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Ebben a kiadványban 240 magyarországi vezérigazgató 
véleményét mutatjuk be gazdasági kilátásokról, vállalatuk 
növekedési lehetőségeiről, valamint arról, hogy olyan globális 
válsághelyzetben, amilyen például a Covid-19,  miként újítják 
meg vállalatukat annak érdekében, hogy mérsékeljék a 
negatív hatásokat és biztosítsák a fenntartható működést. 

Immár tizedik alkalommal készítettük el a magyarországi 
vezérigazgatók körében végzett felmérésünket, amelyet 
2011-ben indítottunk a PwC-hálózat 24 éve működő globális 
kutatásának mintájára. Személyes megkérdezésen alapuló 
vizsgálatunk egyedülálló betekintést nyújt a magyarországi 
vezérigazgatók terveibe, egyúttal összehasonlíthatóvá teszi a 
magyar vállalatvezetők nézeteit a világ vezető döntéshozóinak 
elképzeléseivel is.
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A PwC Magyarország az elmúlt tíz év során minden 
évben beszélgetett a hazai vállalatok vezérigazgatóival. 
Amióta a kutatásunkat végezzük, még sosem 
tapasztaltunk a globális gazdaság és a magyar gazdaság 
növekedési ütemével kapcsolatban olyan mértékű 
optimizmust, mint amit 2021-re jósoltak a vezetők. A 
globális gazdaság növekedési ütemére, csakúgy, mint a 
magyar gazdaságéra nézve, a kérdezettek 65%-a felelte 
azt, hogy gyorsulni fog. Ez a tavalyi 9, illetve 16%-hoz 
képest hatalmas ugrás. Szintén rekord, hogy mindössze 
12% nyilatkozott úgy, hogy a gazdaság növekedési 
üteme világszinten is és hazai szinten is változatlan 
marad. Erre persze magyarázatul szolgál az is, hogy a 
Covid-19 miatti visszaesés után visszapattanást várnak 
a vezetők, mivel a járvány vége belátható közelségbe 
került.

Nem látható ekkora ugrás a saját bevételek 
alakulásával kapcsolatos véleményeken, ez azzal is 
magyarázható, hogy 2015 óta a következő 12 hónapra 
nézve a megkérdezettek több mint 80%-a mindvégig 
bizakodó volt. Az idei eredmények szinte egyeznek a 
tavalyi optimizmus mértékével, ugyanakkor a 3 éves 
perspektívát nézve a pozitív várakozások – 2017 
után újra – elérik a 90%-os gyakoriságot. A vállalatok 
helyzetét jól mutatja, hogy a vezetők egyharmada az 
elmúlt évben kénytelen volt csökkenteni a személyi 
állományt. Ugyanakkor 2021-re újra minden második 
vállalat létszámnövekedéssel kalkulál, és a következő 3 
évre ez az arány felkúszik egészen 62%-ra.

Az elmúlt években lassulásra számítottak a vezetők 
a gazdaság húzóerejét illetően. Amire számítottak, 
bekövetkezett tehát, egy járvány formájában. Az így 
előállt helyzet pedig új hangsúlyokat, új gondolkodást is 
hozott.

Optimizmus a láthatáron

A magyarországi vezérigazgatók szerint A világ vezérigazgatói szerint
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Mit gondol, a világgazdaság növekedési üteme gyorsul, változatlan marad vagy lassul majd a következő 12 hónapban?
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A magyarországi vezérigazgatók szerint

Gyorsul Változatlan marad Lassul

Mit gondol, a magyar gazdaság növekedési 
üteme gyorsul, változatlan marad vagy lassul 
majd a következő 12 hónapban?
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Saját cége 12 hónapon belül nő - bizakodó

Mennyire bizakodó vállalata bevételeinek növekedési 
kilátásait illetően a következő 12 hónapra?
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Magyar vezérigazgatók A világ vezérigazgatói
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Cégének személyi állománya Ön szerint csökken, 
változatlan marad vagy növekszik majd a következő 
12 hónapban?

