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A felmérésről

A PwC Magyarország harmadik alkalommal 
készítette el Magyarországi Vezérigazgató 
Felmérését, partnerségben a Munkaadók és 
Gyáriparosok Országos Szövetségével 
(MGYOSZ) és a Menedzserek Országos Szövet-
ségével (MOSZ). Idén hét iparágból közel 150 
hazai nagyvállalat vett részt. A kutatás során a 
PwC munkatársai 2013 októbere és decembere 
között személyesen keresték meg a vezérigazga-
tókat, hogy a hazai gazdaság legjelentősebb 
iparági képviselőinek véleményét, az őket 
foglalkoztató kérdéseket és a jövőre vonatkozó 
főbb terveiket összegezhessék. 

Felmérésünket a PwC idén 17. alkalommal 
kiadott Globális Vezérigazgató Felmérésének* 
mintájára készítettük el, amely 68 ország 1344 
vállalatvezetőjének megkérdezésével mutatja 
be, miként vélekednek a vezérigazgatók  
a jelenlegi gazdasági környezet kihívásairól és  
a jövőbeni növekedési lehetőségekről világ
szerte. 

Jelen tanulmányunkban nemcsak a magyaror-
szági, hanem a globális felmérés eredményeit is 
ismertetjük, hogy teljes képet adhassunk arról, 
miben látják a növekedés lehetőségét itthon és 
világszerte a piacvezető vállalatok első számú 
döntéshozói. 

* http:/www.pwc.com/ceosurvey
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Optimizmus és önbizalom – lehetnek, akik úgy 
gondolják, van abban némi túlzás, hogy ezt 
adtuk a 2013-as Vezérigazgató Felmérésünk 
címének. Pedig a válság hosszú és borúlátó évei 
után először alapvető fordulat látszik a vállalat-
vezetők gazdasági kilátásaiban. Ez éppúgy igaz 
a nemzetközi cégek irányítóira, mint a magyar 
vezérigazgatókra. Míg az előző évi felmérés 
eredményei nagymértékű bizonytalanságot és 
kiszámíthatatlanságot tükröztek, most a 
világgazdaság helyzete a válaszok alapján 
stabilabbnak tűnik, mint az elmúlt öt évben 
bármikor. Azonban a vállalatvezetők optimiz-
musa nem abból fakad, hogy az őket aggasztó 
gazdaságpolitikai tényezők elhárultak volna. 
Még nincs ok a válság végének megünneplésé-
re, hisz a globális növekedés továbbra is lassú és 
törékeny. A változás valódi oka, hogy mind a 
globális, mind pedig a hazai vállalatvezetők 
újult erővel fordulnak az ügyfelek és a piacok 
felé. Az optimizmust tehát a vezérigazgatók 
önbizalma táplálja, ha így vesszük, a címnek 
választott megállapítások mentesek minden 
túlzástól.

Vezetői összefoglaló



A magyar vezérigazgatók nemcsak a globális, 
hanem a hazai gazdasági kilátásokat nézve is 
optimistábbak idén. Derűlátóak mind iparáguk, 
mind saját cégük növekedési kilátásaival 
kapcsolatban, s kedvezőbb tendenciákról 
számoltak be külföldi és hazai piacaik alakulá-
sát, és cégük helyzetét illetően is, mint egy 
évvel korábban. A munkaerő felvételére 
vonatkozó válaszaik alapján joggal remélhető, 
hogy hamarosan a versenyszférában is javulni 
kezd a foglalkoztatási helyzet, dacára annak, 
hogy a szakképzett munkaerő alkalmazása 
számukra is egyre több nehézséggel jár. 
Változatlanul komoly aggályokat okoznak  
a vállalatvezetőknek az adóterhek növekedése, 
a túlszabályozottság és az államháztartási 
hiány csökkentése érdekében hozott – vagy 
tervezett – kormányzati intézkedések. Nem 
véletlen tehát, hogy a szabályozási környezet 
kiszámíthatóságának növelése továbbra is  
a kormányzattal szembeni legfontosabb 
elvárások közé tartozik. 

A vállalatvezetők úgy látják, hogy a világgazda-
sági és társadalmi környezetet leginkább 
befolyásoló három fő globális trend – a gyors 
technológiai fejlődés, a demográfiai változások 
és a gazdasági erőviszonyok átrendeződése –  

a magyar vállalatokra is hatással van. Ezek  
a trendek számtalan innovációs és növekedési 
lehetőséget hordoznak, sikeres kihasználásuk-
hoz azonban a hazai vállalatoknak is alapjaiban 
kell átértékelniük az eddigi működésüket.  
A vezérigazgatók tehát látják a főbb kihíváso-
kat, a kérdés az, hogyan készítik fel ezekre 
vállalataikat. 

A felmérés során kapott válaszok szerint  
a világgazdaságban zajló folyamatok közül  
a nagyléptékű technológiai fejlődés gyakorolja 
a legerősebb hatást a magyar vállalatok 
mű ködésére, ez egyben újfajta értékteremtési 
lehetőséget is hordoz a cégek számára.  
Az átalakuló gazdasági erőviszonyok új 
fogyasztói rétegek megjelenéséhez vezetnek,  
a demográfiai változások pedig átalakítják  
a foglalkoztatási viszonyokat. A siker kulcsa 
abban rejlik, hogy a vezérigazgatók időben 
megkezdik-e a felkészülést arra, hogy ezeket  
a globális trendeket a saját cégük javára 
fordítsák. Aki nem követi a változásokat,  
csak vár – könnyen lemaradhat. 

Nick Kós,  
a PwC Magyarország vezérigazgatója 

Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani 
annak a közel 150 
vezérigazgatónak, 
akik részt vettek a 
harmadik Magyar-
országi Vezérigaz-
gató Felmérés 
elkészítésében,  
és megosztották 
velünk véleményü-
ket. Bízunk abban, 
hogy kutatásunk 
eredményeivel 
hozzá tudunk 
járulni vállalataik 
üzleti sikereihez.



Az idén 112 éves Munkaadók és Gyáriparosok  
Országos Szövetsége (MGYOSZ) egyik legfőbb céljá-
nak tekinti a hazai vállalatok érdekeinek képviseletét. 
Ebben az évben is fontosnak tartottuk megismerni, 
hogyan vélekednek a hazai gazdaság helyzetéről és 
vállalkozásaik kilátásairól a legbefolyásosabb hazai 
cégvezetők. A pozitív tapasztalatokra alapozva folytat-
tuk az együttműködést a PwC Magyarország szakmai 
partnereként.

Meggyőződésünk, hogy a magyar gazdaság sikeréhez 
továbbra is kiszámítható partneri viszonyok kialakítá-
sára és együttműködésre van szükség. Ennek érde-
kében fontos a hazai vállalatvezetők hangulatának, 
problémáinak valamint a kormányzati és szabályozási 
háttérrel kapcsolatos várakozásainak alapos ismerete.

Az idei felmérés rámutatott, hogy növekvő opti-
mizmus figyelhető meg a vállalatvezetők körében, 
akiknek háromnegyede számít bevételnövekedésre, 
és többségük előremozdulást tapasztalt cége helyzetét 
illetően az elmúlt egy év során. Sokan kezdtek struk-
turális átalakításokba, melyek a költségcsökkentés-
ben, az IT-terület változtatásában, valamint az üzleti 
folyamatok ki és beszervezésében érhetők tetten. 
A kutatási adatok alapján látható, van további tere 
Magyarországon is az SSC-k (Shared Services Center) 
és a BSO-k (Business Services Outsourcing) szerep-
növekedésének, ami azért is örömteli, mert olyan 
képzett munkaerőt tudnak alkalmazni, akiknek itthon 
tartása elemi érdeke Magyarországnak. A felmérés 
szerint a tavalyi évben a vállalatvezetők számára az 
adók, különadók, a szabályozó környezet, valamint a 
magyar gazdaság külföldi megítélése okozta a legtöbb 
problémát. Az MGYOSZ elnökeként külön szeretném 
kiemelni a Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramját, 
mely több ezer vállalatnak segíthet a piaci kamatokhoz 
képest olcsóbb forrásokhoz jutni, ezzel is elősegítve, 
hogy 2014-ben fenntartható növekedési pályára álljon 
gazdaságunk.

Az MGYOSZ természetesen az elkövetkező időszakban 
is konstruktívan kívánja a hazai vállalkozások érde-
keit képviselni. Ezen érdekek feltérképezésében nagy 
segítség a 3. Magyarországi Vezérigazgató Felmérés, 
különösen mivel már trendeket is ki lehet olvasni  
a három év adataiból. Meggyőződésem szerint mindez 
még jelentősebbé teszi az egyébként is egyedülálló 
kutatást.

Dr. Futó Péter
az MGYOSZ elnöke

A Menedzserek Országos Szövetsége (MOSZ) 2014-
ben ünnepli alapításának 25. évfordulóját. A rendszer-
váltás óta végigkísértük a magyar társadalom,  
a magyar gazdaság fejlődését. Az első számú vezetők 
közötti kapcsolatok erősítésével, gondolkodásmódjuk 
alakításával, a társadalom iránti felelősségük hang-
súlyozásával járultunk hozzá ahhoz, hogy a magyar 
emberek jól és színvonalasan éljenek. 

Tudjuk, sok tennivaló van még az országban és vállal-
juk, ezen tennivalók ránk háruló részét és felelősségét. 
A menedzserek sok százezres létszáma, felkészültsé-
gük, nyitottságuk, erős hatásuk a szűkebb és tágabb 
környezetükre őket az egyik legerősebb társadalom-
alakító tényezővé teszik. 

