NextGen Családi
vállalkozások
Működési és piaci kihívásokra
adott válaszok
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Bevezető
A családi vállalkozások támogatásával foglalkozó
üzletágunk szakemberei folyamatosan szembesülnek
ügyfeleink sürgető problémáival a generációváltás,
a döntéshozatali mechanizmusok, a növekedési
kihívások vagy a folyamatosan változó piaci elvárások
területein. A sikerhez és a fenntartható növekedéshez
nélkülözhetetlen hosszú távú stratégiai tervezés egyik
kulcspontja, hogy ezekkel a külső és belső kihívásokat
okozó területekkel ne csak különállóan foglalkozzunk,
hanem komplex rendszerként kezeljük őket.
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Főbb megállapítások

A Deloitte európai,
közel-keleti és afrikai
régiójából kiválogatott
268 meghatározó családi
vállalkozás vezetőjével,
és leendő vezetőjével
végzett kutatás
eredményei alapján
sikerült azonosítanunk
azokat a kulcsfontosságú
kérdéseket, módszereket
és tulajdonságokat,
amelyek egy hazai
családi vállalkozás
fennmaradását és sikerét
veszélyeztethetik, vagy
biztosítani tudják.

A kutatás az alábbi fókuszterületek vizsgálatára koncentrált:
Piaci környezet
A családi vállalkozások vezetőinek következő generációja 2-3 éven belül
jelentős iparági kihívásokkal számol, mégis a megkérdezettek negyede
nem gondolja úgy, hogy piaci részesedést veszthet az újonnan belépő
szereplőkkel szemben.
Vezetői stratégia és felelősségi körök
A felnövekvő vezető generációk közel 40%-a nem rendelkezik a
kihívások kezelését célzó tervekkel, ennek ellenére a megkérdezettek
alig több mint harmada gondolja úgy, hogy vállalkozásaik növekedésre
lehetnek képesek ilyen környezetben.
Proaktív vagy reaktív kihívás-kezelés
Felismerni egy potenciális változást még azelőtt, hogy az kifejtené
a hatását, csak az első lépés. Tudatos tervezés kell az erőforrások
fókuszálásához, a szükséges lépések megtételéhez, hogy a sikerhez
vezető következtetések levonhatóak legyenek.
A család, mint adottság
A kritikus kihívásokat érintő információk megosztása és a döntéselőkészítés családon belüli szervezettsége kulcsfontosságú a
családi vállalkozások agilitásának és alkalmazkodási képességének
megőrzésében.
Belső kihívások
A megkérdezettek szerint a legsúlyosabbnak tapasztalt krízisek
nem külső környezeti adottságokból, hanem a belső szervezetből
(vezetői generációváltásból vagy a családi kapcsolatok átalakulásából)
fakadnak.
Előnyök és hátrányok folyamatos egyensúlyozása
A család emocionális kötőereje, pénzügyi és döntési függetlensége
megfelelő stratégiai tervezés mellett csökkentheti a kockázatokat,
és egyszerre lehet képes rugalmasságot és stabilitást is biztosítani.
Ugyanezek a karakterjegyek azonban kellő figyelem nélkül elhibázott
döntésekhez, végzetes generációváltáshoz, vagy akár a családi
kötelékek és a vagyon széthullásához is vezethetnek.
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Piaci környezet

A piaci környezet kihívásaihoz kötődő
negatív hatások jellemzően akkor
jelentkeznek egy iparágon belül, amikor
a meglévő iparági szereplők pozícióját új
megközelítési módok, új belépők ingatják
meg. Az ilyen új belépési pontok az iparági
innováció két formájához kötődnek:
az úgynevezett fenntartó valamint a
bomlasztó innovációhoz.
Mindkét esetben a fejlődés olyan gyors
ütemű lefolyásáról beszélhetünk,
amely önmagában ugyan nem negatív
jelenség, de a már meglévő termékek
és szolgáltatások javításával (fenntartó),
vagy teljes (akár egész iparágat jelentő)
cseréjével (bomlasztó) a már jelenlévő
iparági szereplők létét fenyegethetik.
Ezek a próbatételek azonban egyben
lehetőséget is jelentenek azoknak a

