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A mesterséges intelligencia garantálja a bevételnövekedést
Az IMF prognózisát is meghaladó árbevétel-emelkedésre számítanak a középvállalatok
vezetői – derül ki az EY felméréséből (EY Growth Barometer), aminek keretében 21
országból 2766 felsővezetőt kérdeztek meg. A válaszadók az intelligens automatizálást és
a gépi tanulást tartják a fellendülés hajtóerejének.
A középvállalatok több mint fele 6–10 százalékos bevételnövekedést vár idén, miközben tavaly
mindössze a megkérdezettetek harmada volt ennyire optimista. A döntéshozók által becsült
eredmények meghaladják az IMF 2018-as előrejelzését is, amely 3,9 százalékos GDPbővüléssel számol. A felmérés szerint idén egyetlen egy válaszadó sem számít visszaesésre,
leépítést is mindössze 1 százalékuk tervez.
A növekedés garanciájának az intelligens automatizálást és a gépi tanulást tekintik a cégek. Az
új technológiákkal kapcsolatos attitűd tavaly óta ugyanis gyökeresen megváltozott. Idén 73
százalék válaszolta, hogy már használja, vagy két éven belül használni fogja a mesterséges
intelligenciát. Tavaly ugyanerre a kérdésre hasonló arányban még azt mondták, hogy sosem
alkalmaznak majd robotizált folyamat-automatizálást (RPA).
A digitalizáció terén tett előrelépés azonban nem jár az IT-tudatosság hasonló arányú
emelkedésével. A döntéshozók lényegesen alábecsülik a kiberbűnözés kockázatait. Mindössze
6 százalékuk gondolja úgy, hogy a hekkertámadások veszélyeztethetik a cég növekedését, és
csak 7 százalékuk tervezi, hogy költ idén a fenyegetések elleni védelemre. A cégvezetők
harmada szerint a fejlődésnek ugyanis nem a hekkerek, hanem leginkább a digitalizáció
hatására változó társadalom és az iparágak összemosódása szabhat gátat.
„Azok a szervezetek lesznek sikeresek a jövőben, amelyek képesek üzleti modelljeiket és
szolgáltatásaikat folyamatosan fejleszteni, az ügyfelek változó igényeihez alakítani. A dinamikus
növekedés kulcsa az agilitás, és, hogy a cégvezető hajlandó legyen a technológiai fejlődés

érdekében akár feltörekvő cégek akvizíciójára is” – emelte ki Demeter Ákos, az EY Üzleti
Tanácsadással foglalkozó részlegének partnere.
A fenntartható növekedésbe vetett bizalmat tükrözi, hogy a kutatás szerint a válaszadók 39
százaléka tervezi új alkalmazottak felvételét a következő 12 hónapban. Ez az arány 2017-ben
még csak 13 százalék volt.
A teljes jelentés elérhető a www.ey.com/growthbarometer címen.
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Az EY Growth Barometer kutatásról
Az évente elkészített EY Growth Barometer a középvállalati vezetők növekedési stratégiáit térképezi fel.
Az EY megbízásából a Euromoney Institutional Investor Thought Leadership egy online felmérés
keretében 21 országból 2766 felsővezetőt kérdezett meg 2018. január és március között, akik 1 millió és 3
milliárd dollár éves bevételű cégeket irányítanak. A felmérésben érintett vezetők az alábbi országokból
kerültek ki: Ausztrália, India, Kína, Szingapúr, Oroszország, Hollandia, Dél-Korea, Japán, Szaúd-Arábia,
Németország, Franciaország, Hong Kong, Dél-Afrika, Belgium, Egyesült Királyság, Finnország, Egyesült
Államok, Kanada, Mexikó és Brazília.
Az EY-ról
Az EY egyike a világ vezető könyvvizsgáló, adó-, tranzakciós és üzleti tanácsadást nyújtó vállalatainak.
Tapasztalatunk és az általunk nyújtott minőségi szolgáltatások segítséget nyújtanak a bizalom
megerősítésében a tőkepiacokon és a gazdaságban világszerte. Olyan kivételes vezetők kerülnek ki
munkatársaink közül, akik közösen azért dolgoznak, hogy megfeleljenek az ügyfeleinkkel szembeni
vállalásaiknak. Ennek érdekében kiemelkedő szerepet játszunk egy jobban működő világ felépítésében
munkatársaink, ügyfeleink és a minket körülvevő közösségek számára.
Az EY név a globális szervezetre, illetve az Ernst & Young Global Limited egy vagy több tagjára utal,
amelynek mindegyike önálló jogi személy. Az angliai székhelyű Ernst & Young Global Limited (company
limited by guarantee) nem foglalkozik ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtással. További
információkért kérjük, látogasson el honlapunkra a www.ey.com címen.

© 2018 Ernst & Young Kft. / Ernst & Young Tanácsadó Kft.
Minden jog fenntartva.
A jelen anyag célja csak általános tájékoztatás, és nem minősül hivatalos könyvvizsgálói, adó- vagy üzleti
tanácsadásnak. Kérjük, keresse fel tanácsadóját, ha specifikus információra van szüksége.
ey.com/hu

