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Hetedik alkalommal készítjük el a magyarországi vezérigazgatók körében 
végzett felmérésünket, melyet 2011-ben indítottunk a PwC 21 éve működő 

globális kutatásának mintájára. Személyes megkérdezésen alapuló kutatásunk 
egyedülálló betekintést nyújt a magyarországi vezérigazgatók terveibe és az 

általuk képviselt stratégiai irányvonalakba, egyúttal összehasonlíthatóvá teszi a 
magyar vállalatvezetők nézeteit a világ vezető döntéshozóinak elképzeléseivel is.

Vélemények a növekedésről, a tehetségekért folytatott versenyről, valamint a 
permanens technológiai forradalomról és az ezekre adott válaszokról. Mi lehet a 

jó vezetői magatartás, van-e egyetlen jó megoldás?

Világszerte 

1293
Magyarországon 

165
vezérigazgató 

7 iparágból 
vett részt 
a felmérésben. 

www.pwc.com/hu/ceosurvey

Együttműködő 
partnerünk:
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Milyen tervekkel készülnek 2018-ra a vezérigazgatók?

Szervezeti növekedés

Költségcsökkentés 

Vállalkozókkal vagy 
startupokkal való 
együttműködés 

Új fúzió vagy felvásárlás

Új stratégiai szövetség vagy 
vegyesvállalat 

Kiszervezés

 Vállalkozás értékesítése vagy 
kilépés adott piacról

50% 79%

62%

33%

42%

49%

21%

16%

50%

29%

26%

24%

17%

6%

Kérdés: A fenti tevékenységek közül melyeket tervezi végrehajtani a következő egy évben? 
(az adott tevékenységet tervezők aránya)

Világszerte és itthon is leginkább szervezeti növekedéssel, és a költségek csökkentésével kalkulálnak 
a vállalatvezetők, bár Magyarországon tavalyról idénre 10 százalékpontot esett azok aránya, akik 
előbbivel terveznek. Évről évre nő viszont a startupokkal való együttműködés népszerűsége.
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Nehéz évük volt tavaly a döntéshozóknak. Az év 
elején inkább a kockázatok látszódtak, de így utólag 
inkább úgy tűnik: 2017 a stabilizálódásról szólt a 
világgazdaságban. Az Egyesült Államok és Kína tovább 
erősödött, az orosz és a brazil gazdaság lassan magára 
talált. A Brexit nyomán az eurózóna jövőjét érintő 
aggodalmak is csitulni látszanak. Tavaly a várakozások 
még a kockázatokból fogantak, a vezérigazgatók 
idén már megalapozottabban lehettek optimisták a 
világgazdasági kilátásokat illetően. Aligha kívánhatok 
mást, mint hogy folytatódjék a derűlátás, és legyen 
végre egy nyugodt, kiszámítható évük a vállalatok 
vezetőinek.”

Nick Kós, a PwC Magyarország vezérigazgatója 
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Az optimizmus forrása

A világ vezérigazgatói szerint

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

84
81

85 84 82
85 88

15
18

44
37

27 29

57

A magyarországi vezérigazgatók szerint

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Saját bevétele 
növekedésében 
bizakodó

Világgazdaság nő

Magyar gazdaság nő

2018

19

26

46

54

39

55
55 51

59

56
64

8989
84

82

72

60

47 47

Saját bevétele 
növekedésében 
bizakodó

Világgazdaság nő
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2017-hez viszonyított 
elmozdulás

