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A PwC Magyarország 2012-ben első alkalommal készítette el Magyarországi 
Vezérigazgató Felmérését, melyben 9 iparágból közel 70 hazai nagyvállalat vett 
részt. A kutatás során a PwC kollégái 2011. november és 2012. január között 
személyesen keresték meg a vezérigazgatókat annak érdekében, hogy a hazai 
gazdaság legjelentősebb iparági képviselőinek véleményét, az őket foglalkoztató 
kérdéseket és a jövőre vonatkozó főbb terveiket összegezhessék. 

Felmérésünket a PwC idén 15. alkalommal kiadott Globális Vezérigazgató 
Felmérésének mintájára készítettük el, mely hatvan ország 1258 
vállalatvezetőjének megkérdezésével mutatja be, miként vélekednek a 
vezérigazgatók a jelenlegi gazdasági környezet kihívásairól és a jövőbeni 
növekedési lehetőségekről világszerte. 

Jelen összefoglalónk célja, hogy képet adjunk arról, hogyan vélekednek saját 
helyzetükről, és miben látják a növekedés lehetőségét a hazai kiskereskedelmi és 
fogyasztói szektor általunk megkérdezett vezetői.

A PwC első Magyarországi  
Vezérigazgató Felméréséről
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Ebből is látszik, hogy míg a folyamatosan 
változó üzleti környezet egyes vállalatok 
számára váratlan lehetőségeket teremt, 
másoknak nehezen megoldható, vagy akár a 
fennmaradásukat veszélyeztető kihívásokat 
tartogat. Ennek fényében nem meglepő, hogy 
a siker kulcsa a vállalatok növekedését – vagy 
sok esetben fennmaradását – illetően egyre 
inkább abban rejlik, hogy a vállalkozások 
világszerte mennyire hatékonyan képesek 
berendezkedni a mára szinte állandósult 
bizonytalanságra, illetve, hogy mennyire 
tudnak lépést tartani a napról-napra változó 
piaci és gazdaságpolitikai trendekkel. 

A PwC idén 15. alkalommal publikált Globális 
Vezérigazgató Felméréséből1, illetve a PwC 
első Magyarországi Vezérigazgató Felmérésé-

1  PwC, Delivering results.  
http://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/index.jhtml

ből2 egyértelműen az derül ki, hogy  
a vállalatvezetők Magyarországon és világ-
szerte egyaránt felhagytak a turbulens gaz-
dasági viszonyok elleni passzív védekezéssel. 
Továbbra is eltökéltek azonban amellett, hogy 
növekedést érjenek el. A felmérések ered-
ményei alapján megfigyelhető, hogy míg a 
globális szinten működő vállalatok a növeke-
dést új üzleti modellek bevezetésével, a rejtett 
kockázatok elleni védekezéssel és stratégiai 
tehetségmenedzsment kialakításával igyekez-
nek biztosítani, a hazai vállalatok vezetőinek 
túlélési stratégiája inkább a növekedést fenye-
gető lokális veszélyforrások kiküszöbölésére 
és a vállalatok belső szervezeti hatékonyságá-
nak növelésére összpontosít. Adaptív stratégi-
ai célkitűzések, közvetett és közvetlen üzleti 
kockázatok feltérképezése és kezelése, 

2  PwC, A növekedés új irányai.  
http://www.pwc.com/hu/hu/publications/ceo-survey/
magyarorszagi-vezerigazgatoi-felmeres.jhtml

szervezeti hatékonyság- és költségoptimali-
zálás – a PwC Magyarországi Vezérigazgató 
Felmérésében megkérdezett vezérigazgatók 
szerint inkább ezek a növekedés irányvonalai 
2012-ben. 

Hogyan csapódik le mindez a kiskereskedelmi 
és fogyasztói szektor szereplői számára? Nos, 
ez a kérdés azért különösen érdekes, mert az 
ebben az iparágban tevékenykedő vállalatok-
nak korántsem elég csak a gyorsan változó 
világgazdasági trendekkel lépést tartaniuk. 
Az ő esetükben ugyanis a fogyasztó diktálja 
a szabályokat – és ezek a szabályok a mai 
világban sokszor még kevésbé kiszámítható-
ak, mint a világgazdaság növekedési üteme 
vagy annak lehetséges irányvonalai. E-ke-
reskedelem, mobiltelefon-alkalmazások és 
többcsatornás vásárlás – csupán néhány azok 
közül a vásárlási szokásokkal kapcsolatos 
trendek közül, amelyek forradalmasították 
és folyamatosan alakítják az ágazat szerep-
lőinek tevékenységét, bármely kontinensen 
is működjön egy kiskereskedelmi és fogyasz-
tói termékekkel foglalkozó vállalkozás. 
Mindemellett – a kritikus jelentőségű piaci 
tényezőknél maradva – az utóbbi években a 
tehetséges szakemberek elérhetősége is egyre 

nagyobb fejtörést okoz a vezérigazgatók szá-
mára világszerte. Márpedig ha egy vállalatnál 
nem a megfelelő emberek ülnek a megfelelő 
helyeken, az komoly problémát jelenthet a nö-
vekedés elérése érdekében kitűzött stratégiai 
lépések megvalósításában – még akkor is, ha 
azok egyébként a helyes irányt mutatják. 