A magyarországi vezérigazgatók szerint
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A tavalyi évben a vezetők többsége már számított 
a lassulásra, de az aggodalmak és a saját helyzet 
megítélése terén nem látszódott, hogy jobban tartottak 
a következő évtől, mint előtte. A mostani kutatási 
eredmények azt mutatják, hogy azzal, hogy a veszély 
egy világjárvány formájában valóra vált, elmélyítette 
azon aggodalmakat, amelyekkel a vezetők eddig 
is kénytelenek voltak kalkulálni, amikor vállalatuk 
növekedését tervezték. Tíz százalékponttal emelkedett 
átlagosan minden tényező esetében azok aránya, akik 
tartanak az adott kockázattól, és a dobogó legfelső 
fokára, mintegy 82%-os aránnyal, betört a pandémia és 
más egészségügyi járványhelyzet. Ez annak tükrében 
érdekes, hogy a kutatásban csaknem a vezetők kétötöde 
nyilatkozott úgy, hogy vállalata helyzetét nem érintette 
hátrányosan a pandémia.

A dobogó legfelső fokain a világjárványt a 
szakemberhiány és az árfolyamingadozás követi, 
nyomában a bizonytalan gazdasági növekedéssel és a 
kiberfenyegetettséggel. 

Talán nem meglepő, hogy a stratégiai kockázatkezelésbe 
legtöbben az első négy tényezőt, valamint a változó 
fogyasztói magatartást és a gyors technológiai változást 
építik be. 

A legnagyobb ugrás azonban a növekvő adóterheket 
(+29 százalékpont), a válsághelyzetekre való 
felkészültséget (+26 százalékpont), a munkaerő romló 
egészségügyi állapotát (+26 százalékpont) a félrevezető 
tájékoztatást  (+24 százalékpont) és az ellátási 
lánc lehetséges zavarait (+20 százalékpont) övező 
aggodalmak gyakoriságában következett be.

Mélyülő aggodalmak

A növekedési kilátásokra nézve potenciális kockázatot jelentő gazdasági, politikai, társadalmi és környezeti tényezők 
toplistája 
(azok aránya, akik az adott tényezőtől tartanak)

58%

Alapvető fontosságú szakemberek rendelkezésre állása

Pandémiák és más egészségügyi vészhelyzetek

Árfolyamingadozás

Bizonytalan gazdasági növekedés

Számítógépes fenyegetések

Túlszabályozottság

Populizmus

Munkaerő romló egészségi állapota

Válsághelyzetre való felkészültség
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Kereskedelmi konfliktusok
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Magyar vezérigazgatók A világ vezérigazgatói
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A növekedési kilátásokra nézve potenciális kockázatot jelentő gazdasági, politikai, társadalmi és környezeti tényezők 
toplistája 
(azok aránya, akik az adott tényezőtől tartanak)

Magyar vezérigazgatók

20212020

Félrevezető tájékoztatás

Zavarok az ellátási láncban

Kiszámíthatatlan energiaköltségek
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Társadalmi instabilitás

Bizalmatlanság az üzleti életben

Növekvő adóterhek
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Alapvető fontosságú szakemberek 
rendelkezésre állása
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Euróövezet jövője
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Válsághelyzetekre való 
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Alapvető fontosságú szakemberek 
rendelkezésre állása

Pandémiák és más egészségügyi 
vészhelyzetek
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Gyors technológiai változás

Politikai bizonytalanság

Bizalmatlanság az üzleti életben

Kereskedelmi konfliktusok

Geopolitikai bizonytalanság

Euróövezet jövője
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49%Alapvető fontosságú szakemberek rendelkezésre állása

Pandémiák és más egészségügyi vészhelyzetek

Árfolyamingadozás

Bizonytalan gazdasági növekedés

Számítógépes fenyegetések

Gyors technológiai változás

Változó fogyasztói magatartás

Zavarok az ellátási láncban

Kereskedelmi konfliktusok

Éghajlatváltozás és környezeti károk

Politikai bizonytalanság

Növekvő adókötelezettség
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Túlszabályozottság

Protekcionizmus
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Magyar vezérigazgatók A világ vezérigazgatói

Azok a tényezők, amelyeket a vállalatvezetők beépítenek a stratégiai kockázatkezelési tervükbe
(azok aránya, akik beépítik az adott tényezőt)
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A növekedési tervek területén nagy változást nem 
hozott a 2020-as év, csökkent, de még mindig a 
legjellemzőbb vállalás a működési hatékonyság javítása, 
második helyen az új szolgáltatás vagy termék piacra 
dobása, illetve az organikus növekedés terve szerepel. 
Tovább csökkent közben azok aránya, akik új stratégiai 
szövetséget, illetve más vállalkozókkal, vagy startupokkal 
való együttműködést terveznek. Szintén strukturálisan 
csökkent a külpiacok fontossága, ha növekedési 
tervekről van szó. 

