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25. PwC-jeva globalna raziskava med direktorji

Med optimizmom,
grožnjami in pragmatizmom
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V dneh, ko minevata dve leti, odkar se je svet čez noč 
povsem nepričakovano znašel v krizi, kakršne doslej v 
moderni zgodovini še nismo doživeli, si je svetovno 
gospodarstvo povrnilo dobršen del kondicije in je na dobri, 
marsikje celo na odlični poti okrevanja iz globočin, v katerih 
se je znašel v letu 2020. Mednarodni denarni sklad za leto 
2022 napoveduje rast svetovnega gospodarstva za 4,9 %, 
Evropska komisija je bila v zadnji napovedi za Slovenijo 
nekoliko manj optimistična – slovensko gospodarstvo naj bi 
v letu 2022 zraslo za 3,8 %. A  gospodarsko razpoloženje 
je pozitivno. UMAR je pred kratkim poročal, da je 
gospodarska dejavnost presegla raven pred pandemijo in 
da je bila rast v letu 2021 višja od prvotnih napovedi. Zato 
ne preseneča, da tudi 4446 izvršnih direktorjev iz 89 
držav, med njimi 56 iz Slovenije, ki so sodelovali v 
letošnji 25. globalni raziskavi naše družbe, kaže optimizem 
glede gospodarske rasti in odpornosti gospodarstva na 
udarce, ki smo jim priča v zadnjih dveh letih. Svet se je s 
pandemijo naučil živeti.

A groženj, negotovosti in napetosti je ogromno. Raziskava 
je potekala v času podnebne konference v škotskem 
Glasgowu, ki so jo mnogi strokovnjaki označili za »zadnje 
in najboljše upanje«, da bi preprečili najhujše posledice 
podnebnih sprememb. Strokovnjaki družbe PwC, ki so se 
konference udeležili, so bili navdušeni nad zagnanostjo 
skupine z jasno vizijo, kaj je treba storiti. A v Glasgowu je 
bila le peščica kapitanov svetovne industrije. Pravo 
vprašanje je, kako k spremembam pritegniti večino. Dva 
tedna po zaključku raziskave je svoj pohod po svetu začel 
omikron, nova različica koronavirusa, zaradi česar smo se 
zopet znašli v vrtincu vprašanj, kaj vse nam bo pandemija 
še prinesla, in dvomov v sposobnost družbe, da nadaljuje 
skorajšnjo počasno, a vztrajno vrnitev v normalno stanje.  

Ugotovitve naše raziskave odražajo te in številne druge 
negotovosti najvidnejših gospodarstvenikov. Slednje poleg 
zdravstvenih groženj najbolj skrbijo možnost kibernetskega 
napada in makroekonomski šoki, ki bi spodkopali 
doseganje finančnih ciljev njihovih podjetij in organizacij. 
Na drugi strani so izvršni direktorji manj zaskrbljeni zaradi 
izzivov, kot so podnebne spremembe in družbena 
neenakost. To je razumljivo, saj ti predstavljajo manjšo 
neposredno grožnjo gospodarski rasti. V tej luči je 
razumljivejši nizek odstotek tistih, ki so odgovorili, da so 
njihove organizacije oziroma podjetja sprejela Zavezo 
ničelni stopnji neto emisij oz. Zavezo ogljični nevtralnosti. 
Zavezo ničelni stopnji neto emisij je sprejelo le 13 % 
odstotkov vprašanih direktorjev v Sloveniji (v globalnem 
merilu 22 %), Zavezo ogljični nevtralnosti pa 17 % 
slovenskih anketirancev (v globalnem merilu 26 %). 

Toda naša raziskava ponuja tudi vpogled v to, kaj in kako  
je mogoče doseči (pre)potrebne spremembe. Poglejmo si 
primer moči zaupanja. Ena od ključnih ugotovitev raziskave 
je gotovo ta, da bolj, kot so družbe vredne zaupanja, večja 
je verjetnost, da bodo sprejele okoljske zaveze, oz. 
prevzele svoj del odgovornosti za reševanje podnebnih 
sprememb in pozitivnih premikov v smeri sprememb, ki jih 
naš planet potrebuje za trajnostni razvoj in vzdržnejšo rast. 
Bolj kot so družbe vredne zaupanja, večja je verjetnost, da 
bodo njihovi vodilni uspešnost sebe in organizacije, ki jo 
vodijo, ocenjevali tudi po nefinančnih kazalnikih, kot sta 
zavzetost zaposlenih in enakovredna zastopanost obeh 
spolov. Družba, ki uživa zaupanje, si lahko drzne več. Če 
ima voditelj zaupanje, lažje preseže kratkoročno 
razmišljanje, češ da gre za »težave naslednjega vodje«. Ne 
drži, težave in izzivi so tukaj in zdaj. 

To je ena od ključnih ugotovitev tako rekoč vseh PwC-jevih 
globalnih raziskav med izvršnimi direktorji, s katerimi v 
družbi PwC že četrt stoletja spremljamo in analiziramo 
njihova mnenja do ključnih gospodarskih in družbenih 
izzivov ter sprememb, ki jih gospodarsko okolje zahteva. 
Bili smo »priča« t. i. Dotcom-ovemu mehurčku in 
uveljavljanju tehnologije na prelomu tisočletja. V letu 2003 
smo spremljali rast in številne izzive na področju 
korporativnega upravljanja in podjetništva, prelomno je bilo 
tudi leto 2008, ko se je svetovni finančni sistem zrušil kot 
hišica iz kart. Nov nepredstavljivi šok je ne le svetovno 
gospodarstvo, pač pa celotna globalna družba doživela 
pred dvema letoma, ko je svet dobesedno čez noč 
paralizirala pandemija novega koronavirusa. Raven 
optimizma je bila leta 2020 na rekordno nizki ravni, a že 
lani smo doživeli popoln preobrat in rekordno visoko 
stopnjo optimizma.

