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11. marca 2020 je Svetovna zdravstvena organizacija novi 
koronavirus razglasila za svetovno pandemijo, s čimer se je 
uradno začelo obdobje globokih pretresov. Leto dni kasneje je 
svet še vedno trdno v primežu pandemije, a so nam cepiva, ki 
jih je znanost razvila v rekordno kratkem času, prižgala luč na 
koncu tunela. Okrevanje svetovnega gospodarstva je na 
obzorju, a pot do tja dolga in negotova. Je pa zato gotovo, da 
se ne moremo preprosto vrniti v čase pred pandemijo, saj je 
ta razgalila temeljne pomanjkljivosti globalnega sistema in 
slabosti uveljavljenih poslovnih modelov ter nas postavila pred 
izzive za boljši jutri. V nas je prebudila tudi željo ter nas 
spodbudila k iskanju trajnih rešitev za težave, s katerimi se 
svet sooča že dalj časa, le da jih doslej morda nismo bili 
prisiljeni uvideti. 

Dvojna vloga pandemije, kot pospeševalca svetovne 
preobrazbe na eni ter rušilca uveljavljenih sistemov na drugi 
strani, je rdeča nit tokratne raziskave med direktorji in 
predsedniki uprav vodilnih svetovnih družb. Anketo jih je 
letos rešilo rekordno število - kar 5050 iz več kot 100 
držav, med njimi tudi 77 iz Slovenije. Tudi to je daleč 
največ doslej. 

Večina tistih, ki so sodelovali v raziskavi, je - malce 
presenetljivo - izjemno optimistična! Ponovno rast in razvoj 
gospodarstva bo, tako so prepričani, omogočila pospešena 
digitalizacija, ki obljublja večjo produktivnost ter prinaša 
številne druge koristi. A na drugi strani prinaša tudi številne 
nove grožnje. Čeprav so direktorji prepričani v rast prihodkov 
svojih podjetij in organizacij, so vseeno zaskrbljeni. Razlogov 
za to je več, od številnih neznank glede prihodnjega širjenja 
pandemije, negotovosti glede davčne in regulativne politike, 
kibernetskih groženj in dezinformacij, v nekoliko manjši meri 
pa tudi zaradi spremenjenih navad potrošnikov ter 
pomanjkanja ključnih veščin delovne sile. 

Številke pripovedujejo zgodbo, a za njimi se skriva mnogo 
več. Ugotovitve iz raziskave, ki je potekala januarja in 
februarja letos, smo dopolnili z intervjuji s posamezniki in 
podrobno analizo odgovorov in razmišljanj glede najbolj 
perečih vprašanj, s katerimi se vodstva soočajo, ko 
razmišljajo o svetu v prihodnje. Šele tako lahko spoznamo, v 
kako prelomnih časih živimo. V trenutkih, ko voditelji lahko 
stopijo korak nazaj in se vprašajo: kako lahko stvari naredimo 
bolje?   

Odgovor na to vprašanje je nujen in se bo dotaknil skoraj 
vseh plati poslovnih operativnih modelov, v ospredje bosta 
stopila zaupanje in transparentnost. Seznam izzivov je dolg in 
zahteven, dejstvo pa je, da so direktorji in predsedniki uprav 
sprememb, kot jih svet potrebuje, sposobni. A z drugačnim 
razmišljanjem ter odločitvami in ukrepi, ki bodo usklajeni z 
interesi in po meri celotne družbe. Zavedamo se, da je izziv 
zastrašujoč, a s sodelovanjem nikakor ne nemogoč. 

Analiza se letos osredotoča na štiri pomembna področja, in 
sicer: 

● rekordni optimizem glede gospodarske rasti;
● vpliv pandemije COVID-19 in druga zdravstvena 

vprašanja; 
● kibernetske grožnje in spremenjene veščine delovne 

sile;
● podnebne spremembe in okoljske grožnje kot 

poraženca v zadnjem letu aktualnih dogajanj v svetu.

 Vljudno vabljeni k branju!
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Ključne ugotovitve raziskave za Slovenijo

61 % jih pričakuje, da bo njihova družba ustvarila rast prihodkov v naslednjih 12 mesecih

64 % anketiranih slovenskih direktorjev meni, da se bo svetovna gospodarska rast v naslednjih 12 mesecih izboljšala

39 % jih je prepričanih, da se bo število zaposlenih v njihovi organizaciji v naslednjih 12 mesecih povečalo

med petimi najpomembnejšimi tujimi trgi ostajajo Nemčija, Hrvaška, Srbija, Avstrija in ZDA

45 % vprašanih direktorjev skrbijo pandemija in druga zdravstvena vprašanja, sledijo kibernetske grožnje, politična negotovost, populizem in negotovost glede davčne politike ter pretirane 
regulacije  

58 % vprašanih je v svoje dejavnosti obvladovanja strateških tveganj vključila pandemijo in druga zdravstvena vprašanja, 55 % negotovo gospodarsko rast, 48 % kibernetske grožnje, 42 % 
motnje v dobavni verigi, 40 % spremenjene navade potrošnikov, 35 % podnebne spremembe in okoljsko škodo

57 % vprašanih je kot posledico pandemije za obvladovanje tveganj v svoji organizaciji navedlo digitalizacijo sistema

92 % vprašanih namerava povečati investicije v digitalno transformacijo, 69 % v vodenje in razvoj kadrov

70 % vprašanih za prednostno nalogo navaja pridobitev kvalificirane, izobražene in prilagodljive delovne sile, 52 % učinkovit davčni sistem, 45 % boljšo fizično in digitalno infrastrukturo, 31 % 
zmanjšanje podnebnih sprememb

med načrtovanimi dejavnostmi za rast prihodka sta najpogostejši zagotavljanje delovne učinkovitosti (68 %) in organska rast (60 %), več kot polovica (57 %) jih namerava na trg lansirati nov    
produkt oz. storitev  
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Štiri področja, ki jih podrobneje obravnava letošnja raziskava

Rekordni optimizem 
glede gospodarske rasti
Na vprašanje o obetih za svetovno 
gospodarsko rast je rekordnih 76 % (v 
Sloveniji 64 %) vprašanih odgovorilo, da se 
bo ta v prihodnjih 12 mesecih izboljšala. To je 
skoraj 20 % več od prejšnje rekordne ravni 
optimizma iz leta 2018, ko je v izboljšanje 
gospodarske rasti verjelo 57 % vprašanih. 
Obrat je še toliko večji v primerjavi z zadnjo 
raziskavo, opravljeno jeseni 2019, ko smo bili 
priča rekordnemu pesimizmu med direktorji in 
ko jih je le 22 % pričakovalo izboljšano rast. 
Pomembno je poudariti, da je bil tak 
pesimizem prisoten še pred pojavom 
pandemije, saj je bila raziskava izvedena 
konec leta 2019. Zaradi COVID-19 se je 
svetovno gospodarstvo v letu 2020 skrčilo kar 
za 3,5 %. Po takšnem upadu se zdi ponovni 
obrat navzgor neizogiben in smo mu ponekod 
v svetu že priča. Vprašanje je le, ali je takšen 
rekordni optimizem upravičen, ali pa gre bolj 
za želje in upe v letu 2020 povsem 
dotolčenega gospodarstva.

