Kam kráčaš, Slovensko,
alebo

Slovensko o 25 rokov
Prieskum EY mapujúci vízie podnikateľov,
zamestnancov a študentov o budúcnosti
Slovenskej republiky

Spoločnosť EY uskutočnila pri príležitosti 25. výročia svojho pôsobenia v Slovenskej
republike prieskum verejnej mienky mapujúci vízie osobností z podnikateľského
prostredia, verejnej sféry a študentov o stave našej krajiny o ďalších 25 rokov. Ako
teda vidia svoju krajinu v horizonte štvrťstoročia podnikatelia, manažéri, úradníci,
ale aj študenti vysokých škôl?

Poďakovanie
Do prieskumu sa zapojili desiatky majiteľov a vrcholových manažérov
popredných slovenských firiem, ako aj zástupcovia významných spoločností
z radov štátnych inštitúcií SR. Všetkým, ktorí prispeli svojimi odpoveďami
a cennými komentármi, spoločnosť EY ďakuje.

Budeme stále platiť eurom, členov EÚ bude menej

„Sú potrebné štrukturálne
zmeny, ktoré zaistia lepšiu
budúcnosť Slovenska.“

Podľa takmer troch štvrtín (72 %) účastníkov prieskumu sa bude na
Slovensku v roku 2042 naďalej platiť eurom. Viac ako tretina (38 %)
opýtaných sa domnieva, že EÚ bude pozostávať z viac štátov, ako je to dnes.
46 % respondentov si naopak myslí, že EÚ bude mať menej členov
v porovnaní so súčasnou situáciou. 12 % respondentov dokonca
predpovedá jej úplný zánik. V otázke zániku EÚ je ženská časť populácie
euroskeptickejšia, kedže tomu verí takmer štvrtina opýtaných žien (24 %)
oproti iba 6 % mužov.
Počet štátov v Európskej únii v roku 2042 bude:

Matej Bošňák

49 %
51 %

vedúci partner EY na Slovensku
„Prieskum ukázal, že ľudia
v budúcnosti predpokladajú
orientáciu Slovenska smerom
do Európy, otázne však zostáva
zloženie Európskej únie čo do
počtu štátov. Politici v Európe
už dlhšie dostávajú jasné signály
o potrebe zmeny, čoho
dôkazom je aj vyššia miera
euroskepticizmu. Z toho celkom
jasne vyplýva, že sú potrebné
štrukturálne zmeny, ktoré vrátia
späť dôveru v domáce i európske
inštitúcie a zaistia aj lepšiu
budúcnosť Slovenska
o 25 rokov.”

muži

31 %
69 %
ženy

 rovnaký alebo väčší ako dnes
 menší ako dnes až žiadny

Nemecko s najväčším politicko-ekonomickým vplyvom
Takmer dve tretiny respondentov (62 %) predpovedajú, že Nemecko bude
o 25 rokov krajinou s najväčším politicko-ekonomickým vplyvom na
Slovenskú republiku. Podľa pätiny opýtaných (21 %) však najväčší vplyv
bude mať Rusko. To, že to bude práve Čína, si myslí zhruba každý ôsmy
oslovený (12 %) a len 4 % účastníkov prieskumu si myslia, že najväčší
vplyv bude mať USA.
To, že najväčší ekonomicko-politický vplyv na Slovensko bude mať Nemecko, si myslí:
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podnikatelia

zamestnanci

Dominovať bude automobilový priemysel spolu s IT
Priemerne štyria z desiatich opýtaných Slovákov (39 %) považujú automobilový
priemysel za hnací motor Slovenskej ekonomiky aj o 25 rokov. Viac ako polovica
účastníkov prieskumu (57 %) verí, že Slovensko bude dôležitým hráčom na
automobilovom trhu v celosvetovom meradle oproti necelej pätine (17 %),
ktorá si myslí, že automobilky postupne opustia slovenský trh.
Viac ako pätina (21 %) opýtaných považuje informačné technológie za budúci
dominantný sektor hospodárstva SR. Tento názor bol najviac zastúpený medzi
podnikateľmi, z ktorých ho ako odpoveď uviedol každý tretí účastník prieskumu
(31 %).
Hnacie sily slovenského priemyslu v roku 2042

„Firmy sa bez neustálych
inovácií v budúcnosti
nezaobídu.“
Danica Matáková

11 %

 Strojársky priemysel
 Verejná správa
15 %

 Informačné technológie
 Automobilový priemysel

39 %

výkonná riaditeľka, EY poradenské
služby v oblasti auditu
„Biznis prostredie sa neustále
mení. Je nutné vziať do úvahy
chyby, ktoré sa spravili v minulosti,
a vyvodiť z nich strategické
rozhodnutia, ktoré pomôžu
podnikom uplatniť sa v ich odvetví
lepšie. Firmy sa bez neustáleho
zavádzania inovácií nezaobídu,
inovovať treba nielen produkt, ale
aj riadiace procesy, IT, riadenie ľudí
či finančný manažment. Vzostup
informačných technológií nie je
náhodný, ide o dlhodobejší trend
vo viacerých sektoroch.“