Izzivi, s katerimi se danes soočajo izvršni direktorji, so 
obsežni in večplastni. Od njih se pričakuje in zahteva, da 
ustvarjajo trajne rezultate za več zelo različnih strani in 
deležnikov, katerih interesi niso vedno usklajeni. Še več: 
pogosto so si celo v popolnem nasprotju. Na drugi strani pa 
potreba po odločnem ukrepanju morda še nikoli ni bila tako 
nujna, kot je prav danes. Blažitev vedno bolj uničujočih 
posledic podnebnih sprememb in vedno večjih 
socialno-ekonomskih razlik ni nekaj, kar bi lahko označili za 
»običajni«, vsakdanji posel, »business as usual«. Rezultati 
oz. PwC-jeva 25. globalna raziskava izvršnih direktorjev 
poudarja potrebo po drznih voditeljih, ki si upajo več in ki 
predstavljajo nas, državljane sveta, in nas združujejo v 
skupnost k rešitvam usmerjenih posameznikov. Kar je tudi 
slogan PwC-jeve nove strategije Nova Enačba. 
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Ključne ugotovitve raziskave za Slovenijo*

63 % je zelo ali izjemno prepričanih v rast prihodkov svoje organizacije v naslednjih 12 mesecih, 30 % jih je zmerno ali rahlo prepričanih v rast prihodkov svoje organizacije

57 % anketiranih slovenskih direktorjev meni, da se bo svetovna gospodarska rast v naslednjih 12 mesecih izboljšala, 72 % jih pričakuje rast slovenskega gospodarstva

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

     Le 13% podjetij in organizacij je sprejelo zavezo ničelnim stopnjam neto emisij, le 17% podjetij in organizacij je sprejelo zavezo ogljični nevtralnosti

Glavna dejavnika, ki vplivata na sprejemanje okoljskih zavez, sta (v globalnem merilu) zmanjšanje posledic podnebnih sprememb (61 %) in izpolnjevanje pričakovanj strank (60 %), 
sledita spodbujanje inovacij izdelkov in storitev (52 %) in zadovoljevanje zahtev investitorjev (49 %)  

Finančni kazalniki so še vedno zelo visoko na lestvici prednostnih nalog in dolgoročnih ciljev direktorjev: 81 % jih kot prednostno nalogo vidi zadovoljstvo strank ter avtomatizacijo in 
digitalizacijo delovnih procesov, 48 % zavzetost zaposlenih, 30 % okoljske zaveze, 17 % enakovredno zastopanost spolov, rasno in etnično zastopanost pa le 7 %. 

70 % anketiranih slovenskih direktorjev pravi, da si njihova organizacija (legitimno) prizadeva zmanjšati znesek plačanih davkov, 78 % jih redno preverja svojo davčno strategijo

Skoraj        Skoraj polovica direktorjev se vsako leto loti naložb v nove projekte, investira v projekte z visokim potencialom, obenem pa tudi ustavi projekte z nizkim potencialom 

50 % vprašanih slovenskih direktorjev skrbijo kibernetska tveganja, 46 % zdravstvena tveganja, 30 % geopolitični konflikti (vključno s težavami z oskrbo in trgovinskimi spori), 26 % jih 
je zaskrbljenih zaradi makroekonomskih nihanj, 22 % zaradi podnebnih sprememb
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*Razen tam, kjer je navedeno drugače. 



Kratkoročni optimizem Katera vprašanja so zares 
pomembna?

Različne, a negotove poti do 
ničelne stopnje emisij

Vpogled v mnenja gospodarstvenikov iz Slovenije in sveta  

Direktorji ostajajo optimistični glede 
kratkoročnih gospodarskih napovedi 

Ko smo oktobra in novembra 2021 anketirali 
izvršne direktorje, jih je na globalni ravni 77 % 
izjavilo, da v letu 2022 pričakujejo izboljšanje 
svetovne gospodarske rasti. To je za eno 
odstotno točko več v primerjavi z našo 
prejšnjo raziskavo, izvedeno januarja in 
februarja 2021, ko je bila stopnja optimizma 
med direktorji rekordna oz. najvišja od 
začetka merjenja potenciala gospodarstva 
med direktorji in predsedniki uprav leta 2012. 
V Sloveniji je ta odstotek sicer nižji, rast 
svetovnega gospodarstva pričakuje 57 % 
slovenskih direktorjev, rast slovenskega 
gospodarstva pa kar 72 %. Več kot polovica 
direktorjev (v Sloveniji 63 %) poroča tudi o 
visoki stopnji zaupanja v lastne možnosti za 
rast prihodkov v naslednjih 12 mesecih. 
Najbolj optimistični so direktorji podjetij v 
zasebni lasti in direktorji tehnoloških podjetij 
(67 % in 64 % jih je zelo prepričanih v rast 
svojega podjetja).

