. Ezek mérséklése
érdekében javasolt egy, a vállalat belső viszonyaira
szabott, hosszú távú utódlási terv, keretrendszer
elkészítése. A terv kialakítása során minden érintett felet
érdemes bevonni.
Felmérésünk alapján elmondható, hogy a jelenleg utódlás
kérdésével foglalkozó vállalkozások háromnegyede családi
körben történő utódlási alternatívát képzel el vállalkozása
számára, azaz családon belül hagyná a tulajdonjogot
és a vezetést. Ez esetben az utódlási terv jellemzően
az üzleti folytonosságra, és a növekedési potenciál
fenntarthatóságára fókuszál.
A válaszadók 21 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a vezetői
feladatokat külső fél kezébe adná a tulajdonosi pozíciók
megtartása mellett.

21. ábra
Utódlási megoldások
A cég tulajdonjoga és a vezetés is
családon belül marad
75%

A cég tulajdonjoga családon belül marad,
a vezetői feladatokat külső fél látja el
21%

Tulajdonostársnak történő eladás
2%

Még nem tudják
14%

A családi vállalkozások 21 százaléka
a már nyitott arra, hogy a vezetői
feladatokat az utódlás során külső
fél lássa el
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A tulajdonosok igen nagy része azonban ezzel szemben
családon belül szeretné tartani a vállalatvezetést és a
tulajdonosi pozíciókat is az örökítéstervezés során.
Az egyik legnagyobb nehézséget az egyes generációk
vezetésről és stratégiáról alkotott eltérő elképzelései jelentik.
A tulajdonosok érthetően féltik a sokszor egy élet munkájával
felépített vállalat jövőjét, ugyanakkor a fiatalabb generációk
a külföldön, vagy multinacionális cégnél megszerezett eltérő
üzleti gondolkodást tekintik kiindulási alapnak.
Kapcsolódó nehézség az új vezető-jelöltek eltérő irányítási
szemlélete, hozzáállása is. Az új generáció innovatív javaslatai
(például a technológia vagy környezetvédelem területén)
sokszor tűnhetnek merésznek, ezek értékelésében pedig
a régi tulajdonosi kör sokszor nem rendelkezik elegendő
kompetenciával.
Érzékeny terület a családon belüli pénzügyi elszámolás
kérdése is, amely további, hosszan elhúzódó problémákhoz
vezethet.
A fenti okok miatt sokszor azok az utódlás előtt álló
cégvezetők is végül az eladás felé hajlanak, akik eredetileg
nem terveztek ezzel. Fontos megjegyezni, hogy az ilyen jellegű
értékesítések megfelelő előkészítést igényelnek, még üzletileg
sikeres cégek esetében is.
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22. ábra
Utódlási nehézségek megoszlása

Generációk közötti eltérő elképzelések
a vezetésről, stratégiáról
30%

Nem találnak megfelelő vezetőt
30%

Új vezető eltérő vezetései szemlélete, hozzáállása
20%

Pénzügyi elszámolás okozott nehézséget a családnak
10%

Egyéb nehézség
20%
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Emberierőforrás-menedzsment
A munkaerőhiány növekvő problémát jelent a szektornak:
a korábbi 35 százalék helyett már csak 18 százalék állítja,
hogy sosem okoz gondot megfelelő alkalmazottat találni.
A bő egy éve mért 20 százalék után már 30 százalék
említi, hogy minden területen nehézséget jelent a keresés.
Igen megnövekedett a jelentkezők alacsony számára
panaszkodók aránya, de változatlanul a megfelelő
tapasztalat hiányát tartják az első számú problémának.
Tízből három esetben panaszkodnak erre a cégek.
A Deloitte Versenyképességi Indexének eredményei
alapján tízből két vállalkozásnak állandó probléma a
megfelelő munkaerő megtalálása, további négy pedig
bizonyos területekre nehezen talál munkatársat. Ez
leginkább a vidéki és kisebb árbevételű cégeket érinti, ők
nehezebben nyerik el főleg a frissdiplomások figyelmét
az álláskeresési piacon. Felmérésünkben, a nyugatmagyarországi régióban 38 százalék említette, hogy
minden új munkatárs felkutatása nehézséget jelent.
A mérnökök, szakmunkások, technikusok, betanított
munkások mellett a kereskedelmi és informatikai
munkaerő is hiányzik.
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A gimnáziumok egyre népszerűbbek a
szakközépiskolákkal szemben, amihez a kivándorlás is
hozzájárul. Ennek következményeképpen a vállalatok nagy
része állítja, hogy a képzett munkaerő hiánya a fejlődés
egyik legfőbb akadálya. Bár sokszor a változás „puha”
oldalának nevezik, menedzselni a változás emberi oldalát
sokszor a legnagyobb kihívás, és egy szervezeti átalakítás
kritikus része.