14 %

21 %

 Ostatné (cestovný ruch, energetika,
financie, zbrojárstvo a iné)

Trendom bude digitálny svet, na úrady chodiť nebudeme
a pracovný čas sa významne nezmení
Osobná návšteva úradov nebude potrebná podľa dvoch tretín respondentov
(66 %). Do škôl sa bude chodiť stále, no podľa 71 % opýtaných sa zmení spôsob
výučby. Každý desiaty opýtaný si myslí, že výučba bude prebiehať výlučne online.
Pracovná doba sa bude podľa takmer polovice (49 %) účastníkov ankety
pohybovať medzi 7 a 9 hodinami denne, viac ako pätina (21 %) predpovedá
skrátenie pracovnej doby na 6 hodín. Skrátenie pracovnej doby na 6 hodín očakáva
viac mužská časť populácie (27 %) ako ženská (13 %). Podľa 15 % opýtaných
bude pracovná doba flexibilná.
Akým spôsobom sa bude prevažne platiť?
Odtlačkom prsta

24 %

Čipom pod pokožkou

15 %

Mobilnými platbami

35 %

Platobnými kartami
Hotovosťou
Iným spôsobom

19 %
3%
4%

Dôležité budú vzťahy medzi Západom a Východom
Oslovení účastníci ankety sa nezhodli na jednom významnom riziku, ktoré by
ohrozovalo Slovensko v roku 2042. Štvrtina respondentov (26 %) vyjadrila
najsilnejšie obavy zo vzťahu medzi západnou (USA, EÚ) a východnou časťou
(Rusko, Čína) sveta. Riziko bipolárneho sveta vníma citlivejšie mužská časť
populácie (29 %) ako ženská (19 %), ženy pripisujú rovnakú mieru rizika aj
islamizácii a znečisteniu životného prostredia.

„Firmy si uvedomujú
nastupujúci trend robotiky
pri efektivite práce
už teraz.“
Peter Málik
výkonný riaditeľ, EY poradenské
a IT služby
„Robotika je téma, ktorej sa
v EY venujeme intenzívne. Firmy
si uvedomujú nastupujúci trend,
s tým súvisiacu zvýšenú efektivitu
práce pri relatívnom znížení
výrobných a režijných nákladov.
Aj na našom prieskume vidieť,
že táto inovačná revolúcia má
svoje opodstatnenie,
a pripraviť by sa na ňu mali
všetci – podnikatelia, zamestnanci
a takisto aj študenti.“

61 %
19 %
9%

Čína
respondentov verí,
že v roku 2042
bude najväčšou
ekonomikou sveta:

USA

India

Nastupujú aj roboty, pracovná sila bude prichádzať
z východu
Podľa prieskumu umelá inteligencia nahradí najmä taxikárov, vodičov autobusov
a pilotov, myslí si to takmer tretina opýtaných (32 %). Ďalšie profesie, ktoré môžu
byť v ohrození, sú úradníci vo verejnej správe a účtovníci (obe po 18 %
respondentov). Každý štvrtý respondent (25 %) nepredpokladá, že sa do roku
2042 umelá inteligencia presadí.
Takmer polovica (48 %) respondentov si myslí, že nekvalifikovanú pracovnú
silu nahradia na Slovensku Východoeurópania a štvrtina (26 %) sa domnieva,
že nekvalifikovaní pracovníci budú pochádzať z iných svetadielov. Podľa 17 %
opýtaných práve autonómne roboty budú náhradou nekvalifikovanej pracovnej sily.

75 %

respondentov verí, že roboty
nahradia ľudskú pracovnú silu
v zamestnaniach ako sú napr.
taxikári/vodiči autobusov/piloti,
účtovníci, úradníci vo verejnej
správe a pod.

31 %

opýtaných si myslí, že v roku
2042 už budeme bežne jazdiť
na samoriadiacich autách

O prieskume
Prieskum verejnej mienky „Kam kráčaš, Slovensko, alebo Slovensko o 25 rokov“ prebiehal na reprezentatívnej vzorke
účastníkov z podnikateľského prostredia, verejnej sféry a študentov vysokých škôl SR. Na prieskume sa zúčastnilo
347 respondentov. Zber dát sa uskutočnil v októbri až decembri 2016.
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EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce odborné poradenské služby v oblasti auditu
a daňového, transakčného a podnikového poradenstva. Našimi názormi a kvalitou služieb prispievame
k budovaniu dôvery v kapitálové trhy a ekonomiky celého sveta. Podporujeme rozvoj popredných lídrov,
ktorých spája dôraz na kvalitu poskytovaných služieb vo vzťahu k všetkým zainteresovaným skupinám.
V tom je náš hlavný prínos k lepšie fungujúcemu svetu pre našich ľudí, klientov a širšiu komunitu.
Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, ktorej riadiacou spoločnosťou je britská
Ernst & Young Global Limited. Každá členská spoločnosť je nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young Global
Limited neposkytuje služby priamo klientom. Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach ey.com.
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