7. Francia-
    ország

5. India 9. Kanada 10. Oroszország8. Brazília

7% 7%

4. Egyesült 
Királyság

15%
+4

9%

+2
+2

6. Japán

8%

1. USA

46%

3. Németország

20%

2. Kína

33%
+3

6% 5%

+3

+2 +1

6. Egyesült 
    Királyság

10. Lengyel-
ország

7. Cseh-
    ország

8. Ausztria 9. Orosz-
ország

1. Németország

48%
+7

2. Románia

27%

 +5

3. USA

24%

+1

20%

+3

4. Szlovákia

5. Kína

14%

+4

8%
-1

13%
 +4

12% 11% 
-3 -8

16%

+1

Piaci realitások és vonzerők

Kérdés: Cége helyi növekedési kilátásait illetően mely országokat 
tartaná – a sajátján kívül – a legfontosabbnak a következő egy évben?
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A magyarországi cégek számára hagyományosan Német ország a 
legjelentősebb külpiac és célország. Románia lassabb ütemű, de 
szintén folyamatos térnyerésének hajtóerői a földrajzi közelség 
mellett a magyar kisebbségen keresztüli könnyebb kapcsolatépítés 
lehet, valamint a piac mérete, ami duplája a hazainak. Egy kicsit 
talán meglepő az USA-piac népszerűsége a földrajzi távolság és 
a rendkívül éles verseny ellenére, de ez arról tanúskodik, hogy 
a hazai cégek közel negyede lát olyan piaci réseket az Egyesült 
Államokban, amelyekben eredményesen lesz képes versenyezni, 
ami nagyon jó hír. 

Érdemes talán még kitérni Oroszország és Kína vonzerejére, 
különösen a kormány által kitartóan szorgal mazott ››keleti 
nyitás‹‹ fényében, ami azt jelenti, hogy ezen piacokra való 
belépést állami eszközökkel és pénzekkel is ösztönzik a cégek 
számára. A vállalatok ugyanolyan aránya akar e két országban 
összesen terjeszkedni mint Romániában, s alig nagyobb arányban, 
mint az USA-ban. Ez azt jelzi számom ra, hogy a válaszadó 
cégek terjeszkedési törekvéseit első sorban a piaci realitások és 
vonzóerők, nem pedig a kormányzat preferenciái befolyásolják.”

Urbán László, közgazdász
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A gazdagok és a 
szegények közötti 

szakadék csökkentése

Képzett és iskolázott 
munkaerő biztosítása 

Geopolitikai 
kockázatok kezelése  

Jogharmonizáció  A tőke, a személyek, az 
áruk és az információ 

szabad áramlása 

Az általános internet-
hozzáférés biztosítása

Az adatvédelemre és az 
etikus adatfelhasználásra 

vonatkozó normák 
betartása

Egyetemes hozzáférés az 
alapvető infrastruktúrához 

és szolgáltatásokhoz

Méltányos és hatékony 
globális adózási 

rendszerek

35%

92%

73%

83%

47%

79%

60%

84%97%

59%

95%

79%

87%

71%

90%

82%

85%95%

Világszerte

Magyarországon

A szakadékot csökkentő és növelő globalizáció

A globalizáció legfőbb érdemei közé az erőforrások szabad globális piacának megteremtését és 
az internet általános elérhetőségét sorolják az első számú vezetők. A folyamat eddig legkevésbé 
a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelését segített megakadályozni, és szintén a lista végén 
szerepel a méltányos és hatékony adózási rendszerek világszintű létrejötte. 

Azok aránya, akik szerint a globalizáció az adott területen segített
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Diszruptivitás: globális lehetőség vagy veszély?

2014-ben még leginkább az iparági szabályozás és az ügyfelek viselkedésének megváltozása tűnt a 
legkevésbé kiszámítható tényezőnek. Mára viszont már a többség a gyártási technológia hirtelen 
változását tartja a legfelforgatóbbnak, és minden második vezérigazgató úgy látja, hogy akár 
a versenytársak számának hirtelen növekedése, akár az elosztási csatornák vagy az ügyfelek 
viselkedésének változása, mind-mind kibillenthetik vállalatukat a jelenlegi piaci pozíciójából. 

Változások az alapvető gyártási vagy 
szolgáltatási technológiákban 

(pl. mesterséges intelligencia, robotika, 
blockchain) 

Változások az ügyfelek 
viselkedésében 

Változások az elosztási 
csatornákban

A jelentősebb közvetlen és közvetett 
versenytársak számának növekedése

Változások az iparági 
szabályozásban

64%

68%

60%

69%

63%

47%

61%

50%

61%

66%

70%

59%

52%

51%

49%

27%

51%

35%

29%

59%

2018 2014

Azok aránya, akik szerint az adott trend felforgató hatású lesz
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Szakemberhiány