Bizonytalan gazdasági növekedés, infláció, 
árfolyam-ingadozás, kedvezőtlen szabályo-
zási környezet, növekvő adóterhek és instabil 
tőkepiaci viszonyok – természetesen ezek a 
tényezők mind-mind jelentősen befolyásolják 
a kiskereskedelmi és a fogyasztási cikkekkel 
foglalkozó vállalatok boldogulását. A Magyar-
országi Vezérigazgató Felmérés jelen össze-
foglalója azonban főleg azt vizsgálja, vajon 
milyen stratégiai lépéseket tesznek a vezér-
igazgatók a növekedés elérése érdekében egy 
olyan ágazatban, ahol a fogyasztói szokások 
nagyobb súllyal esnek latba, mint bármely 
más üzleti tényező? Vajon globális társaikhoz 
hasonló módszerek segítségével birkóznak 
meg az szektorban működő hazai vállalatok 
a rohamosan és drasztikusan változó piaci 
trendekkel? Nem utolsó sorban pedig, hogyan 
vélekednek a tehetségkérdésről a megkérde-
zett kiskereskedelmi és fogyasztási cikkekkel 
foglalkozó vállalatok vezérigazgatói? 

Általános kitekintés
Az egyetlen, ami biztos, az a bizonytalanság – talán ez lehetne a 2012-es év 
mottója, ha a gazdasági kilátásokat és a recesszióból való kilábalás lehetőségeit 
nézzük. Az amerikai gazdaság növekedéséről és pozitív makrogazdasági 
trendjeiről tudósító híreket még mindig erőteljesen árnyalják a világ más 
részéről érkező, gazdasági stagnálásról, növekvő államháztartási hiányokról, 
adósság-válságról és lassuló GDP-növekedésről, megint máshol pedig politikai 
zavargásokról és természeti katasztrófákról szóló beszámolók.

http://www.pwc.com/hu/hu/publications/ceo-survey/magyarorszagi-vezerigazgatoi-felmeres.jhtml
http://www.pwc.com/hu/hu/publications/ceo-survey/magyarorszagi-vezerigazgatoi-felmeres.jhtml
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Az általános adóterheken túl a kereskedelmi 
és fogyasztói szektor hazai szereplői eseté-
ben pedig a népegészségügyi termékadó-, 
katasztrófavédelmi hozzájárulás-, és élelmi-
szerlánc-felügyeleti díjfizetési kötelezettség 
még tovább súlyosbítja a helyzetet. A magyar-
országi felmérés eredményeit nézve mégis 
azt mondhatjuk, hogy a kiskereskedelmi és 
fogyasztási cikkekkel foglalkozó vállalatok 
vezetői meglepő bizakodással tekintenek  
a jövőbe. A szegmensen belül működő globális 
vállalatok vezérigazgatóinak alig több mint  
10 százalékával szemben a megkérdezett 
hazai cégvezetők 36 százaléka véli úgy,  
hogy a világgazdaság alakulása pozitív irányt 
vehet a 2012-es év során. Sőt, a többi iparág-
hoz képest egyedülálló módon saját vállalatuk 
növekedésében rövid és hosszabb távon is 
több mint 70 százalékuk bízik. 

A kedvezőtlen makrogazdasági trendek és 
hazai szabályozási környezet tükrében, vajon 
mi lehet az oka a megkérdezett vezérigazga-
tók derűlátásának? 

A válasz nem másban, mint a vezérigazga-
tók magabiztos stratégiai iránymutatásában 
keresendő. A Magyarországi Vezérigazgató 
Felmérés eredményei ugyanis azt mutat-
ják, hogy bár a kiszámíthatatlan gazdasági 
folyamatok ebben az ágazatban sem kedvez-
nek a hosszú távú tervezésnek, a cégvezetők 
mégis átgondolt és működőképes célkitűzések 
mentén igyekeznek vállalataikat a növekedés 
vagy a kilábalás felé terelni. Legalábbis erre 
következtethetünk abból, hogy a többi ágazat 
képviselővel szemben a kiskereskedelmi és 
fogyasztói cikkekkel foglakozó vállalatok 
vezetőinek 80 százaléka véli úgy, hogy növe-
kedési stratégiája a következő egy évben is 
megállja majd a helyét. De vajon milyen alap-
elvekre épül az a stratégia, amely még ilyen 
kiszámíthatatlan üzleti körülmények között 
is időtállónak bizonyul? A hazai kiskereske-
delmi és fogyasztói szektor képviselői szerint 
nem másra, mint az innovatív működési és 
piaci szemléletre, az újgenerációs fogyasztói 
igények megismerésére és kiaknázására, 
valamint a tehetségmenedzsment fontossá-
gának korai felismerésére és stratégiai szintű 
kezelésére. 