A MOSZ ez alkalommal vesz részt először a Vezérigaz-
gatói Felmérésben. Részvételünkkel szerettük volna 
inspirálni a vezetőket, hogy minél többen osszák meg 
véleményüket és az eredményeket látva vonják le  
a megfelelő következtetéseket. Az ország gazdasági 
helyzetének ismerete, más vezetők véleményének 
számbavétele mind előfeltételei annak, hogy megoldá-
saik valósak, értékalapúak, jövőbe mutatók legyenek.

Éppen nem csupán gazdasági, hanem társadalmi 
fontossága miatt emeljük ki azt az idei megállapítást, 
miszerint az elmúlt évekhez képest jelentősen nőtt –  
és relatív többségbe került – azon vállalatvezetők 
aránya, akik cégük hazai létszámával kapcsolatban 
növekedésre számítanak (45%). A munkaerő kapcsán 
szintén pozitív eredménynek és előremutatónak tart-
juk, hogy a vállalati felelősségvállalási kezdeménye-
zések között prioritásként szerepelnek a dolgozókat 
érintő kérdések.

A felmérésből kiéreztük a vállalatvezetők erősödő 
optimizmusát: fontosnak tartjuk aláhúzni, hogy a po-
zitív folyamatokra, a jövőbe vetett bizalomra alapozva 
tudunk csak sikeres, a régióban, Európában is verseny-
képes országot és gazdaságot létrehozni.

Szabó György
a MOSZ elnöke

Szakmai partnereink
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Erősödő bizalom  
világszerte,  
óvatos optimizmus 
Magyarországon

Alapvető fordulat  
a gazdasági kilátásokban 

Azon cégvezetők aránya a világban, akik  
a világgazdasági helyzet javulását prognoszti-
zálják a következő egy évre, 44 százalékra ug-
rott az előző évi 18 százalékról. Mindössze hét 
százalékuk számít a világgazdasági növekedés 
lassulására, ami csupán negyede az előző évi 
28 százaléknak. A világgazdaság helyzetével 
kapcsolatos vélemények meglehetősen vegye-
sek. A PwC felmérése alapján a közép- és kelet-
európai régióban a legalacsonyabb a cégvezetők 
rövid távú globális növekedésbe vetett bizalma, 
mindössze fele nyugat-európai társaikénak. 

Magyarországon is pozitív elmozdulás tapasz-
talható a vezérigazgatók jövőre vonatkozó kilá-
tásaiban. Itthon a világgazdaság növekedésére 
a vezetők közel kétharmada számít, szemben  
a tavaly regisztrált egynegyeddel. Visszaeséstől 
a vezérigazgatók mindössze egy százaléka tart. 
Mérsékeltebb az optimizmus a hazai gazdasá-
got tekintve, de a cégvezetők többsége ebben  
a tekintetben is pozitív elmozdulást vár.  
A magyar gazdaság stagnálását kétötödük 
tartja reálisnak, de romlást csak 4 százalék 
feltételez.

1. ábra: Felfelé ívelőben a világgazdasági kilátások
Kérdés:  Mit gondol, a globális gazdaság növekedni, stagnálni vagy hanyatlani fog  

a következő 1 évben?

Csökken

Stagnál

Nő 64%

28%

1%

Csökken

Stagnál

Nő 44%

49%

7%

A magyarországi vezérigazgatók szerint

A világ vezérigazgatói szerint 

Míg a globális gazdasági növekedés a mértékadó előrejelzések szerint  
2014-ben tovább gyorsulhat, a fejlett és fejlődő országok, illetve az egyes 
régiók gazdasági kilátásai között igencsak komoly eltérések mutatkoznak. 
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A gazdasági környezetről

Egyesült Államok:
Bár az amerikai gazdaság növekedési kilátásai kedvezőek, 
jelentős kockázatokkal terheltek. Az USA vállalatai jó for-
mában vannak, a foglalkoztatottak száma nő. A monetáris 
politika szigorodik, az amerikai jegybank (FED) már beje-
lentette mennyiségi enyhítési programjának visszafogását, 
és tavasszal akár kamatot is emelhet. 

Kína:
A kínai gazdaság a várakozásokkal szemben csak 7,7 száza-
lékkal nőtt 2013ban, a vezetés a kiegyensúlyozott növeke-
dés érdekében pénzügyi, banki reformokat ígér. Az elemzői 
várakozások 2014-re 7-8 százalékra teszik a kínai GDP 
növekedésének átlagos ütemét, és felhívják a figyelmet arra, 
hogy a banki likviditás garantálása, a túlfűtött ingatlanpiac 
lehűtése, a tartományi adósságállomány növekedésének 
megállítása is a megoldandó problémák közé tartozik. 

Európai Unió:
Az Unió tagállamaiban az államadósságválságra és az euró 
integritására vonatkozó kockázatok jelentősen csökkentek 

az utóbbi évben. Az európai gazdaság 2013 második felében 
ismét növekedésnek indult, melynek üteme az Európai  
Bizottság előrejelzése szerint 2014ben az EU egészét tekint-
ve 1,4 százalékos lesz. Az államháztartási hiány lefaragása 
folytatódik, az infláció várhatóan visszafogott lesz. Az Unió 
egyes tagállamainak gazdasági helyzete jelentősen elté-
rő képet mutat. Az Európai Bizottság szerint a felzárkózó 
országok gazdasági kilátásai korántsem olyan jók, mint 
korábban. 

Magyarország:
Itthon a recesszióból történt kilábalás után a hosszú távú 
tartós növekedés feltételei még hiányoznak. A bankrendszer 
instabil, a magánszektor beruházási aktivitása gyenge,  
a foglalkoztatottság javulása nagyobb részt a piaci viszo-
nyoktól független közmunkaprogramoknak köszönhető.  
A költségvetési deficit várhatóan a három százalékos 
küszöbérték alatt marad, de az adósságrátát nem sikerült 
érdemben csökkenteni. Az üzleti hangulat javulásának  
hatására több hazai és külföldi elemző felfelé módosította  
a magyar gazdaság idei növekedésre vonatkozó prognó-
zisait, ami így akár meg is haladhatja a két százalékot.  
A növekedés motorjai a járműipar, a német gazdaság 
húzóereje, illetve az áprilisi választásokat megelőző 
költségvetési és monetáris ösztönzés lehetnek. Azonban  
a növekedés hamarosan lelassulhat az ösztönzők kimerülé-
se és a bizonytalan üzleti környezet miatt.

2. ábra: A magyar és globális vezetők is egyre inkább a klasszikus célpiacok felé fordulnak
Kérdés: Cége növekedési kilátásait illetően mely három országot tartaná a sajátján kívül a legfontosabbnak az elkövetkező 1 évre nézve?

1. Németország 2. Románia
3. Szlovákia 4. Oroszország 5. Kína 6. Lengyelország

7. Csehország 8. Ausztria 9. USA 10. Egyesült  
Királyság

25% 21% 14% 13% 10% 9%

9% 7% 7% 6%

1. Kína 2. USA

3. Németország 4. Brazília 5. Egyesült  
Királyság

6. Japán

7. Indonézia 8. Oroszország 9. India 10. Mexikó

33% 30% 17% 12% 10% 7%

7% 7% 5%7%



Erősödő bizalom világszerte, óvatos optimizmus Magyarországon

Kedvező piaci fejlemények 

A magyar vezérigazgatók 2013 végén lénye-
gesen kedvezőbb tendenciákról számoltak be 
külföldi és hazai piacaik alakulását, illetve 
cégük helyzetét illetően, mint egy évvel koráb-
ban. Többségbe kerültek azok, akik vállalatuk 
helyzetében pozitív elmozdulást tapasztaltak, 
miközben a változatlanságról illetve romlásról 
beszámolók aránya közel 30 százalékról –  
20-20 százalékra csökkent. 

A magyar piaci fejleményektől kevesebbet 
várnak a vezérigazgatók, mint a világgazda-
sági változásoktól, de az összkép e tekintetben 
is kedvezőbb a tavalyinál: a javulást érzékelő 
igazgatók aránya közel kétszeresére nőtt egy év 
alatt. Míg korábban minden második cégvezető 
számolt be magyarországi piacának romlásáról, 
2013 végén csak minden harmadik regisztrált 
negatív elmozdulást. A legtöbben továbbra is 
stagnáló honi piacról számoltak be, köztük  
a gyógyszeripari cégek vezetőinek aránya volt 
különösen magas.

A Magyarországon működő cégek külföldi 
piacait nézve tovább javult a kép. A vállala-
tok közel kétharmadánál pozitív elmozdulást 
érzékeltek a vezetőik, stagnálásról egyötödük 
számolt be, romlást 15 százalékuknál regiszt-
ráltak. Elsősorban az autóipari vállalatok 
jelentettek érdemi javulást külföldi piacaikat és 
hazai cégük helyzetét illetően is. Az autóipar-
ban tapasztalható kedvező változások kihatnak 
Magyarország gazdasági állapotára, hiszen az 
olyan beruházásoknak köszönhetően, mint az 
Audi, a Mercedes-Benz, az Opel, a Bridgestone, 
a Hankook, a Suzuki és a Takata, az autóipar 
jelenleg több mint 100 000 fő számára biztosít 
munkahelyet, 15 milliárd eurónyi terméket 
állít elő éves szinten, és a magyar export közel 
egynegyedét adja. A másik komoly befolyással 
rendelkező szektorban, az energiatermelő és 
-elosztó cégek között azonban az átlagosnál 
magasabb a vállalatuk helyzetének romlását 
regisztrálók aránya. Ez nem véletlen, hiszen ez 
a szegmens a különadókkal és egyéb kormány-
zati intézkedésekkel leginkább sújtott szektorok 
közé tartozik. 