vállalkozásoknak, amelyek képesek a
változást felismerni és kihasználni. A
kutatás során megkérdezettek kiemelték,
hogy a sokkhatású átalakulások
felismerése a legnehezebb, mert
jellemzően olyan külső eseményekből
indulnak el, amelyek a vállalkozások
ráhatásán kívül álló, kiszámíthatatlan
körülmények. A válaszadók szerint az
ilyen kihívások három legmeghatározóbb
forrása a makroökonómiai környezet
(63%), a vásárlói preferenciák (61%) és az
alaptechnológiák (54%) megváltozása.
A kutatás egyébiránt érdekes összefüggést
mutatott ki a vizsgált társaságok életkora és
a fenti hatásoknak tulajdonított jelentőség
között is. Míg a 20 éves vagy annál fiatalabb
családi vállalkozások jellemzően az
alaptechnológiák megváltozását tekintették
a legkomolyabb külső kihívásnak, addig a

társaságok életkorának előrehaladtával
a válaszadók áthelyezték a hangsúlyt a
vásárlói preferenciák átalakulására.
Ugyancsak figyelemre méltó összefüggés
volt felfedezhető abban, hogy míg a
megkérdezett családi vállalkozások
korábban nem voltak az iparáguk
hagyományos szolgáltatóinak tekinthetők,
addig 49%-uk már tapasztalt ilyen
sokkhatásszerű iparági átrendeződést,
és mégis képes volt azt sikeresen kezelni.
Talán ezzel magyarázható az, hogy habár
a megkérdezettek fele úgy véli, hogy 2-3
éven belül az iparága hasonló kihívások
elé néz, alig negyedük gondolja, hogy az
új belépőkkel szemben piaci részesedést
veszíthet.

A piaci környezet kihívásait jelentő tényezők

63%

61%
54%

Makroökonómiai környezet
megváltozása
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Vásárlói preferenciák
megváltozása

Alaptechnológiák megváltozása

A Deloitte szakértői szerint
Meglátásunk szerint a piaci kihívásokban rejlő legnagyobb
kockázat, hogy a szereplők hajlamosak azt csak akkor
fel- és elismerni, amikor már túl késő reagálni rájuk. A
megkérdezettek válaszainak kiértékelése alapján ez a kiváltó
hatástól függetlenül akkor is végzetes csapda lehet, ha
egy meghatározó paci szereplő nem ismeri fel a kisebb új
belépőkben, vagy az azok által nyitott új piacokban rejlő
potenciált, de az is jellemző, hogy egy felosztott iparágban
több kisebb szereplőből formálódik meghatározó új erő.
A családi vállalkozásokban rejlő többlet védelem az ilyen
kihívásokkal szemben az, hogy rugalmasságukból, közvetlen
irányításukból fakadóan képesek adaptálni és hosszú távú
tervezéssel előnyükre fordítani a változásokat. Az új vezetői
generációk képesek lehetnek rá, hogy a hagyományokhoz
és elődeikhez való kapcsolatot fenntartva alkalmazzák az új
megközelítéseket.
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Vezetői stratégia és
felelősségi körök
A potenciális kihívások puszta felismerése
azonban még nem elégséges a
fennmaradáshoz. Ahhoz, hogy egy
vállalkozás alkalmazkodni tudjon, a
rendszerszintű kockázatok, átalakulások
kezelésére is kiterjedő tervekkel kell
rendelkeznie. A megkérdezett vállalatok
közül ezzel együtt is csak 63% válaszolta
azt, hogy ilyen tervezést folytatna.
Az eredmények alapján elmondható
továbbá, hogy az idősebb vállalatvezetői
(sokszor alapítói) generáció által irányított
vállalkozásokra jóval kevésbé jellemző a
krízismenedzsmentre is kiterjedő részletes,
előre rögzített tervezés.
Azok a vállalkozások, amelyek aktívan
foglalkoznak az esetlegesen fellépő
kihívások kezelésével, jellemzően a
társaságok vezető testületeiben vagy
családi tanácsokban teszik ezt meg.
Szembetűnő, hogy a fiatalabb vezetői
generációk, akiknek vállalkozásai 20 évnél
nem régebbiek, nagyobb hajlandósággal
vállalnak vezető szerepet a kihívások
kezelésben, és kevesebb alkalommal
fordulnak külső tanácsadóhoz, mint a
tapasztaltabb, „érettebb” társaságot vezető
társaik.
Az életkor szerint különbségek figyelhetők
meg abban is, hogy miként tekintenek a
vezetők a felmerülő átalakulásokra. Az
idősebb vezetői generáció jellemzően
reaktívan kezeli az általa a vállalkozási
élet kötelező velejárójának tekintett
változásokat, míg a fiatalabbak
lehetőségként, proaktívan állnak az ilyen
helyzetek elé.
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A családi vállalkozások növekedési kilátásai
és válságkezelése között ugyancsak
szoros összefüggés volt kimutatható. A
megkérdezettek többsége ugyanis úgy
vélekedett, hogy az operatív vezetés, és
a család maga az, ami megfelelő tudással
és készségekkel rendelkezik ahhoz,
hogy egy kihívásokkal teli környezetben
is növekedési pályán tarthassa a
vállalkozást. Kimutatható ugyanakkor,
hogy a munkavállalókkal kapcsolatban ezt
a pozitívumot már nem mondhatták el a
vizsgált társaságok vezetői.