Befektetés nélkül nincs növekedés – ebben a 
vállalatvezetők teljesen egyetértenek. 78%-uk abban is, 
hogy digitális transzformációra jóval többet költ majd, 
77% költséghatékonysági kezdeményezésekbe invesztál, 
így ez a két – vélhetően összefüggő – legjellemzőbb 
újratervezési lépés. Mértékében elmaradva, de így 
is tízből hat vállalatvezető tervez innovációs, vagy 
kutatás-fejlesztési befektetést, és a kiberbiztonságba is 
ennyien fektetnek többet a jövőben. Szintén több mint 
a vállalatok fele növeli a ráfordításait a vezetőfejlesztés 
terén, és alig marad el az 50%-tól azok aránya, akik 
az ESG, környezeti-társadalmi és vállalatirányítási 
kezdeményezésekre akarnak többet áldozni a jövőben.

Az újratervezés fókuszpontjai cselekvési tervek a legfőbb 
aggodalmakra, de a léptékek nincsenek összhangban. 
Miközben a pandémiát követő második legerősebb 
aggodalom a szakképzett munkaerő hiánya és a cégek 
sikerességéhez szükséges legfontosabb tényezők 
közül a két első a munkavállalókkal kapcsolatos, addig 
a vállalatvezetők mindössze 48%-a vallotta azt, hogy 
a munkavállalói jelentős hatással vannak a vállalat 
stratégiájára. 

A stratégiát leginkább befolyásoló érintetti csoportok 
fontossági sorrendje 2016 óta nem változott. A 
világjárvány viszont valamelyest felülírta azt, mekkora 
mértékben alakítják a stratégiát.

A járványhelyzet tehát erősebben hat most a vállalatokra, 
mint bármely érintetti csoport. Mégis, a digitalizációs 
tervek ellenére továbbra is  a sikeres működés alapja a 
képzett, iskolázott és rugalmas munkaerő.

Újratervezés: digitális gyorsulás
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A következő tevékenységek közül melyeket tervezi végrehajtani a következő 12 hónap során cége növekedésének, 
illetve nyereségességének biztosítása érdekében?
(az adott tevékenységet tervezők aránya, több válasz volt lehetséges)

Működési hatékonyság javítása

Új termék vagy szolgáltatás piacra dobása

Organikus növekedés

Új piacra való belépés

Együttműködés vállalkozókkal, illetve startup vállalkozásokkal

Új stratégiai szövetség vagy vegyesvállalat

Új fúzió vagy felvásárlás

Üzleti vállalkozás értékesítése vagy piacról való kilépés

11% 25%

59% 73%

7% 13%

78% 77%

28% 29%

18% 38%

15% 35%

56%59%

N=1779N=240

Magyar vezérigazgatók A világ vezérigazgatói

58%K+F és termékinnováció

Digitális transzformáció

Költséghatékonysági kezdeményezések

Organikus növekedési programok

Kiberbiztonság és adatvédelem

Fenntarthatósági, ESG kezdeményezések

Vezetői és tehetségfejlesztés

Reklám és brandépítés

Ellátási lánc átszervezése

Tőkeberuházások30% 43%

49%

38% 42%

56% 67%

60%

46% 62%

58%

77%

78%

76%

83%

58% 72%

40% 38%

N=1779N=240

Magyar vezérigazgatók A világ vezérigazgatói

Hogyan tervezi megváltoztatni hosszú távú befektetéseit az alábbi területeken a következő 3 évben?
(azok aránya, akik növelik a befektetéseiket az adott területen)
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A Covid-19 okozta válság hatására változtat-e a szervezeti 
céljain annak érdekében, hogy azok jobban tükrözzék vállalata 
társadalmi szerepét?

VáltoztatNem változtat

Magyar vezérigazgatók

A világ vezérigazgatói

51%45%

43%57%

A saját szavaival megfogalmazva mi a célja ma az Ön 
vállalatának?