3. Magyarországi Vezérigazgató Felmérés 11

A magyar vállalatvezetők a versenyképességet 
javító tényezők között csupa olyan elemet emlí-
tenek, amelyet önállóan, saját erőfeszítéseiknek 
köszönhetnek; ezek között elsősorban az új 
piaci lehetőségeket, a szervezeti átalakításokat, 
a marketingtevékenységüket, valamint  
a termékfejlesztést emelték ki. Jelentős szerepet 
tulajdonítottak az igazgatók a megfelelő mun-
kaerőnek, a költséghatékonyságnak, a beruhá-
zásoknak és a hatékonyság növelésének is.

3. ábra: Új piacok és vevők, szervezetoptimalizáció, marketingtevékenység – ezekkel tudták növelni versenyképességüket  
a hazai vállalatok
Kérdés: Kérjük, sorolja fel azt a három legfontosabb tényezőt, amely az elmúlt egy évben javította vállalata versenyképességét.

A vezetők megítélése szerint a hazai vállalatok 
versenyképességét elsősorban külső tényezők 
rontották. Ezek közül a gazdasági és szabá-
lyozási környezetet, a különadókat, a változó 
piacot és a makrogazdasági tényezőket emlí-
tették első helyen. Sokan kiemelték a magyar 
gazdaságpolitikát és annak külföldi megítélését 
is. Emellett a konkurencia erősödésével  
az árképzési lehetőségek szűkülését és a kedve-
zőtlen szervezeti struktúrát is többen sorolták  
a versenyképességet rontó tényezők közé.

Egyéb

Partnerek fizetési hajlandósága,
 üzleti etika, bedőlt projektek

Magas vagy növekvő költségek,
 nem hatékony költségmenedzsment

Megfelelő, jól képzett munkaerő hiánya, brain drain

Finanszírozás: forráshiány, hitelhiány

Nem optimális szervezeti struktúra, folyamatok,
 nem hatékony működés, üzemméret

Konkurencia erősödése, élesedő verseny, új piaci belépők, versenyhátrány

Piaci árak, árak emelése, kisebb mozgástér az árképzésben,
 világpiaci árak, értékesítési árak csökkenése

Makrogazdasági tényezők: gazdasági visszaesés, árfolyam, GDP, beruházások hiánya

Szabályozói környezet, gazdaságpolitika, jogalkotás:
 trafiktörvény, médiatörvény, vaklicit…

A magyar gazdaságpolitika külföldi megítélése, hazai politikai helyzet,
 a szabályozás és a gazdaságpolitika kiszámíthatatlansága, bürokrácia, korrupció

Szűkülő piacok, piacvesztés, vásárlóerő csökkenése, összetett, kiszámíthatatlan,
 változó piac, MALÉV megszűnése miatti kereslet csökkenés

Adók, különadók 25%

23%

20%

19%

18%

14%

13%

12%

6%

6%

5%

4%

18%

Finanszírozás: tulajdonos, hitel, állami támogatás, EU-támogatás

Hatékonyságnövelés, teljesítménynövelés

Beruházások: technológia, termelőberendezés stb.

Költségcsökkentés, költséghatékonyság

Megfelelő, jól képzett munkaerő, motiváció javítása,
képzések, szervezeti tudás, képességek, vezetés

Termék/szolgáltatás: minőség, fejlesztés, stratégia, innováció

Marketing: vevőközpontúság, ügyfélkapcsolat,
értékesítés, brand, imázs, árazás

Szervezeti, szerkezeti átalakítás, belső folyamatok, termelés optimalizálása,
méretgazdaságosság, vertikális integráció, változásmenedzsment

Bővülő piacok, új piacok megszerzése, új vevők, piaci környezet, kereslet 34%

28%

26%

21%

16%

16%

16%

13%

10%

Mi befolyásolta a magyar cégek versenyképességét?



Erősödő bizalom világszerte, óvatos optimizmus Magyarországon

Saját cégük rövid távú növekedési kilátásaival 
kapcsolatos bizakodásuk mértéke alapján a 
magyarországi vezérigazgatók világszinten az 
átlagmezőnybe tartoznak: 72 százalékuk 
inkább bizakodó a jövőt illetően. Ezen belül is a 
magyar vezérigazgatók 29 százaléka nyilatko-
zott úgy, hogy „nagyon bizakodó” a bevétel
növekedési kilátásokat illetően az elkövetkező 
egy évre nézve. Ez a szám a globális felmérés-
ben ma tíz százalékkal nagyobb, 39%,  
és 2009ben volt az eddigi legalacsonyabb, 
amikor mindössze 21 százalékot ért el. 

Iparága fő piaci bevételének jövőbeni kilátásait 
tekintve a magyar vezérigazgatók többsége 
derűlátó, különösen hároméves viszonylatban 
(70%). Az átlagosnál is optimistábbak  
az autóipari illetve a kiskereskedelmi cégek 
képviselői. Ezzel szemben a pénzügyi szolgálta-
tók, az energiatermelő és elosztó cégek vezetői 
között jóformán eltűnt a pozitív elmozdulást 
jósolók aránya.

Nyugat-Európa

Afrika

Latin-Amerika

Közép- és  
Kelet-Európa

Közel-Kelet

Ázsia- 
csendes-óceáni  
térség

Észak-Amerika

Világszerte

96%

91%

94%

86%

84%

97%

94%

92%

87% 81%

91%

81%

73%

95%

91%

85%

Magyarországon
85%

72%

4. ábra: Egyre jobban bíznak vállalatuk sikerességében a cégvezetők
Kérdés: Mennyire bizakodó cége bevételeinek növekedési kilátásait illetően az elkövetkező 1 évet, illetve 3 évet tekintve?

Inkább bizakodó a növekedési 
kilátásokat tekintve a következő  
1 évre vonatkozóan

Inkább bizakodó a növekedési kilátásokat 
tekintve a következő 3 évre vonatkozóan

Növekvő árbevételre számítanak a vezérigazgatók 
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Visszafogott strukturális változások 
 
Globális szinten tovább folytatódott az a trend, 
hogy a cégek regionális vagy globális szolgál-
tató központokba szervezik ki tevékenységeik 
egy részét. Bár a válság hatására a hazai cégek 
is kénytelenek voltak az alaptevékenységükre 
fókuszálni és a multinacionális cégek működé-
sének mintájára lapos szervezeti struktúra ki-
alakítására törekedni, még mindig erős fenntar-
tásokkal kezelik az outsourcing tevékenységet. 

A hazai cégek döntő többsége további kisebb
nagyobb strukturális átalakításba kezdett  
az előző év során. Az átalakítási tervek közül 
a költségcsökkentés és a folyamatosan változó 
igények miatt az IT-változtatások viszik  
a prímet. A vállalatvezetők közel háromne-
gyede valósított meg költségcsökkentő kezde-
ményezést, míg a cégek harmadánál történt 
jelentős ITváltoztatás a felmérést megelőző  
12 hónapban. 

Az MGYOSZ véleménye a strukturális 
átalakításokról

Az MGYOSZ is érzékeli tagvállalatain keresztül, és a kutatás is megerősítette: a cégek egy 
jelentős része – a kutatás szerint mintegy nyolctizede – kezdett a vállalatot érintő strukturális 
átalakításokba, melyek többnyire a költségcsökkentést célozták meg. Az átalakítások a költ-
ségcsökkentés mellett leginkább az IT-terület változtatásában, valamint az üzleti folyamatok 
ki és beszervezésében érhetők tetten. A cégvezetők 21 százaléka számolt be arról, hogy egy 
üzleti folyamat vagy funkció kiszervezése mellett döntött, és csupán 13 százalékuk szerve-
zett vissza korábban outsource-olt üzleti folyamatokat. 

Az MGYOSZ szerint – a kutatási adatok alapján a be- és kiszervezések közötti különbséget is 
alapul véve – van további tere Magyarországon is az SSC-k (Shared Services Center) és  
a BSO-k (Business Services Outsourcing) szerepnövekedésének. Ráadásul ezeknél a szolgál-
tató központoknál az állami támogatás már rövid időn belül megtérülhet, és az ilyen profilú 
cégek olyan fehérgalléros, képzett munkaerőt tudnak alkalmazni, melynek itthon tartása 
elemi érdeke Magyarországnak. 

Mindezen felül kiemelten kell kezelni a K+F+I projektek jelentőségét is, amelyre Magyaror-
szág a GDP igen alacsony százalékát fordítja jelenleg, és sajnálatos módon sok hazai vállal-
kozás különböző okok miatt nem tekinti mindezt különösen kiemelt területnek. Az MGYOSZ 
véleménye szerint fontos lenne, hogy érdemi előrelépés történjen ezen a területen is. 

A legnagyobb hazai munkaadói szervezet bízik abban, hogy az elmúlt időszakban beindult 
pozitív változások folytatódnak, és a Magyarországon tevékenykedő cégek egyre hatéko-
nyabb struktúrákban, egyre sikeresebben tudják majd tevékenységüket folytatni 2014ben is.