 

COVID-19 in druga 
zdravstvena vprašanja 
Novi koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, 
epidemija, pandemija. Vse navedene besede 
sodijo med največkrat izrečene besede 
minulega leta. Kljub optimizmu se direktorji in 
predsedniki uprav močno zavedajo nevarnosti 
v zunanjem okolju, začenši z najbolj očitno -  
pandemijo in drugimi zdravstvenimi krizami, ki 
so številka 1 na letošnjem seznamu groženj 
gospodarstvu. 
45 % slovenskih direktorjev je izjavilo, da so 
zaradi te grožnje izredno zaskrbljeni, na 
globalni ravni je ta številka z 52 % še višja. 
58 % vprašanih slovenskih direktorjev je to 
grožnjo vključilo v dejavnosti obvladovanja 
strateških tveganj svojih organizacij. 
COVID-19 je spremenil tudi fokus 
gospodarstva in obvladovanje tveganj na 
prednostni lestvici potisnil močno navzgor, 
spremenil je tudi tako kratkoročne kot 
dolgoročne naložbe gospodarstva. Za 
ponazoritev: 92 % vprašanih namerava 
povečati investicije v digitalno transformacijo, 
69 % v vodenje in razvoj kadrov, visoko na 
lestvici pa ostajajo tudi inovacije. 

“Poraženec” v krizi - 
okolje 
V lanskoletni raziskavi smo poudarjali, da 
organizacije po vsem svetu začenjajo 
prepoznavati tveganja in tudi potencialne 
priložnosti, ki jih prinaša problematika 
podnebnih sprememb. Direktorji so v zadnjih 
letih vse bolj odkrivali in prepoznavali 
prednosti, ki jih prinaša “zelena” naravnanost 
podjetij in organizacij za njihov ugled ter 
predvsem priložnosti za nove izdelke in 
storitve. Pandemija je z začasno ustavitvijo 
gospodarstva lanske pomladi resda prinesla 
kratkoročni oddih za okolje, a daleč največja 
nevarnost pri okrevanju, ki ga po koronakrizi 
tako željno pričakujemo vsi je, da bi v imenu 
gospodarske rasti pozabili na podnebne cilje, 
zanemarili skrb za okolje, se odrekli 
omejevanju izpustov in se vrnili nazaj v »staro 
normalnost«. Grožnja, ki je, kar žal potrjujejo 
tudi letošnji rezultati, vsekakor zelo realna.

Pospešena digitalizacija, 
kibernetske grožnje, 
dezinformacije, nova 
znanja in veščine
Nove razmere, nov način poslovanja. 
COVID-19 je povzročil neslutene in bliskovite 
spremembe v načinu dela in v uvajanju 
digitalnih orodij, ki smo se jim še včeraj morda 
upirali. A pospešena digitalizacija ni prinesla 
le koristi. Kako varni smo v digitalnem 
spletnem svetu? Strokovnjaki s tega področja 
so si enotni: ni več vprašanje, ali boste postali 
žrtev kibernetskega napada, ampak kdaj 
boste postali. Pospešena digitalizacija je čez 
noč od zaposlenih zahtevala tudi nove 
veščine in znanja ter nova orodja. V luči tega 
spoznanja so odgovori anketiranih direktorjev 
povsem razumljivi. V Sloveniji kar 92 % 
vprašanih namerava povečati investicije v 
digitalno transformacijo, 69 % v vodenje in 
razvoj kadrov, 70 % vprašanih za prednostno 
nalogo navaja pridobitev kvalificirane, 
izobražene in prilagodljive delovne sile. Vse 
te številke so v primerjavi s preteklimi leti 
višje. 
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Rekordne stopnje 
optimizma

64%
Delež slovenskih direktorjev, ki verjamejo, da se 
bo gospodarska rast v letu 2021 izboljšala

Tako v Sloveniji kot v svetu rekordni optimizem glede rasti 
svetovnega gospodarstva

24. PwC-jeva globalna raziskava med direktorji

Global CEE Slovenija

Se bo poslabšala Ostala bo enaka Se bo izboljšala

Na vprašanje o obetih za svetovno gospodarsko rast je 
rekordnih 64 % vprašanih slovenskih direktorjev in 
predsednikov uprav (v svetu 76 %) odgovorilo, da se 
bo ta v prihodnjih 12 mesecih izboljšala. 

V: Ali verjamete, da se bo v naslednjih 12 mesecih svetovna gospodarska rast izboljšala, poslabšala ali 
ostala nespremenjena?
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Takšen optimizem je med drugim posledica napredka v 
razvoju cepiv in samega cepljenja, s tem povezanim 
pričakovanjem o normalizaciji razmer ter začetkov okrevanja 
gospodarstva, vsaj v nekaterih delih sveta. To še ne pomeni, 
da smo krizo premagali, je pa dokaz, da vodstva organizacij 
vidijo pot iz nje, tako za slovensko in celotno svetovno 
gospodarstvo kot za lastne organizacije in podjetja. V 
raziskavi je 36 % direktorjev odgovorilo, da so “zelo” 
prepričani v rast prihodkov njihovih organizacij in podjetij v 
naslednjem letu, zmerno prepričanih je 49 %. Tudi v Sloveniji 
je ta odstotek podoben. 

V PwC na podlagi letošnjih globalnih rezultatov 
ocenjujemo, da bi se svetovna rast lahko zvišala za 5,0 %. 
To je zelo podobna ocena, kot jo je nedavno napovedal 
Mednarodni denarni sklad, ki je ocenil, da bo svetovno 
gospodarstvo v letu 2021 zraslo za 5,5 %. Napoved je 
podobna tudi ločeni analizi PwC, ki kaže, da se bo v četrtem 
četrtletju leta 2021 ali v začetku leta 2022 svetovna 
gospodarska rast vrnila na raven pred pandemijo.

Lekcije epidemije: COVID-19 je vodstvene kadre prisilil k 
sprejemanju odločnih in predvsem hitrih odločitev. Eno od 
ključnih vprašanj ob vrnitvi v »normalnost« bo zato, katere 
pristope upravljanja iz kriznih časov naj podjetja obdržijo tudi 
po krizi.  