Az új körülmények adaptálásához
szükséges szaktudás és tőke (legyen az
akár külső vagy már meglévő erőforrás)
mozgósításának képessége mellett
azonban volt egy kevésbé egyértelmű
ismertető jegy is: a vizsgált vállalkozások
életkora és a mérete. Megfigyelhetővé
vált ugyanis, hogy a nagyobb, régebben
alapított vállalkozások, amelyek nagy
múltra visszatekintő piaci beágyazottsággal
rendelkeznek, sikeresebbeknek bizonyultak
a zavaros, változó környezetben folytatott
növekedés területén.

Rendelkezik a rendszer szintű kockázatok kezelésére szolgáló stratégiai tervvel?

63%
Igen

27%
Nem

10%

Nincs stratégiai
tervünk

A Deloitte szakértői szerint
A megkérdezettek válaszai alapján úgy tűnik, hogy a családi
vállalkozások iparági társaikhoz képest magasabb fokú
ellenállást és rugalmasságot képesek mutatni válságos
környezetben is. Ennek azonban az a családtagok pontosan
meghatározott szerepe, felelőssége a kulcsa, hogy a
válságkezelés által megkövetelt adaptív tudás- és készségmenedzsment gördülékeny maradhasson a vállalkozáson
belül.
Ügyfeleink példáin keresztül magunk is úgy látjuk, hogy
a családi tulajdonú vállalkozások sikerében nem csupán
a vezető családtagok rátermettsége, de a nem családtag
alkalmazottakhoz fűződő szoros viszony is kulcsfontosságú.
Azok a vállalkozások, ahol az alapító, majd a későbbi vezető
családi kör közvetlen, személyes kapcsolatot ápol legalább a
munkavállalók egy bizalmi körével, hatékonyabban tudnak
válaszolni mind a külső, mind a belső kihívásokra.
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Változás-és
válságkezelés
Az előre látott és időben felismert
változások kezelése a témával foglalkozó
kutatások alapján nehéz, de már
könnyebben kontrollálható folyamat,
mint az azt megelőző lépések. Az általunk
megkérdezett vállalatok vezetőinek több
mint 80%-a tapasztalta azt, hogy a családi
vállalkozások vállalati kultúrája jelentős
mértékben támogatja az innovációt, és az
új megközelítések alkalmazását. Ezáltal
a családi vállalkozások hatékonyabban
képesek az egyes változásokat időben
megérteni, az erőforrásaikat fókuszálni
vagy pótolni, majd megtenni a szükséges
lépéseket és levonni a fejlődéshez
elengedhetetlen tanulságokat.
A változás- és válságkezelésre is kiterjedő
tervekkel rendelkező vállalkozások
vezetőinek 90%-a nyilatkozta azt, hogy
teljesen tiszta képe van arról, hogy az
iparága várhatóan milyen irányba fejlődik
majd rövidtávon, és 84%-uk vélte úgy,
hogy 5-10 éves távlatokban is képes
felmérni a bekövetkező irányváltásokat.
Ezzel összhangban a közelmúltban
több kutatás is bebizonyította, hogy
a családi vállalkozások jellemzően
hajlandóak a változó körülmények
között az innováción keresztül egyfajta
egyensúlyi kockázatvállalásra. Az általunk
megkérdezett tulajdonosok és vezetők
79%-a vélte úgy, hogy a változásokra adott
innovációs válaszok, és az egészséges
kockázatvállalás között fennáll bizonyos
egyensúly.