A vezérigazgatók világszerte még mindig rendkívül aggasztónak találják az 
európai régióban tapasztalható gazdasági stagnálás, növekvő munkanélküliség 
és államadósság-válság a fogyasztói szokásokra gyakorolt drámai hatásait, 
itthon pedig az egyre csökkenő vásárlóerő, az áfa-emelés, a válságadók és a 
növekvő bérterhek árnyékolják be a vállalatok jövőbeni kilátásait. 

Magabiztos célkitűzések
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Növekedik

Változatlan

Hanyatlik

Kérdés: Mit gondol, a globális gazdaság növekedni, stagnálni vagy hanyatlani fog 
a következő 12 hónapban?

36%

18%
18%

Kérdés: Mennyire bizakodó cége bevételeinek növekedési kilátásai illetően az elkövetkező 12 hónapra nézve? 
Mennyire bizakodó cége bevételeinek növekedési kilátásai illetően az elkövetkező 3 évre nézve?

Az elkövetkező 

12 hónap

Nem bizakodó

28%

Bizakodó

72%

Az elkövetkező 

3 év

Nem bizakodó

19%

Bizakodó

81%

2. ÁBRA – MAGABIZTOS STRATÉGIAI TERVEZÉS JELLEMZI A SZEKTOR HAZAI SZEREPLŐIT 
Kérdés: Milyen mértékben számít arra, hogy cége stratégiája változni fog a következő 12 hónapban?

Alapjaiban fog megváltozni 16%
10%

Némiképpen változni fog 36%
10%

Nem fog változni 44%
80%

 Összesített eredmény    Kiskereskedelmi és fogyasztói szektor

1. ÁBRA – A KISKERESKEDELMI ÉS FOGYASZTÓI SZEKTOR MEGKÉRDEZETT VEZETŐI BÍZNAK A GAZDASÁGI TRENDEK JAVULÁSÁBAN



Megújuló piaci  lehetőségek a kereskedelemben6

A meglévő piacok újrafelfedezése

3. ÁBRA – A TERJESZKEDÉS HELYETT A MEGLÉVŐ PIACOK KÍNÁLTA LEHETŐSÉGEK 
FELKUTATÁSA KERÜL ELŐTÉRBE
Kérdés: Az alábbi potenciális üzleti növekedési lehetőségek közül melyiket tartaná a legfontosabbnak?

Magasabb részesedés  
a meglévő piacokon 36%

Új termék vagy szolgáltatás 
kifejlesztése 18%

Összeolvadások, 
felvásárlások 9%

Új piacok (földrajzi) 9%

A világkereslet átrendeződése ezzel  
azonban még korántsem ért véget. A fejlődő  
és a fejlett országok középosztályainak 
jövedelme közötti különbség folyamatosan 
csökken, sőt, míg a fejlődő országokban a ren-
delkezésre álló elkölthető jövedelem mellett 
maga a társadalmi réteg is egyre szélesebbé 
válik, a nyugati országokban ezzel ellenté-
tes tendencia érvényesül. Ezek a tendenciák 
pedig sajnos Magyarország esetében is egyre 
élesebben kirajzolódnak. A KSH adatai sze-
rint a háztartások egy főre jutó fogyasztási 
kiadásai 2006 óta évről-évre folyamatosan 
csökkennek, mely leginkább a hazai lakosság 
élelmiszer-fogyasztásának visszaesésében 
mutatkozik meg.1 Ezen folyamatok következ-
tében a fogyasztók körében az árérzékenység 
még inkább jellemzővé vált, amely a diszkont-
láncok kivételével szintén kevés piaci szereplő 
számára jelentett pozitív fordulatot a kiskeres-
kedelmi és fogyasztói szektorban. 

