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Digitalizáció

A kutatás célcsoportját a Siemens számára kiemelt ágazatokban
(IT, energia, ipari gyártás, ingatlan, közlekedés és infrastruktúra)
működő hazai kis-, közép- és nagyvállalatok adják.
A kutatás – igazodva a Siemens strukturális változásaihoz – 2020-ban az egészségügyi cégek helyett
az IT területén működő, elsősorban szoftverfejlesztő cégeket fedte le.

Célcsoport

A 2020-ban a kutatás

4% 1%

15%

67%

12%

IT • Energia • Ingatlan • Ipari gyártás • Közlekedés, infrastruktúra

§ ebből méret szerint 300 kisvállalat
§ 200 pedig közép- vagy nagyvállalat
A minta szektorszinten is reprezentatív a kijelölt,
mintegy 10 000 céget magába foglaló célcsoportra nézve.

Minta

A 2020-as minta összesen 500 vállalatból állt:
78%

Kisvállalatok • Középvállalatok • Nagyvállalatok

A kutatás során a digitalizáció komplex jelenségét az alábbi oldalakról vizsgáltuk:
A digitalizáció megjelenési területei és fontossága • A digitalizáció jelenlegi szintje • Elvárások és tapasztalatok a digitalizációval kapcsolatban • A digitalizáció hatásai
A 2020-as járványhelyzet és a digitalizáció kapcsolata • A munkaerőpiac és a digitalizáció kapcsolata • További digitalizációs tervek • Lehetőségek és korlátok

18%

4%

Digitalizáció

Az index kialakítása

Tulajdonosi elkötelezettség

Tulajdonos jóváhagyásának hiánya
Komplex megoldások hiánya a hazai piacon
Megfelel infrastruktúra hiánya
Finanszírozási nehézségek
Megtérülési bizonytalanságok
Tulajdonosi és cégvezet i elképzelések eltérése
A digitalizáció lehet ségeinek nem ismerete
Anyacégek jóváhagyásának hiánya
Szabályozási környezet
Megbízható megoldásszállítók hiánya
Képzett munkaer hiánya
Pontos lehet ségek ismeretének hiánya
Kapcsolódó szervezeti átalakítások nehézsége

25%

25%

25%

Fontosság

Felkészültség

Lehetőség

Értékesítés, marketing

Fejlesztéshez szükséges kapacitások (id ,

Ellen rzés

humán er forrás)

Adminisztráció

Megfelel piaci környezet

Döntéstámogatás

Képzett középvezet i réteg

Általános m ködési folyamatok

Képzett munkaer

Gyártás

Cégvezet i felkészültség a digitalizáció

Tervezés
Logisztika

tekintetében
Technológiai és infrastrukturális feltételek
Anyagi feltételek

Értékesítés, marketing
Ellen rzés
Adminisztráció
Döntéstámogatás
Általános m ködési folyamatok
Gyártás
Tervezés
Logisztika

15%

10%

Jelenlegi helyzet

Tervek

§ 1-5-ig tartó osztályzatok az egyes részterületek fontossága, felkészültsége, digitalizáltsága szempontjából.
§ A részindexek a hozzájuk tartozó szempontok értékelésének átlaga alapján képződnek.
§ A lehetőségek esetében az jelentette a nagyobb osztályzatot, ahol kisebb mértékű akadályról számoltak be.
§ A főindex az 5 részindex súlyozott átlaga.

Digitalizáció

2020-ban a magyar vállalatok eredménye:

Fontosság

Felkészültség

Lehetőség

Jelenlegi helyzet

A MAGYAR VÁLLALATOK
DIGITALIZÁCIÓS INDEXE

3, 4

3,4

KISVÁLLALATOK

3,6

KÖZÉP- ÉS NAGYVÁLLALATOK

Tervek

Digitalizáció

Letisztultabb, reálisabb értelmezés
Működés hatékonyságának jobb átláthatósága, ellenőrizhetősége

50%

A szervezet/vállalat különböző szoftvereinek összekapcsolása

48%

A szervezet/vállalat elektronikus rendszereinek bővítése

48%

Adatok gyűjtése és elemzése

46%

Működésünknek csak egy-egy területét érinti a digitalizáció

43%

Komplex szemlélet, mely a szervezet egész működését jellemzi

39%

Folyamatok távoli irányíthatósága

38%

Távoli munkavégzés lehetőségének biztosítása

34%

Analóg folyamatok kiváltása

31%

Folyamatok automatizálása

29%

Emberi erőforrást igénylő feladatok gépi kiváltása

24%

ÖSSZESEN

KÉRDÉS: Az önök szervezete / vállalata esetében mit jelent a digitalizáció?