A magyar cégek a tranzakciós piacon kevésbé 
voltak aktívak. Országon belüli fúziót tizedük, 
határokon átívelő felvásárlást csupán hat 
százalékuk valósított meg. Új stratégiai szövet-
séget vagy vegyesvállalatot tizedük hozott létre, 
többségi részesedést értékesíteni vagy  
egy jelentős piacról kilépni hét százalékuk 
kényszerült. 

Magyarországon mind a kiszervezési, mind 
a beszervezési tevékenység súlya némileg 
csökkent az elmúlt két év során, és látszik, hogy 
a vezetők újragondolják ezen átalakítások ha-
tékonyságát. Míg korábban a vezetők harmada, 
2013 végén már csak ötödük számolt be arról, 
hogy egy-egy üzleti folyamat vagy funkció ki-
szervezése mellett döntött. A kiszervezés legin-
kább az IT és a humánerőforrásadminisztráció 
területeket érintette, ezeket követte az értéke-
sítési, vevőszolgálati és pénzügyi tevékenység. 



Erősödő bizalom világszerte, óvatos optimizmus Magyarországon

Az elmúlt egy év során legnagyobb arányban 
a telekommunikációs és IT-cégek szerveztek 
vissza korábban kiszervezett üzleti folyamatot 
vagy funkciót. A beszervezés elsősorban az 
IT-, a beszerzési, az értékesítési és a pénzügyi 
funkciókat érintette.

Idén körülbelül ugyanannyian terveznek struk-
turális átalakítást Magyarországon, mint 2013-
ban. A költségek csökkentése továbbra is  
a legaktuálisabb kérdések közé tartozik,de  
a kiadások lefaragását – vélhetően azért, mert  

a legtöbben már megtették, amit meg lehetett –, 
az elmúlt év során megvalósítóknál valamivel 
kevesebben tervezik. Ezzel szemben jelentő-
sebb ITátalakításra és új stratégiai szövetség 
létrehozására jóval többen készülnek. A kiszer-
vezési tervek valamivel visszafogottabbak, mint 
két éve, míg beszervezési tevékenységet éppen 
annyian folytatnának, mint korábban. Az üzleti 
folyamatok közül legtöbben az IT- és a pénzügyi 
feladatok kiszervezését tervezik, míg a beszer-
vezés esetében az IT-tevékenységet a marketing 
és márkamenedzsment követi.

5. ábra: A költségek csökkentése továbbra is a legaktuálisabb kérdések közé tartozik
Kérdés: A következő tevékenységek közül melyeket tervezi megkezdeni a következő 1 év során? 

Országon belüli fúzió
 vagy felvásárlás végrehajtása

Egy üzleti folyamat vagy funkció kiszervezése

Új stratégiai szövetség vagy
 vegyesvállalat létrehozása

Jelentős IT-változás végrehajtása

Egy költségcsökkentő
 kezdeményezés megvalósítása 59%

39%

23%

18%

16%
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Növekvő probléma  
a szakképzett munkaerő 
hiánya

Munkaerőfelvételi terveikkel kapcsolatban  
is optimistábbak a globális és a magyar vezér-
igazgatók. 

A globális felmérés válaszadóinak fele tervezi 
a munkaerő bővítését, szemben a tavalyi 45 
százalékkal. A legkedvezőbb foglalkoztatási ki-
látásokat mutató ágazatok közé tartoznak világ-
szinten a technológiai és a biztosítási szektor.

A vezetői optimizmus alapvető feltétele  
a pozitív elmozdulásnak, hiszen Európa egyik 
fő problémája ma a munkanélküliség, melynek 
aránya még mindig elfogadhatatlanul magas. 
Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal 
adatai szerint szintén kedvező folyamatok in-
dultak el a munkaerőpiacon, azonban a foglal-
koztatás növekedését nagymértékben segítette 
a közmunkaprogramok felfutása, valamint a 
külföldi munkavállalás. A versenyszférában 
a foglalkoztatási helyzet még nem kezdett el 
javulni. Ez idén változhat, hiszen a felmérés 
szerint az elmúlt évekhez képest jelentősen nőtt 
és relatív többségbe került azon vállalatveze-
tők aránya – különösen az autóiparban –, akik 
cégük hazai létszámával kapcsolatban növeke-
désre számítanak. Mindössze a vállalatvezetők 
tizede jósolt visszaesést, szemben a létszámát 
növelni tervező 46 százalékkal. A létszámbeli 
változást prognosztizálók többsége öt-tíz száza-
lékos változást tervez, ugyanakkor a válaszadók 
egytizede ennél is nagyobb bővítésre számít.

A munkaerőfelvétel nehézségét illetően a ma-
gyar cégvezetők többsége nem érzett változást 
az elmúlt évben. Továbbra is minden harmadik 
vezérigazgató ítéli nehezebbnek az alkalma-
zottak kiválasztását, különösen az autóipari 
vállalatok képviselői. Ez arra utal, hogy egyre 
nagyobb gondot jelent Magyarország egyes 
régióiban a szakképzett munkaerő hiánya. 

Míg két éve a magas vezetői potenciállal rendel-
kező középvezetők kiválasztása okozta itthon 
a legnagyobb problémát a munkaerőfelvétel 
területén, mára a szakképzett munkaerő felku-
tatása jelenti az elsődleges kihívást. A szerveze-
ti hierarchia két ellentétes végén elhelyezkedő 
fiatal munkavállalók és a senior menedzserek 
felvétele csak kevés cégnek okozott problémát. 

6. ábra: A vállalatvezetők többsége itthon és globálisan is létszám - 
bővítést tervez

Kérdés:  Milyen változásokra számít az Ön cégének hazai létszámával kapcsolatban  
a következő 1 évben?

Kérdés:  Általában véve mit mondana, ma könnyebb, nehezebb, vagy ugyanolyan nehéz 
megfelelő új alkalmazottat felvenni az Ön iparágában, mint egy évvel ezelőtt?

Kérdés:  Az alábbi csoportok közül jelenleg melyek jelentik a legnagyobb kihívást  
a munkaerő-felvétel területén? 
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38%

25%
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 központok vezetői

Senior
 vezetőségi csapat

Fiatalabb dolgozók
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 közép-menedzserek

Képzett munkaerő 41%

29%

18%

14%

4%

Több, mint
 10%-os növekedés

5–10%-os növekedés

Kevesebb, mint
 5%-os növekedés

Változatlan marad

Kevesebb, mint
5%-os csökkenés

5–10%-os csökkenés

Több, mint
 10%-os csökkenés

1%

7%

4%

41%

16%

20%

10%

Válaszadók aránya %-ban

Válaszadók aránya %-banVáltozás mértéke
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A megkérdezett hazai cégeknél egyformán 
gondot okoz a képzett munkaerő és a középme-
nedzserek megtartása. A két évvel ezelőttihez 
képest nagyobb súllyal jelentek meg ebben a 
kategóriában a fiatalabb dolgozók, az úgyneve-
zett Ygeneráció. A megkérdezett cégvezetők 59 
százaléka tart attól, hogy a tehetségek elhagy-
ják az országot, és 45 százalékuk választotta a 
kormányzat legfontosabb három feladata közé 
a képzett munkaerő létrehozását és támoga-
tását. A vezetők döntő többsége felismerte a 
változtatás szükségességét a tehetségmegtartás 
területén: a megkérdezett vállalatok csaknem 
felénél konkrét változtatási programok végre-
hajtását tervezik vagy már folyamatban van 
ilyen program végrehajtása. 



Veszélyek és kihívások –  
mitől tartanak a cégvezetők?
Növekvő terhek  
és túlszabályozottság

A vállalatok növekedési kilátásaira potenciá-
lisan kockázatot jelentő gazdasági és politikai 
tényezők közül mind a globális, mind a hazai 
cégvezetőket leginkább az adóterhek növekedé-
se, a túlszabályozottság és az államháztartási 
hiány aggasztja. 

A hazai cégvezetőket a növekvő adóterhek,  
a túlszabályozottság és az államháztartási 
hiányt kezelni célzó kormányzati intézkedések 
mellett komolyan aggasztja az árfolyamok in-
gadozása is. A helyi, iparágspecifikus adóne-
mektől és a bizonytalan gazdasági növekedéstől 
háromból két megkérdezett vezető tart. A hazai 
cégvezetőket legkevésbé az infláció mértéke 
aggasztja, amit a sorozatos alapkamat- és rezsi-
csökkentés hatására kialakult rekord alacsony 
inflációs szint indokol.

7. ábra: A kormányzati intézkedések itthon és világszerte is a „kockázati toplista” élén állnak
Kérdés:  Az alábbi lista az Ön szervezete növekedési kilátásaira potenciálisan kockázatot jelentő gazdasági és politikai tényezőket tartalmazza.  

Kérem, határozza meg, tart-e ezektől.* 

*Azon megkérdezettek aránya, akik tartanak az adott tényezőtől.