1  KSH, Statisztikai Tükör (2010).  
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/haztfogy/
haztfogy10.pdf

Éppen ezért világszerte egyre több multina-
cionális vállalat a robbanásszerűen növekvő 
vásárlóerővel rendelkező BRIC-országok, 
továbbá Indonézia és Törökország felé tekint 
és kezdi felismerni az eddig kiaknázatlan vá-
sárlói rétegben, a fejlődő országok feltörekvő 
középosztályában rejlő piaci potenciált.  
Ez ugyanis mintegy négymilliárd új fogyasz-
tót jelent azokban az országokban, ahol ugyan 
az egy főre jutó kereset csupán évi 1000 és 
4000 USD között mozog, összeadva azonban 
e piac értéke az előrejelzések szerint 10 éven 
belül elérheti a 6 trillió amerikai dollárt, 

Globális szinten a fogyasztói 
keresletet nézve az utóbbi években 
két, egymással majdhogynem 
egyidejűleg végbemenő folyamat volt 
megfigyelhető. Ezek közül az egyik 
a fejlett gazdaságok fogyasztásának 
visszaesése, amely elsősorban  
az eurózóna adósság-válságának 
és fiskális gyengélkedésének volt 
köszönhető, a másik pedig a fejlődő 
piacok vásárlóerejének szinte 
ugrásszerű növekedése.

azaz az Egyesült Államok 2009-es GDP-jének 
összegét. Úgy tűnhet tehát, hogy a fejlődő 
piacokban rejlő lehetőségek kiaknázása nem-
csak a növekedés kulcsát, de majdhogynem 
az egyetlen kiutat is jelentheti az elhúzódó 
gazdasági válságban. 

Felmérésünkből azonban az derül ki, hogy  
a kiskereskedelmi és fogyasztási termékekkel 
foglalkozó vállalatok vezetőinek lelkesedése 
a határokon átnyúló terjeszkedést tekintve 
mind globális, mind hazai szinten meglehető-
sen visszafogott. Az új földrajzi piacok meg-
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meghódítására vállalkoznak, ezt kellő óva-
tossággal teszik: a legnépszerűbb célországok 
között a tengerentúli piacok helyett többnyire 
a környező országok – pl. Románia, Szlovákia 
és Ausztria – szerepelnek. 

Úgy tűnik tehát, hogy a kiskereskedelmi és 
fogyasztási cikkek ágazatában a vezérigaz-
gatók nem kockáztatnak, és az új piacok 
nehézkes és sokszor kockázatos meghódítása 
helyett sokkal inkább a már megszerzett piaci 
részesedésük megtartására és további növe-
lésére összpontosítanak. Mikor a potenciális 
üzleti növekedési lehetőségekről kérdeztük 
őket, a szektor magyarországi és nemzetközi 
képviselői egyaránt a meglévő piacokon bir-
tokolt részesedésük növelését sorolták az első 
helyre, méghozzá közel ugyanakkora arány-
ban. Ehhez pedig két kulcsfontosságú eszköz 
is rendelkezésükre áll, melyek közül az egyik 
az új termékek fejlesztése a vásárlási kedv 
növelése, a másik pedig az innovatív megol-
dások kidolgozása a fogyasztók hatékonyabb 
kiszolgálása érdekében. 

Az előbbi, vagyis az új termékek fejlesztése és 
piacra dobása természetesen minden ágazat-
ban elengedhetetlen a piaci pozíció fenntartá-
sához, a kiskereskedelmi és fogyasztói cikkek 
piacán azonban ez, ha lehet, még nagyobb 
lehetőségeket rejthet magában, mint más 
ágazatokban. Elég, ha csak arra az új keletű 
élelmiszeripari trendre gondolunk, amelynek 
eredményeként piacra kerültek az ún. „gyógy-
hatású táplálékok” („nutraceuticals”). Ezekkel 
a termékekkel ugyanis az élelmiszergyártó 
vállalatok – különböző gyógyszergyártó 
cégekkel együttműködve – azon felismerésü-
ket követően rukkoltak elő, mely szerint az 
egészséges életmód térhódításának köszön-
hetően manapság egyre inkább nő a kereslet 
az olyan termékekre, melyek nem csupán 
tápértékkel, de egyben az egészség megőrzé-
sét segítő hatóanyagokkal is rendelkeznek. Ez 
pedig akár egész fúziós hullámot is indíthat a 
gyógyszeripari és élelmiszeripari vállalatok 
között, melyet mi sem mutat jobban, mint az, 
hogy a tavalyi évben a Nestlé úttörőként máris 
két, ún. „gyógyélelmiszerekre” szakosodott 
leányvállalatot – Nestlé Health Science S.A. 
és Nestlé Institute of Health Sciences – hozott 
létre, amelyekbe további 510 millió dollárt 
kíván befektetni a jövőben.1 

1  PwC, R&C Worlds Express (2012. március).  
http://www.pwc.com/en_GX/gx/retail-consumer/pdf/rc-
worlds-newsletter-foods-final.pdf

Az újítás azonban korántsem csak a termék- 
vagy szolgáltatás-portfólió bővítését foglalja 
magában a kiskereskedelmi és fogyasztói 
cikkekkel foglakozó vállalatok számára.  
„Az innováció nem csupán a technológiai 
fejlesztést jelenti, hanem azt, hogy minden 
téren új megoldásokat dolgozunk ki annak 
érdekében, hogy ügyfeleink igényeit minél 
inkább kielégíthessük. Ez a dolgunk” – fo-
galmazott az egyik kiskereskedelmi hálózat 
vezérigazgatója. 

