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Dôvera generálnych riaditeľov pre rok 2014 stúpa  
 

Dvakrát viac CEOs verí, že svetová ekonomika sa zlepší; 39% predpovedá svojej firme rast 

Obavy z nadmernej regulácie, fiškálnych deficitov a daňovej politiky sa zväčšujú 

Polovica CEOs plánuje zvýšiť počet zamestnancov 

 
Davos, Svajčiarsko – 21. január 2014 – V porovnaní s minulým rokom dvakrát viac CEOs vo 
svete verí, že v nastávajúcich 12 mesiacoch dôjde k zlepšeniu stavu svetovej ekonomiky a 39% z nich 
tvrdí, že sú „veľmi presvedčení“  o raste výnosov ich spoločností v roku 2014 , uvádza 17. ročník 
globálneho CEO prieskumu poradenskej spoločnosti PwC.  
 
Svetová ekonomika 
Percento CEOs, ktorí predpokladajú zlepšenie celosvetovej ekonomiky v najbližších 12 mesiacoch, sa 
zvýšilo až na 45% z minuloročných 18%.  A len 7% predpovedá pokles ekonomiky, čo je výrazne menej 
v porovnaní s 28% z roku 2013. 
 
Zistenia regionálneho porovnania ukázali, že najviac presvedčení o raste globálnej ekonomiky 
z krátkodobého hľadiska sú CEOs v západnej Európe sú (50%). Najnižšiu úroveň presvedčenia uviedli 
CEOs zo strednej a východnej Európy (26%).  
 
Rast výnosov 
Čo sa týka samotných spoločností,  39% CEOs tvrdí, že sú “veľmi presvedčení” o raste výnosov v 
nasledujúcich 12 mesiacoch. I tu došlo k nárastu v porovnaní s 36% z minulého roka. Minimum, ktoré 
bolo dosiahnuté v roku 2009, predstavuje 21%.  
 
Presvedčenie o raste z pohľadu jednotlivých krajín dosť kolíše: najvyššiu úroveň presvedčenia sme 
zaznamenali u CEOs v Rusku, kde bolo 53% CEOs veľmi presvedčených o raste výnosov. Potom 
nasleduje Mexiko (51%) a Kórea (50%).   
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Dennis M. Nally, globálny vedúci partner PwC, sa vyjadril k výsledkom prieskumu, ktoré boli 
prezentované na otvorení Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose: 
 
„CEOs začínajú znova nadobúdať dôveru. Úspešne previedli spoločnosti obdobím recesie a čoraz viac 
z nich je presvedčených o schopnosti svojej spoločnosti zvyšovať výnosy a o pozitívnej budúcnosti 
svetovej ekonomiky. Na druhej strane si však uvedomujú, že vytvorenie udržateľného rastu 
v pokrízovej ekonomike zostáva naďalej výzvou, najmä keď musia čeliť meniacim sa podmienkam,  
ako je spomalenie rastu na novo-vznikajúcich trhoch. 
 
„Znepokojenie však nemizne z predstáv respondentov o budúcnosti.  Vládam posielajú jasný odkaz o 
svojich veľkých obavách z prílišnej regulácie, fiškálneho deficitu a daňového zaťaženia. 
 
„CEOs očakávajú, že vo svete sa v budúcnosti prejavia tri najvýznamnejšie trendy: rýchle 
napredovanie technológií, demografické zmeny a zmeny v ekonomickej sile, ktoré budú mať 
významný dopad na budúcnosť ich podnikania.  Kľúčom k budúcemu úspechu bude nájdenie 
spôsobu,  ako tieto globálne trendy premeniť vo svoj prospech.” 
 

******** 
Najväčšie obavy CEOs 
Tak ako narastajú pozitívne očakávania CEOs v oblasti ekonomiky, tak sa menia aj ich 
najvýznamnejšie  obavy. Zoznam vedú zásahy vlády do podnikateľského prostredia,  alebo ich 
nedostatok. Obavy z prílišnej regulácie (72%) a fiškálneho deficitu (71%) dosahujú predošlé úrovne.  
 
Okrem toho sú CEOs takmer rovnakou mierou znepokojení spomaleným rastom na novo-vynikajúcich 
trhoch (65%) ako zdĺhavým rastom na rozvinutých trhoch (71%). Ďalšie obavy predstavuje rastúce 
daňové zaťaženie (70%) a dostupnosť kvalifikovaných pracovných síl (63%), volatilita výmenných 
kurzov (60%) a nedostatočná stabilita na kapitálových trhoch (59%). 
 
Príprava na budúcnosť 
Na otázku, čo by bolo podnetom pre budúci rast, najviac respondentov (35%) na prvom mieste uviedlo 
nové produkty a služby. V minulom roku to bolo 25%. Oproti minulému roku vzrástlo aj percento 
CEOs, ktorí v budúcom roku plánujú zlúčenia, fúzie alebo vytvorenie strategickej aliancie zo 17% na 
20%. 
 
Takisto pozitívnejšie než minulý rok vyznievajú plány respondentov v oblasti zvyšovania počtu 
zamestnancov. Polovica CEOs sa vyjadrila, že v najbližších 12 mesiacoch plánuje zvýšiť počet 
zamestnancov. Minulý rok malo takýto plán 45% CEOs.   
 
S cieľom splniť tieto a iné výzvy CEOs zavádzajú zmeny v stratégií prijímania talentov (93%), vo 
zvyšovaní klientskej základne a udržaní si zamestnancov (91%), investíciách do technológií (90%), 
organizačnej štruktúre (89%) a využívaní a riadení informácií (88%). 
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1. Metodológia prieskumu 
 

V rámci 17. ročníka globálneho CEO prieskumu uskutočnila spoločnosť PwC v poslednom štvrťroku 

2013 1344 rozhovorov s výkonnými riaditeľmi zo 68 krajín sveta. Kompletný prieskum aj s grafmi je 

dostupný na www.pwc.com/ceosurvey.  

 

Výsledky 17. globálneho CEO prieskumu PwC boli zverejnené na tlačovej konferencii v Davose na 

výročnom stretnutí svetového ekonomického fóra.  

 

2. O PwC 

 

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

firiem v 157 krajinách s vyše 184 000 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. 
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