Več zanimanja za ESG, a trajnostna merila 
so še vedno le črka na papirju
 
Večina izvršnih direktorjev ima v dolgoročno 
strategijo podjetja ali organizacije vključene 
cilje, povezane z zadovoljstvom strank, 
angažiranostjo zaposlenih ter avtomatizacijo 
ali digitalizacijo delovnih procesov. Ti 
nefinančni cilji so prepleteni z vsakodnevnim 
poslovanjem. Veliko manj zastopani v 
strategijah podjetij pa so cilji, povezani z 
emisijami toplogrednih plinov ter 
enakovrednejšo zastopanostjo spolov 
delovne sile ali z rasno in etnično 
raznolikostjo. Pri tem vprašanju je zelo 
pomembno tudi, iz katere industrije prihajajo 
anketirani direktorji. Direktorji iz panog, ki so 
bolj na udaru zaradi potencialnega 
onesnaževanja in posledic podnebnih 
sprememb, so bolj aktivni na področju 
sprejemanja t. i. zelenih zavez kot njihovi 
kolegi v drugih panogah, kjer okoljska in 
trajnostna vprašanja zanje, vsaj na kratki rok, 
ne predstavljajo grožnje njihovemu 
poslovanju oz. obstoju. Tisti, ki so del težave, 
želijo biti torej tudi del rešitve. 

Podjetja z resnimi zavezami za 
razogljičenje pogosto vgrajujejo cilje v 
svoje strategije

Samo 13 % slovenskih direktorjev oz. njihovih 
podjetij je sprejelo Zavezo ničelni stopnji neto 
emisij (na globalni ravni je takih 22 %), 17 % 
(na globalni ravni 26 %) jih je sprejelo Zavezo  
ogljični nevtralnosti. Med razlogi, zakaj se 
direktorji oz. predsedniki uprav oz. 
organizacije in podjetja, ki jih vodijo, niso 
zavezali k doseganju ogljične nevtralnosti oz. 
ničelnim zavezam neto emisij, jih velika 
večina navaja, da njihova podjetja ne 
proizvajajo pomembne količine emisij 
toplogrednih plinov. Na globalni ravni je takih 
kar tri četrtine. Primarni dejavnik, ki vpliva na 
neto nič obveznosti, je ublažitev tveganj 
podnebnih sprememb, sledijo pa 
izpolnjevanja pričakovanj strank. Ena od 
ključnih ugotovitev tokratne raziskave pa je 
gotovo ta, da večja, kot je zaveza za 
razogljičenje, večja je verjetnost, da bo 
podjetje imelo cilje v zvezi z emisijami 
vključene v svojo korporativno strategijo, in 
da gre za podjetje, ki v javnosti uživa visoko 
stopnjo zaupanja. 

Direktorje najboj skrbi morebiten upad 
prihodkov 

Podobno kot lani so direktorji najbolj 
zaskrbljeni zaradi kibernetskih tveganj (49 % 
na globalni ravni, 50 % v Sloveniji) in 
zdravstvenih groženj (48 % na globalni ravni, 
46 % v Sloveniji). To je razumljivo, saj je svet 
kljub drugačnim napovedim in upanju še 
vedno trdno v primežu pandemije. S prvima 
dvema grožnjama je tesno povezana tudi 
makroekonomska nestabilnost, vključno z 
nihanji BDP, brezposelnostjo in inflacijo; na 
globalni ravni ta skrbi 43 % direktorjev, v 
Sloveniji 26 %. Da bi razumeli, kaj se skriva 
za temi strahovi, smo direktorje povprašali, na 
kakšen način bi lahko vsaka od groženj po 
njihovem mnenju ovirala njihovo sposobnost 
doseganja različnih poslovnih rezultatov v 
naslednjih 12 mesecih. Izvršni direktorji so bili 
najbolj zaskrbljeni zaradi potenciala vsake 
grožnje za upad prihodkov oziroma motnje v 
prihodkih njihove organizacije. 

Najbolj preteče grožnje 
gospodarski rasti so …                          

4



Na področju 
gospodarske rasti 
ponovno rekordni 
optimizem 1



V: Kako menite, da se bo spremenila gospodarska 
rast (tj. bruto domači proizvod) v naslednjih 12 
mesecih, če se sploh bo, na ravni svetovnega 
gospodarstva?

57 % direktorjev v Sloveniji meni, da se 
bo svetovna gospodarska rast v letu 2022 
izboljšala. V globalnem merilu je tako 
optimističnih precej več, kar  77 % 
direktorjev.

Medtem ko so direktorji na globalni ravni še bolj optimistični kot 
lani, je stopnja optimizma v Sloveniji v primerjavi z lani s 64 % 
padla na 57 %. Slovenski direktorji so že po tradiciji glede 
svetovne gospodarske rasti previdnejši oz. bolj zadržani kot 
njihovi tuji kolegi. Dejstvo pa je, da morda bolj kot slovenska 
zadržanost, vendarle preseneča optimizem na globalni ravni. V 
letu 2021 je bila rast izjemna, za leto 2022 je prav tako pričakovati 
nadpovprečno oz. visoko rast, ki pa se bo v primerjavi z letom 
2021 vendarle umirila. Morda bi bili odgovori drugačni, če bi se 
vprašanje glasilo: »Kolikšna bo rast prihodkov na ravni 
svetovnega gospodarstva v letu 2022?« V tem primeru pa si 
lahko takšno rekordno stopnjo optimizma razlagamo z izbiro, ki so 
jo imeli direktorji, torej pesimizmom na eni in optimizmom na drugi 
strani. V tem primeru so glede na ugodne trende in pozitivno 
razpoloženje izbrali optimizem. 



V: Ali menite, da se bo v naslednjih 12 mesecih 
svetovna gospodarska rast izboljšala, da bo upadla 
ali ostala nespremenjena? (Prikazani so odgovori na 
svetovni ravni med leti 2012 in 2022) 

Čeprav so stopnje optimizma glede rasti 
svetovnega gospodarstva rekordne, gre za 
previdni optimizem, za pričakovanja 
nadpovprečne rasti, ki pa se bo v letu 
2022 umirila. 