Hitro in kakovostno odločanje - značilnost pandemijskih 
odzivov številnih podjetij - bo na vrhu seznama željenih praks 
vodenja večine direktorjev tudi po krizi, hkrati s 
prepoznavanjem zares ključnih nalog in odločitev, z 
vključevanjem večjega števila zaposlenih v procese odločanja 
ter rednim pregledovanjem kritičnih odločitev ter predvsem 
predvidevanjem njihovih posledic.

Zaupanje direktorjev se je 
okrepilo

V: Kako prepričani ste glede rasti prihodkov vaše organizacije v prihodnjih 12 mesecih? (Prikazani so 
samo odgovori “zelo prepričan” na svetovni ravni med letoma 2007 in 2021)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pričakovanja za prihodnje 3 leta Pričakovanja za prihodnje leto
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Rast prihodkov bo v največji meri pospešilo zagotavljanje delovne učinkovitosti, organska rast 
in lansiranje novih produktov oz. storitev
V: Kakšna so pričakovanja glede rasti prihodkov vaše organizacije 
v naslednjih 12 mesecih? 

V: Katere dejavnosti načrtujete v naslednjih 12 mesecih z namenom 
ustvarjanja prihodka?

Med načrtovanimi dejavnostmi za ustvarjanje prihodka so najpogostejši organska rast, zagotavljanje 
delovne učinkovitosti in lansiranje novih produktov oz. storitev. V turbulentnih časih so podjetja 
pričakovano osredotočena na lastno delovanje in organsko rast in se ne odločajo za nova strateška 
partnerstva, vstope na nove trge ali prevzeme oz. združitve.

Direktorji so v luči normalizacije stanja javnega zdravja in gospodarske aktivnosti 
optimistični glede poslovanja svojih podjetij. Skoraj dve tretjini - 61 % jih pričakuje rast 
prihodkov, optimistični so tudi glede donosnosti. Optimizem potrjuje tudi prepričanost v 
realizacijo napovedi (pričakovanj).

Global CEE SlovenijaZmanjšala se bo Ostala bo enaka Povečala se bo

Rasti prihodkov v Sloveniji Delovna 
učinkovitost

Organska 
rast

Lansiranje 
novega 

izdelka/storitve

Nova 
strateška 

zavezništva

Vstop na 
novi trg
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Za splošno rast slovenskih podjetij in organizacij kot najpomembnejše države ostajajo 
tradicionalne trgovinske partnerice Slovenije

V: Katere tri države, brez države, v kateri delujete, so po vašem mnenju najpomembnejše za splošno rast vaše organizacije v naslednjih 12 mesecih? 

Največje povečanje je moč opaziti pri Nemčiji, ki je tudi najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije, pri Avstriji in ZDA, pomembnost sodelovanja s tujimi trgi pa je med direktorji še na višji stopnji kot v 
preteklih letih. To je razumljivo, saj je prav izvoz tisti, ki Slovenijo v teh kriznih časih ohranja konkurenčno - izvoz blaga v države EU in proizvodnja predelovalnih dejavnosti sta v zadnjem četrtletju leta 2020 
okrevala na predkrizne ravni, kazalniki zaupanja nakazujejo na nadaljevanje ugodnih gibanj tudi v prvem četrtletju letošnjega leta. Nujno je, da prizadetim panogam še naprej pomagamo, obenem pa je zdaj čas 
tudi za iskanje pravih priložnosti ter ureditev regulative na področju trga dela, ki nas omejuje in nam preprečuje, da bi bili še bolj uspešni.

2021 2020

Nemčija Hrvaška Srbija Avstrija ZDA Noben 
drug trg

BIH Italija Kitajska Poljska Rusija

Opomba: za Bosno in Hercegovino za leto 2020 ni bilo podatkov
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Slovenski direktorji so manj zaskrbljeni kot njihovi tuji kolegi  

V: Zaradi katerih ekonomskih, političnih, socialnih, okoljskih in poslovnih groženj, če sploh katerih, 
ste najbolj zaskrbljeni za rast vaše organizacije?   

Global CEE      Slovenija

Pandemije in 
drugih 

zdravstvenih 
vprašanj

Kibernetskih 
groženj

Politične 
negotovosti

Populizma Negotove 
davčne 
politike

Klimatskih 
sprememb in 

okoljske škode

Večina direktorjev in predsednikov uprav je med 
ponujenimi grožnjami pričakovano na prvo mesto postavila 
pandemijo in druga zdravstvena vprašanja. Sledijo 
kibernetske grožnje, ki so v svetu množičnih podatkov, 
socialnih omrežij in digitalizacije resna grožnja vsaki 
organizaciji. Je pa raven zaskrbljenosti glede slednjega 
bistveno višja na globalni ravni. Glede na razlike v 
tehnološki razvitosti med zahodom in vzhodom je to 
pričakovano in razumljivo, a nas nikakor ne sme uspavati. 
Kibernetskim grožnjam sledita politična negotovost in 
populizem. Slednji je v zadnjih letih v vzponu v večjem delu 
sveta, kar v politično ozračje vnaša negotovost, ki je lahko 
za podjetja zelo neugodna. 

Slovenski direktorji in predsedniki uprav so v primerjavi z 
njihovimi globalnimi in regionalnimi kolegi na splošno 
nekoliko manj zaskrbljeni. Večina omenjenih groženj je v 
Sloveniji namreč relativno novih, njihov vpliv na poslovno 
okolje pa še ne povsem jasen in očiten. Razlika je še 
dodatno podkrepljena z visoko integriranostjo Slovenije v 
evropske trge.
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Direktorji v prihodnjih 12 mesecih pričakujejo počasno, a stabilno rast števila zaposlenih

V: Kako se je število zaposlenih v vaši organizaciji spremenilo v 
zadnjih 12 mesecih?

V: Ali pričakujete, da se bo število zaposlenih v vaši organizaciji povečalo, 
zmanjšalo ali ostalo nespremenjeno v naslednjih 12 mesecih?

Tako kot so se pričakovanja v luči normalizacije situacije z virusom izboljšala pri napovedih gospodarske rasti, so se izboljšale tudi napovedi glede zaposlovanja. Medtem ko se je v večini organizacij število 
zaposlenih v preteklih 12 mesecih zmanjšalo oz. ostalo enako, je za prihodnjih 12 mesecev večina direktorjev bolj optimistična in pričakuje rast števila zaposlenih. Vzrok za to so pozitivni gospodarski obeti - 
ponovno "odpiranje" doslej "zaprtih" gospodarskih dejavnosti, skokovito povečanje agregatnega povpraševanja in vsesplošno okrevanje gospodarske aktivnosti.