Fontos megemlítenünk, hogy a piaci része-
sedés megőrzése szempontjából a stratégiai 
szövetségek kialakítása szintén fontos fegyver 
lehet a vezérigazgatók kezében. Míg az elmúlt 
12 hónapban a magyarországi kiskereske-
delmi és fogyasztási cikkekre szakosodott 
vállalatok vezérigazgatóinak több mint 80 
százaléka fogott bele valamilyen költségcsök-
kentésre irányuló tevékenységbe, és csupán 
18 százalékuk lépett be stratégiai szövetségbe 
vagy vegyesvállalatba, a következő egy évre 
vonatkozó terveiket nézve ez az arány már  
45–45%. Az ilyesfajta összefogások előnyeit 
tehát egyre több hazai vállalat kezdi fel-
ismerni.

hódításában a megkérdezett magyarországi 
vezérigazgatók mindössze 9 százaléka, és glo-
bális szinten is csupán 16% lát potenciális nö-
vekedési lehetőséget. Ennek oka főként abban 
keresendő, hogy a kiskereskedelmi hálózatok 
számára egy teljesen idegen területre történő 
betörés és eredményes térhódítás korántsem 
egyszerű feladat. A legsikeresebb kiskereske-
delmi márkák ugyanis pont azok, amelyekhez 
a fogyasztókat már-már személyes kötődés 
fűzi, ezt pedig egy teljesen idegen kultúrában 
nem könnyű kialakítani. A földrajzi terjesz-
kedés másik akadálya lehet a célpiac helyi 
szabályozási környezete; India például csak 
nemrégiben nyitotta meg piacát a 100%-ban 
külföldi tulajdonú kereskedőcégek számára. 

A szektoron belül megkérdezett magyaror-
szági vállatok vezérigazgatóinak szerény 
terjeszkedési ambíciói pedig részben abból 
fakadnak, hogy a felmérésben részt vevő 
vállalkozások egy része külföldi tulajdonban 
van, így a Magyarországról történő terjesz-
kedés számukra eleve nem jelent opciót. Ha 
a hazai vállalatok mégis új földrajzi távlatok 
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Ha azt gondolnánk, hogy ez még 2012-ben 
is főként a nyugati országok fogyasztóinak 
kiváltsága, nagyot tévedünk. Magyarországon 
a vásárlási szokások szintén ebbe az irányba 
tartanak: az Eurostat adatai szerint 2011-ben 
a hazai internethasználók több mint harmada 
vásárolt, illetve rendelt meg terméket vagy 
szolgáltatást az interneten keresztül1, az 
online értékesítő kiskereskedelmi boltok for-
galma pedig évről-évre megközelítőleg 20–25 
százalékos növekedést mutat, így 2011-ben 
akár a 155–160 milliárd forintot is elérheti2. 
Ez pedig teljes egészében forradalmasítja 
az emberek vásárlási szokásait világszerte, 
amely alapjaiban változtathatja meg a kiske-
reskedelmi és fogyasztási szektorban tevé-
kenykedő vállalatok működését, méghozzá 
két okból.

1  Eurostat, Internet use in households and by individuals 
in 2011.  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-
SF-11-066/EN/KS-SF-11-066-EN.PDF
2  GKIeNet, „Tavaly is szárnyalt a magyarországi 
e-kereskedelem”. http://gkienet.hu/hu/hirek/tavaly-is-
szarnyalt-a-magyarorszagi-e-kereskedelem/ http://gkienet.
hu/hu/hirek/tavaly-is-szarnyalt-a-magyarorszagi-e-
kereskedelem/

Először is, a fogyasztók új generációjának, 
az ún. „többcsatornás vásárlók” megjelenése 
következtében a kiskereskedelmi vállala-
toknak szinte teljesen újra kell értelmezniük 
mind a „bolt”, mind pedig a „vásárló” fogalmát 
és szerepét az értékesítési folyamatban. Ezek 
a fogyasztók ugyanis – az online vásárlási le-
hetőségek térhódításának köszönhetően – vá-
sárlási tranzakcióikhoz a különféle – virtuális 
és fizikai – értékesítési csatornákat vegyesen 
használják, sokszor akár ugyanazon kereske-
dő esetében is. Ez természetesen elengedhe-
tetlenné teszi a kereskedővállalatok számára, 
hogy modernizálják, és innovatív megoldá-
sokkal tegyék vonzóbbá és hatékonyabbá on-
line megjelenésüket. Ez azonban korántsem 
azt jelenti, hogy a kereskedővállalatoknak a 
boltban történő értékesítés helyett egyik nap-