Tudi vodstva organizacij dobivajo različne, pogosto zmedene ali celo nasprotujoče si informacije. A dejstvo je, da se razmere zaradi pandemije oz. njenega vpliva spreminjajo zelo hitro, kar terja hitre 
odločitve in ukrepe. Na drugi strani so bile in so še organizacije in podjetja v času pandemije deležne močne podpore fiskalni politiki. Države (zlasti ZDA in države Evropske unije) niso varčevale pri 
državni podpori gospodarstvu (z redkimi izjemami, kot je Kitajska), zato so bili tudi poslovni rezultati v 2021 nadpovprečno dobri, beležili smo in še beležimo rast prihodkov v številnih dejavnostih, 
brezposelnost je razmeroma nizka, cene surovin (izjema so energenti), ne naraščajo več tako zelo hitro, kot so, na drugi strani pa lahko ponudniki zaradi visoke gospodarske rasti naročil cene svojih 
izdelkov še naprej višajo.   



V: Kako menite, da se bo spremenila gospodarska 
rast (tj. bruto domači proizvod) v naslednjih 12 
mesecih, če se sploh bo, na ravni lokalnega (v 
našem primeru slovenskega) gospodarstva?

Slovenski direktorji so bolj optimistični 
glede rasti slovenskega gospodarstva: da 
se bo rast v letu 2022 izboljšala, jih meni 
72 %. 
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Slovenija je lani imela izjemno rast, kar je gotovo prvi od razlogov 
za optimizem tudi v prihodnje. Drugi od razlogov je močna 
gospodarska podpora v obliki različnih protikoronskih ukrepov, s 
katerimi je država uspešno ublažila oz. preprečila krizo. 
Pomembno vlogo so odigrale tudi banke z veliko podporo, ko so 
podjetjem dala možnost odloga plačila svojih finančnih 
obveznosti. Že lani je bil z vsakim dodatnim valom okužbe strošek 
za gospodarstvo nižji, na drugi strani pa je bilo povpaševanje ne 
glede na krizo v večini panog nadpovprečno visoko. A vendarle je 
pomembno poudariti, da imajo anketiranci pri odgovarjanju na 
vprašanja o prihodnosti v mislih vselej kratkoročno obdobje. 
Raziskava je potekala v oktobru in novembru leta 2021, torej pred 
pojavom novega vala koronavirusa oz. pojava različice omikron. A 
tudi omikron po prvem šoku stanja duha ni drastično poslabšal, 
saj se je izkazalo, da ne predstavlja takšne grožnje, kot je sprva 
kazalo. Verjetno bi bili odgovori tudi v tem obdobju (februar 2022) 
enako pozitivni, saj države druga za drugo odpravljajo 
protikoronske ukrepe, družba pa se je, čeprav močno naveličana 
nad dolgotrajno pandemijo in izrednimi razmerami, z zdravstveno 
grožnjo virusa, očitno naučila živeti. 



V: Kako prepričani ste v rast prihodkov vaše 
organizacije v naslednjih 12 mesecih? (samo 
odgovori »zelo« in »izjemno prepričani«)

Slovenski direktorji so bolj kot tuji 
prepričani v lastno rast prihodkov. Kar 63 
% jih je zelo oz. izjemno prepričanih v 
rast njihovih organizacij v prihodnjih 12 
mesecih.
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Direktorji so bili že lansko leto v luči normalizacije stanja javnega 
zdravja in gospodarske aktivnosti optimistični glede poslovanja 
svojih podjetij. Medtem, ko jih je v 2021 rast prihodkov svoje 
organizacije pričakovalo 61 % vprašanih, je letos takih še več, kar 
63 %. Med najbolj optimistične sodijo lastniki zasebnih družb in 
organizacij ter tehnoloških podjetij. Oba sektorja še naprej uživata 
velike pritoke kapitala, zahvaljujoč ugodnim finančnim razmeram, 
ki prevladujejo v najbolj razvitih gospodarstvih. Med najmanj 
optimističnimi pa so direktorji v avtomobilski industriji, še bolj pa v 
turizmu in gostinstvu. To je razumljivo, saj gre za panoge, ki jih je 
pandemija COVID-19 najbolj prizadela. A turizem in gostinstvo v 
slovenskem merilu predstavljata »le« 4 do 5 % BDP-ja, zato se 
njihovo slabše poslovanje in slaba volja ne izkazujeta v agregatni 
številki. Razpoloženje v večini dejavnosti pa je relativno dobro, 
podjetja in organizacije so pripravljene na nadaljnjo rast, 
slovenska podjetja so manj zadolžena kot tuja, ker je država v 
zadnjem letu s finančnimi spodbudami pogosto pomagala 
gospodarstvu, pričakovanja pa so podobna tudi za to leto. Glede 
na to, da je letos v Sloveniji trojno volilno leto, bo naklonjenost 
države spodbudam gospodarstvu in prebivalstvu verjetno še bolj 
občutna. 



