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Průzkum Citibank: Téměř 60 % větších firem z rozvíjejících se evropských trhů
plánuje v letošním roce expanzi do zahraničí
49 % dotazovaných větších společností sídlících v České republice plánuje
v letošním roce zahraniční expanzi
Citibank – Výsledky každoročního průzkumu společnosti Citi zaměřeného na středně velké
firmy působící ve střední a východní Evropě a Středním východě ukázaly, že přibližně 58 %
větších společností z těchto regionů plánuje v roce 2014 expanzi do zahraničí. Stejný plán
má také přibližně jedna třetina (37 %) menších společností dotazovaných v rámci
zmíněného průzkumu.
„U většiny dotazovaných firem je patrný narůstající pocit jistoty. Tyto podniky budou stále
častěji hledat příležitosti k růstu i mimo hranice svých států,“ řekl Tasnim Ghiawadwala,
ředitel komerčního bankovnictví Citi v Evropě, Středním východě a Africe. „Nejčastěji chtějí
firmy expandovat do evropských zemí a na Střední východ,“ dodává Ghiawadwala.
Expanze českých firem a nejčastější výzvy
„S potěšením můžeme říci, že ze všech firem větší velikosti, které jsme zahrnuli
do průzkumu v České republice, jich 49 % plánuje zahraniční expanzi, jež chápou jako
prostředek k růstu svého podnikání,“ uvedl Daniel Krumpolc, ředitel firemního bankovnictví
Citibank v České republice. „Domníváme se, že je to dobré znamení jak pro Českou
republiku a její ekonomiku, tak i pro daná odvětví, v nichž expanzi očekáváme,“ dodává
Daniel Krumpolc.
V České republice se jedná o společnosti z odvětví zpracovatelského průmyslu (47 %),
segmentu spotřebního zboží (24 %) a informačních a komunikačních technologií (10 %).
Mezi nejčastější výzvy, s nimiž se potýkají středně velké firmy v regionu, patří dosažení
růstu odbytu nebo řešení poklesu odbytu, zahraniční expanze, měnící se ekonomické
prostředí a řízení provozního kapitálu.
Na úrovni jednotlivých států
21 % klientů sídlících v České republice, Polsku a SAE a 26 % v Rusku uvedlo
zahraniční expanzi jako největší výzvu;
23 % klientů sídlících v Jordánsku, Rumunsku a Turecku má obavy z měnícího se
ekonomického prostředí;
21 % ruských firem zmínilo řízení provozního kapitálu;
22 % společností sídlících v SAE a Turecku uvedlo, že potřebují zvýšit odbyt.

O průzkumu
83 % z 1416 respondentů jsou členy vrcholového vedení odpovědného za finance, z čehož
61 % bylo generálních ředitelů, finančních ředitelů nebo vedoucích partnerů firem sídlících
v Bahrajnu, České republice, Jordánsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Rusku, SAE a
Turecku.
Průměrný roční obrat respondentů byl 44 mil. USD. 73 % dotazovaných společností mělo
obrat do 35 mil. USD a 27 % vysoce nad tuto částku.
###
Citi
Citi, přední globální společnost poskytující finanční služby, spravuje přibližně 200 milionů klientských
účtů a podniká ve více než 160 zemích světa. Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a
institucím širokou řadu finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových
produktů, firemního a investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transakčních služeb
a wealth managementu.
Pro více informací navštivte www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi |
Blog:
http://new.citi.com
|
Facebook:
www.facebook.com/citi
|
LinkedIn:
www.linkedin.com/company/citi.
Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva se sídlem Dublin, North
Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781,
provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační
složka, se sídlem na adrese Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 a je spřízněnou
společností Citigroup, Inc.
Kontakt pro média:
Eva Chaloupková
Public Affairs Officer pro Českou republiku a Slovensko
Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5, Czech Republic
Tel.: + 420 233 061 661
Mobil: + 420 775 864 444
eva.chaloupkova@citi.com