Magyarországon

Infláció

Nem megfelelő az alapvető infrastruktúra

Lassulás a gyorsan növekvő piacokon

A stabilitás hiánya a tőkepiacokon

A fejlett gazdaságokban továbbra
 is lassú vagy negatív a növekedés

A tehetségek elhagyják az országot

Bizonytalan vagy kiszámíthatatlan gazdasági növekedés

Helyi, iparág-specifikus adónem,
 amely hatással van az Ön cégére

Árfolyamok ingadozása

Kormányzati intézkedések az államháztartás hiánya
 és az adósságteher miatt

Túlszabályozottság

Növekvő adóterhek 75%

74%

74%

74%

66%

65%

59%

57%

48%

35%

23%

18%

Világszerte

70%

72%

71%

61%

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

71%

59%

65%

47%

Nincs adat

Sokatmondó, hogy az üzleti jellegű kockázati 
tényezőktől kevésbé tartanak a hazai vezetők, 
mint a politikai és gazdasági típusúaktól.  
Az üzleti veszélyforrások közül minden má-
sodik vezető említette az alapvető fontosságú 
szakembergárda hiányát valamint azt, hogy 
az általános bizalmatlanság megnehezíti az 
üzleti folyamatokat. Közel ugyanennyien vélik 
a korrupciót, és a változó, magas nyersanyag-
árakat üzleti kockázati faktoroknak. A vizsgált 
tényezők közül az ellátási láncokban előforduló 
problémákat, a növekedés finanszírozásának 
nehézségeit illetve a gyors technológiaváltást 
tekintik relatíve a legkevésbé veszélyesnek 
vállalataikra nézve.

A világ vezérigazgatói 
közel azonos mértékben 
tartanak a feltörekvő 
piacok lelassulásától 
és a fejlett piacok lassú 
növekedésétől. Szintén 
aggodalmat kelt  
a szak emberek hiánya, 
az árfolyamok ingado-
zása, valamint az insta-
bilitás a tőkepiacokon. 
Ugyanakkor az olyan 
aktuális témákat, mint 
a technológiai fejlődés 
okozta fenyegetéseket, 
beleértve az adatbizton-
ság hiányát, valamint 
a gyors technológiai 
váltást, a vezérigazga-
tóknak csupán kevesebb 
mint fele említette 
kockázatként.
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Sem a globális, sem a magyar vezérigazgatók 
nem bíznak a nemzetközi adórendszer reform-
jának sikerében az elkövetkezendő néhány 
évben.

A nemzetközi adózási környezet fő trendjei:  
a vállalatok globalizációja, az országok között 
az adóbevételek növeléséért folyó fokozódó 
verseny és az olyan vállalati immateriális javak 
növekvő aránya, mint a márkanév, szoftverek, 
know-how és a hozzájuk kapcsolódó adózási 
problémák. A PwC egy korábbi tanulmánya 
szerint ugyancsak trendszerű, hogy a társasá-
gi adók következetesen csökkentek az elmúlt 
években, és a vállalatok munkabérterhei, ame-
lyek ma adókötelezettségeik legnagyobb részét 
képezik, jóval kiszámíthatóbbá és stabilabbá 
váltak.

Globális szinten folytatódik az adórendszerek 
reformja annak érdekében, hogy a kormányok 
egyensúlyt teremtsenek adóbevételeik meg-
felelő mértékének fenntartása és gazdaságuk 
növekedésének elősegítése között. Az előző két 
évhez hasonlóan 2013-ban is a leggyakoribb 

8. ábra: A cégek első számú döntéshozói egyetértenek abban, hogy a nemzetközi adórendszer komoly reformra szorul
Kérdés: Kifejezetten az adópolitikát és az adóigazgatást tekintve milyen mértékben ért egyet a következő állításokkal?

Helyénvaló, hogy 
az adóhatóságok egymás között 

az egész világon szabadon 
megosszák a vállalatokkal 

kapcsolatos információikat.

A kormányzati adópolitika és 
az adórendszer versenyképessége 

kulcsfontosságú tényező 
a szervezetem számára annak 

eldöntésében, hogy hol működjön.

A jelenlegi nemzetközi adózási 
rendszer nem változott annak 

érdekében, hogy tükrözze 
a multinacionális vállalatok mai 

működését, és megreformálásra 
szorul.

Elegendő konszenzus jön majd 
létre a G8/G20 és 

az OECD tagjai között 
a nemzetközi adózási rendszer 

jelentős megreformálása 
érdekében a következő 

években.

11%39%

26%

43%

63% 64%

57%

58%

Világszerte

Magyarországon

adóztatással kapcsolatos reformnak az adózási 
kötelezettségek online teljesítéséhez szükséges 
rendszerekbevezetése vagy annak fejlesztése 
számított. A fizetési rendszerek korszerűsítése 
fokozza a transzparenciát és egyszerűsít, egy
úttal sok adóhatóság számára lehetővé teszi  
a feketegazdaság elleni fokozott küzdelmet.

A hazai vezérigazgatók többsége abban egyet-
ért, hogy a nemzetközi adórendszer továbbra is 
több területen fejlesztendő annak érdekében, 
hogy megfelelően alkalmazkodjon a multina-
cionális vállalatok mai működéséhez, és ezért 
reformra szorul. Bár támogatják, nem hiszik, 
hogy sikerül: a magyar vezérigazgatók mind-
össze 11 százaléka hisz abban, hogy a követke-
ző években eredményt hozhatnak a nemzetközi 
adózási rendszer megreformálása érdekében 
tett erőfeszítések. Az adóhatóságok határokon 
átnyúló tevékenységével és információmeg-
osztásával kapcsolatban a relatív többségnek 
nincs ellenérzése, jogosnak gondolják, hogy  
az adóhatóságok egymás között szabadon meg-
osszák a vállalatokkal kapcsolatos  
információikat.

Globális trendek az adófizetésben



Veszélyek és kihívások – mitől tartanak a cégvezetők?

Ahogyan az világszerte is tapasztalható,  
a magyar cégvezetők is úgy látják, van még 
mit javítani a hazai és nemzetközi adórendszer 
versenyképességén és hatékonyságán. 

A hazai vezérigazgatók negyede szerint vállala-
tuk versenyképességét jelentősen hátráltatták 
az elmúlt év során az adók és a különadók.  
A felmérés szerint háromból két megkérdezett 
vezető tart a helyi, iparágspecifikus adóne-
mektől, tehát még mindig kiszámíthatatlannak 
tartják a szabályozói környezetet. Nem megle-
pő, hogy az újabb és újabb különadókkal terhelt 
pénzügyi szolgáltató cégek vezetőit ez a kérdés 
az átlagosnál jobban aggasztja. 

A megkérdezett vállalatvezetők 61 százaléka 
nyilatkozta azt, hogy az elmúlt egy évben több 
adót fizetett, mint az azt megelőző évben. Ez az 
arány a tavalyi adatfelvételhez képest valame-
lyest csökkent. Az adózásra vonatkozó várako-
zások is hasonló tendenciát mutatnak. Valami-
vel kevesebben gondolják azt, hogy 2014-ben 
több adót fognak fizetni, mint az előző évben. 
Ez részben annak köszönhető, hogy a 2014es 
adócsomag a meglepetések helyett valóban 
inkább kiegészítéseket, finomításokat tartalma-
zott*, azonban az adóbevételek növekedése nem 
feltétlenül az adójogszabályok módosulásából 
fakad; a vállalatok növekedéséből ugyanúgy kö-
vetkezhet, és ez újabb jel az optimizmus egyik 
eredőjére. 

* http://www.pwc.com/hu/hu/hirujsagok/assets/adohirujsag/
tax_alert_515.3.pdf

Nagyobb hangsúly  
a meglévő szabályok 
tisztességes, átlátható 
és következetes végre
hajtására

Egyértelmű és hosszú 
távra szóló szabályok

A kormány biztosítsa, 
hogy a társadalom 
számára jelentkező 
előnyök meghaladják 
a szabályozás cégek 
részéről felmerülő 
költségeit

A szabályozói környezettel kapcsolatos elvárá-
sok terén a hazai vezérigazgatók fő prioritás-
ként határozták meg, hogy a kormány fektessen 
nagyobb hangsúlyt a meglévő szabályok tisztes-
séges, átlátható és következetes végrehajtására. 
Ezt követte az az igény, hogy a szabályok egyér-
telműek legyenek és hosszú távra szóljanak.  
A harmadik legfontosabb tényező a szabályo-
zási politikákkal kapcsolatban: a kormány 
biztosítsa, hogy a társadalom számára jelent-
kező előnyök meghaladják a szabályozás cégek 
részéről felmerülő költségeit.

A hazai 
vezérigazgatók 

prioritásai

1.
2.

3.

Aggodalom a kiszámíthatatlan adóterhek miatt
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 Milyen globális 
trendek alakíthatják  

az üzleti világot?



Három trend, amely 
átformálja az üzleti életet
Mind a globális, mind a hazai vezér-
igazgatók szerint a jövőben várhatóan 
három fő globális trend lesz jelentős 
hatással a vállalkozásukra: a gyors 
technológiai fejlődés, a demográfiai 
változások és a gazdasági erőviszonyok 
átrendeződése. 

Ezek a trendek természetesen nem 
most alakultak ki, de újdonságot jelent 
az a sebesség, amivel kibontakoznak, 
és a mód, ahogyan egymással ütközve 
egy teljesen új gazdasági és társadal-
mi környezetet hoznak létre. Mindez 
számtalan növekedési és innovációs 
lehetőséget hordoz, sikert az a cég ér 
el a piacon, amely képes a változásokat 
saját javára fordítani. 

A hazai vállalatvezetők közel kéthar-
mada érzi a technológia fejlődését 
vállalata szempontjából relevánsnak. 
A legmarkánsabb változásokat ezen a 
téren a digitális gazdaság, a közösségi 
médiumok, a mobileszközök és a big 
data technológiák hozták. A digitális 
forradalom a fogyasztók teljesen új 
generációját teremtette meg, akik az 
eddiginél könnyebben elérhető, rugal-
mas és személyre szabott termékekre 
és szolgáltatásokra tartanak igényt. 
Ők már könnyedén mozognak a valódi 
és a virtuális világ között és számos 
információt hajlandók elárulni ma-
gukról annak érdekében, hogy elérjék 
céljaikat. 