Ahogy azt már kifejtettük, a vizsgált
vállalkozások családi karakterjegyeiken
keresztül alkalmasak arra, hogy
tulajdonosaik és vezetőik akár több
évtized alatt megtérülő befektetéseket
dolgozzanak ki, és vigyenek véghez a
családi kötelékekhez hasonlóan szoros
üzleti együttműködéseiknek és a külső
befektetőktől való függetlenségüknek
köszönhetően.
Változás- és válságkezelés
A mi cégünk...
érti a változás-és válságkezelés
természetét

tiszta képpel rendelkezik
iparágának fejlődési irányával,
és 5-10 éves távlatokban is
képes felmérni a bekövetkező
irányváltásokat
azonosítja azokat a
változásokat, amik rövid távú
hatással bírnak, és felgyorsítják
a fejlődést

felerősíti a változás hatását, és
felgyorsítja a tanulást

1% 5% 10%

54%

30%

2% 4% 10%

52%

32%

1% 7% 17%

38%

37%

1% 11%

Teljesen
egyetért
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22%

40%

Többniyre Semleges
egyetért

25%

Többnyire Nem ért
nem ért
egyet
egyet

A Deloitte szakértői szerint
Tapasztalataink alapján azok a változások, amelyekkel a
vállalkozásoknak szükségszerűen szembe kell nézniük,
olyankor fordulnak át működést, vagy akár a fennmaradást
veszélyeztető kihívásokká, amikor a változásra egy szervezet
egyáltalán nem reagál, vagy a reakciója nem megfelelő. Úgy
véljük, hogy a stratégiai tervezésbe integrált kockázat- és
válságkezelési megközelítések képesek egyensúlyt teremteni
a fejlődéshez szükséges innováció, és a külső hatásokban
rejlő lehetőségek között.
A mi meglátásunk az, hogy igazán sikeres megközelítésekké
azok váltak, amelyek képesek voltak egy új nézőpontból, egy
előre kialakított jövőképből új víziót adni a vállalkozásnak és a
családnak, amelyet az generációkon keresztül képes rövid- és
középtávú cselekvési tervekkel megvalósítani akár szervezeti
átalakításokon, új üzletágakon, piacokon keresztül is.
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A család, mint
adottság
A külső változásokhoz képest a családi
vállalkozások sajátosságaiból fakadóan
azonban talán még nagyobb hangsúlyt
kell, hogy kapjanak a belső viszonyokból
fakadó kockázatok. Ilyen kockázat például
a potenciális zavartkeltő változásokat
érintő információ-megosztás és annak
rendszeressége is. Míg egy nem családi
tulajdonban lévő vállalkozás stratégiai
tervezését, és a potenciális kihívások
kezelését rendszeres riportálási folyamatok
támogatják, addig ilyenekről családi
vállalkozások esetében jellemzően nem
beszélhetünk. A kutatásban résztvevők
70%-a nyilatkozta azt, hogy az ilyen
témákat a családtagokkal beszéli meg,
azonban kevesebb, mint a megkérdezettek
negyede teszi ezt heti rendszerességgel,
és több mint fele csak félévente, vagy
ritkábban.
Ahogyan a családi vállalkozások létét
fenyegető kihívások elkerüléséhez, úgy a
sajátos tulajdonságaikban rejlő lehetőségek
kiaknázásához is elengedhetetlen a
megfelelő belső információ-áramlás
biztosítása. Korábbi kutatásainkkal
összhangban, a jelen kutatásban vizsgált
vállalkozások esetében is felfedezhető volt
az a néhány terület, amely az egyértelmű
előnyökön túl (mint a gyors és rugalmas
reakcióképesség, a bürokrácia hiánya,
stb.) a családi környezet miatt ambivalens
hatások kiváltására is képes.
Az első ilyen szembetűnő terület a családi
vállalkozások pénzügyekhez kötődő
konzervativizmusa. A családi tulajdonban
tartott vállalkozások jellemzője, hogy az
„addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér”
elvet vallva tipikusan saját forrásból, a
már megtermelt tőkéből finanszírozzák
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őket szükség esetén. A külső befektetők
ilyen hiánya (főleg válságos időkben)
csökkenti a drága finanszírozásból
fakadó kockázatokat, azonban a kutatás
eredményei szerint számos esetben
hátraveti a társaságokat az innovációban,
és a változó környezethez való
alkalmazkodásban.
A már említett, családon és vállalkozáson
belüli érzelmi kötelékek szintén azokhoz
a sajátosságokhoz tartoznak, amelyek
egyszerre lehetnek előnyök és hátrányok
is. A hosszútávon fenntartható sikerhez
kulcsfontosságú a folytonosság megőrzése,
de az érzelmileg is érintett családtagok
sok esetben végeláthatatlan, személyes
vetületű vitákba bonyolódnak, amelyek
irracionális, üzletileg hátrányos döntéseket
eredményeznek a családi kötelékek
fellazításával együtt.