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

Za splošno rast slovenskih podjetij in 
organizacij kot najpomembnejše države 
ostajajo tradicionalne trgovinske 
partnerice Slovenije.
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Nemčija ostaja najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije, slovenska podjetja so očitno ocenila, da bodo nemška podjetja v prihodnjih 12 mesecih še več povpraševala in da ne bo prišlo do 
zaustavitev proizvodnje, kot smo jim bili priča lani, ko se je izvoz sicer povečal, a bi se brez motilcev na trgu (predvsem manjšega povpraševanja v avtomobilski industriji) še bolj. Medtem je veliko 
porast opaziti pri dveh nekdanjih skupnih trgih, hrvaškem in srbskem. Hrvaška je brez dvoma rastoči trg, kmalu bo vstopila v schengensko območje ter prevzela evro, turizem, ki je že tako vodilna 
panoga, naj bi v prihodnje še rasel. Zaznati je tudi še vedno pomembno vlogo ZDA, medtem ko je Kitajska sicer podvojila vpliv, a ostaja na dnu lestvice. Rusije pa po naši raziskavi za razliko od 
preteklih let ni med 15 najpomembnejšimi trgi za Slovenijo. 



Prva skrb 
direktorjev:
kibernetske 
grožnje2



Največje grožnje gospodarski rasti so 
kibernetska in zdravstvena tveganja, sledi 
makroekonomska nestabilnost

V: Kako zaskrbljeni ste zaradi naslednjih globalnih 
groženj, ki bi lahko negativno vplivale na vašo družbo 
v naslednjih 12 mesecih? (prikazani so samo 
odgovori »zelo« in izjemno »zaskrbljen«. 
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Ena od zanimivejših in za mnoge presenetljivih ugotovitev je, da so direktorji kibernetske grožnje uvrstili pred zdravstvena tveganja. Zanimiv pa je tudi podatek, da so direktorji v proizvodnji in 
potrošnji, gledano v globalnem merilu, manj zaskrbljeni glede kibernetskih napadov kot direktorji v drugih sektorjih, pa čeprav je prav v teh dveh sektorjih stopnja kibernetskih napadov, kot je bilo 
razkrito v ločeni PwC-jevi raziskavi, najbolj porasla. V svetovnem merilu direktorje poleg omenjenih dveh groženj močno skrbijo tudi makroekonomska nihanja. 
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Slovenija: grožnje gospodarski rasti: pred 
zdravstvenimi tveganji kibernetska 
tveganja in grožnje

V: Kako zaskrbljeni ste zaradi naslednjih globalnih 
groženj, ki bi lahko negativno vplivale na vašo družbo 
v naslednjih 12 mesecih? (prikazani so samo 
odgovori »zelo« in izjemno »zaskrbljen«. 

Slovenski direktorji so podobno enako zaskrbljeni glede 
kibernetskih in zdravstvenih tveganj kot njihovi globalni kolegi; 
oboji so med ponujenimi grožnjami omenjena tveganja uvrstili na 
prvo in drugo mesto. Medtem ko so kibernetske grožnje globalni 
direktorji že lani uvrstili zelo visoko, je bil ta odstotek lani pri 
slovenskih direktorjih občutno nižji kot letos. Lani so kibernetske 
grožnje skrbele le 27 % slovenskih direktorjev, letos pa se je ta 
odstotek skoraj podvojil - natanko polovico vprašanih direktorjev 
skrbi kibernetska (ne)varnost, vključno z vdori, nadzorom in 
dezinformacijami. Slednja v svetu množičnih podatkov, socialnih 
omrežij in digitalizacije predstavlja resno grožnjo vsaki 
organizaciji. Kibernetskim grožnjam tesno sledijo zdravstvena 
tveganja, kar je glede na to, da smo še vedno trdno v primežu 
pandemije, prav tako pričakovano, so se pa podjetja razmeram v 
določeni meri (delo na daljavo, redna testiranja ...) prilagodila in 
naučila živeti z njimi. Zato pa slovenske direktorje občutno manj 
kot njihove kolege na globalni ravni skrbijo makroekonomska 
nihanja. Očitno je gospodarstvo ugotovilo, da mu je država 
pripravljena pomagati, da je pripravljena spodbujati trg dela in ta 
podatek lahko odraža tudi zadovoljstvo v gospodarstvu zaradi 
sprejetih ukrepov. Na drugi strani pa slovenske direktorje manj kot 
njihove kolege skrbijo podnebne spremembe. V primerjavi z 
lanskim letom je sicer podnebne spremembe kot resno grožnjo 
označilo za 4 % več vprašanih, a še vedno 11 % manj od njihovih 
kolegov v svetovnem merilu.  



Ne glede na to, za katero grožnjo gre, so 
direktorji najbolj zaskrbljeni zaradi 
kratkoročnih posledic, ki jih bo ta imela 
na njihovo poslovanje.  

V: Kako predvidevate, da bi nasledje grožnje lahko 
vplivale na vaše podjetje v prihodnjih 12 mesecih? 
Lahko bi … (prikazani so samo odgovori »zelo« in 
izjemno »zaskrbljen«) 
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Direktorji so najbolj zaskrbljeni zaradi potenciala vsake grožnje kot ovire rasti prihodkov njihove organizacije. Družbena neenakost ter podnebne spremembe nimajo takojšnjega učinka in na kratki rok 
ne vplivajo na prodajo, prihodke, dostop do kapitala, zato so direktorji zarad njih manj zaskrbljeni kot denimo zaradi kibernetskih in zdravstvenih groženj, ki lahko »čez noč« celo povsem onemogočijo 
poslovanje. Prodaja tistega, kar bodo naredili oz. proizvedli, tj. izdelkov in storitev, je poglavitna skrb podjetij, manjši strah je zaznati pri razvoju izdelkov in storitev, tudi viri financiranja so danes širši 
kot nekoč, ko so bile v prvi vrsti le banke tiste, ki so podpirale gospodarsko rast. 