ról a másikra webáruházzá kellene válniuk. 
Éppen ellenkezőleg: a sikeres többcsatornás 
kereskedők előreláthatóan azok lesznek, 
amelyek virtuális felületeiket nem csupán 
értékesítési platformként használják, hanem 
egyben az üzleteik forgalmának növelésére is. 
A svéd Ikea az elsők között ismerte fel ennek 
fontosságát: a különféle értékesítési csatornák 
integrált használatát mintaszerűen felhasz-
nálóbarát, interaktív weboldal segítségével 
valósítja meg, amely az egyszerű eligazodás 
és gyors információkeresés lehetőséget bizto-
sítva ösztönzi a látogatókat az áruházakban 
történő vásárlásra.3 

Másrészt, ebben az átalakulóban lévő fo-
gyasztói kultúrában az értékesítési pontok 
jelentőségének csökkenésével az erős márkák 
szerepe egyre inkább felértékelődik. Ez 
egyfelől majdhogynem feleslegessé is teszi 
egyes kereskedelmi láncok fizikai (földrajzi) 
terjeszkedését, másfelől pedig egy minőségi, 
megbízható fogyasztási cikkeket gyártó vál-
lalat számára lehetőséget biztosít arra, hogy 
a végfogyasztói számára közvetlenül – azaz 
akár a kereskedők megkerülésével – értéke-
sítse termékeit. Ne felejtsük el azt sem, hogy 

3  PwC, Consumers take control.  
http://www.pwc.com/gx/en/retail-consumer/retail-
consumer-publications/global-multi-channel-consumer-
survey/assets/2011-multi-channel-survey.pdf

Újgenerációs kihívások
A fogyasztók hatalma a kiskereskedelmi és fogyasztási cikkek ágazatában 
azonban korántsem ér véget ott, hogy mennyit és mire költenek. A fogyasztók 
új generációja számára ugyanis már az sem mindegy, hogy hol és hogyan 
vásárolnak. A technológia rohamos fejlődésének köszönhetően ma már bárki 
egyetlen kattintással temérdek információhoz juthat bármilyen termékről,  
így gyakorlatilag ott és akkor vásárolhat, ahol, és amikor kedve tartja. 



Megújuló piaci  lehetőségek a kereskedelemben9 Összefoglaló – Magyarországi kiskereskedelmi és fogyasztói szektor 9

100%

Törvényi szabályozás változása

100%

A kormány eladósodása  
lakossági megszorításokhoz és/vagy 

adóemeléshez vezet

Fogyasztói igények, kereslet

50%

Versenytársi fenyegetettség

50%

Tehetséges szakemberek 
elérhetőségének változása

50%

az internetnek, valamint az egyre népszerűbb 
okostelefonoknak és táblagépeknek köszönhe-
tően a vásárlók véleményüket sokkal nyíltab-
ban kifejezésre tudják juttatni, és a különböző 
árösszehasonlító oldalakon, fórumokon és 
közösségi oldalakon egyre többen osztják meg 
tapasztalataikat a kipróbált termékekkel kap-
csolatban. Egy Facebook-on vagy Twitteren 
indított kampány pedig egy-egy terméket 
egyenesen az egekbe emelhet, de akár a 
mélységekbe is ránthat. Bár Magyarországon 
a mély gazdasági válság növelte az fogyasz-
tók árérzékenységét, amely a kereskedelmi 
márkák további térnyerését eredményezte, a 
fogyasztói magatartás ilyen irányú változása 
már hazánkban is megfigyelhető. 

A fentiek tükrében nem kell csodálkoznunk 
tehát azon, hogy a fogyasztói magatartásban 
bekövetkező változások és a versenytársi 
fenyegetettség a globális szinten működő és 
a hazai vállalatok esetében egyaránt előkelő 
helyet foglal el mind a vállalati stratégiát 
befolyásoló, mind az üzleti növekedést veszé-
lyeztető tényezők között. Hogy hogyan vála-
szolnak mindezekre a kihívásokra a kiskeres-
kedelmi és fogyasztási cikkekkel foglalkozó 
vállalatok vezérigazgatói? 

Nos, a válasz egyrészről ismét az innováció-
ban és a kutatás-fejlesztésben rejlik, azonban 
itt nem új termékek, hanem sok esetben 
teljesen új piaci megközelítés kialakításáról 

vagy üzleti modellek kifejlesztéséről van szó, 
amelyre a magyarországi kiskereskedelmi és 
fogyasztási termékekkel foglalkozó vállalatok 
vezérigazgatóinak majdnem háromnegyede 
kíván nagyobb hangsúlyt fektetni a jövőben. 
Ilyen dinamikusan változó fogyasztói tenden-
ciák mellett mindez elengedhetetlen, hiszen 
az újgenerációs fogyasztók igényeinek kielé-
gítéséhez nem elég csupán egy új weboldal 
vagy mobiltelefon alkalmazás, hanem adott 
esetben teljesen új szervezeti struktúrára és 
vállalatirányítási metódusra van szükség. 