Global CEE      Slovenija

Število zaposlenih 
se je zmanjšalo

Število zaposlenih 
je ostalo enako

Število zaposlenih 
se je povečalo

Število zaposlenih 
se bo zmanjšalo

Število zaposlenih 
bo ostalo enako

Število zaposlenih se 
bo povečalo

Global CEE      Slovenija
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Kljub optimizmu - tesnoba
Kljub zaupanju in optimizmu se direktorji globoko zavedajo groženj v zunanjem okolju, 
začenši z najbolj očitno, to so pandemije in druge zdravstvene krize. Na globalni ravni jih 
je kar 52 % to grožnjo označilo za največjo grožnjo njihovi rasti in so zaradi nje “izredno” 
zaskrbljeni. V Sloveniji je ta odstotek malenkost nižji, a tudi v slovenskem gospodarstvu je 
pandemija grožnja številka 1.  

V času naše raziskave so po svetu odkrivali nove različice COVID-19, države oz. vlade so si 
prizadevale za dobavo čim več odmerkov cepiva, pojavljali so se dvomi o varnosti cepiv določenih 
proizvajalcev in vsaj začasne odločitve o ustavitvi cepljenja, pa tudi napovedi o vedno novih sevih in 
novih virusih. Trajna moč pandemije je pri gospodarstvenikih sprožila vrsto specifičnih zagat. Osrednje 
vprašanje že dolgo ni več, kdaj se bo pandemija končala, pač pa, kako z njo živeti in predvsem 
preživeti? 

Na splošno se je obseg zaskrbljenosti zaradi večine groženj v primerjavi z lani kljub večjemu optimizmu 
in zaupanju povečal. Krmarjenje med pastmi in čermi negotovosti je trajni vodstveni izziv, ki je v kriznih 
časih še posebej izrazit. Čeprav so direktorji optimistični, so nam mnogi poleg že omenjenih strahov in 
groženj, ki jih predstavljamo v raziskavi, zaupali tudi skrbi zaradi pričakovanj po (pre)hitrem okrevanju, 
ki bi lahko vodilo v pregrevanje gospodarstva in inflacijo. Ta tanka črta med tesnobo in optimizmom se 
je v zadnjih tednih samo še povečala, spremenljivost trga je še naprej v porastu.45%

Odstotek slovenskih gospodarstvenikov, ki so zaradi pandemije in drugih 
zdravstvenih kriz zelo zaskrbljeni

12



24. PwC-jeva globalna raziskava med direktorji

Gospodarstveniki so najbolj 
zaskrbljeni zaradi 
kibernetskih groženj, 
dezinformacij in negotove 
davčne politike

V: Zaradi katerih ekonomskih, političnih, 
socialnih, okoljskih in poslovnih groženj, če 
sploh katerih, ste najbolj zaskrbljeni za rast 
vaše organizacije?   

Razkorak med odgovori slovenskih in direktorjev na globalni 
ravni je največji na naslednjih področjih: (v %): 

- kibernetske grožnje (47/ 27)
- pretirana regulacija (42/ 25) 
- klimatske spremembe 

in okoljska škoda (30/ 18) 
- pripravljenost na odziv na krizo (23/ 9)
- razpoložljivost ključnih veščin (28/9)
- hitrost tehnoloških sprememb (27/8)
- slabšanje zdravja in dobrega počutja

delovne sile (22/3) 
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Pandemija je najhuje prizadela turizem, gostinstvo in logistiko, najbolje so jo odnesle tehnološke 
dejavnosti in farmacevtska industrija 

Primerov je več, na primer od izjemnega porasta prodaje električnih kitar do koles, naprav za domačo 
vadbo ali gospodinjskih pripomočkov. Šele podrobnejši pregled učinkov pandemije na različna podjetja 
in organizacije v različnih panogah nam torej ponudi pravo sliko.

Odziv podjetij v krizi je bil pričakovano in razumljivo različen, podjetja in organizacije so se prilagajale  
in sprejemale različne ukrepe za kar se da nemoteno delovanje tudi med pandemijo. V dejavnostih, kjer 
je bilo to mogoče, so delo nadaljevali na daljavo in dlje kot je pandemija trajala, več dejavnosti se je 
izkazalo za takšne, izjema ostaja proizvodnja. Izkazalo se je, da je takšen za mnoge bolj fleksibilen 
način dela v številnih dejavnostih celo bolj učinkovit in stroškovno bolj optimalen. Zato ga nameravajo 
številna podjetja ohraniti tudi po pandemiji. A eden od pravih izzivov za prihodnost bo gotovo doseganje 
pravega ravnovesja med načini dela in doseganjem maksimalne možne rasti.

COVID-19 je različno vplival na različne gospodarske panoge, saj so zaprtje držav, 
karantene, blokade in druge omejitve spremenile način našega dela, življenja, potovanja 
in nakupovanja. Ta različen vpliv se kaže v različnih stopnjah zaupanja. Gostinstvo in 
prosti čas ter prevoz in logistika sta med panogami z najnižjo stopnjo zaupanja, saj gre 
za v pandemiji najbolj prizadete dejavnosti.

Nasprotno pa so direktorji v podjetjih, ki se ukvarjajo s tehnološkimi dejavnostmi bolj 
samozavestni kot njihovi kolegi v vseh drugih panogah, kar je naraven in logičen stranski 
produkt digitalnega pospeševanja pandemije. Tudi direktorji podjetij v panogah, ki so bila 
med pandemijo priča ugodnim spremembam v vzorcih porabe, imajo pozitivne obete in 
zato več zaupanja v rast.
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Pandemija je na področju obvladovanja tveganj spodbudila težnje po digitalizaciji procesov in 
ponovnih ocenjevanjih odpornosti organizacij 
V: V kolikšni meri se zaradi krize COVID-19 bolj osredotočate na naslednja področja, ki zadevajo pristop vaše organizacije k obvladovanju tveganj (Graf 
vključuje odgovora “ZELO” in “ZMERNO”)?

COVID-19 je kategorijo obvladovanja tveganj povzdignil po prednostni lestvici močno navzgor. Odstotek organizacij, ki so zaradi virusa znatno povečale svojo osredotočenost na procese obvladovanja 
tveganj, je zelo visok. Prednjačita digitalizacija sistema obvladovanja tveganj in ponovno ocenjevanje odpornosti, ki pa se je za nekatera podjetja izkazala kot problematična. Osredotočenost na omenjeni 
področji je pri nas zelo izrazita, saj se organizacije v primerjavi z globalnimi in regijskimi v manjši meri osredotočajo na vsa ostala področja. 

