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Optimizam predsjednika uprava raste unatoč sve većoj nesigurnosti 

zbog prijetnji rastu 
 

 Optimizam u globalni gospodarski rast doseže rekordnu razinu i raste u svim zemljama 
 SAD pojačava svoje vodstvo ispred Kine kao ciljano tržište za rast u 2018. godini 
 Više od polovice predsjednika uprava očekuje da će im se broj zaposlenika povećati 
 Terorizam, geopolitička nesigurnost, kibernetičke i klimatske promjene pokazuju se kao 

prijetnje rastu 

 
DAVOS, Švicarska, 22. siječnja 2018. – Rekordan broj predsjednika uprava optimističan je u 
vezi gospodarskog okruženja diljem svijeta, barem kratkoročno. To je jedan od ključnih nalaza 
PwC-ovog 21. istraživanja gotovo 1.300 predsjednika uprava širom svijeta, koje je objavljeno danas 
na Godišnjem sastanku Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu. 
 
Pedeset i sedam posto lidera iz poslovnog svijeta kaže da vjeruju da će se svjetski gospodarski rast 
poboljšati u sljedećih 12 mjeseci. To je gotovo dvostruko više od prošlogodišnje razine (29 %) i 
najveće povećanje otkad je PwC počeo ispitivati svjetski rast 2012. godine. 
 
Optimizam u svjetski rast više se nego udvostručio u SAD-u (59 %) nakon razdoblja nesigurnosti 
oko izbora (2017.: 24 %). U Brazilu se također uvelike povećao udio predsjednika uprava koji su 
optimistični da će se svjetski rast poboljšati (+38 % na 80 %). Pa čak i u manje optimističnim 
zemljama kao što su Japan (2018.: 38 % nasuprot 2017.: 11 %) i Ujedinjeno Kraljevstvo (2018.: 
36% nasuprot 2017.: 17 %), optimizam u svjetski rast više se nego udvostručio od prošle godine. 
 
„Optimizam predsjednika uprava u svjetsko gospodarstvo vođen je činjenicom da su gospodarski 
pokazatelji vrlo jaki. Uz burze koje brzo rastu i BDP kojem se predviđa rast na većini glavnih tržišta 
diljem svijeta, ne iznenađuje što su predsjednici uprava tako uvjereni u napredak,“ komentirao je 
Bob Moritz, globalni predsjednik PwC-a. 
 
Uvjerenost u kratkoročni rast prihoda u porastu 
 
Ovaj optimizam u gospodarstvo potiče i uvjerenost predsjednika uprava u očekivanja za njihove 
vlastite tvrtke, čak i kad povećanje nije tako veliko. 42 % posto predsjednika uprava kaže da su „vrlo 
uvjereni“ u izglede za rast vlastitih tvrtki u sljedećih 12 mjeseci, što je rast s prošlogodišnjih 38 %.  
 
Promatrajući rezultate po zemljama, stanje je raznoliko. Očekivanja predsjednika uprava narasla 
su na nekoliko ključnih tržišta, uključujući Australiju (povećanje za 4 % na 46 %) i Kinu (za 4 % na 
40%), gdje je narastao udio predsjednika uprava koji navode da su „vrlo uvjereni“ u izglede za rast 
vlastitih tvrtki u sljedećih 12 mjeseci. 
 