A szektorban tevékenykedő vállalatok fenn-
maradása vagy lemaradása másrészről éppen 
ezeknek a fogyasztói igényeknek az alapos 
ismeretétől függ majd. Nem véletlen, hogy az 
ágazat megkérdezett hazai képviselőinek 64 
százaléka kíván a jövőben több időt fordítani 
az ügyfelekkel való kapcsolattartásra és kap-
csolatépítésre, globális társaik pedig jelentős 
befektetéseket terveznek a vásárlók igénye-
inek megértését segítő elemzőprogramok 
fejlesztése terén. A sikeres vállalkozások a jö-
vőben várhatóan azok lesznek majd, amelyek 
képesek szervezetüket oly módon alakítani, 
hogy vásárlóik igényeit minden csatornán 
keresztül és minden országban ugyanolyan 
színvonalon tudják kielégíteni.

4. ÁBRA – A STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁT FENYEGETŐ PIACI KOCKÁZATOK TOPLISTÁJA
Kérdés: Az üzleti élet alábbi tíz tényezője közül melyek azok, amelyek miatt az mondja, változhat cége stratégiája?
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A magyarországi felmérésben megállapí-
tottuk, hogy a hazai vállalatok növekedését 
az emberi erőforrások szűkössége jelentős 
mértékben nem befolyásolja. Sőt, az egyik 
általunk megkérdezett vezérigazgató egye-
nesen úgy nyilatkozott, hogy „a válság egyik 
pozitív hatása az, hogy ma sokkal könnyebb 
megtartani a jó munkaerőt, mint 2-3 éve. A 
munkatársaink ma sokkal jobban megbecsü-
lik a meglevő munkahelyeiket és nagyobb 
kockázatokat látnak a váltásban”. Érdekes 
módon azonban a kiskereskedelmi és fogyasz-
tási cikkek ágazatában a cégek vezetői többi 
iparági szektorral szemben egyre inkább 
kezdik magukénak érezni ezt az egyelőre 
inkább a globális szinten működő vállalatok 
vezérigazgatóit aggasztó problémát. Mi sem 
mutatja ezt jobban, mint az, hogy a cégveze-
tők a vállalati

stratégiát leginkább fenyegető tényezők közül 
a gazdasági bizonytalanság és a kormány el-
adósodása következtében meghozott megszo-
rító és adóemelési intézkedések után közvet-
lenül a tehetséges szakemberek elérhetőségét 
nevezték meg a második helyen. Sőt, a többi 
iparágtól eltérően a szektor hazai képvise-
lőinek többsége a megfelelő szakemberek 
rendelkezésre állását az első számú kockázati 
tényezők közé sorolja a vállalatuk növekedési 
kilátásait tekintve is. Egyedül a kiskereske-
delmi és fogyasztói szektor vállalatvezetői 
számoltak be jelentős számban arról is, hogy 
a megfelelő szakértelemmel bíró munkaerő 
hiánya miatt a vállalat számára fontos piaci 
lehetőségtől estek el, vagy nem voltak képe-
sek növekedést elérni a külföldi piacokon. 

5. ÁBRA – A NÖVEKEDÉST FENYEGETŐ PIACI KOCKÁZATOK TOPLISTÁJA A KISKERESKEDELMI ÉS FOGYASZTÓI SZEKTORBAN
Kérdés: Az alábbi üzleti növekedését érintő piaci tényezők mekkora kockázatot jelentenek cége növekedési kilátásait illetően?

Tartós változás a fogyasztói magatartásban 
és kiadási szokásokban 64%

Alapvető fontosságú szakemberek 
rendelkezésre állása 45%

Energiaárak 35%

Beszállítók stabilitása 27%

Nem tudjuk a növekedést finanszírozni 27%

A fogyasztók mellett a kiskereskedelmi 
és fogyasztási cikkekkel foglalkozó 
vállalatok növekedési lehetőségeit 
még egy emberi tényező befolyásolja, 
amely nem más, mint a stratégiai 
célkitűzések eléréséhez szükséges 
szakemberek megléte vagy éppen 
hiánya. A kiskereskedelmi és 
fogyasztói termékek ágazatában 
azonban egyre inkább az utóbbi. 