Global CEE      Slovenija

Digitalizacija sistema 
obvladovanja tveganja vaše 

organizacije

Ponovna ocena odpornosti vaše 
organizacije na tveganje

Priprava na sistemsko tveganje in 
dogodke z majhno verjetnostjo in 

velikim vplivom

Sodelovanje s partnerji v dobavni 
verigi za skupno upravljanje 

tveganj

Prevzemanje vidikov 
zmanjševanja tveganja, ki jih 

tradicionalno upravljajo vlade in 
večstranske organizacije

15



24. PwC-jeva globalna raziskava med direktorji

Pandemija botruje k povečanju dolgoročnih naložb na področjih digitalne transformacije, 
obvladovanja stroškov, razvoja kadrov in inovacij

Virus je vplival tudi na strategijo dolgoročnega vlaganja. Prednostni področji povečave investicij sta digitalna transformacija in stroškovna učinkovitost; “koronakriza” je namreč negativno vplivala na poslovanje 
večine podjetij. Mnoga bodo za vrnitev v predkrizno stanje morala zmanjšati stroške in na dolgi rok zasledovati strategije stroškovne učinkovitosti. Sledijo še razvoj človeškega kapitala in inovacije. Manj 
zanimive se direktorjem zdijo kapitalske investicije, saj so za časa kriz, ko se soočajo s težavami, podjetja previdnejša. Enako velja za prestrukturiranje dobavne verige in oglaševanje blagovne znamke. Kljub 
temu, da tretjina podjetij namerava povečati investicije na omenjenih področjih, slednja v krizi niso v ospredju. 

V: Kako nameravate spremeniti svoje dolgoročne naložbe na naslednjih področjih v naslednjih treh letih zaradi krize COVID-19?

Povečati Zmanjšati

Digitalna 
transformacija

Pobude za 
doseganje 
stroškovne 

učinkovitosti

Vodenje in razvoj 
kadrov

Raziskave in 
razvoj ter 

inovacije novih 
izdelkov

Kibernetska 
varnost in 
zasebnost 
podatkov

Programi za 
organsko rast

Trajnostne in ESG 
politike

Oglaševanje in 
oblikovanje 

blagovne znamke

Prestrukturiranje 
dobavne verige

Kapitalske 
investicije
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kibernetske grožnje, nova 
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22%
Odstotek slovenskih direktorjev, ki so zaradi 
dezinformacij izredno zaskrbljeni 

Nedavna vpletanja v volitve z dezinformacijami in spletnim 
kriminalom. Širjenje lažnih informacij glede pandemije in 
cepiv. Absolutno zanikanje resničnih in znanstveno 
utemeljenih in strokovnih dejstev. Če laž velikokrat ponovimo, 
postane resnica. Napačne informacije odražajo današnjo 
zgodovinsko nizko stopnjo zaupanja. Vodjem podjetij, ki 
morajo to zaupanje graditi, lahko pomagajo preglednost glede 
učinkovitosti izdelkov oz. storitev, ki jih ponujajo, njihova 
preverljivost, izmenjava podatkov ter zasledovanje 
strokovnosti za vsako ceno. 

Nevarnost preži na spletu in 
v lažnih informacijah 

Kibernetske grožnje so glavna skrb za izvršne direktorje in 
predsednike uprav na področju upravljanja premoženja, 
zavarovalništva, zasebnega kapitala, bančnega in 
kapitalskega trga ter tehnološkega sektorja. Ker je COVID-19 
znatno povečal obseg digitalnih storitev in poslovanja, je 
povečal tudi tveganja, povezana z digitalnim.

Na seznamu skrbi se hitro povečuje tudi širjenje napačnih 
informacij, t. i. “fake news”. Na globalni ravni je zelo veliko 
skrb zaradi te grožnje izrazilo 28 % vprašanih, v primerjavi s 
16 % v lanski študiji. V Sloveniji je ta odstotek nekoliko nižji - 
da so zaradi širjenja dezinformacij zelo zaskrbljeni, je namreč 
potrdilo 22 % vprašanih, odgovor, da so vsaj malo zaskrbljeni 
je izbralo 40 % vprašanih direktorjev.

27%
Odstotek slovenskih gospodarstvenikov, ki so 
zaradi kibernetskih groženj izredno zaskrbljeni 

Grožnja številka 2 so kibernetske grožnje. Na globalni ravni je 
kar 85 % vprašanih direktorjev izrazilo skrb zaradi 
kibernetskih groženj, lani je bilo takih 73 %. Ta odstotek je v 
Sloveniji nekoliko nižji, nevarnost, ki jo predstavlja splet, skrbi 
78 % vprašanih, od tega jih je 27 % »izredno« zaskrbljenih. 
Direktorji v Severni Ameriki in Zahodni Evropi so kibernetske 
grožnje uvrstili celo na prvo mesto. 
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Pandemija silovito pohitrila tehnološki razvoj

Če smo nekoč za en sam sestanek leteli v London ali Berlin in 
če je bila naša prisotnost “v živo” zaželjena in pričakovana, je 
zdaj zaželjeno in bolj cenjeno, da vse, tudi nekatere najbolj 
zapletene posle, sklenemo virtualno oziroma preko spleta. 

V svetovnem merilu skoraj polovica direktorjev načrtuje 
10-odstotno ali večjo dolgoročno naložbo v digitalno 
preobrazbo. Paradoksalno je, da kljub stopnji zaskrbljenosti, 
ki so jo vprašani izrazili glede kibernetskih napadov, manj kot 
slaba polovica tistih, ki načrtujejo povečane digitalne naložbe, 
načrtuje tudi povečanje izdatkov za kibernetsko varnost in 
zasebnost podatkov za 10 % ali več. 

Današnji digitalni poudarek je v nasprotju z razmerami leta 
2010, po svetovni finančni krizi. Takrat je bila največja 
naložbena prednost za direktorje in predsednike uprav v naši 
raziskavi povečanje stroškovne učinkovitosti. 

V času pandemije so se torej v ozadju dogajali veliki premiki 
zlasti na tehnološkem področju, na področju napredne 
analitike in umetne inteligence. Prepad med tehnološko 
naprednimi in razvitimi državami in gospodarstvi in tistimi 
manj razvitimi pa se je v času pandemije le še povečeval. 

Povečanje zaskrbljenosti izvršnih direktorjev glede 
kibernetskih groženj in napačnih informacij sovpada s hitrim 
pospeševanjem digitalne preobrazbe številnih podjetij med 
pandemijo. Pandemije ni pričakoval nihče, odzivi nanjo so bili 
zelo različni. Natančnih podatkov ni, a ocenjuje se, da je 
digitalizacija tehnološki razvoj pohitrila za najmanj 5 let, 
pandemija pa da je za uporabo digitalnih tehnologij v naši 
družbi pomenila pravo revolucijo. Kar je bilo prej le dodatek, je 
čez noč postalo jedro našega novega načina življenja – v 
podjetjih in drugih organizacijah ter celo v družini in med 
prijatelji. 
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Še eden od številnih obrazov trenutnega gospodarskega 
stanja so naraščajoče asimetrije oz neenakosti med 
različnimi gospodarstvi. Avtomatizacija in pospešene 
tehnološke spremembe grozijo, da bodo nekatere 
pustile za seboj. Čeprav je v Sloveniji le 14 % vprašanih 
(na globalni ravni 20 %) dejalo, da jih skrbi ekonomska 
neenakost, ki ogroža njihove možnosti za rast, je 
pandemija okrepila neenakosti med posamezniki, 
podjetji in tudi med posameznimi državami ter sprožila 
vprašanja o tem, kako lahko povrnemo družbeni in 
gospodarski napredek. 