A vállalkozások nagy része
nehezen találja meg a megfelelő
kapacitást a kulcspozíciókra
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Legfontosabb keresett kompetenciák
A megfelelő munkaerő megtalálásának nehézségeivel
már szembesült vállalkozások számára a legnagyobb
gondot továbbra is a jelentkezők szakmai tapasztalatának
hiánya jelenti. Második helyen a jelentkezők alacsony
száma szerepel, ez a tavalyi 23 százalékról 59 százalékra
emelkedett.
A cégek 29 százaléka tapasztalta, hogy azért nem talál
megfelelő munkaerőt, mert annak túl magas lenne
a bérigénye.
Azoknak a 100 főnél nagyobb vállalkozásoknak, akiknek
az árbevétele legalább 50 százaléka exportból származik
nagyobb probléma a megfelelő nyelvtudással rendelkező
munkatársak toborzása.

A megfelelő munkaerő
megtalálásakor a szakmai
tapasztalat, a képesség hiánya
és a jelentkezők alacsony száma
jelenti a legnagyobb gondot.
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23. ábra
Kiemelt HR-problémák
0

10

20

30

40

50

Szakmai tapasztalat hiánya

60%

Jelentkezők alacsony száma

59%

43%

Szakmai/technikai képességek hiánya

70

66%
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A kutatás alapján a 25-35 évesek munkaerő utánpótlása
jelenti a legnagyobb nehézséget.
A 25 évnél fiatalabb munkaerő felkutatásában komolyabb
eltérés mutatkozik a régiók között: Nyugat-Magyarországon
a cégek 55 százaléka, míg Közép-Magyarországon és
Budapesten a cégek 76 százaléka számára jelent kihívás
a fiatalabb korosztály megtalálása.
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Munkaerő-toborzás
A Deloitte egy korábbi felmérése szerint4 a munkáltatóknak
fontos figyelembe venni, hogy a munkahely megválasztása
kapcsán a folyamatos szakmai fejlődés és képzés
lehetősége, a minőségi munka megfelelő elismerése és
megbecsülése tekinthetők a legfontosabb szempontoknak
főleg az Y generációhoz tartozó, vagy annál fiatalabb
korosztály számára.
A munkaerő toborzás legkedveltebb fóruma továbbra is
az online állásportálokon való hirdetés, 2015-ben minden
második vállalkozás élt ezzel a lehetőséggel, 2017-ben
azonban már 58 százalék. A többi toborzási mód aránya
csökkent, legnagyobb arányban a „versenytársaktól való
átcsábítás” és a fejvadászok alkalmazása.
A Deloitte Humán erőforrás trendek c. felmérése szerint
az álláskeresők közel kétharmada mobilról böngészi az
állásajánlatokat, és 40 százalékuk okos eszközről adja
be a jelentkezését. Ahogy a szervezetek is egyre inkább
digitálissá válnak, a vezetőknek is meg kell fontolniuk új
technológiák alkalmazását a humán erőforrás területein is.
4 Deloitte Munkaerőpiaci felmérés, Első lépések a munka
világában https://www2.deloitte.com/hu/hu/pages/karrier/
articles/munkaeropiaci-felmeres.html
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25. ábra
Munkaerő-toborzásra használt fórumok
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Ügyfélszerzés
A feltörekvő középvállalkozások számára továbbra is
fejtörést okoz az új ügyfelek megszerzése és megtartása.
Erős a verseny a cégek között, emiatt azonban
elkezdték egymás taktikáit is jobban kiismerni. Egyre
többen tekintenek megoldásként a digitális marketing
eszközökre, de az akciók és kedvezmények alkalmazása
is hatékonynak bizonyul. Ez azonban sokszor ad-hoc
jellegű és nem egy átgondolt, nagyobb ívű marketing terv
keretében zajlik.
Az ügyfélszerzés témakörében folytatott kutatásunk
összefoglalásaként a piaci növekedés eléréséhez az alábbi
tippeket javasoljuk az FKV-k számára.