Digitalizáció

Letisztultabb, reálisabb értelmezés
52%
50%

Működés hatékonyságának jobb átláthatósága, ellenőrizhetősége

60%

A szervezet/vállalat különböző szoftvereinek összekapcsolása

48%
60%

A szervezet/vállalat elektronikus rendszereinek bővítése

48%
59%

Adatok gyűjtése és elemzése

46%
44%
43%

Működésünknek csak egy-egy területét érinti a digitalizáció

49%

Komplex szemlélet, mely a szervezet egész működését jellemzi

39%
42%

Folyamatok távoli irányíthatósága

38%
42%

Távoli munkavégzés lehetőségének biztosítása

34%
37%

Analóg folyamatok kiváltása

31%
33%

Folyamatok automatizálása

29%
24%
24%

Emberi erőforrást igénylő feladatok gépi kiváltása

ÖSSZESEN

KÖZÉP ÉS
NAGYVÁLLALATOK

KÉRDÉS: Az önök szervezete / vállalata esetében mit jelent a digitalizáció?

Digitalizáció

…mint hatékonyságnövelő tényező

Munkaerő-képzéssel

49%

Általános modernizálással

46%

Digitalizálással

44%

Gépesítéssel

41%

A folyamatok átszervezésével
A munkakörülmények javításával

38%

36%

KÉRDÉS: Véleménye szerint szervezetük / vállalatuk esetében miként lehet leginkább növelni a működési hatékonyságot?

Digitalizáció

A legtöbb vállalat az adminisztrációt digitálizálja elsőként
Adminisztráció (pl.: könyvelés, pénzügyek)

94%

Tervezés

51%

Értékesítés, marketing

49%

Logisztika (raktározás, beszerzés, csomagolás, kiszállítás)

46%

Általános, alaptevékenységhez kötődő működési folyamatok

42%

Ellenőrzés

41%

Döntéstámogatás

38%

Gyártás

33%

ÖSSZESEN

KÉRDÉS: Az Önök szervezeténél / vállalatánál mely működési- és munkaterületek digitalizáltak?

Digitalizáció

A legtöbb vállalat az adminisztrációt digitálizálja elsőként
96%

Adminisztráció (pl.: könyvelés, pénzügyek)

94%
64%

Tervezés

51%
52%

Értékesítés, marketing

49%
54%

Logisztika (raktározás, beszerzés, csomagolás, kiszállítás)

46%
42%

Általános, alaptevékenységhez kötődő működési folyamatok

42%
50%

Ellenőrzés

41%
51%

Döntéstámogatás

38%
49%

Gyártás

33%

ÖSSZESEN

KÖZÉP ÉS
NAGYVÁLLALATOK

KÉRDÉS: Az Önök szervezeténél / vállalatánál mely működési- és munkaterületek digitalizáltak?

Digitalizáció

…utat nyit az adat-alapú működésnek és a távmunkának
50%

Adatgyűjtés
46%

48%

Adatbiztonság, adatvagyon kezelés
39%

45%

Adatelemzés
38%

45%

Távoli munkavégzés
36%

ÖSSZESEN

KÖZÉP ÉS
NAGYVÁLLALATOK

KÉRDÉS: Milyen új tevékenységek / feladatok / munkakörök jelentek meg a vállalaton belül, kifejezetten a digitalizáció hatására?

Digitalizáció

Fontossága a koronavírus hatására

11%

27%

9%

16%

ÖSSZESEN

KISVÁLLALATOK

62%

Nem változott

48%

25%

KÖZÉP- ÉS NAGYVÁLLALATOK

66%

36%

Igen, kissé jobban előtérbe került a digitalizáció kérdése

Igen, sokkal fontosabbá vált a digitalizáció kérdése

KÉRDÉS: Változott-e a digitalizáció fontosságának megítélése a koronavírus hatására Önöknél?