Sposobnost podjetij za prekvalifikacijo oz. za usvojitev 
na novo potrebnih delovnih veščin oz. sposobnost za 
opolnomočenje zaposlenih z na novo potrebnimi znanji, 
je lahko zmagovalna formula za prihodnost številnih 
podjetij in lahko na dolgi rok pripomore ustvariti bolj 
vključujoča in trajnostna gospodarstva. 

Podjetja bi se morala osredotočati na ustvarjanje usposobljene, 
izobražene in prilagodljive delovne sile 

39%
Odstotek slovenskih direktorjev, ki se osredotočajo 
na produktivnost in konkurenčnost skozi 
avtomatizacijo in tehnologijo

Na vprašanje, na katere družbene procese bi se morala 
podjetja najbolj osredotočiti, so direktorji in predsedniki uprav 
na vrh seznama postavili ustvarjanje usposobljene, 
izobražene in prilagodljive delovne sile. Hkrati si jih vse več 
prizadeva povečati konkurenčnost svoje organizacije z 
digitalnimi naložbami v delovno silo; 39 % slovenskih 
direktorjev se osredotoča na produktivnost s tehnologijo in 
avtomatizacijo. Na svetovni ravni je ta odstotek 36, kar je več 
kot dvakrat več kot leta 2016. Nenavadno je, da so nam o 
svojih načrtih za vključitev ali razširitev uporabe 
avtomatizacije poročali direktorji iz zelo različnih panog.
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Največ prostora za napredek na področju inovacij in praks delovne sile 

V: Na katerem od naslednjih ključnih področij vpliva in vrednosti menite, da bi morala vaša organizacija storiti več?

Tako globalni, regijski kot slovenski direktorji menijo, da bi njihove organizacije morale največji napredek storiti na področju inovacij, ki so glavno gonilo razvoja in napredka večine podjetij. Slovenski direktorji 
prostor za napredek vidijo tudi v praksah delovne sile (zaposlovanje, plače in ugodnosti), medtem ko globalni na drugo mesto postavljajo izboljšave poslovnih strategij njihovih organizacij. S slednjimi so očitno 
njihovi slovenski kolegi bolj zadovoljni. 

Global CEE      Slovenija

Inovacije Prakse delovne sile (npr. 
zaposlovanje, plače in ugodnosti, 

raznolikost in vključevanje)

Ključna tveganja Poslovna strategija Kibernetska varnost in zasebnost 
podatkov
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Negotovi časi in skrb zaradi 
morebitnega povečanja 
davkov 

Ob potrebi po pravičnejši obdavčitvi prihaja tudi večja 
potreba po davčni preglednosti. Čeprav je v nekaterih delih 
sveta to že pravilo, bo drugje to predstavljalo velik izziv. Zdi 
se, da tesnoba in odgovornost glede višine in lokacije 
plačevanja davkov naraščata vzajemno. 

Razprave o davčni politiki, zlasti v težkih gospodarskih 
časih, lahko privedejo do pravega spopada. Toda če kdaj, 
potem zdaj potrebujemo sodelovanje, ki temelji na 
ravnovesju in pravičnosti. Ravnotežje je potrebno, ker je 
davek globalno vprašanje; vpliva na to, kje države vlagajo, 
kje delujejo podjetja in kje ljudje delajo. Preglednost 
davčnih sistemov je pri vzpostavljanju zaupanja znotraj 
posamezne države kot mednarodne skupnosti ključna za 
izgradnjo zaupanja. 

25%
Delež gospodarstvenikov, ki so zaradi negotove 
davčne politike izredno zaskrbljeni

Povečana produktivnost bo pomembno gonilo gospodarskega 
okrevanja, vendar so se medtem vlade, ki si prizadevajo 
ublažiti vpliv pandemije, močno zadolžile. Zato ni 
presenečenje, da je negotovost glede davčne politike oz. skrb 
zaradi povečanja davčnih obveznosti izrazilo veliko več 
direktorjev kot v preteklih letih. V svetovnem merilu se je z 31 
% ta skrb oz. grožnja uvrstila kar za osem mest višje kot lani - 
letos na sedmo, lani “šele” na petnajsto. Direktorji nedvomno 
spremljajo kopičenje dolgov zaradi sprejetih protikoronskih 
ukrepov in se zavedajo, da bodo podjetja za poplačilo luknje v 
državni blagajni plačala svoj (visok) delež.

Čezmejna konkurenca se zdi verjetna, saj vlade razvijajo 
davčne sheme v korist svojim nacionalnim interesom - kar 
ustvarja veliko zapletenost za multinacionalna podjetja z 
globalnimi operacijami. Digitalizacija je bistveno spremenila 
način delovanja podjetij, zato moramo tudi na področju 
obdavčitve prilagoditi pravila. Digitalne korporacije so se v 
zadnjem desetletju razvile v največja podjetja na svetu. Ob 
izbruhu pandemije in gospodarske krize so šla številna 
tradicionalna podjetja v stečaj, digitalne korporacije pa so 
zaradi ukrepov zacvetele.

Ker je enotna uvedba davka na digitalne storitve v Evropski 
uniji propadla, so ga številne evropske države (Francija, 
Italija, Avstrija, Velika Britanija itd.) uvedle same. V Sloveniji 
se to (še) ni zgodilo. 
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Hitra rast javnega dolga direktorje skrbi predvsem iz davčnega in stroškovnega vidika

V: V kolikšni meri se strinjate oz. ne strinjate s trditvijo, da bodo spremembe davčne politike zaradi naraščajočega javnega dolga v državi, kjer imate sedež: 

V Sloveniji je javni dolg konec tretjega četrtletja 2020 znašal kar 78,5 % BDP (13 odstotnih točk več kot ob koncu leta 2019). Kljub izredno nizkim obrestnim meram (t. j. nizkim stroškom zadolževanja), je za 
slovenske direktorje velikost javnega dolga zaradi potencialnega povečanja davčnih obveznosti podjetij zaskrbljujoča. Trenutni davčni sistem in velik vpliv potencialnih sprememb v davčni politiki na poslovanje 
podjetij lahko tako še dodatno prispeva k negativnemu gospodarskemu razpoloženju. 