„
„Erősebben visszatérni az új normalitásba”

„Digitalizált folyamatok integrálása a napi működésbe”

„Munkavállalók egészségének megőrzése, 
fenntartható operáció biztosítása hosszú távon”

„Digitális transzformáció támogatása”

„Organikus növekedés saját forrásból”

A stratégiára leginkább ható csoportok

49%

Kormányzat és szabályozó hatóságok

Ügyfelek

Iparági versenytársak

Munkavállalók

Ellátási lánc partnerei

Tőkét rendelkezésre bocsátó szereplők

Szélesebb nyilvánosság

Helyi közösségek

NGO-k

26%

23%

52%

76%

48%

1%

N=240

2021 2016

8%

1%
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Alapvető fontosságú szakemberek rendelkezésre állása

Pandémiák és más egészségügyi vészhelyzetek

Árfolyamingadozás 74%

77%

82%

Magyar vezérigazgatók

Megfelelő fizikai és digitális infrastruktúra

Képzett, iskolázott munkaerő

A munkaerő egészségi állapota és közérzete

Nagyobb jövedelmi egyenlőség

Hatékony adórendszer

Éghajlatváltozás és környezeti károk csökkentése

Befogadó és sokszínű munkahely

Magas foglalkoztatottság

A személyes adatok felhasználásával kapcsolatos garanciák

16%

4%

27%

9%

54%

54%

79%

31%

6%

N=240

Magyar vezérigazgatók

Az alábbi célkitűzések közül mely háromnak kellene prioritást élveznie a cégek számára a sikeres működéshez 
Magyarországon? 
(azok aránya, akik a három közé választották az adott célkitűzést)

A legfőbb aggodalmak
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A vállalatok működése nagy nyomás alatt áll, a 
kihívás a válsághelyzetekre való gyors reagálásban, a 
kiberbiztonságot is előtérbe helyező digitalizálódásban, 
a megfelelő szakemberek meglétében, stratégiai 
kezelésében és a bizonytalanságtűrésben rejlik. Így hat 
leginkább a környezet a vállalatra. De az, hogy a vállalat 
hogyan hat a környezetére, szintén stratégiai kérdés.

Az általunk felsorolt területek közül a vállalatvezetők 
legalább két területen jelölték, hogy többet kellene 
mérniük a jelenlegi hatásukat. A mérések esetében 
elsősorban az innováció kapott sok említést. Ezt követte 
a  munkáltatói gyakorlat; a munkahelyi körülmények, 
juttatások, felvételi eljárások sikerességének mérése, 
majd  a szervezeti célok és értékek teljesülése. 
Ezután következik említettségi sorrendben a vállalatuk 
környezeti hatása, valamint a nem pénzügyi mutatók, és 
a közösségekre gyakorolt szélesebb hatás.

Amiről a viszont vállalatvezetők többet tájékoztatnának, 
az elsősorban szervezetük céljai és értékei, 
másodsorban az innováció, és ezt követi a közösségekre 
gyakorolt szélesebb hatás, valamint a munkáltatói 
gyakorlat és a környezeti hatás.  

A mérni szándékolt területek említettsége magasabb 
azokénál, amelyekről tájékoztatni kívánnak a 
vállalatvezetők. A vállalati önismeret egyelőre 
fontosabbnak tűnik a vállalat elismertetésénél.

Vállalati (ön)ismeret: hiányzó adatok
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1. Innováció
2. Munkáltatói gyakorlat (pl. munkaerő-felvétel, 

fizetés és juttatások, munkahelyi körülmények)
3. Szervezeti célok és értékek
4. Környezeti hatás
5. Nem pénzügyi mutatók (pl. brand)
6. A közösségekre gyakorolt szélesebb hatás
7. Üzleti stratégia
8. Kiberbiztonság és adatvédelem
9. Legfontosabb kockázatok
10. A munkaerő diverzitása és befogadása

Magyar vezérigazgatók A világ vezérigazgatói
N=1779N=240
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Miközben a vállalatok egyharmada kénytelen volt 
2020-ban csökkenteni munkavállalói létszámát, 
a tervek szerint ez a csökkenés csak átmeneti. 
Ugyanakkor a megváltozott és megtanult új 
működésben a munkavállalóhoz kapcsolódó elvárások 
is változtak. A versenyképességet elsősorban a 

szervezeti kultúra fontosságában, az elkötelezettség 
és belső kommunikáció erejében, a munkavállalói 
alkalmazkodóképességen, és a munkavállalók jólétében 
látják ma a vezetők. A hatékonyság növelését elsősorban 
az automatizálás és a technológia alkalmazásával 
szándékoznak elérni.