Munkavállalók változó 
demográ�ai jellemzői

Növekvő munkavállalói 
juttatások

Túlszabályozottság

Populizmus

Protekcionizmus

Geopolitikai bizonytalanság

Számítógépes fenyegetések

Új piaci belépők

Euróövezet jövője

Technológiai változás

95% 

92%

76%

 

73%

68%

73%

57%

52%

58%

50%

58%

50%

49%

49%

46%

49%

61%

48%

40%

79%

77%

65%

59%

83%

80%

77%

77%

59%

84%

74%

80%

61%

63%

58%

60%

56%

76%

70%

2018 2017

Veszélyforrások itthon és világszerte

Míg a világ vállalatvezetői idén legin-
kább globális, az üzleti tényezőkön 
túlmutató veszély forrásokat jelöltek 
meg fő aggodalmaknak, addig a 
magyarországi döntéshozók leg fon-
tosabb problémái nagyon is helyiek, 
és leginkább a munkavállalókkal 
kapcsolatosak.

Világszerte a veszélyforrások között a 
legnagyobb növekedést a terrorizmus 
és a klímaváltozás esetében látjuk, e 
két tényező súlya 20 százalékpontot 
emelkedett tavaly óta.

Magyarországon a munka vállalók 
hiánya, demográfiai jellemzőik 
változása, illetve az alkalmazásukra 
kirótt vállalati terhek növekedése 
jelenti a legnagyobb kihívást a 
vezérigazgatók számára, a globális 
problémák súlya jelentősen 
visszaesett.

Kérdés: Milyen mértékben tart az alábbi tényezőktől? (azok aránya, akik az adott tényezőtől tartanak)



11

Kérdés: Milyen mértékben tart az alábbi tényezőktől? (azok aránya, akik az adott tényezőtől tartanak)

Mindennél nagyobb akadály a munkaerőhiány

A magyarországi vezérigazgatók több mint fele évről évre egyre növelni szeretné cége személyi 
állományát. Ugyanakkor Magyarországon a munkaerő-felvétel akadályaival is tisztában 
vannak már a cégvezetők; 59%-uk tartja nehéznek a digitális készségekkel rendelkező 
munkavállalók toborzását, és ennél is lényegesen nagyobb hányaduk panaszkodik ugyanerre 
a problémára a szakképzett munkavállalók toborzása terén.

55%

51%

54%

2018

2016

2017

84%59%

Azok aránya, akik cégük
létszámát bővíteni tervezik

Összességében az Ön vállalata számára mennyire 
nehéz digitális készségekkel rendelkező, illetve 
szakképzett munkavállalókat toborozni?

(azok aránya, akik szerint nehéz)
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A munkahelyek halmozott 
aránya, amelyekre hatással 
lehet az automatizálás

Érintett női 
munkavállalók 
aránya

Érintett fér�
munkavállalók 
aránya

Algoritmikus hullám 
egyszerűbb digitális feladatok 
ellátása, mint például 
hitelképesség-elbírálás

Autonómia hullám 
teljesen önműködő, vezető 
nélküli járművek a gazdaság 
valamennyi szegmensében; a 
mesterséges intelligencia már a 
döntéshozatalra is képes

2020 2030

Kiterjesztési hullám  
ismétlődő feladatok és információ- 
csere automatizálása; drónok, 
áruházi robotok további fejlesztése

3% 4% 2% 19% 23% 16% 30% 26% 34%

Forrás: A PwC a 29 országra vonatkozó középérték-becsléseket 
az OECD PIAAC adatainak elemzése alapján készíti

Kitekintés 
Meddig számoljunk még  
a humán erővel? 
Elemzőink három egymást átfedő automatizálási hullám – az algo rit mikus, 
a kiterjesztési és az autonómia hullám – 2030-as évekig terjedő hatásait 
vizsgálták a közelmúltban. Az algoritmikus hullám már javá ban tart, és 
a strukturált adatelemzés és az egyszerűbb digitális feladatok – például a 
hitelképesség-elbírálás – automatizálását jelenti. Ez az innovációs hullám a 
2020-as évek elejére érhet be. De mi jöhet ezt követően?
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A munkahely mint iskola

Ahhoz, hogy a cégek a megfelelő mértékben tudják növelni munkatársaik számát, vonzóvá kell 
válniuk szemükben. A munkavállalókért folyó harc nem lehet más, mint jótállás a jövőjükért; 
vagyis a vállalat egyfajta „iskolaként” készíti fel dolgozóit a jövőben megkövetelt rugalmasságra. 