Se ne strinjam Strinjam se Ne vem Se niti ne strinjam niti nisem proti

Povečale skupno davčno 
obveznost moje organizacije

Vplivale na odločanje in 
načrtovanje moje organizacije

Privedle do tega, da bo moja 
organizacija morala razmisliti o svoji 

strategiji glede delovne sile

Privedle do tega, da bo moja 
organizacija morala razmisliti o 
svojem geografskem obsegu

Privedle do tega, da bo moja 
organizacija morala razmisliti o svoji 

stroškovni strukturi
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Razhajanje ciljev poslovnih prioritet med slovenskimi in tujimi direktorji je največje na ravneh 
učinkovitosti davčnega sistema ter skrbi za zdravje in počutje delovne sile
V: Kateri trije od spodaj navedenih ciljev menite, da bi morali biti poslovne prioritete v državi, kjer imate sedež?

Poslovne prioritete se v očeh slovenskih in globalnih direktorjev nekoliko razlikujejo. Tako prvi kot drugi se strinjajo, da je na prvem mestu kvalificirana, izobražena in prilagodljiva delovna sila, razhajanja pa so 
opazna pri učinkovitosti davčnega sistema in zdravju/počutju delovne sile; čeprav obe skupini na prvo mesto postavljata kvalifikacije zaposlenih, so tuji direktorji v večji meri osredotočeni tudi na njihovo zdravje 
in počutje. Na globalni ravni je viden tudi rahel trend rasti zaščitnih ukrepov glede uporabe osebnih podatkov, medtem ko so v Sloveniji tovrstni ukrepi očitno še zelo nizko na prednostni lestvici.

Kvalificirana, izobražena in prilagodljiva delovna sila

Učinkovit davčni sistem

Boljša fizična in digitalna infrastruktura

Zmanjšanje podnebnih sprememb in okoljske škode

Raznolika in vključujoča delovna sila

Dobro zdravje in počutje delovne sile

Visoka stopnja zaposlenosti

Večja enakost dohodka

Zaščitni ukrepi glede uporabe osebnih podatkov

Drugo

Global      Slovenija
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V okviru vladnih prioritet je razhajanje med slovenskimi in tujimi direktorji poleg učinkovitosti 
davčnega sistema tudi na ravni izboljšanja fizične in digitalne infrastrukture
V: Kateri trije od spodaj navedenih ciljev menite, da bi morali biti vladne prioritete v državi, kjer imate sedež?

Podobno kot v primeru poslovnih prioritet obe skupini direktorjev tudi pri vladnih prioritetah na prvo mesto postavljata kvalificirano, izobraženo in prilagodljivo delovno silo. Razhajanja so tudi v okviru vladnih 
prioritet največja pri učinkovitosti davčnega sistema, ki je na prioritetni lestvici slovenskih direktorjev takoj pod vrhom. Razhajanja so opazna tudi pri izboljšavah fizične in digitalne infrastrukture. Odstotek 
direktorjev, ki je izbral omenjeni cilj, je na globalni ravni občutno višji kot na ravni Slovenije.

Kvalificirana, izobražena in prilagodljiva delovna sila

Učinkovit davčni sistem

Boljša fizična in digitalna infrastruktura

Zmanjšanje podnebnih sprememb in okoljske škode

Raznolika in vključujoča delovna sila

Dobro zdravje in počutje delovne sile

Visoka stopnja zaposlenosti

Večja enakost dohodka

Zaščitni ukrepi glede uporabe osebnih podatkov

Drugo

Global      Slovenija
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Okolje - “poraženec” v krizi

Imperativ razogljičenja je še posebej zahteven za nekatere 
industrije, regije in države. Na deklarativni ravni je večina 
direktorjev in predsednikov uprav osredotočenih na uvedbo 
uporabe biogoriv in obnovljivih virov v čim večji meri. A 
mnogi med njimi nam v pogovorih jasno povedo, da to 
trenutno preprosto ni mogoče in da je Iluzija, da bi svet 
lahko deloval brez nafte in plina. 

Kljub izredno zahtevnim izzivom je leto 2020 prineslo 
naraščajoče število neto ničelnih zavez. Čeprav udeležba 
podjetij pri okoljskih zavezah še vedno zaostaja za vladnimi 
cilji, si direktorji prizadevajo za več poročanja o vplivu 
delovanja njihovih organizacij na okolje. Na vprašanje, na 
katerih področjih poslovanja bi moralo njihovo podjetje oz. 
organizacija več poročati, je 43 % vprašanih na svetovni 
ravni namreč izbralo prav vpliv na okolje, kar je največ med 
vsemi ponujenimi področji. V Sloveniji so razmišljanja 
nekoliko drugačna: da bi morala njihova podjetja oz. 
organizacije o vplivu njihovega delovanja na okolje več 
poročati, je odgovorilo “le” 22 % vprašanih, slovenskim 
direktorjem se zdijo nekatera druga področja za poročanje 
(inovacije, organizacijski namen in vrednote, poslovna 
strategija, vpliv na širšo skupnost) pomembnejša. 

A če si sposodimo besede očeta sodobnega menedžmenta 
Petra Druckerja - "kar se izmeri, to tudi uspe." Če bodo 
direktorji in predsedniki uprav v svojih podjetjih in 
organizacijah uvedli tako stroga pravila poročanja kot veljajo 
za finančno oz. računovodsko poročanje, potem bodo sledili 
tudi bolj smiselni podnebni ukrepi.

Bolj presenetljiv kot sunkovit vzpon pandemije na dolgem 
seznamu groženj, je bil skromen dvig odstotka direktorjev, ki 
jih skrbijo podnebne spremembe in okoljska škoda. Lani je na 
globalni ravni 24 % vprašanih podnebne spremembe izbralo 
kot izredno skrb, letos 30 %. Na prvi pogled se to morda zdi 
opazen skok, toda v kontekstu naraščajoče zaskrbljenosti 
zaradi skoraj vseh groženj predstavlja le malenkostno 
povečanje. 

Med slovenskimi direktorji podnebne spremembe zelo skrbijo 
“le” 18 % vprašanih, medtem ko jih je 32 % “malo” 
zaskrbljenih. A še bolj presenetljiv je odstotek direktorjev, ki jih 
podnebne spremembe sploh ne skrbijo - v Sloveniji je takih 
kar 49 %, na globalni ravni je številka precej nižja “le” 27 %. 
35 % slovenskih direktorjev je odgovorilo, da so njihova 
podjetja oz. organizacije podnebne spremembe izrecno 
vključile v svojo strategijo obvladovanja strateškega tveganja. 
Na globalni ravni ta odstotek znaša 40 %. To pa hkrati 
pomeni, da skoraj dve tretjini podjetij in organizacij podnebnih 
sprememb in okoljske škode ni vključilo v strategijo 
obvladovanja strateških tveganj. 

