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Finanční ředitelé letos očekávají pozitivní ekonomický
vývoj, růst mezd i zvýšení nákladů na pracovní sílu
• Průzkum Deloitte mezi 600 CFO napříč střední Evropou včetně ČR
Praha, 15. března 2017 – Optimismus finančních ředitelů (CFO) ohledně
ekonomického vývoje přetrvává, a to i přes to, že rok 2016 přinesl předem
očekávané zpomalení růstu ekonomiky. Podle průzkumu společnosti Deloitte
více než polovina CFO v ČR odhaduje růst HDP mezi 1,5 až 2,5 procenty. Nadále
plynou obavy z nízké nezaměstnanosti a nedostatku kvalifikovaných pracujících.
Právě růst mezd považuje 95 % finanční ředitelů za jeden z nejvyšších výdajů,
který v roce 2017 podnikání ovlivní. I proto chtějí redukovat náklady na výrobu,
nikoliv na pracovní sílu.
„Letošní průzkum ukázal, že 80 % finančních ředitelů považuje za důležité téma zajištění
dostatku kvalifikovaných zaměstnanců. S rostoucí poptávkou po práci pak souvisí i tlak na
růst mezd. Zdrojem inflace by se měly stát také stoupající nájmy a ceny nemovitostí.
Dalším zásadním tématem pro rok 2017 bude ukončení kurzového závazku ČNB a návrat
kurzu koruny do tržního režimu, byť možná s výraznými zásahy centrální banky v případě
nadměrné kolísavosti,“ připomíná Martin Tesař, partner auditního oddělení ve
společnosti Deloitte.
Podle CFO v České republice i nadále poroste HDP, a naopak nezaměstnanost bude stále
velmi nízká. Názory finančníků ukazují na to, že české ekonomice se bude dařit, a to i
přes odchod Velké Británie z EU. Zároveň ale připouští nižší ochotu riskovat, 28 % z nich
považuje obchodní prostředí za velmi nejisté.
O průzkumu mezi finančními řediteli ve střední Evropě
Společnost Deloitte uskutečnila průzkum důvěry finančních ředitelů již po osmé.
Zúčastnilo se ho téměř 600 respondentů se sídlem v 12 zemích střední Evropy, tedy z ČR,
Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Litvy, Polska, Rumunska,
Srbska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny. Součástí studie byl i regionální průzkum mezi
115 CFO se sídlem v ČR.
Stáhněte si výsledky studie: www.deloitte.cz/cfo

Další novinky z tiskového centra Deloitte:


Víte o tom, že nastavení nové organizace řeší HR a byznys lídři víc, než nábor nových
lidí? Provedli jsme průzkum mezi 10 tisíci HR odborníky ze 140 zemí světa včetně ČR.
Více v našem průzkumu Globální trendy v oblasti lidského kapitálu.



Praha 2030: Investiční záměry. Zanalyzovali jsme 25 investičních záměrů, o jejichž
realizaci Praha do roku 2030 uvažuje, a porovnávali jsme, jaké projekty jsou podle
tohoto plánu prioritou, a které naopak ne. V anketě mezi odbornou veřejností jsme
zjistili, že 90 % z nich je pro dokončení Pražského okruhu.



Češi budou letos na odvod daní pracovat 169 dní. Den daňové svobody podle
Deloitte připadá na 17. června 2017.

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením
omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích
členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte
Global“) služby klientům neposkytuje. Více informací o naší globální síti členských firem je uvedeno na adrese
www.deloitte.com/cz/onas.
Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, poradenství, právního a finančního poradenství, poradenství v
oblasti rizik a daní a související služby klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně
propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poznatky a
poskytuje svým klientům, mezi něž patří čtyři z pěti společností figurujících v žebříčku Fortune Global 500 ®, vysoce
kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Chcete-li se dozvědět více o
způsobu, jakým zhruba 244 000 odborníků dělá to, co má pro klienty smysl, kontaktujte nás prostřednictvím sociálních
sítí Facebook, LinkedIn či Twitter.
Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe
Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby
poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a
nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve
středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím téměř 6 000 zaměstnanců ze 41
pracovišť v 18 zemích.
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