90% 91%

82%78%

63%68%

66%66%

60%60%

47%58%

67%56%

Vállalatunknál a soft skilleket 
(pl. csapatmunka, kommunikáció) és a 

digitális készségeket is fejlesztenünk kell

A feladatok és munkakörök automa-
tizálására vonatkozó döntéseinket annak 
alapján hozzuk meg, hogy miként tudjuk 

elérni vállalati céljainkat

Többféle lehetséges forgatókönyvvel 
készülünk fel a jövőre

Munkavállalói állományunkat gyakornoki 
programok révén tervezzük bővíteni

Újragondoljuk cégünk HR-funkcióit

Tisztában vagyunk azzal, hogy a robotika 
és a mesterséges intelligencia hogyan 

képes javítani a fogyasztói élményt

Cégünk felelőssége, hogy átképezzük 
azon munkavállalóinkat, akiknek feladatait 

és munkakörét az automatizálás miatt 
gépek veszik át

Kérdés: Mennyire ért egyet a következő állításokkal a munkaerő-stratégiáját illetően? (egyetértők és teljes mértékben egyetértők aránya)
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Bizalomcsökkenés a munkavállalók 
és a felső vezetés között  

Bizalomcsökkenés 
az ügyfelek részéről  

Bizalomcsökkenés a vállalat és 
a kormányzat között 

A vezérigazgatói megbízatások 
csökkenő időtartama

A vállalatra nehezedő növekvő nyomás 
az üzleti eredmények egyre rövidebb idő 

alatti elérése céljából 

Növekvő nyomás a munkavállalók és az 
ügyfelek részéről, hogy a vállalat foglaljon 

állást társadalmi, illetve politikai kérdésekben

Növekvő nyomás a vezetők személyes 
felelősségre vonása iránt a vállalat által 

elkövetett esetleges szabályszegések miatt

58% 60%

59%

20%

18%

38%

24%

22%

37%

28%

19%

16%

16%

10%

Meddig feszíthető még a húr? 

Ahogy az az elmúlt években már kirajzolódott a gyors globális és technológiai változások 
korában a felső vezetőknek az ügyfelek, fogyasztók és munkavállalók széles körű elvárásait 
kell figyelembe venniük annak érdekében, hogy elnyerjék azok bizalmát. Erre nehezedik még 
a korábbiaknál is erőteljesebb nyomás, ami a vállalati teljesítmény fokozására és a személyes 
felelősségvállalásra irányul. Ennek is hangot adtak idén a vezérigazgatók. 

Kérdés: Mennyire ért egyet azzal az állítással, hogy az Ön vállalata a következő kihívásokkal néz szembe? 
(azok aránya, akik az adott tényezőt kihívásnak látják)
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autonóm 

egyeztető 

innováció

lokális 
fókusz hős

tanuló

technológiai 
guru

stratéga

megvalósító emberarcú

tradíció

globális 
fókusz

A megfelelés dimenziói

Talán a legtöbbet használt jelző 
idén ez volt: új. Új kihívások, 
új technológiák, új trendek. És 
igen, új szerepbe kerül nek a 
vezérigazgatók is. Az újdon ság 
számuk ra abban rejlik, hogy 
egymás nak látszó lag ellent-
mondó vagy egymást első ráné-
zésre kizáró felada tokat kell 
egyszerre elvégezniük. Az új 
világ új típusú vállalatvezetője 
nemcsak stratégiát alkot, de azt 
meg is valósítja, hagyományt 
ápol és közben változtat, tech-
nológiai guruvá válik, de meg-
marad emberséges vezetőnek, 
folyamatosan egyeztet, hallgat 
és kérdez, de közben szilárdan 
kitart szándékai mellett, oda figyel 
a helyi sajátosságokra, de szem 
előtt tartja a globális trendeket, 
és végül: tanul, nem fél hibázni 
sem, de helyt áll, tud és küzd, 
akár egy hős.
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