9. ábra: A legjelentősebb globális trendek 
Kérdés:  Kérjük, rangsorolja a három legfontosabb globális trendet az alábbi listáról, amelyek Ön 

szerint a leginkább hatással lesznek vállalkozására az elkövetkező tíz évben?

Magyarországon

Világszerte

81%
Technikai
fejlődés

A globális gazdasági 
erőviszonyok 
átalakulása

59%
Demográfiai
változások

60%

62%
Technikai
fejlődés

A globális gazdasági 
erőviszonyok 
átalakulása

51%
Demográfiai
változások

52%

A globális gazdasági erőviszonyok 
átalakulása, valamint a demográfiai 
változások minden második céget  
érintettek Magyarországon. A világ  
népessége gyorsan, de nem egyenlete-
sen nő, és mivel a munka generálja  
a vagyont, a demográfiai változások  
a jövő fogyasztói szokásaiban is mély-
reható változásokat hoznak. 

Ahogy a feltörekvő gazdaságokban 
növekedésnek indulnak a jövedelmek, 
úgy szélesedik a középosztály. Ezzel 
párhuzamosan azonban súlyosbodhat 
a munkanélküliség és az erőforrások 
hiánya is egyre nagyobb problémát 
jelenthet. Az üzleti élet nem függetle-
nítheti magát ezektől a változásoktól. 
Azok a cégek járnak majd jól mind 
bevételeik, mind az irántuk érzett biza-
lom szempontjából, amelyek képesek 
innovatív megoldásokat kidolgozni az 
új kihívások hatékony kezelésére.

A fő trendek mellett az urbanizáció és 
a környezeti tényezők változása, mint 
például az erőforráshiány és éghaj-
latváltozás, minden negyedik hazai 
cégvezető szerint érezteti hatását. 

A jövőre vonatkozóan szintén az 
említett három fő globális trendnek tu-
lajdonít a legtöbb hazai vezérigazgató 
fokozott jelentőséget. Iparági bontás-
ban a telekommunikációs és IT-cégek 
vezetői a technikai fejlődés, a pénzügyi 
szektorhoz tartozó vállalatok irányí-
tói pedig a demográfiai változások 
tekintetében számítanak az átlagosnál 
nagyobb hatásra. 
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A következő nagy dobás: forradalmi 
változások az üzleti életben itthon  
és külföldön
Ahogy a cégvezetők a válság enyhülésével lassan túlélőből normál üzem-
módra váltanak, talán végre megengedhetik maguknak, hogy a napi 
tűzoltás helyett a jövőre koncentráljanak, arra, hogy milyen forradalmi 
események várhatók iparágukban. Ezek többnyire már folyamatban van-
nak, végleges kibontakozásuk csak idő kérdése. 

A felmérés során megkérdezett vezérigazgatók között legtöbben a tech-
nológiai innovációtól várnak elsöprő változásokat. A felgyorsult digitális 
kommunikáció, a mobil-adatforgalom növekedése, az internetes vásárlás 
terjedése, és a cloud computing, azaz a felhő alapú hálózati megoldások, 
valamint a big data technológiák robbanásszerű elterjedése is óriási lehe-
tőségeket rejt magában. Az elkövetkező években a big data lehetőségeit 
sikeresen kihasználó vállalatok várhatóan felülmúlják majd versenytár-
saikat a piacon.

Technológiai
 fejlődés 

és termék-
innováció

Technológiai
 fejlődés 

és termék-
innováció

Fogyasztói 
viselkedés változása

Kormányzati, 
gazdaságpolitikai lépés

Környezetvédelem, 
„fenntartható fejlődés”, 
megújuló energia

19%

12%

10% Társadalmi változások6%

40% Ellátási lánc6%

Világszerte

Fogyasztói 
viselkedés változása

Kormányzati, 
gazdaságpolitikai lépés

Környezetvédelem, 
„fenntartható fejlődés”, 
megújuló energia

21%

18%

11%
Társadalmi változások6%

26%

Magyarországon

A Menedzserszövetség 
a globális trendek 
alakulásáról

A vállalatvezetők fontosságuknak megfe-
lelően értékelik egyrészt a globális folya-
matoknak a magyar vállalatokra gyakorolt 
erős hatását, tisztában vannak azzal, hogy 
az alkalmazkodóképesség a sikeres veze-
tés alapvető feltétele. Kitűnik az is, hogy 
számolnak a trendek hosszú távú jellegével, 
vagyis azzal, hogy olyan vezetési intézke-
déseket kell hozniuk, amelyeknek évtizedre 
szóló kihatásuk van.

A vezetők érzékelik az átmenetet az indusz
triális gazdaságból a poszt-indusztriális 
gazdaság felé, amely folyamatnak az egyik 
legjelentősebb megnyilvánulása a techno-
lógia gyors fejlődése. Magas az erőforráshi-
ányra való utalások aránya, amely kérdés 
megoldása hazánk verseny képessége 
fejlesztésének egyik legfontosabb ösztön-
zője lehet.

A tehetségek hatékony használata, az 
innováció és az ügyfélkör bővítése mind 
releváns válaszok a felmérésben említett 
kihívásokra. Felvethető mindazonáltal az 
az ellentmondás, miszerint a vezetőknek 
csak 2–7 százaléka érzi úgy, hogy nincs fel-
készülve a változtatásokra, miközben erre 
vonatkozó folyó programok csak a vállala-
tok mintegy egyharmadánál vannak.

Pozitív vezetői szemléletet tükröz a rövid 
távú helyett a hosszabb távú tervezés 
igénye, hiszen ennek megvalósulása esetén 
a globális, hosszú távú trendekhez köny-
nyebben alakítható a vállalati stratégia és 
működés.

A fenntartható fejlődés kereteinek biztosí-
tása, és az információ, mint fejlődéstámo-
gató eszközrendszer használata egyaránt 
kiemelt figyelmet kapott a válaszadók 
részéről, ami azt tükrözi, hogy a magyar 
vezetők tisztában vannak a sikerességet 
meghatározó legfontosabb tényezőkkel.

10. ábra: A siker kulcsa: technológiai fejlődés és termékinnováció
Kérdés:  Ön szerint mi lesz a következő nagy dolog, ami hatással lehet a vállalkozására? 

(Milyen forradalmi jelentőségű változás várható a társadalomban, az üzleti 
életben vagy az Ön iparágában az elkövetkező 10 évben?)



Felkészülés – mit hoz a jövő?
Ahogy arról már esett szó, az idén a felmérés adataiban 
megmutatkozó optimizmus egyik legfőbb alapja a múlt 
évben a piacokon tapasztalt pozitív elmozdulás. Hogy mely 
piacokról van szó, és merre tekintenek további növekedésért 
a vezetők, az a vállalati jövő egyik alapkérdése. A növeke-
dés lehetséges földrajzi vetületét tekintve a vezérigazgatók 
mind globálisan, mind Magyarországon egyre inkább  
a hagyományos célpiacaik felé fókuszálnak.

Míg tavalyig a globális adatokban a leginkább preferált pi-
acok a BRIC és már feltörekvő országok voltak, addig idén 
úgy tűnik, a világ vezérigazgatói fogyó lelkesedéssel néznek 
ezen országok felé, és ennek következtében a célpiacok kö-
rébe visszatérnek olyan klasszikus célpontok, mint Német-
ország és az Egyesült Királyság.

Magyarországon a német export kiemelkedő jelentősége 
a tavalyi értékét megőrizte – továbbra is 25% azon hazai 
vezetők aránya, akik látnak arra növekedési lehetőséget –, 
de majdnem minden olyan ország, amellyel Magyarország 
közvetlenül határos, megduplázta jelentőségét a honi válla-
latok növekedési kilátásaiban.

A jövőre való készülés másik fontos eleme a vállalat verseny-
képességének alakítása. A globális trendekre való felkészü-
lést a legtöbb hazai és globális vállalat egyaránt az ügyfél-
kör bővítésére és a tehetségmegtartásra vonatkozó stratégia 
kidolgozásával kezdi. E megtartóbővítő lépésekkel pár-
huzamosan magas az új utak felé nyitó lépések aránya is; 
technológiai fejlesztést és szervezeti átalakítást, valamint  
a meglévő adatok újfajta elemzését és kezelését  
a hazai vezetők több mint fele tervezi, csakúgy, mint a K+F 
kapacitás megváltoztatását, valamint a piacra jutás csator-
náinak átalakítását. Az autóipari vállalatok az átlagosnál 
nagyobb hangsúlyt helyeznek a termelési kapacitásokba 
való befektetésre, míg a pénzügyi szolgáltató cégek az 
átlagosnál magasabb arányban fókuszálnak az ügyfélkörre, 
a piacra jutás csatornáira, valamint a cégfelvásárlásra és 
fúziókra. 

Mind a globális, mind a hazai felmérés azt mutatja, hogy 
ezek az ambiciózus tervek még elég messze állnak  
a megvalósítástól. Folyamatban lévő programokról még  
a legfontosabbnak mutatkozó területeken is viszonylag 
kevesen számoltak be. Vajon mi tartja vissza a vezér-
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21% 
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7% 7% 

2013
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11. ábra: Visszatérés a hagyományos célpiacokhoz – hazánkkal közvetlenül határos országok jelentősége szignifikánsan nőtt 
Kérdés: Cége növekedési kilátásait illetően mely három országot tartaná a sajátján kívül a legfontosabbnak az elkövetkező egy évben? 