Naši rezultati kažejo zmerno negativno povezavo med 
izpostavljenostjo naravnim nevarnostim in pripravljenostjo 
podjetij za reševanje podnebnih tveganj. Podjetja v državah z 
večjo izpostavljenostjo okoljskim katastrofam so statistično 
gledano tista, ki več prispevajo k emisijam CO2 in so hkrati 
manj pripravljena na pristop obvladovanja tveganj. 
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Delež tistih, ki ne verjamejo v zmožnost učinkovitega uravnoteževanja gospodarskih politik 
(potreb) in okoljskih ciljev, je še vedno relativno visok
V: Kolikšna je verjetnost, da bo vladni načrt za oživitev države/ozemlja, v katerem imate sedež, učinkovito uravnotežil kratkoročne gospodarske potrebe z 
dolgoročnimi okoljskimi cilji?

Ogromne vsote, ki jih vlade v okviru protikoronskih paketov namenjajo za oživitev gospodarstva, po mnenju nekaterih direktorjev tako po svetu kot tudi v Sloveniji ne sovpadajo z dolgoročnimi okoljskimi cilji. 
Kljub temu, da je odstotek tistih, ki menijo nasprotno, višji, je dejstvo, da je tretjina vprašanih odgovorila z "ni verjetno", skrb vzbujajoče. V prihodnjih letih lahko z dogovori, kot so Novi evropski zeleni dogovor, 
Evropski zeleni dogovor in Sklad za okrevanje in odpornost (RRF) pričakujemo strmo rast pozitivnih odgovorov. Tukaj so na potezi vlade, tudi slovenska, ki bedi nad oblikovanjem okoljskih strategij in njihovo 
implementacijo. Prav slednja je srž problema. Zaveze je namreč lažje sprejeti kot uresničevati. 

Global CEE      Slovenija

Verjetno Neverjetno Niti verjetno niti neverjetno Ne vem
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Globalno-lokalni izzivi

Ob prvi obletnici globalne pandemije izvršni direktorji in predsedniki 
uprav menijo, da so se tako svetovno gospodarstvo kot njihova 
podjetja in organizacije znašli na razpotju, ki lahko svet pripelje v 
drugačno prihodnost. Za izkoriščanje tega potenciala bo potrebno 
zgraditi zaupanje in doseči trajne rezultate, po katerih že lep čas 
hrepeni naš utrujeni planet.

Čezmejna konkurenca in vse bolj vroče davčne razprave, vsaj delna 
ohladitev svetovnih trgovinskih napetosti, strah pred 
protekcionizmom. Zaradi pandemije v veliki meri povsem 
spremenjeno poslovno okolje. Politično napenjanje mišic velikih in 
najvplivnejših držav. Trgovinski konflikt je na Kitajskem in v Nemčiji še 
vedno ena izmed poglavitnih groženj, saj njuno rast v največji meri 
poganja izvoz. Medtem izvršni direktorji v ZDA zmanjšujejo odvisnost 
od Kitajske kot gonilu rasti in se vse bolj osredotočajo na Kanado in 
Mehiko, Kitajska pa zato več stavi na gospodarsko sodelovanje z 
Japonsko, Nemčijo, Veliko Britanijo ter Indijo. 

V času svetovne pandemije  se je v ospredju znašlo še eno 
vprašanje: je lokalizacija nova globalizacija? Glede na negotovost, ki 
preveva svet, morajo biti voditelji pripravljeni vsak trenutek razmisliti o 
svojih oskrbovalnih verigah in si zagotoviti čim več preskrbe čim bližje 
doma.   

In Slovenija? Kot majhno in izvozno orientirano gospodarstvo, kar jo 
rešuje tudi v tokratni  “koronakrizi”, mora ostati trdno povezana z 
zunanjimi trgi, obrnjena proti svetu. A hkrati opremljena tudi z vsemi 
potrebnimi znanji, veščinami in orodji, da se lahko zanese tudi sama 
nase. 
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Metodologija raziskave

Opombe:

● Izvajanje ankete v januarju in februarju 2021 
predstavlja premik od  preteklih 23 raziskav. 
Običajno PwC anketira izvršne direktorje in 
predsednike uprav med septembrom in novembrom, 
rezultate in poročilo pa objavi januarja naslednjega 
leta. Glede na zapletene globalne razmere jeseni 
2020 (nov pandemični val, preizkusi cepiv v pozni 
fazi in več motečih geopolitičnih dogodkov) smo 
anketo zamaknili v leto 2021, saj smo želeli pridobiti 
podatke, ki bi bili bolj verodostojni, smiselni in trajni. 

● Seštevki v grafih presegajo 100 % zaradi 
zaokroževanja odstotkov in izključitve odgovorov “niti 
/ niti” in “ne vem”

Za več informacij o slovenski izdaji PwC-jeve raziskave med 
direktorji in predsedniki uprav obiščite www.pwc.com/si, kjer 
lahko dostopate tudi do rezultatov globalne raziskave, 
vključno s poglobljenimi analizami in trenutnimi perspektivami. 

Bi želeli sodelovati v prihodnji PwC-jevi raziskavi med 
direktorji in predsedniki uprav?

Če bi želeli tudi vi prispevati svoje poglede in mnenja o 
gospodarstvu v naslednji izdaji PwC-jeve globalne 
raziskave, to sporočite Jerci Zajc na elektronski naslov: 
jerca.zajc@pwc.com

Analiza lokalnih podatkov: 
Mag. Jerca Zajc, marketing in poslovni razvoj, PwC v Sloveniji

Celotna raziskava in analiza podatkov: 
24. PwC-jevo globalno raziskavo med direktorji in predsedniki 
uprav je izvedla in koordinirala družba PwC Velika Britanija, 
www.pwc.co.uk/pwcresearch 

PwC- jevi strokovnjaki so v januarju in februarju 2021 za 24. 
PwC-jevo globalno raziskavo med direktorji izvedli 5050 
razgovorov z direktorji in predsedniki uprav v 100 državah. 
Vzorec v obsegu 1779  direktorjev, ki je uporabljen v tej 
raziskavi, je ovrednoten z nacionalnim BDP, s čimer je 
zagotovljeno, da so stališča direktorjev ustrezno zastopana na 
vseh večjih ozemljih. Intervjuji so bili izvedeni z direktorji in 
predsedniki uprav iz različnih industrijskih panog. Dodatne 
informacije so na voljo na zahtevo. 93 % intervjujev je bilo 
opravljenih preko spleta, 7 % po pošti, preko telefona ali 
osebno. Vsi kvantitativni razgovori so bili izvedeni na zaupni 
osnovi. V Sloveniji je anketo rešilo 77 direktorjev in 
predsednikov uprav podjetij in organizacij iz različnih 
gospodarskih panog. 
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