Digitalizáció

Érvek a digitalizáció mellett: TOP 10
Folyamatok jobb nyomon-követhetősége
Új

48%

Biztonságosabb működés

(202
0)

48%

A versenyképesség növelése

46%

Hatékonyságnövekedés (gyártás, készletgazdálkodás, erőforrásgazdálkodás esetén)
Új

(202
0)

46%

Tervezhetőbb működés

45%

Munkafolyamatok egyszerűbbé tétele, az egyes folyamatok idejének csökkentése

44%

Működés megbízhatóságának növelése

42%

Folyamat-optimalizálás

41%

Működési költségcsökkenés

41%

A piaci, partneri igényeknek való megfelelés

40%

ÖSSZESEN

KÉRDÉS: Az Önök szervezete / vállalata esetében melyek (voltak) a digitalizáció elkezdése, folyamatos növelése mellett szóló döntési szempontok?

Digitalizáció

Érvek a digitalizáció mellett: TOP 10
Folyamatok jobb nyomon-követhetősége

57%

Hatékonyságnövekedés (gyártás, készletgazdálkodás, erőforrásgazdálkodás esetén)

57%

Új

(202
0)

Biztonságosabb működés
Új

(202
0)

52%

Tervezhetőbb működés

52%

A versenyképesség növelése

50%

Folyamat-optimalizálás

49%

Működési költségcsökkenés

48%

Munkafolyamatok egyszerűbbé tétele, az egyes folyamatok idejének csökkentése

48%

Tervezés hatékonyságának növelése

47%

A piaci, partneri igényeknek való megfelelés

46%

KÖZÉP ÉS
NAGYVÁLLALATOK

KÉRDÉS: Az Önök szervezete / vállalata esetében melyek (voltak) a digitalizáció elkezdése, folyamatos növelése mellett szóló döntési szempontok?

Digitalizáció

Feltételei
Tulajdonosi elkötelezettség

8%

Cégvezetői felkészültség a digitalizáció tekintetében

7%

Képzett közép-vezetői réteg

7%

Megfelelő piaci környezet

7%

Anyagi feltételek
Képzett munkaerő
Technológiai és infrastrukturális feltételek
Fejlesztéshez szükséges kapacitások (idő, humán erőforrás)

20%

72%

30%

64%

32%

9%

10%

8%

10%

Még fejlesztésre szorul a megfelelő digitalizáció érdekében

61%

40%

53%

36%

54%

38%

52%

44%

48%

48%

Részben rendelkezésre áll

41%

Rendelkezésre áll

KÉRDÉS: Mennyire adottak Ön szerint a digitalizáció feltételei az Önök szervezeténél / vállalatánál?

Digitalizáció

Számszerűsíthető hatások, eredmények

Összesen

Közép- és nagyvállalatok

Kisvállalatok

12%

48%

15%

11%

40%

53%

46%

33%

42%

Igen, az elmúlt 3 évben számszerűsíthetően kimutatható mértékben járult hozzá az eredmény növekedéséhez
Közvetve járult hozzá az eredményhez az egyszerűbb, átláthatóbb és tervezhetőbb működés eredményeképp
Nem járult hozzá kimutathatóan az eredmény növekedéséhez

KÉRDÉS: Az Önök szervezeténél / vállalatánál az elmúlt 2 év vonatkozásában kimutatható számszaki hatása az eredményesség tekintetében a digitalizációnak?

DIGITALIZÁCIÓS HELYZETKÉP

A MAGYAR VÁLLALATOK

A MAGYAR VÁLLALATOK KÖRÉBEN
2020

DIGITALIZÁCIÓS INDEXE

83% szerint versenyelőnyt

A digitalizálás számít a harmadik
legfontosabb tényezőnek a vállalatok
számára a hatékonyságnövelés terén.

jelent a digitalizáció.