3. Magyarországi Vezérigazgató Felmérés 23

igazgatókat a cselekvéstől? Talán a bizonytalanság abban, 
hogy egy még újabb technológia megjelenése lenullázhatja 
eddigi erőfeszítéseiket. Mi hát a siker titka ebben a helyzet-
ben? A nemzetközi felmérés alapján a legeredményesebb 
vezetők kizárólag az igazi áttörést jelentő innovációkra 
fókuszálnak, világos szabályokat fektetnek le az innováció 
bevezetésére vonatkozóan és végül erősítik mind a vállala-
ton belüli, mind a partnerekkel történő együttműködést. 

A globális trendekre való felkészülést fontosnak tartó ve-
zetők között alig van, aki úgy érzi, vállalata nem áll készen 
a változásokra, bár sokan nem tudtak, vagy nem akartak 
véleményt alkotni ebben a kérdésben. Mind a globális, mind 
a hazai vezetők a pénzügyet és a felsővezetést tartják a vál-
tozásokra legfelkészültebb területeknek. A globális felmé-
résben ezt a kockázatkezelés és a marketing, a hazaiban az 
értékesítés és a HR követi. A hazai cégvezetők közel kéthar-
mada legfeljebb három évre tervez előre. A vállalatvezetők 
fele a hosszabb távú tervezést tartaná ideálisnak, a jelenlegi 
gyakorlattal csak egyharmaduk elégedett.

12. ábra: A hazai vezetők az ügyfélkör bővítése és megtartása terén, valamint a szervezeti struktúra kialakításában terveznek 
innovatív változtatást
Kérdés:  Annak érdekében, hogy cége javára fordítsa a globális trendeket, meg tudná mondani, hogy milyen mértékben hajt végre jelenleg változtatásokat 

az alábbi területeken?

Felismerte a változtatás 
szükségességét

Stratégiát alakít ki 
a változtatásra

Konkrét változtatási 
programok végrehajtását tervezi

A változtatási program 
folyamatban van vagy már elkészült

% %

Magyarországon Világszerte

4 9 16 35 10 19 27 35

4 9 11 37 7 21 25 35

6 7 14 27 8 16 17 33

12 11 21 28 12 22 27 32

14 9 23 7 14 21 30

12 9 9 23 13 22 24 27

4 12 9 21 10 21 19 24

6 7 16 26 12 21 26 28

6 7 8 13 13 24 20 21

5 14 4 9 13 12 17

4 11 18 41 9 20 28 34

10 23 23 254 11 13 23

Stratégiák az ügyfélkör 
bővítése és megtartása terén

Tehetségmegtartási stratégiák

Technológiai fejlesztések

Szervezeti struktúra/kialakítás

Adatok és elemzések használata és kezelése

Vállalatirányítás

K+F és innovációs kapacitás

A piacra jutás csatornái

Ellátási lánc

Befektetés a termelési kapacitásba

Összeolvadások és felvásárlások, 
vegyesvállalatok, illetve stratégiai szövetségek

A legfontosabb tevékenység 
helye vagy székhely

13. ábra: A vezérigazgatók a pénzügyet és a felsővezetést tartják a változásokra legfelkészültebb területeknek
Kérdés:  Az átalakulással járó globális trendek kihasználása érdekében tervezett változtatásokat tekintve szervezete az alábbi területeken milyen mértékben 

kész arra, hogy ezeket a változtatásokat végrehajtsa? 

Magyarországon

Világszerte

Pénzügy, 
kontrolling

42%

56%

Értékesítés

32%

37%

Vevőszolgálat

25%

34%

K+F

23%

28%

IT

21%

35%

Felsővezetők,
igazgatóság

50%

37%

HR

34%

35%

Beszerzés

33%

34%

Marketing/
márka-

menedzsment

37%

28%



Felelősségvállalás
Imázsnövelés vagy 
értékteremtés? 

A világban végbemenő gazdasági és társadalmi 
trendek, globális környezeti problémák egyér-
telműen visszatükröződnek a vállalatok fenn-
tarthatósághoz és felelősségvállaláshoz való 
hozzáállásában is. Az erősödő ügyfélfókusz,  
a munkavállalók megtartására tett erőfeszíté-
sek, a fogyasztó és az ügyfél bizalmának vissza-
szerzése, vagy épp az új generáció tehetségme-
nedzsmentje mind jelentősen meghatározzák 
a vállalatok felelősségvállalási tevékenységét 
(CR) és programjait.

A vállalati felelősségvállalás az utóbbi években 
sok tartalmi változást élt meg. Napjainkban is 
kérdés, hogy egyes vállalatok mit értenek alat-
ta, hogyan kezelik, és kiket tartanak felelőssé-
gük alanyainak.
 
Habár a megkérdezett vállalatok túlnyomó 
része rendelkezik valamilyen formában  
a fenntarthatósággal vagy társadalmi felelős-
ségvállalással összefüggő programmal, ez  
az elem még mindig nem meghatározó része  
a vállalatok hosszú távú üzleti stratégiájának 
és küldetésének. Strukturált CR-programok és 
középtávú víziók hazánkban leginkább azokra  
a vállalatokra jellemzők, amelyek vagy va-
lamely környezetterhelő iparág szereplői, 
úgymint autó és energiaipar, vagy olyan iparág 
tagjai, amelynek a CR specifikus sajátossága, 
mint például a telekommunikációs szektor. 
Ebbe a körbe lépett be a pénzügyi szolgáltatói 
terület néhány nagyobb vállalata az elmúlt pár 
évben, ami nem meglepő, hiszen a gazdasági 
válság és az ezzel összefüggő bizalomhiány 
kialakulása leginkább ebben a szektorban lévő 
vállalatoknak okozott kellemetlenséget. 

A CR-programok klasszikus érintetti köre 
kibővült és egymáshoz képest mért fontossági 
sorrendjük is változott. Ebben az évben a társa-
dalmi szervezetek, helyi közösségek, befektetők 
mellett a vezetők közel 80 százaléka nyilatkozta 
azt, hogy döntő mértékben az ügyfelekre fó-
kuszálnak, őket követik a kormány és a szabá-
lyozó hatóságok és az új generáció, valamint 
a vállalat belső életét leginkább meghatározó 
munkavállalói csoport.

14. ábra: A cégek többségénél jelen van a vállalati felelősségvállalás

Fontos számunkra, hogy mérjük és lehetőség szerint csökkentsük a környezet-
terhelésünket.

A gazdasági, társadalmi és környezeti hatásunk mérése és jelentése hozzájárul a hosszú 
távú sikerünkhöz.

81%
Van

19%
Nincs

70%
Egyetért

58%
Egyetért

81%
Van

19%
Nincs

70%
Egyetért

58%
Egyetért

81%
Van

19%
Nincs

70%
Egyetért

58%
Egyetért

Kérdés:  Van az Önök vállalatának Magyarországon bármilyen CR- és/vagy fenntarthatósági 
kezdeményezése, programja? 
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15. ábra: Középpontban az ügyfél
Kérdés:  Ön az elmúlt évhez képest jobban, változatlanul, vagy kevésbé 

fókuszál az alábbi érintetti csoportokra? 

Azon hazai vállalatok aránya, amelyek jobban fókuszálnak az alábbi 
csoportokra (%)

Helyi közösségek

Tőkeforrások (pl. hitelezők és befektetők)

Környezetvédelmi szervezetek képviselői

Társadalmi szervezetek

A média

Közösségimédia-felhasználók

Beszállítók

Következő generáció

Munkavállalók (beleértve
 a szakszervezeteket/üzemi tanácsokat is)

A kormány és a szabályzó hatóságok

Ügyfelek 72%

46%

43%

43%

38%

30%

28%

21%

20%

18%

17%

17. ábra: Már nem csak klasszikus adományozásról szól a CR
Kérdés:  Kérjük, mondja meg, hogy CR- és/vagy fenntarthatósági 

kezdeményezései milyen területre koncentrálnak? 

16. ábra: Még mindig a példamutatás és a vezetői 
elkötelezettség áll az első helyen a CR-kezdeményezésekben
Kérdés: Az Ön vállalatában mi a CR-kezdeményezések célja, motorja? 

57%

54%

44%

38%

37%

25%

21%

17%

17%

16%

9%

7%

3%

2%

2%

17%Egyéb

Hatóságok, büntetések kiküszöbölésére

Versenytársak is csinálják,
 iparág sajátossága

Költségmegtakarítások megteremtése

Kockázatkezelés: média, civil szervezetek
 és egyéb érintettek kevésbé támadnak

Anyavállalat nyomása

Innovációra ad lehetőséget

Vállalat teljesítményének javítása

Az Y-generáció elérésében segít,
 tehetségtoborzást könnyíti

Jó eszköz a vállalat érintettjeivel
 kapcsolatos menedzsmenthez

A vállalat hosszú távú stratégiájában
 fontos témakör a fenntartható fejlődés

Az érintettek, elsősorban a munkavállalók
 és fogyasztók/ügyfelek lojalitásának növelése

PR-eszköz

Hírnév, reputációnövelés

Vezetői elkötelezettség

Példamutatás 65%

58%

44%

43%

39%

39%

37%

34%

33%

32%

31%

27%

25%

17%

18%Egyéb

Kormányzati kapcsolatok javítása

Magyar egészségügy helyzetének támogatása

Vállalaton belüli esélyegyenlőség megteremtése

Társadalmi integrációt,
 esélyegyenlőséget segítő kezdeményezések

Oktatási intézmények támogatása

Szakmai kompetenciához tartozó segítés

Klímavédelem, globális felmelegedés,
 egyéb környezetvédelmi ügyek aktív támogatása

Kultúra támogatása

Magyar tömegsport támogatása
 (olimpia, vb, Eb, stb.)