Középpontban a munkaerő  

30%Munkavállalóink elkötelezettsége és a kommunikációnk

Munkahelyi kultúra és magatartás

Az automatizálás és a technológia által elért produktivitásra helyezett hangsúly

A jövőbeli vezetői utánpótlásra való összpontosítás

Fókusz a munkavállalóink képzettségén és alkalmazkodóképességén

A teljesítménymenedzsmenttel kapcsolatos megközelítésünk

Munkavállalóink egészségére és jólétére fókuszálunk

A munkavállalóinknak nyújtott fizetés, ösztönzők és juttatások

Működési helyszíneink

Az etikus és társadalmilag felelős munkáltatóként kivívott hírnevünk

A munkaerővel kapcsolatos adatok és analitika felhasználása

A sokszínűségre és befogadásra való összpontosítás

Globális mobilitási programjaink
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24%
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17%

8%
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Magyar vezérigazgatók A világ vezérigazgatói

Munkaerőstratégiájának mely apektusain változtat, hogy a legnagyobb hatással legyen vállalata versenyképességére? 
(azok aránya, akik a három közé választották)



10. PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés  |  14

Míg a kérdezett vezetők 38%-a arról számolt be, hogy 
vállalata teljesítményét nem érintette hátrányosan a 
világjárvány, közöttük is sokan vannak, akik hiányolnak 
valamit a Covid előtti életükből. A legtöbben, a 
megkérdezettek háromnegyede a munkavállalókkal és 
a vásárlókkal, vagy ügyfelekkel folytatott személyes 
kapcsolatépítést hiányolja, és szintén a többségnek 

hiányzik, hogy az irodában motiválhassa munkavállalóit. 
Egyharmaduknak hiányoznak az utazások, az irodai 
spontán találkozások, és egynegyedük jobban értené 
az ügyfeleit vagy munkavállalóit, ha személyesen látná 
reakcióikat. Önmagában az irodai munkavégzés azonban 
csak a válaszadók 8%-ának hiányzik.

A Covid-19 hatásai

Mi hiányzik Önnek a legjobban a Covid-19 okozta válság előtti személyes munkakörülményei közül?
(azok aránya, akik a három közé választották)

38%

A munkavállalók motivációjának és/vagy moráljának növelése irodai együttműködés révén

A munkavállalókkal és a vásárlókkal/ügyfelekkel folytatott személyes kapcsolatépítés

Utazás/ingázás különböző helyszínekre üzleti célból

Lehetőség a véletlenszerű találkozásokra az irodában

A munkavállalók vagy a vásárlók/ügyfelek aggodalmainak megértése viselkedésük vagy 
fizikai jelzéseiken keresztül

Utazás/ingázás közbeni idő kihasználása üzleti vagy személyes tevékenységre

Irodai munkavégzés

23%

12%

56%

75%

33%
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Magyar vezérigazgatók
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„Amint felmérésünkből látszik, az újratervezés jellemzően 
stratégiai szinten zajlik, a vezérigazgatók fele a szervezeti 
célokon is változtat  a Covid-19 okozta válság hatására. 
A vezetők döntően vállalatuk jövőállóvá tételét, 
fenntarthatóságát jelölik meg célként, és erősebben akarnak 
visszatérni az új normalitásba. 

Összességében a járvány minden emberi tényezőt 
bizonytalanná tett a vállalatoknál. Félünk tőle, hogy nem lesz 
megfelelő szakember az egyes feladatokra, ugyanakkor félünk 
a munkanélküliségtől is. A munkaerő stratégiai fontosságát 
az is jól szemlélteti, hogy a cég sikeres működését 
garantáló prioritások listáján a két legfontosabb tényező a 
munkavállalókhoz kapcsolódik.” 

Lőcsei Tamás

PwC Magyarország 
Vezérigazgató
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