Posledice 
podnebnih
sprememb: kdaj 
odločilni ukrepi? 3



Kljub vedno večjemu zanimanju za 
področje ESG, je strategija podjetij še 
vedno usmerjena v finančne kazalnike.

V: Ali so naslednji nefinančni kazalniki vključeni v: 
● dolgoročno korporativno strategijo vašega 

podjetja? 
● osebni letni bonus ali dolgoročne spodbujevalne 

sheme vašega podjetja?
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Kaj vemo o podjetjih, ki so sprejele okoljske zaveze?
● VELIKOST: večja je verjetnost, da bodo tovrstne zaveze 

sprejele večje organizacije (po prihodkih) in javna 
podjetja. Skoraj dve tretjini organizacij s prihodki v višini 
25 milijard ameriških dolarjev ali več sta se zavezali 
ničelni stopnji neto emisij, v primerjavi z 10 % podjetij s 
prihodki, nižjimi od 100 milijonov dolarjev. 

● REGIJA: podjetja iz Zahodne Evrope in azijsko-pacifiške 
regije se bodo bolj verjetno zavezala k okoljskim zavezam 
kot podjetja in organizacije iz Severne Amerike in 
Bližnjega vzhoda. 

● SEKTOR: Če podjetje deluje v ogljično intenzivnih 
sektorjih (energetika, javne gospodarske družbe), je večja 
verjetnost za sprejem tovrstnih zavez.  

● ZNANOST: večina podjetij in organizacij, ki sprejme 
okoljske zaveze, želi, da so znanstveno preverjene. 

Kaj vemo o podjetjih, ki nefinančne kazalnike vključujejo v svoje 
poslovne strategije? 

● Višja, kot je stopnja zaupanja v podjetje oz. organizacijo, 
večja je verjetnost, da bo imela nefinančne kazalnike 
vključene v svoje strategije. 



Le 13 % podjetij in organizacij je sprejelo 
Zavezo ničelni stopnji neto emisij, le 17 % 
jih je sprejelo Zavezo ogljični 
nevtralnosti.

V: Ali je vaša organizacija sprejela Zavezo ogljični 
nevtralnosti oz. Zavezo ničelni stopnji neto emisij? 
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Zelo nizki odstotki že na globalni ravni, še nižji v Sloveniji. 
Polovica direktorjev vsaj za zdaj nima v načrtu sprejemanja 
tovrstnih zavez. ESG je tako v svetovnem, še bolj pa slovenskem 
okolju, še vedno več ali manj le črka na papirju. Kot izhaja iz 
nadaljevanja naše raziskave sta glavna razloga za nesprejemanje 
zavez, prepričanje o odsotnosti emisij in nezmožnosti merjenja 
emisij. A pa vendar po splošnem večinskem prepričanju je gotovo 
razlog tudi ta, da se doslej v Sloveniji še nismo srečali z bolj 
uničujočimi posledicami divjanja narave, ter da slovenski 
potrošnik tega še ne ceni oz. ne nagrajuje z morebitno premijo pri 
višji ceni. Povedano preprosteje: vsaj za zdaj še ni pripravljen 
plačati višje cene za trajnostne izdelke in storitve. Očitno ne kupci 
ne ključni investitorji ne pritiskajo dovolj na podjetja in organizacije 
z zahtevami po tovrstnih zavezah, na drugi strani pa je apetit po 
kratkoročnih donosih še vedno tisti, ki poganja politiko podjetij in 
organizacij. Zelo pomembna pa je tudi vloga regulatorja. Ta bi 
(bo) moral trajnostno poslovanje podpreti z normativnimi 
ureditvami. 



Primarni dejavnik, ki vpliva na neto nič 
obveznosti, je ublažitev tveganj 
podnebnih sprememb

V: Kako vplivni so naslednji dejavniki pri sprejemanju 
okoljskih zavez - Zaveze ničelni stopnji neto emisij in 
Zaveze ogljični nevtralnosti (Prikazani so samo 
odgovori »brez vpliva«, »zelo vplivni« in »izjemno 
vplivni« na globalni ravni)

Vključevanje denarnih spodbud za doseganje okoljskih, 
družbenih in upravljavskih (ESG) ciljev v plačilne pakete vodilnih 
delavcev je za podjetja lahko učinkovit način, kako dokazati svojo 
zavezanost tem načelom in tovrstne meritve postaviti na vrh 
prioritetnega seznama vodilnih v podjetju. Iz nedavne ločene 
raziskave družbe PwC o ESG ciljih pa jasno izhaja, da dobiček ni 
gonilo strategije, temveč zgolj (ne)pričakovana korist. Meritve 
ESG morajo biti del strateških prednostnih nalog podjetja, te pa 
se nato podkrepi s spodbudami. Pri vzpostavitvi tega sistema bi 
morali upravni odbori upoštevati tako notranje cilje, ki jih podjetje 
uporablja za lastna referenčna merila, kot tudi zunanje cilje, ki 
temeljijo na merilih vpliva deležnikov, ter opredeliti posamezne 
ključne kazalnike uspešnosti (KPI) in dosežke. Prav tako bo treba 
ovrednotiti, ali je bolj primerno, da meritve določajo dolgoročni 
načrt spodbud ali letni bonus vodilnih kadrov.