A fent említett két tulajdonságot összeköti,
hogy a családi kapcsolatok miatt
sokszor túl konzervatív finanszírozás
eredményeként egy rosszul kezelt külső
hatás, vagy belső kihívás a teljes családi
vagyont kockáztatja, és egyetlen hibás
döntés is a korábban prosperáló teljes
család elszegényedéséhez vezethet.
Jól reprezentálja ezen kockázatok
súlyosságát az is, hogy a megkérdezett
vállalati vezetők a megváltozott családi
viszonyokat választották a legkomolyabb
veszélyforrásnak egy családi vállalkozás
életében. A harmadik legnagyobb
kockázati tényezőt az örökítésben látták a
megkérdezettek, míg az első öt tényezőbe
külső hatásként egyedül a második helyen
kiemelt piaci kihívások kerültek be.

Megbeszéli a potenciális zavarkeltő hatásokat családon belül?

25%

24%
22%

72%

23%

6%
11%
4%

13%

Nem

Naponta

Negyedévente

Egyéb

Hetente

Töb, mint
félévente
Évente egyszer

Igen

Havonta
egyszer

A Deloitte szakértői szerint
Tapasztalataink alapján a családi vállalkozások sajátos
belső felépítéséből adódóan vannak olyan fókuszterületek
(úgymint az örökléstervezés, az összefonódó személyes
és szakmai viták, a családtagok alkalmazása, felelősségük,
stb.) amik megkerülhetetlenek a stabil működés
szempontjából. Ezek a kérdések megfelelő kezelés nélkül
végzetes problémákat szülhetnek mind a vállalkozás,
mind a családi kohézió szempontjából. Úgy véljük, hogy a
hosszú távú fennmaradáshoz a családi és a szakmai szintű
kommunikáció és döntéshozatal finom egyensúlyának
kialakítása a kulcs.
A kettős tulajdonságjegyek tekintetében szinte kivétel nélkül
megállapítható, hogy egy egészséges egyensúly kialakítása
(legyen szó akár egy nem teljes körű tőzsdei bevezetésről,
vagy a családi véleménykülönbségek kibékítésére
létrehozott testületről) megadhatja azt az egyensúlyt
a függetlenség és az alkalmazkodó készség, valamint a
kockázatcsökkentés között, amely az optimális döntési
szabadsághoz és a fenntarthatósághoz szükséges.
Tapasztalataink alapján úgy véljük, hogy a családi
folyamatok megfelelő szabályozása és ellenőrzése,
a tervezhető kritikus pontok megtervezése és nyílt
kommunikálása a családtagok felé biztosítékként szolgál
mind a családi harmónia, mind az üzleti stabilitás számára.

13

Kapcsolat

Dr. Kóka Gábor
Partner
Deloitte Private
gkoka@deloittece.com
+36 20 491 8300

Dr. Baranyi Gábor
Ügyvéd
Deloitte Private
gbaranyi@deloittece.com
+36 20 392 0281

További információért látogasson el weboldalunkra!

www.deloitteprivate.hu

14

15

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private
company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their
related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and
independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide
services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our
global network of member firms.
In Hungary the services are provided by Deloitte Auditing and Consulting Limited
(Deloitte Ltd.), Deloitte Advisory and Management Consulting Private Limited
Company (Deloitte Co. Ltd.) and Deloitte CRS Limited (Deloitte CRS Ltd.) (jointly
referred to as “Deloitte Hungary”) which are affiliates of Deloitte Central Europe
Holdings Limited. Deloitte Hungary is one of the leading professional services
organizations in the country providing audit, tax, risk, advisory and consulting
services through over 600 national and specialized expatriate professionals. Legal
services to clients are provided by cooperating law firm Deloitte Legal Erdős and
Partners Law Firm.
This communication contains general information only, and none of Deloitte
Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively,
the “Deloitte Network”) is, by means of this communication, rendering professional
advice or services. Before making any decision or taking any action that may
affect your finances or your business, you should consult a qualified professional
advisor. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss
whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
© 2017. For information, contact Deloitte Hungary.

