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2023-ra az euró átlagárfolyamát hány forintra tették átlagosan?

F) 416
G) 421
H) 398

Mekkora GDP-növekedést várnak 2022-höz képest 2023-ra?

H) 0,5%
C) 1%
D) 1,5%

Mekkora inflációt várnak 2023-ra?

F) 10%
G) 15%
H) 25%

Melyik kontinensen pesszimistábbak a helyi növekedés kapcsán, 
mint a világgazdasági növekedést illetően?

G) Észak- és Dél-Amerika
A) Európa
B) Ázsia

A vállalatok hány százaléka tervezi vagy lépte már meg a 
létszámcsökkentést?

F) 10
G) 20
A) 30

A saját vállalat növekedésében hány százalék bízik?

A) 50%
H) 60%
C) 70%

Mi a vállalatvezetők által érzékelt top 3 kitettség?

G) Egészségügyi kockázatok - Energiaválság - Geopolitikai konfliktusok
A) Energiaválság - Infláció - Makrogazdasági volatilitás
H) Geopolitikai konfliktusok - Infláció - Makrogazdasági volatilitás

A megkérdezett hazai cégvezetők hány százaléka gondolja azt, hogy ha 
minden így megy tovább, a vállalata legfeljebb 10 évig lesz még életképes?

E) 23%
F) 33%
G) 43%

Mik a leggyakoribb befektetési tervek a következő 12 hónapra a megmaradás 
és a fennmaradás érdekében?

A) Metaverzum felfedezése, karbonsemlegesség elérése, ellátási láncok 
módosítása

B) Ellátási láncok módosítása, áttérés alternatív energiaforrásokra, technológia 
bevezetése

C) Technológia bevezetése, automatizálás, munkaerő továbbképzése



Amennyiben a vállalata a jelenlegi pályán halad tovább, Ön szerint mennyi ideig lesz 
gazdaságilag életképes?

N = 267 (HU)
N = 4410 (Global)

Magyarországon világszinten

Kevesebb mint 10 évig

Több mint 10 évig

43%

39%

55%

59%



Az alábbi megállapítások esetében kérjük, jelölje meg, hogy milyen gyakorisággal (az esetek 
hány százalékában) fordulnak elő az Ön vállalatánál:

A munkavállalók viselkedése összhangban áll a 
vállalatom által képviselt értékekkel és irányvonalakkal 13% 87%

25% 75%

ritkán, alkalmanként, néha gyakran és általában

A vállalatom vezetői ösztönzik az eltérő vélemények 
kinyilvánítását és a vitát

A vállalatom vezetői tolerálják a kisebb kudarcokat

Az általam felügyelt projektek végeredménye általában 
eléri vagy felülmúlja a projekt pénzügyi teljesítésére 
vonatkozó kezdeti előrejelzéseket

A vállalatom vezetői a részlegeik vagy divízióik 
szempontjából stratégiai döntéseket anélkül hozhatják 
meg, hogy velem egyeztetnének

33% 67%

38% 62%

80% 20%

N = 267 (HU)



Ön szerint milyen lesz az Ön vállalatának a kitettsége a következő főbb veszélyeknek?

a következő 12 hónapban a következő 5 évben

Energiaválság

N = 267 (HU)

Infláció Makrogazdasági 
volatilitás

Geopolitikai 
konfliktusok

Kiber-
kockázatok

Egészségügyi 
kockázatok

Klímaváltozás Társadalmi 
egyenlőtlenségek

69%

45%

61%

31%

54%

43%

53%

38%
33%

39%

24%
27%

14%

30%

8%
12%



Ön szerint az alábbiak milyen mértékben fogják befolyásolni (növelni vagy csökkenteni) a 
nyereségességet az ön iparágában a következő tíz évben?

Technológiai újítások (pl. mesterséges intelligencia, 
metaverzum, blokklánc)

Magyarországon világszinten

N = 267 (HU)
N = 4410 (Global)

62%

59%

52%

50%

40%

38%

31%

Munkaerőhiány/szakképzett munkaerő hiánya

A szabályozás változása

Változó ügyféligények/preferenciák

Az ellátási láncban fellépő zavarok

Új energiaforrásokra történő átállás

Közeli iparágakból új szereplők belépése abba 
az iparágba, amelyben a vállalatom működik



Az alábbi lehetőségek közül melyiket teszi vagy tervezi az Ön vállalata annak érdekében, 
hogy enyhítse a potenciális gazdasági kihívásokat és a volatilitást a következő 12 hónapban?