Glavna razloga za nesprejemanje 
zavez sta domnevna odsotnost emisij 
in zmogljivosti za merjenje emisij

V: V kolikšni meri veljajo naslednje izjave o tem, zakaj 
vaša družba ni sprejela zaveze ogljični nevtralnosti ali 
ničelni stopnji neto emisij? (odgovori na globalni 
ravni)

V družbi, še zlasti v storitvenem sektorju, je 
še vedno močno zakoreninjeno prepričanje, 
da »mi«, »moje podjetje«, »moja 
organizacija« ne prispeva bistvenega deleža 
k onesnaževanju. Prav tako organizacije v 
veliki meri priznavajo, da v tem trenutku 
preprosto nimajo zmogljivosti za merjenje 
svojih emisij toplogrednih plinov, še bolj 
pogost je odgovor, da sektor njihove družbe 
nima uveljavljenega pristopa do 
razogljičenja. V tem primeru gre vsaj do 
določene mere za prelaganje odgovornosti. 
Tudi manjša in na videz okolju neškodljiva 
podjetja lahko storijo veliko (nakup okolju 
prijaznih vozil, zasledovanje ogljične 
nevtralnosti). Trajnost povzroča višje stroške 
in nižjo donosnost na kratki rok, a višjo 
donosnost na daljši rok. Zeleni kapital je 
trenutno razmeroma poceni, dostopnost 
(so)financiranja za sicer izjemno visoke 
investicije prav tako. Potrebno pa je 
upoštevati tudi dejstvo, da marsikatera 
industrija za svoje delovanje potrebuje zelo 
stabilne vire, kar pa zelena energija ni 
vedno. 



Strategija za 
prihodnost in 
negotovost glede 
davčne politike4



V: Kako pogosto se vaša družba običajno vključi v 
naslednje procese? 

Kratkoročni in dolgoročni cilji podjetij 
v Sloveniji so osredotočeni zlasti na 
naložbe v nove projekte in projekte z 
visokim potencialom     

Skoraj polovica direktorjev se vsako leto ali še 
pogosteje loti naložb v nove projekte oz. 
investira v projekte z visokim potencialom. Gre 
za organsko rast in razvoj tekočega 
poslovanja. Obenem pa direktorji spremljajo 
tudi ekonomiko poslovanja in ustavljajo 
projekte z nizkim potencialom. Na drugi strani 
se direktorji najmanj pogosto odločajo za 
prevzemanje podjetij, kar je razumljivo, saj 
prevzemne transakcije predstavljajo visok 
strošek, zahtevajo veliko priprav in angažiranje 
ustreznih strokovnjakov ter veliko časa za 
integracijo. Med dolgoročne cilje gotovo sodijo 
tudi cilji povezani z ESG strategijami. 



V: Ko razmišljate o davkih, ki jih plačuje vaše 
podjetje, v kolikšni meri se strinjate/ne strinjate z 
naslednjimi trditvami … 

Slovenski direktorji davčni politiki 
posvečajo več pozornosti kot njihovi 
tuji kolegi 

Davčna vprašanja so v Sloveniji vselej 
aktualna tema. Delež davkov v BDP-ju je 
razmeroma visok, Slovenija ima med drugim 
eno najvišjih obremenitev dela na svetu. Pri 
nas se davčni zakoni bolj pogosto 
spreminjajo kot v nam primerljivih državah, 
medtem ko se praksa FURS-a in sodna 
praksa spreminjata, tudi če ni zakonskih 
sprememb. Negotovost davčne politike je 
zato zelo visoka, vodstva podjetij morajo biti 
vedno na preži in slediti spremembam ter 
redno preverjati svojo davčno strategijo. 
Diskurz o nižanju davkov je vselej prisoten 
tudi v politiki. Nižji davki resda pomenijo 
manj sredstev za državno blagajno, a na 
drugi strani prinašajo več investicij, večjo 
motivacijo za ohranjanje posla v domovini, 
obenem pa nižjo motivacijo za davčne utaje. 
Dejstvo, da je 70 % slovenskih direktorjev 
odgovorilo, da si prizadevajo za (legitimno) 
davčno optimizacijo, je v tem pogledu 
razumljivo.  



Medtem morebitne spremembe 
globalne davčne politike večine 
gospodarstvenikov pričakovano ne 
skrbijo

V: Katere ukrepe (če sploh katere) je vaša družba 
pripravila v zvezi z morebitnimi spremembami 
globalne davčne politike, zaradi katere bi se vse 
države zavezale k dejanski stopnji davka?

Predmetno vprašanje se nanaša na predviden ukrep uvedbe globalne minimalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb v višini 15 %. Številke izražajo negotovost slovenskih zavezancev, če oz. v 
kakšni meri bo to zanje sploh veljalo; predvideva se namreč, da bi ukrep (sprejet na nivoju OECD) veljal zgolj za multinacionalke s konsolidiranimi prihodki, višjimi od 750 mio EUR, takšnih 
zavezancev pa je v Sloveniji izjemno malo. Neukrepanje večine torej ne preseneča, tisti, za katere pa bi predvidena sprememba lahko bila relevantna, pa so verjetno stopili v stik z davčnimi 
svetovalci, najbrž pa čakajo tudi na stališče Ministrstva za finance tj. ali se pričakujejo spremembe zakonodaje itd. 



Osredotočanje na 
bistvo

Dober vodja se ne 
rodi, se »naredi«

Redno »pretresanje« 
spodbud 

Prednostne naloge direktorjev in predsednikov uprav 
Kaj je tisto, kar zares šteje

Področje vodenja se je spremenilo 
in terja drugačen pristop k sklepanju 
kompromisov med vedno več 
deležniki in željami ter skupek 
drugačnih veščin kot nekoč. Graditi 
je potrebno vzajemno 
opolnomočujoče odnose, v katerih 
so vodje in sledilci razumljeni kot 
enakovredni, saj s s svojim 
kreativnim prispevkom vsi 
zasledujejo  isti cilj. Načrtovanje 
nasledstva je področje, kjer si lahko 
vodje takoj postavijo izziv, da 
začnejo ustvarjati takšno prihodnost, 
za katero si prizadevajo. Timsko 
delo, vodenje in uspešno upravljanje 
sprememb so zadnja leta 
najpogostejši izzivi v podjetjih vseh 
velikosti in bodo tudi v prihodnje. 

