
Kako se v FMCG pripraviti na morebiten upad porabe, 
da nas naslednja kriza ne preseneti?
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Kriza (2008) – kaj smo pričakovali (2012) in kako se je razpletlo (2018)?
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Pričakovane spremembe v naslednjih letih – Deloitte CFO raziskava (2019)

Investicije (levi graf) in število zaposlenih (desni graf) skozi 
čas: (pomlad 2019)

Koliko se bodo spremenile investicije in število zaposlenih v naslednjih 12 mesecih 
po vaših ocenah (%)?

Delež CFO-jev, ki pričakujejo recesijo v 
naslednjih 18 mesecih v različnih regijah: 
(pomlad 2019)

Ali pričakujete recesijo (dve zaporedni četrtletji z negativno 
gospodarsko rastjo) v naslednjih 18 mesecih (%)?
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Gospodarsko ohlajanje (kriza) je lahko nevarnost ali poslovna priložnosti. V obeh 
primerih so potrebne primerne strategije. V Slovenije in regiji se to že dogaja

Zakaj nas bi se sploh ukvarjali s pričakovanim gospodarskim ohlajanjem?

0,01%

Primeri iz regije:

Podjetje 1: revidira poslovno strategijo do leta 2024. 

Strategija je bila pripravljena spomladi 2019.

Podjetje 2: interna prilagoditev procesov in skupnih 

služb, sinergije na področju rabe IT rešitev

Podjetje 3: prilagoditev produktov in proizvodnih 

procesov za znižanje stroškov COGS

Podjetje 4: optimizacija produktnega portfelja, 

zmanjšanje števila SKU

Podjetje 5: konsolidacija proizvodnih aktivnosti

Podjetje 6: internacionalizacija, novi trgi

Podjetje 7: čakajoč na krizo (že zadnji dve leti), 

agresivno na tržni delež (organsko) + M&A 

Podjetja, ki so več investirala v času krize, so hitreje 
rastla v času, ko je trg oživel
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Evropska podjetja postavljajo v središče svoje stranke in napredne tehnologije

Strategije za preprečevanje gospodarske krize

Delež podjetij, ki so/bodo izvajala strategije, s katerimi bodo podjetja bolj odporna na krizo
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Kaj lahko naredite jutri?
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PLANIRANJE SCENARIJEV IN UKREPOV

DIVERZIFIKACIJA RASTI (PRODUKTI IN STRANKE)

ZAGOTAVLJANJE DOBIČKONOSNE RASTI

OHRANITI OBSTOJEČE STRANKE

VPELJAVA NOVIH TEHNOLOGIJ

Rast podjetja s pomočjo spodnjih korakov lahko dosežemo organsko ali s pomočjo M&A
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Izbira različnih scenarijev in ukrepov zanje

Načrtovanje scenarijev

Planiranje različnih scenarijev
Kaj storiti v primeru, da pade dobičkonosnost določenih produktov, padec marže na strankah,…

SCENARIJ 3

Marža izdelka / BZ 

pade za 40% 

SCENARIJ 2

Marža pri določenem 

kupcu pade za 20%

SCENARIJ 1

Prodaja pade za 

20%
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Primer: pogled nazaj

Načrtovanje scenarijev
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Padec prodaje posledica več različnih dejavnikov
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Razpršitev tveganja s pomočjo diverzifikacije

Diverzifikacija rasti (produkti in stranke)

Novi prodajni kanali

Diverzifikacija portfelja strank – preusmeritev prodaje na bolj
dobičkonosne stranke

Širitev v tujino

Razširitev prodajnega portfelja
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Osredotočenost na dobičkonosnost

Analiza dobičkonosnosti po strankah in produktih

Product profitability – output from the model…
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Uravnavanje rasti, da je dobičkonosna

Osredotočenost na dobičkonosnost

Sales
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Ohraniti obstoječe stranke

Dolgoročni fokus, megatrendi, produktna diverzifikacija in močna blagovna znamka
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Tehnološki trendi
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Kaj lahko naredite jutri?
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PLANIRANJE SCENARIJEV IN UKREPOV

DIVERZIFIKACIJA RASTI (PRODUKTI IN STRANKE)

ZAGOTAVLJANJE DOBIČKONOSNE RASTI

OHRANITI OBSTOJEČE STRANKE

VPELJAVA NOVIH TEHNOLOGIJ

Rast podjetja s pomočjo spodnjih korakov lahko dosežemo organsko ali s pomočjo M&A



Radi bi vas opozorili, da je ta ponudba predmet naših običajnih notranjih postopkov ugotavljanja primernosti posla in da je sklenitev kakršnekoli 
pogodbe za omenjene storitve pogojena z izvedbo takih postopkov.

Ime Deloitte se nanaša na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pravno osebo, in mrežo njenih članic, od katerih je vsaka ločena in samostojna pravna 
oseba. DTLL strankam ne zagotavlja storitev. Podroben opis pravne organiziranosti združenja Deloitte Touche Tohmatsu Limited in njenih družb 
članic je na voljo na www.deloitte.com/si/o-nas.

Deloitte je vodilni ponudnik storitev revizije, davčnega, poslovnega, finančnega in pravnega svetovanja za javne in zasebne družbe iz različnih 
gospodarskih panog. Deloitte opravlja storitve za štiri od petih najvišje uvrščenih gospodarskih družb na lestvici Fortune Global 500® in prek 
globalne mreže družb članic zagotavlja prvovrstno znanje in vrhunske storitve, na podlagi katerih svojim strankam v več kot 150 državah in ozemljih 
ponuja vpogled v najkompleksnejše poslovne izzive. Več o tem, kako več 286.000 Deloitteovih strokovnjakov dosega rezultate, ki štejejo, najdete na 
povezavi www.deloitte.com.

V Sloveniji storitve zagotavljata Deloitte revizija d.o.o in Deloitte svetovanje d.o.o. (pod skupnim imenom Deloitte Slovenija), ki sta članici Deloitte
Central Europe Holdings Limited. Deloitte Slovenija sodi med vodilne družbe za strokovne storitve v Sloveniji, ki nudi storitve revizije, davčnega, 
pravnega, poslovnega in finančnega svetovanja ter svetovanja na področju tveganj, ki jih zagotavlja več kot 135 domačih in tujih strokovnjakov.
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