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Riaditelia sa už nespoliehajú na rast ťahaný trhom. Príležitosti vidia vo 

fúziách, akvizíciách a rôznorodých spoluprácach. 
 Vyplýva to zo 'Slovenského CEO prieskumu 2015' spoločnosti PwC a magazínu 

Forbes 
 

Poradenská spoločnosť PwC v spolupráci s magazínom Forbes zisťovali, ako vnímajú CEOs 

podnikateľské prostredie na Slovensku. 121 generálnych riaditeľov firiem pôsobiacich na Slovensku 

sa s nami v „Slovenskom CEO prieskume 2015“ podelilo o svoje názory a skúsenosti. 

 

Očakávania svetovej ekonomiky a rastu tržieb 

Zatiaľ čo vlani panoval medzi CEOs na Slovensku v pohľade na globálny vývoj optimizmus, v 

súčasnosti je situácia odlišná. Pomer tých, ktorí očakávajú v najbližších dvanástich mesiacoch 

zlepšenie globálnej ekonomiky a tých, ktorí čakajú zhoršenie, sa vyrovnal. Vlani pritom bolo optimistov 

päťkrát viac. 

 

Na druhej strane však slovenskí CEOs naďalej veria svojim firmám. Takmer 80 % opýtaných očakáva 

v nasledujúcich dvanástich mesiacoch nárast tržieb. 

 

Myslíte si, že sa situácia vo svetovej ekonomike počas 

nasledujúcich 12 mesiacoch… 

Očakávate rast tržieb Vašej spoločnosti v 

nasledujúcich 12 mesiacoch? 
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39% 

37% 

9% 

7% 
7% 

1% 
39%: Inovácie produktov a služieb / Product/service
innovation (2014: 38%)

37%: Zvýšenie podielu na existujúcich trhoch /
Increased share in existing markets (2014: 46%)

9%: Fúzie a akvizície / M&A  (2014: 4%)

7%: Nové spoločné podniky, strategické aliancie  /
New joint ventures, strategic alliances (2014: 2%)

7%: Nové geografické trhy / New geographic markets
(2014: 8%)

1%: Neviem / Don’t know (2014: 2%) 

 „Vo všeobecnosti platí, že ekonomické a podnikateľské prostredie nedáva CEOs žiadne veľké dôvody 
k oslavám. Napriek tomu vykazujú riadnu dávku statočnosti. Je možné, že je to spôsobené tým, že 
v dnešnom prostredí jednociferného rastu majú firmy sklon prikláňať sa skôr k vytváraniu príležitostí, 
než spoliehaniu sa na rast ťahaný trhom.“ komentuje Alica Pavúková, partner poradenskej spoločnosti 
PwC Slovensko. 
 

Fúzie, akvizície a strategické partnerstvá sú na vzostupe 

CEOs si uvedomujú hranice možností pre rast. Hoci zvýšenie podielu na trhu, kde už pôsobia, zostáva 
stále dôležitou prioritou, oproti minulému roku tento podiel klesol a na prvom mieste za 
najvýznamnejšiu príležitosť pre rast uviedli generálni riaditelia inovácie produktov a služieb. Na tretie 
miesto zaradili fúzie a akvizície, pričom percento opýtaných, ktorí túto možnosť uvádzajú, stúplo 
medziročne dvojnásobne. 
 
Čo považujete za najvýznamnejšiu príležitosť pre rast Vašej spoločnosti v nasledujúcich 12 mesiacoch? 

 

 

Čo plánujú firmy meniť na svojich biznis modeloch v roku 2015? Oproti minulému roku došlo k 
viacerým posunom. Výrazne klesla snaha o outsourcing (z 25% na 13%) a, naopak, stúpla túžba po 
fúziách a akvizíciách v domácej krajine (z 9% na 14%). Top prioritou zostávajú iniciatívy na zníženie 
nákladov a na druhom mieste je pre CEOs vstup do nového strategického partnerstva. 
 
Ktoré z uvedených reštrukturalizačných zmien plánujete iniciovať počas nasledujúcich 12 mesiacov? Môžete označiť 
aj viac možností. 
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Viac informácií o „Slovenskom CEO prieskume 2015“ PwC a magazínu Forbes nájdete na 

www.pwc.com/sk/ceo-prieskum. 

Informácie o globálnom CEO prieskume PwC sú dostupné na www.pwc.com/ceosurvey. 

 
Poznámky pre vydavateľa 
 

Slovenský CEO prieskum 2015 

Prieskum realizovala poradenská spoločnosť PwC v spolupráci so slovenskou edíciou magazínu 

Forbes. Oslovení CEOs odpovedali prostredníctvom on-line alebo tlačenej verzie dotazníka o období 

od 12. januára 2015 do 13. marca 2015. Prieskumu sa zúčastnilo 121 vrcholných predstaviteľov firiem 

pôsobiacich na Slovensku z rôznych odvetví. 

 

Charakteristika firiem zastúpených v prieskume:  

Typ: 61 % dcérska spoločnosť zahraničnej materskej spoločnosti, 39 % slovenská spoločnosť (v 

súkromnom vlastníctve, rodinný podnik a pod.).  

Dĺžka podnikania na Slovensku: 42 % päť až pätnásť rokov, 37 % pätnásť až dvadsaťpäť rokov, 18 % 

viac než dvadsaťpäť rokov, 2 % menej než päť rokov. 

Výška výnosov: 26 % 5 - 15 mil. EUR, 21 % 15 - 30 mil. EUR, 14 % 100 - 250 mil. EUR, 13 % 30 - 100 

mil. EUR, 16 % menej než 5 mil. EUR, 10 % viac než 250 mil. EUR. 

O magazíne Forbes 

Forbes Slovensko je mesačná slovenská edícia magazínu Forbes vydávaná spoločnosťou Business 

Consulting & Media, s.r.o. podľa licenčnej zmluvy s Forbes Media LLC. Forbes Media zahŕňa Forbes, 

najväčšiu značku medzi biznis médiami, Forbes.com ako aj 32 licencovaných edícií. Viac informácií 

nájdete na www.forbes.sk. 

O spoločnosti PwC 

Firmy PwC pomáhajú organizáciám i jednotlivcom vytvárať tú hodnotu, ktorú hľadajú. Sme sieťou 

firiem v 157 krajinách s vyše 195 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné 

audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke 

www.pwc.com/sk. 

 
Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá 
je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure. 

 

2015 PwC. Všetky práva vyhradené. 
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