Tehetséggondozás (ösztöndíjak,
 tehetségmenedzsment programok)

Önkéntességi programok
 és önkéntes munka

Alkalmazottak képzése

Dolgozók egészségi állapotának
 javítása, egészségmegőrzés

Klasszikus adományozás
 a rászorulóknak/hátrányos helyzeteknek

A honi vállalatok CR-programjainak tartalmát természetesen 
leginkább a fókuszba kerülő érintetti csoportok szabják meg, 
így egyre népszerűbbek a munkavállalókat érintő egész-
ségmegőrző programok, illetve a képzésük és fejlesztésükre 
irányuló akciók. Továbbra is jellemző a klasszikus adományo-
zásra irányuló kezdeményezések kialakítása, illetve az önkén-
tességi munkákban való részvétel.

A válság miatt a vezetők jobban megnézik, hogy CRtevé
kenység keretében mire költenek. Jelenleg, a költség-
optimailzálás jegyében egyszerre látszik érvényesülni két 
folyamat; egyrészt a vállalatok CR-tevékenységükben saját 
munkaerejük fejlesztését és újratermelését célozzák, másrészt 
a vállalaton kívülre fókuszáló tevékenységek közül egyre 
nagyobb hangsúlyt kap a szakmai önkéntesség, mint  
a klasszikus adományozás alternatívája. 

Mint mindig, most is a vállalatok felelősségvállalási tevékeny-
ségének ellentmondásos pontjaként merül fel a kérdés: mégis 
mi a mozgatórugója a CRnek? Az elsődleges motor szinte 
minden esetben a felelős vezetői ambíciókhoz, vezetői elköte-
leződéshez és a példamutatáshoz köthető, de a megkérdezet-
tek közel 50 százaléka említi a hírnév és a reputáció növelését 
is, illetve azt, hogy a CR kiváló eszköz lehet a munkavállalói és 
fogyasztói lojalitás erősítésére. 



A vezérigazgatók tisztában vannak azzal, hogy 
a három említett fő globális trend, a technológi-
ai fejlődés, a demográfiai változások és  
a gazdasági erőviszonyok átrendeződése átfor-
málják az egész világgazdaságot. Felismerve 
a változások szükségességét, a többségük erre 
valamilyen módon reagál is. Mégis viszonylag 
kevesen kezdtek már bele konkrét programokba 
a változások kezelésére. Vajon miért? Egyrészt 
a vezérigazgatók nyilvánvalóan belefáradtak 
az elmúlt nyolcvan év legsúlyosabb gazdasági 
válságának kezelésébe. Másrészt ezeknek  
a trendeknek pusztán a hordereje is önmagában 
fontos tényező lehet a vállalatvezetés lassabb 
reakciójának okai között. De ettől még igaz: 
azok, akik kiváró álláspontra helyezkednek,  
és nem tesznek semmit a felkészülés érdekében, 
elkerülhetetlenül parkolópályára kerülnek. 

Melyek azok a képességek, amelyekre a vezér-
igazgatóknak a legnagyobb szükségük van a 
jelenlegi helyzetben? Ahhoz, hogy a globális 
trendeket a saját javukra tudják fordítani, egy-
szerre van szükség kreativitásra és rendszerben 
gondolkozás képességére. A cégvezetőknek 
egyszerre kell képesnek lenniük a többgenerá-
ciós, multikulturális munkaerő irányítására, és 

közben egy minden eddiginél magasabb, szerte-
ágazóbb, és főleg gyakrabban változó igények-
kel rendelkező fogyasztói réteg kiszolgálására. 
Miközben továbbra is a növekedés az elsődleges 
cél, foglalkozniuk kell a társadalmi érdekekkel 
is és tiszteletben kell tartaniuk olyan hagyomá-
nyos értékeket, mint a minőség és az integritás. 

A ma vezérigazgatóinak képesnek kell lenniük 
egyszerre több időtávra – egy hétre, egy évre 
vagy öt évnél is későbbre – tervezni. Mindeköz-
ben fel kell tudni mérniük üzleti tevékenységük 
társadalmi, környezeti, fiskális és gazdasági 
dimenzióit. Tudniuk kell egyensúlyozni a 
stakeholderek teljes körének érdekei között, 
ahelyett hogy kizárólag a befektető, alkalma-
zott és ügyfél hármasára fókuszálnának. 

A jelenleg meghatározó globális trendek keze-
lése azért jelent különösen nagy kihívást a ma 
vállalatvezetői számára, mert vezetői képessé-
gek széles, sőt, néhol egymásnak is ellentmon-
dó skálájával kell rendelkezniük ahhoz, hogy 
miközben nyitnak a változások felé, ne veszít-
sék el a már meglévő értékeket. A vezérigazga-
tóknak vállalatuk vezetése mellett a jövő üzletét 
is építeniük kell. 
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Az új kulcs a hibrid 
vezető, aki képes a régi 
értékek megtartása és 
az új trendek kihívásai-
nak megválaszolása 
közti egyensúly 
megteremtésére, és így 
egy hosszú távon 
fenntartható vállalati 
működés létrehozására.

18. ábra 
A kihívás: a vállalatvezetőknek fel kell mérni 
az üzleti tevékenységük különböző 
dimenzióit és mindeközben tudniuk kell 
egyensúlyozni a stakeholderek érdekei 
között

Forrás: PwC



A PwC Magyarországi Vezérigazgató Felméré-
sét idén harmadik alkalommal készítettük el. 
Alapját a PwC Globális Vezérigazgató Felmérés 
adja, melynek keretében a globális vállalatok 
vezetői mellett – telefonos interjúk formájában 
– immár 17 éve magyar cégvezetőket is megkér-
deznek a jelen kihívásairól és a jövőbeni kilátá-
sokról. Kutatásunkat azzal a céllal készítettük 
el, hogy a globális felméréssel párhuzamosan 
a magyar felsővezetők véleményéről, piaccal 
kapcsolatos megítéléséről, várakozásairól és 
növekedési lehetőségeiről is átfogóbb képet 
adjunk.

A magyarországi felmérés készítése során a 
személyes adatfelvétel módszerét alkalmaztuk, 
melynek keretében a PwC szakemberei 2013 
októbere és decembere között 141 hazai vállalat 
felsővezetőjével készítettek interjút. Az interjúk 
folyamán a kvantitatív adatokat kérdőívek kitöl-
tésével vettük fel. A felmérés készítése során a 
PwC iparági csoportjai szerint meghatározott, 
a következő ágazatokban tevékenykedő cégeket 
kérdeztünk meg: autóipar, gyógyszer- és egész-
ségipar, energetika, kiskereskedelmi és fogyasz-
tóipar, pénzügyi szolgáltatók, technológia-, 
infokommunikáció- és szórakoztatóipar, illetve 
ipari termelés. A felmérés során külön elemzési 
szempontot képeztek a magántulajdonú, nem 
állami tulajdonban lévő, nem tőzsdén jegyzett 
vállalkozások, ahol a tulajdonosok vagy azok 
közvetlen bizalmi megbízottjai napi szinten 
részt vesznek a cég vezetésében. 

A vizsgált vállalatok székhelyének harmada 
(31%) magyar-, míg kétharmada (66%) nem-
zetközi központú. A vizsgált vállalatok kétötö-
dének (41%) tevékenysége kizárólag Magyar-
országra koncentrálódik, fele (50%) a magyar 
és külföldi piacokon egyaránt tevékenykedik, 
míg közel egytizedük (8%) kizárólag a külföldi 
piacokon működik. A vizsgált vállalatok között 
közel egyenlő arányban oszlottak meg a leg-
feljebb 9,99 milliárd Ft, a 10 és 49,99 milliárd 
Ft közötti, illetve 50 milliárd Ft feletti bevételt 
termelő cégek. 

A felmérés fő témakörei a következők voltak: 
általános helyzetértékelés, növekedésbe vetett 
bizalom (piaci- és cégen belüli változások, 
versenyképességet leginkább befolyásoló ténye-
zők); globális trendek, kockázatok, fenyegeté-
sek; kapcsolat a stakeholderekkel, társadalmi 
felelősségvállalás; adópolitika és szabályozói 
környezet, globális trendek az adópolitikában.

Az elemzés elkészítése során a PwC szakértői-
nek véleményét és javaslatait, valamint a PwC 
Globális Vezérigazgató Felméréséből készült 
tanulmányban levont következtetéseket is 
felhasználtuk. 

Megjegyzés: A grafikonokon található számada-
tok összege nem minden esetben teszi ki a 100 
százalékot, mivel a százalékos adatokat kerekí-
tettük, illetve az „Egyet is ért meg nem is” és  
a „Nem tudja” válaszokat nem vettük figyelem-
be a kalkuláció során.

A felmérés módszertanáról 

Ha kérdése lenne felmérésünkkel 
kapcsolatban, írjon nekünk:  
pwchungary.ceo@hu.pwc.com
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