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SOUHRN
Úvod

• Podle nejnovější studie Global Business Monitor vypracované mezinárodní finanční skupinou BIBBY Financial
Services (BFS) a světovým lídrem v oblasti pojištění obchodních úvěrů Euler Hermes jsou pro malé podniky 
celosvětově největší hrozbou rostoucí náklady.

• Zjištění výzkumu, která vychází z výsledků dotazování více než 2 300 malých a středních podniků z 13 zemí v 
Asii, Evropě a Severní Americe, ukazují, že dvě pětiny podniků (42 %) se domnívají, že rostoucí náklady a režie 
společnosti jsou jejich největší výzvou. Vládní regulace (36 %) a udržitelné cash-flow (32 %) byly také v roce 
2019 mezi třemi nejčastěji citovanými tématy.

• I přes obavy z dopadů globální nejistoty téměř polovina firem věří, že se jejich ekonomický růst v příštích 12 
měsících zvýší a třetina se domnívá, že si zachová stávající úroveň.

• Očekává se, že česká ekonomika v letošním roce poroste ve srovnání s předchozími roky poněkud pomalejším 
tempem – kolem 2,4 % a přibližně o 2,2 % v roce 2020, jelikož se na vlivu výhledů začínají podílet vnější faktory.

• Od roku 2018 je hlavním stimulátorem růstu domácí poptávka, rychle se zvýšily významné soukromé investice a 
spotřeba domácností.

• V první polovině roku 2019 zůstala spotřeba vysoká a je pravděpodobné, že bude i nadále hlavní hnací silou 
růstu, která bude těžit z rychlého růstu mezd, důchodu a ekonomické stability. 

• K růstu by měly v následujících dvou letech přispět také fixní investice a spotřeba vlády, i když v menším 
měřítku než v roce 2018.



HLAVNÍ INFORMACE

Obchodní výzvy

• Vládní regulace/legislativa (byrokracie) jsou v současnosti největší výzvou, které čelí české malé a střední 
podniky (51 %) a stejná prognóza je na příštích 12 měsíců

• Pokud jde o řízení cash flow, včasné inkaso plateb od zákazníků zůstává nejproblematičtější oblastí podle 42 % 
respondentů, v porovnání s 47 % v roce 2017

• Přibylo malých a středních podniků, které cítí, že nárůst úrokových sazeb bude mít určitý dopad na růst jejich 
podnikání v porovnání s obdobím před dvěma roky (38 % v roce 2019 oproti  26 % v roce 2017)

Obchodní příležitosti

• Malé a střední podniky jsou optimistické ohledně možností růstu, 85 % tvrdí, že možnosti expanze existují a 
největší příležitost představují sociální sítě (17 %)

• V roce 2017 byla největší šancí domácí expanze (13 %)

• Více než třetina (35 %) se domnívá, že růst jejich podniku by podpořila nějaká forma externího strategického 
poradenství, které je v současnosti poskytováno jen velkým korporacím

Investice

• 90 % malých a středních podniků plánuje v roce 2019 investovat do svého podniku. Hlavní oblastí investování 
by měly být současní zaměstnanci, ať už se jedná o školení či rozvoj jednotlivců (37 %)



VÝZVY & PŘÍLEŽITOSTI



OBCHODNÍ VÝZVY

• Vládní 
regulace/legislativa 
(byrokracie) jsou nyní 
největší výzvou, které 
čelí české malé a 
střední podniky (51 %)

• Stejné problémy jsou 
uváděny jako největší 
výzva v příštích 12 
měsících (47 %)
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OBCHODNÍ VÝZVY - CASH FLOW

• Včasné inkaso plateb od 
zákazníků zůstává nejvíce 
problematickou oblastí 
řízení cash flow v roce 
2019, podle 42 % 
respondentů, v porovnání  
s 47 % v roce 2017
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OBCHODNÍ VÝZVY - DOPAD RŮSTU ÚROKOVÝCH SAZEB

• Více malých a středních 
podniků nyní věří, že růst 
úrokových sazeb bude mít 
nějaký dopad na růst jejich 
podnikání v porovnání s 
obdobím před 2 lety (38 % v
2019 oproti 26 % v 2017)
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OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI

• Malé a střední podniky jsou 
optimistické ohledně příležitostí 
pro svůj růst, když 85 % říká, že 
existují příležitosti pro jejich růst a 
největší z nich jsou sociální média 
(17 %)

• V roce 2017 byla jejich největší 
příležitostí domácí expanze (13 %)
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STRATEGICKÉ PORADENSTVÍ PRO RŮST

• Více než třetina (35 %) cítí, že jistá 
forma externího strategického 
poradenství, která je nyní 
dostupná jen pro velké korporace, 
by podpořila růst jejich podnikání.
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INVESTICE



INVESTICE V ROCE 2019

• 90 % malých a středních podniků plánuje 
investovat do svého podnikání v roce 2019 a hlavní 
oblastí investic jsou současní zaměstnanci (školení 
a rozvoj) (37 %)

• Toto je také hlavní oblastí investic pro rok 2019 u 
těch, kteří plánují investovat
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METODOLOGIE

• Bylo zkoumáno přibližně 2300 malých a středních podniků v 13 zemích

• Bylo zkoumáno 150 malých a středních podniků na každou zemi (s výjimkou 
USA s 500 rozhovory)

• Šlo o mix malých a středních podniků ze sektoru velkoobchodu, výroby, 
stavebnictví, dopravy a služeb.

• Data průzkumu: 13. květen a 14. červen 2019

• Výzkum v terénu provedla externí výzkumná agentura Critical Research
Analysis a zprávu zpracoval tým BFS Global Insight



KDO JE BIBBY FINANCIAL SERVICES



KDO JE BIBBY FINANCIAL SERVICESA EULER HERMES

O BIBBY Financial Services

• BIBBY Financial Services je největší nezávislá factoringová společnost poskytující provozní financování se sídlem 
ve Velké Británii. 

• Celosvětově působí ve 14 zemích po celé Evropě, Severní Americe a Asii.

• Globálně zaměstnává více než 1300 lidí a poskytuje servis více než 10 000 společnostem po celém světě.

• V České republice působí od roku 2007. Financuje na 300 různých odvětví od logistiky přes strojírenství až po 
velkoobchod a služby. 

• Více o BIBBY Financial Services najdete na www.bibbyfinancialservices.cz.

O Euler Hermes

• Euler Hermes je světovým lídrem v pojištění obchodních úvěrů a uznávaným specialistou v oblasti ručení, 
inkasa, strukturovaného obchodního úvěru a politického rizika. 

• Euler Hermes se sídlem v Paříži působí ve více než 50 zemích s 5 800 zaměstnanci. V roce 2018 činil jejich 
konsolidovaný obrat 2,7 miliardy EUR a pojištěné globální obchodní transakce představovaly expozici 962 
miliard EUR.

• Vlastní zpravodajská síť analyzuje denní změny v podnikové solventnosti, což představuje 92 % celosvětového 
HDP. 

• Pro více informací navštivte www.eulerhermes.com.

http://www.bibbyfinancialservices.cz/
http://www.eulerhermes.com/


KDE NÁS NAJDETE
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KONTAKTUJTE NÁS

800 111 008
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