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

1.

Ismerjük meg vevőinket részletesebben, végezzünk kutatást a
potenciális ügyfelek körében

2.

Monitorozzuk versenytársaink tevékenységét, pozícionáljuk magunkat,
határozzuk meg a megkülönböztető tényezőket

3.

Dolgozzunk ki marketing tervet külső és belső segítséggel, keressük
meg a megfelelő csatornákat

4.

Használjuk ki az online és mobil eszközök adta lehetőségeket, a
weboldal adjon választ a célcsoportunk problémáira

5.

Legyünk innovatívak, fordítsunk energiát a szolgáltatásfejlesztésre és
ügyfélbarát technológiák beépítésre
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Az ügyfélszerzés nehézségeit vizsgálva, a 2016-os
felmérésünkhöz hasonló eredményt kaptunk: a lista
sorrendje nem változott, ugyanakkor a piac mintha
levegőhöz jutott volna az eltelt időszakban.
Ügyfélszerzés nehézségei között a vállalkozások továbbra
is a piac árérzékenységét jelölték meg első helyen, és
nagyjából minden harmadik cég említi a hazai piac
telítettségét. Ezen két faktor együttesen indokolja, hogy
a cégek nagyobb hangsúlyt fektessenek a pozícionálásra,
amelynek segítségével meghatározhatják a főbb
versenyelőnyüket a piacon. A 2016-os eredményekhez
képest a vállalkozások jobban ismerik versenytársaikat, de
még mindig 10 százalék felett van azoknak az aránya, akik
korlátozottan ismerik a konkurencia stratégiáját.
A közösségi média térnyerését kevesebben említették,
így elmondható, hogy arra már nem nehézségként,
hanem lehetőségként tekint a szektor. Ezt mindenképp
érdemes figyelembe venni az üzletfejlesztési stratégia
kialakításakor.

26. ábra
Ügyfélszerzés nehézségei
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27. ábra
Ügyfélszerzés módszerei, eszközei
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Összességében elmondható, hogy az új piacok rendszeres
keresése és versenytársak tevékenységének folyamatos
figyelése szerepel a legelterjedtebb ügyfélszerzési módok
között.
Az értékesítő kollégák alkalmazása szintén kiemelt helyen
szerepel, arányuk az exportra termelő vállalatok körében
a legmagasabb (38%). Ezen cégek körékben az intenzív
termékfejlesztési tevékenység is jelentősebb (24%) az
átlagnál.
Az árkedvezmények és akciók inkább a hazai piacra
termelő vállalatok körében népszerűek.
Az ügyfélkapcsolatot segítő CRM rendszert nagyobb
részben a 100 főnél több alkalmazottat foglalkoztató
cégek használnak.

2015
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A felmérésből kiderül, hogy a marketing területén még
van tér a fejlődésre, a KKV-k jellemzően nem használják
ki a marketing adta lehetőségeket. Ráadásul a cégek 29
százaléka saját bevallása szerint nem folytat marketing
tevékenységet. A megkérdezett KKV-k 65 százaléka
nem rendelkezik weboldallal, pedig a digitalizáció és az
ügyfélszerzés miatt indokolt lenne.
A sajtóhirdetések szerepe csökkent 2017-ben, az online
hirdetések aránya azonban 6 százalékkal nőtt az előző
évhez képest. Ez főként a közép-magyarországi cégek
körében népszerű (41%) hirdetési forma, a fizetett PR
hirdetésekkel párhuzamosan. Minden ötödik cég a
közösségi médiában is tesz közzé hirdetést, leginkább
akciókkal és ügyfélszerzés céljából.
2017-ben kevésbé voltak népszerűek a TV és
rádióreklámok, kevesebben említették az események,
konferenciák szponzorálását is. Látható az eltolódás
az online megoldások irányába, a cégek így igyekeznek
optimalizálni hirdetési költségeiket, ezt azonban
tudatosabb marketing stratégiával kellene kiegészíteniük.

28. ábra
Marketingkommunikációra használt eszközök
Vállalati weboldal az ügyfelek számára
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A megkérdezett FKV-k csupán 35 százaléka tart fenn weboldalt,
29 százalékuk pedig egyáltalán nem folytat marketing tevékenységet.
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