72%
64%

Képzett közép-vezetői réteg
2.Tervezés (51%)
3.Értékesítés, marketing (49%)
4.Logisztika (46%)

61%

Anyagi feltételek

54%

Megfelelő piaci környezet

53%

Képzett munkaerő

52%

Technológiai és infrastrukturális feltételek
Fejlesztéshez szükséges kapacitások

48%

TOP10 ÉRV A DIGITALIZÁCIÓ MELLETT

1.Folyamatok jobb nyomon-követhetősége 2.Biztonságosabb működés 3.A versenyképesség növelése
4.Hatékonyságnövekedés 5.Tervezhetőbb működés 6.Munkafolyamatok egyszerűbbé tétele 7.Működés
megbízhatóságának növelése 8.Folyamat-optimalizálás 9.Működési költségcsökkenés 10.A piaci, partneri
igényeknek való megfelelés
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(LEGALÁBB A VÁLLALATOK 35%-ÁNÁL)
Adatgyűjtés, adat-karbantartás (46%)
Adatbiztonsággal kapcsolatos intézkedések, fejlesztések (39%)
Adatelemzés (38%)
Távmunka-lehetőség (36%)

41%

A KORONAVÍRUS
HATÁSA

1.Adminisztráció (94%)

A munkaerő-piaci változások és a
digitalizációs tervek közötti összefüggés szinte
teljesen megszűnt.

ÚJ TEVÉKENYSÉGEK A DIGITALIZÁCIÓ HATÁSÁRA

Tulajdonosi elkötelezettség
Cégvezetői felkészültség a digitalizáció tekintetében

60% szerint számszerűsíthetően vagy
közvetve kimutatható a hatása a
digitalizációnak.

A DIGITALIZÁCIÓ FELTÉTELEINEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA
A LEGTÖBB ESETBEN
DIGITALIZÁLT TERÜLETEK

3,4

3,4 KISVÁLLALATOK
3,6 KÖZÉP- ÉS NAGYVÁLLALATOK

A vállalatok

62%-ánál a

A vállalatok

84%-ánál a

járvány nem gyakorolt

digitalizációs

különösebb hatást a

terveket nem befolyásolta

digitalizáció megítélésére.

a járvány.

A kutatás célcsoportját azok a hazai kis-, közép-, és nagyvállalatok adják, melyek érintettek az alábbi ágazatok valamelyikében: IT, energiaszektor, ipari gyártás, ingatlan fejlesztés, közlekedés. A minta összesen 500 vállalatból állt, (300 kisvállalat, 200 pedig közép- vagy nagyvállalat).
A digitalizációs index vizsgálatakor minden vállalat esetében 1-5-ig tartó osztályzat segítségével értékelésre került, hogy az egyes – digitalizáció szempontjából fontos – részterületek mennyire hangsúlyosak a szervezeten belül. A fő-index a lekérdezett területek súlyozott átlagából áll.
A kutatást a Siemens Zrt. megbízásából a GKI Digital Kft. készítette 2020 júliusában. Az infografikán szereplő adatok, ábrák, szövegek a Siemens Zrt. szellemi tulajdonát képezik. Felhasználásuk, publikálásuk engedélyhez kötött!

A digitalizáció és a válságkezelés
sikerességének kapcsolata:

5,7
1: nem
függ össze

10: teljesen
összefügg

A digitalizáció lehet...

Rugalmasság

Sebesség
Hatékonyság

Minőség

A digitalizáció lehet...

Rugalmasság
Biztonság
Sebesség
Hatékonyság

Minőség

Köszönöm
a figyelmüket!
A kutatást a Siemens Zrt. megbízásából a GKI Digital Kft. készítette 2020 júliusában. A kutatási jelentésben szereplő adatok, ábrák, szövegek a
Siemens Zrt. szellemi tulajdonát képezik. Felhasználásuk, publikálásuk engedélyhez kötött!
A kutatás célcsoportját azok a hazai kis-, közép-, és nagyvállalatok adják, melyek érintettek az alábbi ágazatok valamelyikében: IT, energiaszektor, ipari gyártás, ingatlan fejlesztés, közlekedés. A minta összesen 500 vállalatból állt,
ebből méret szerint 300 kisvállalat, 200 pedig közép- vagy nagyvállalat, melyek szektorszinten is reprezentatívak a kijelölt, mintegy 10 000 céget magába foglaló célcsoportra nézve. A digitalizációs index vizsgálatakor minden vállalat
esetében 1-5-ig tartó osztályzat segítségével értékelésre került, hogy az egyes – digitalizáció szempontjából fontos – részterületek mennyire hangsúlyosak a szervezeten belül. A fő-index a lekérdezett területek súlyozott átlagából áll.