Bár a többi ágazathoz képest a szektor 
globális szinten, illetve hazánkban működő 
vállalatainak vezetői egyelőre optimistábbak 
a megfelelő tehetségek jövőbeni elérhetőségét 
tekintve, a tehetségkérdés ebben az iparág-
ban is egyre feljebb kerül a vezérigazgatók 
napirendjén. A Globális Felmérésben részt 
vevő kiskereskedelmi vállalatok vezetőinek 
például 35 százaléka, a fogyasztói termékek 
ágazatában működő cégek vezérigazgatóinak 
pedig 43 százaléka nyilatkozott úgy, hogy 
vállalataik bérköltségei nem várt mértékben 
nőttek az elmúlt 12 hónapban. Ugyanezen 
vállalatvezetők közül minden negyedik a 
megfelelő szakemberek hiányát okolja amiatt 
is, hogy az elmúlt időszakban nem voltak 
képesek kellően innovatív megoldásokat vagy 
kulcsfontosságú stratégiai célkitűzésüket 
megvalósítani. 

Válasz a tehetségkérdésre
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Hogyan tovább? 
Felmerül a kérdés, hogy a megoldás vajon erre 
a problémára is a technológiai újításokban 
keresendő-e? A globális vállalatok vezérigaz-
gatói szerint többnyire igen. A fogyasztási 
cikkekkel foglalkozó multinacionális vállala-
tok vezetőinek ugyanis 44 százaléka tervezi, 
hogy a következő három évben technológiai 
újítások segítségével váltja ki a nehezen elér-
hető munkaerőt. A globális kiskereskedelmi 
vállalatvezetők ennél valamivel óvatosabbak; 
közülük csupán minden harmadik tervez ha-
sonló célú beruházást, sokuk azonban jelentős 
invesztíciót kíván végrehajtani a digitális 
kereskedelmi infrastruktúra fejlesztése terén. 

Felmérésünk eredményei alapján azonban azt 
mondhatjuk, hogy a kiskereskedelmi és fo-
gyasztói szektorban működő hazai vállalatok 
vezérigazgatói sokkal inkább a munkakörül-
mények javításával és a munkaerő képzésével 
igyekeznek elejét venni a tehetséges szakem-
berek már-már itthon is érezhető hiányának. 
Érdekes megfigyelnünk például, hogy a mun-
kaerőképzés és a munkavállalók elégedettsé-
gének növelése itthon az ágazatban működő 
vállalkozások vezetőinek a második legfonto-

sabb célkitűzése volt a tavalyi évre vonatkozó-
an. Sőt, a vállalatvezetőknek több mint a fele 
érzi úgy, hogy a jövőben még több időt kellene 
fordítania a megfelelő vezetői és tehetségi 
pályák kifejlesztésére. Különösen ígéretesnek 
mondható, hogy a munkaerő-utánpótlás érde-
kében a szektorban tevékenykedő vállalatok 
több mint 64 százaléka közvetlen befekteté-
seket is hajlandó tenni a munkaerő-fejlesztés 
terén, még akkor is, ha nem saját alkalmazot-
taikról van szó. 

A kiskereskedelmi és fogyasztói szektorban 
működő hazai vállalatok vezérigazgatói egy-
előre azonban a többi ágazat képviselőjéhez 
hasonlóan bíznak abban, hogy a következő 
három évben sem jelent majd gondot számuk-
ra a tehetségek megszerzése. A tehetséges 
szakemberek globális szinten egyre inkább 
érezhető szűkösségének korai felismerése és 
a későbbi szakemberhiány elkerülése érde-
kében megtett preventív lépések azonban 
mindenképpen komoly helyzetelőnyt jelent-
hetnek majd az ágazat szereplőinek a növeke-
dés elérésében és jövőbeni fenntartásában a 
későbbiek során. 

Felmérésünk alapján megállapíthatjuk, hogy  
a kiskereskedelmi és fogyasztói termékek szektorában 
tevékenykedő vállalatok általunk megkérdezett 
magyarországi vezérigazgatói globális társaikhoz 
hasonlóan proaktív lépésekkel válaszolnak a továbbra is 
bizonytalan és gyakran kedvezőtlen gazdasági folyamatokra. 
A Magyarországi Vezérigazgató Felmérés keretében 
megkérdezett vállalatvezetőktől kapott visszajelzések alapján 
a hazai kiskereskedelmi és fogyasztói cikkekkel foglalkozó 
vállalatok 3 kulcskérdést kell, hogy fontolóra vegyenek 
vállalkozásaik növekedési lehetőségeivel kapcsolatban:

1.  Elegendő figyelmet fordítunk  
vállalatomnál a folyamatos innovációra? 

2.  Vajon vállalatom kellően felkészült  
az új fogyasztói generáció igényeire? 

3.  Milyen lépéseket kell tennem,  
hogy biztosítsam a megfelelő munkaerő-
utánpótlást a vállalatom számára?
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