Működési költségek csökkentése

Termékek és szolgáltatások árának emelése

A vállalat termék-/szolgáltatási kínálatának bővítése

A folyamatban lévő projektek/kezdeményezések újraértékelése

Alternatív beszállítók felkutatása

Létszámstop bevezetése

Beruházások visszafogása

nem tervezzük a következő 12 hónapra tervezzük

N = 267 (HU)

ezt már tesszük/megtettük

Ügyletek elhalasztása

Létszámcsökkentés

Javadalmazások csökkentése

15%

17%

25%

27%

28%

55%

58%

68%

78%

97%

24%

24%

28%

18%

19%

12%

14%

13%

11%

61%

57%

43%

53%

49%

29%

25%

15%

9%

0%3%



Az alábbi beruházások közül melyeket tervezi az Ön vállalata a következő 12 hónapban?

8

A kiválasztott beruházási területek esetében jelezze a változó skálán, hogy a beruházás százalékban kifejezve mekkora hányadban szolgálja a jelenlegi üzletmenet 
fenntartását illetve az üzletmenet jövőképessé tételét

a jelenlegi üzletmenet fenntartásáért az üzletmenet jövőképessé tételéért

N = 267 (HU)

A munkaerő továbbképzése a kiemelt területeken 36%

31%

19%

35%

42%

Folyamatok és rendszerek automatizálása

Technológia bevezetése (felhő, mesterséges intelligencia 
és más fejlett technológiák)

Alternatív energiaforrások használata

A vállalat ellátási láncának módosítása (beleértve a tevékenység 
közeli országba történő kiszervezést és visszatelepítését is)

A vállalat üzleti modelljének szén-dioxid-mentessé tétele

A metaverzum felfedezése

A vállalat tevékenységének áthelyezése az éghajlati 
kockázatok miatt

64%

69%

81%

65%

58%

85%

100%

100%

15%

0,4%

6%

30%

30%

56%

66%

79%

82%



Az Ön munkaidejéből százalékban kifejezve átlagosan mennyi időt tölt el az alábbi 
tevékenységekkel? A jelenlegi tudásával mennyi időt szánna cégvezetőként az alábbi 
tevékenységekre, ha üres naptárral újrakezdhetné?

Az aktuális működési 
teljesítmény növelése

jelenlegi naptár ideális naptár

N = 267 (HU)

Az üzleti tevékenység és 
a kapcsolódó stratégia 

jövőbeli igényeknek 
megfelelő fejlesztése

A munkavállalókkal 
történő kapcsolattartás 
vagy a munkavállalók 

mentorálása/fejlesztése

A befektetőkkel, 
kormányzati 

tisztviselőkkel és egyéb 
külső vezetőkkel történő 

kapcsolattartás

Ügyfelekkel történő 
kapcsolattartás

27%

21% 21%

25%

21%
22%

11% 11%
12%

15%



Mit gondol, a világgazdaság növekedési üteme gyorsul, változatlan marad vagy lassul majd 
a következő 12 hónapban?

N = 267 (HU) N= 4410 (Global)

Magyarországon Világszinten

gyorsul változatlan marad lassul



Mit gondol, a magyar gazdaság növekedési üteme gyorsul, változatlan marad vagy lassul 
majd a következő 12 hónapban?

N = 267 (HU)

gyorsul változatlan marad lassul



Mit gondol, a világgazdaság/hazai gazdaság növekedési üteme hogyan fog változni 
a következő 12 hónapban?

N = 267 (HU)
N = 4410 (Global)

lassuló globális növekedés lassuló hazai növekedés

Optimistább a hazai növekedés kapcsán Optimistább a világszintű növekedés kapcsán

India Brazília Kína USA Japán Kanada Olaszo. Franciao. Németo. UK Magyaro.

78%
73%

45%

84%

65%

76%

63% 63%

82%

71%
76%

28% 27%

18%

73%

53%

71%
62%

70%

94%

84% 85%



Mennyire bizakodó vállalata bevételeinek növekedési kilátásait illetően a következő 12 
hónapra? (saját cége 12 hónapon belül nő - bizakodó)

N = 267 (HU, 2023)
N = 4410 (Global, 2023)

Magyarországon világszinten
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F) 33%
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Mik a leggyakoribb befektetési tervek a következő 12 hónapra a megmaradás 
és a fennmaradás érdekében?

A) Metaverzum felfedezése, karbonsemlegesség elérése, ellátási láncok 
módosítása
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