Močna povezava med spodbudami, 
okoljskimi zavezami ter drugimi 
finančnimi in nefinančnimi rezultati 
kaže na to, da je čas, da upravni 
odbori in organi vodenja natančno 
preučijo skladnost med 
prednostnimi nalogami, za katere 
želijo, da jih vodijo njihovi ljudje, in 
izberejo tiste, ki zares štejejo. Tudi 
na tem področju lahko velja princip 
“manj je več”. Dejstvo pa je, da so 
danes vodstva podjetij in 
organizacij pod izjemnim pritiskom 
zaradi usklajevanja finančnih in 
nefinančnih zavez in ciljev. Ker 
predvsem slednji na kratki rok 
prinašajo manj finančnih koristi in 
večje stroške, se podjetja, če so 
zaveze nezavezujoče, težje 
odločajo zanje. 

Rezultati naše raziskave kažejo, da 
organizacije krepijo svojo 
osredotočenost in zmogljivosti, 
povezane s kibernetsko varnostjo, 
gojenjem zaupanja ter merjenjem in  
upravljanjem razogljičenja ter 
prizadevanji za trajnostni, okolju in 
družbi prijaznejši razvoj. Ko se vodje 
trudijo poiskati pravo mesto za svojo 
organizacijo v tem hitro 
spreminjajočem se svetu in ko »
žonglirajo« z vedno širšim naborom 
konkurenčnih prednostnih nalog, 
postanejo miselnost rasti, empatija 
in pripravljenost sprejeti te izzive 
pomembnejši kot kdajkoli prej. 
Generacije se menjavajo, delovna 
sila se korenito spreminja, 
organizacije pa vse težje zadržijo 
najbolj nadarjene kadre. To bo 
gotovo pereče vprašanje tudi v 
prihodnje. 

Ponovno ocenjevanje 
ključnih veščin

Spopadanje z izzivi ne bo 
individualen šport. Edelmanov 
barometer zaupanja pred podnebno 
konferenco v Glasgowu je pokazal, 
da družba ne zaupa nobeni 
posamezni instituciji, ko gre za 
ukrepe v zvezi s podnebnimi 
spremembami, vendar pa lahko te 
iste organizacije skupaj ustvarijo 
močan zagon – v obliki predpisov, 
ki spodbujajo podjetja k 
takojšnjemu ukrepanju, nevladnih 
organizacij, ki spodbujajo nove 
vladne politike, k ukrepanju vseh 
nas, ki lahko družbo popeljemo v 
prihodnost edino le skupaj. Kot 
skupnost k rešitvam usmerjenih 
posameznikov, ki si drznejo in 
zmorejo več. In prav slednje je tudi 
geslo PwC-jeve nove strategije 
Nova Enačba. 

Za drugačno 
sodelovanje in odnose
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Danes je realistično oblikovanje 
ciljev oz. bolje rečeno kompromisov 
edini način, da pritegnete vlagatelje 
in ustvarite realno strateško agendo 
– v nasprotju s seznamom želja.  
Ključ do uspeha je v osredotočanju 
na bistvo, na ključna vprašanja 
poslovanja danes in v prihodnosti. 
Organi vodenja v organizacijah bi se 
morali pogovarjati s svojimi 
področnimi direktorji, ti pa s svojimi 
ekipami o kolektivni težavi vseh 
panog – to je o usklajevanju tako 
kratkoročnih zahtev oz. pričakovanj 
kot  dolgoročnih nalog, ki so pred 
gospodarstvom in celotno družbo. 
Navdušenje nad ESG ter nujne 
zaveze in sprememba poslovanja, ki 
bo brez dvoma potrebna, ne 
pomeni, da kratkoročne zahteve in 
finančni kazalniki, kot smo jih 
poznali doslej, ne bodo več 
pomembni. 



Metodologija raziskave

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 

PwC- jevi strokovnjaki so v oktobru in novembru 2021 za 25. 
PwC-jevo globalno raziskavo med direktorji izvedli 4446 
razgovorov z direktorji in predsedniki uprav v 89 državah. 
Globalne in regionalne številke v tem poročilu so ponderirane 
sorazmerno glede na državo oz. regionalni nominalni BDP, 
da se zagotovi, da so stališča izvršnih direktorjev 
reprezentativna v vseh večjih regijah. Podatki na ravni 
industrije in države temeljijo na neponderiranih podatkih iz 
celotnega vzorca 4446 izvršnih direktorjev. Dodatne 
podrobnosti glede na regijo, državo in panogo so na voljo na 
povpraševanje. 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 razmeroma obsežno anketo v celoti rešilo 56 
izvršnih direktorjev in predsednikov uprav podjetij in 
organizacij iz različnih gospodarskih panog. Seštevki v grafih 
ponekod presegajo 100 % zaradi zaokroževanja odstotkov in 
izključitve odgovorov »niti / niti« in »ne vem«.

25

Analiza lokalnih podatkov: 
Jerca Zajc, marketing in poslovni razvoj, PwC v 
Sloveniji, širša ekipa strokovnjakov iz PwC v 
Sloveniji, Bojan Ivanc, glavni analitik Gospodarske 
zbornice Slovenije

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