
Ya şimdi ya hiç
Yaklaşık 1.300 küresel CEO, şirketlerinde ve dünya ekonomisinde yaşanacağı tahmin 
edilen ve daha önce eşi benzeri görülmemiş değişim ile ilgili görüşlerini paylaştı.  
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Dijital Darwinizm 
bekleyenlere acımaz.

Siber güvenlik

CEO’ların %72’si bir siber 
tehdide karşı tamamen hazırlıklı 
olduğunu düşünmüyor.

Müşteri sadakati
%88’i müşterilerinin 
sadakatinden endişeleniyor.

Ekonomik güçler
%88’i küresel ekonomik büyümenin 
tahmin ettiklerinden daha az 
gerçekleşmesi durumunda, şirketleri 
üzerindeki etkisinden endişeleniyor.

Yıkıcı güçler
%86’sı şirketlerinin geleceğine yön 
veren isleyişi durdurabilecek unsurlar 
ve inovasyon kaynakları hakkında 
stratejik düşünmeye vakitlerinin 
yetmeyeceğinden endişeleniyor. 

Görevlerin karmaşıklığı ve hızlı yanıt ihtiyacı CEO’ların 
üstünde önemli bir baskı yaratıyor.

Kritik sorunlar

CEO’ların %69’u çözmeleri 
gereken ancak daha önce 
deneyimlemedikleri kritik sorunların 
sayısından endişeleniyor.

CEO’ların %65’i, pazara yeni giriş yapanların, işletme 
modellerini sekteye uğratmasından endişe ederken, 
yarısından fazlası (%53), şirketlerinin sektördeki is 
modellerini yeteri kadar zorlamadığını düşünüyor.

– Karl-Heinz Streibich, Software AG CEO’su

CEO’ları endişelendiren üç konu

%72
Gelecek 3 yıl

CEO’ların %72’si gelecek 
3 yılın sektörleri için 
geçtiğimiz 50 yıldan daha 
kritik olacağına inanıyor.
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%99%77Yıkıcı 
teknoloji

En büyük 
ikinci faktör

Büyük değişiklik

CEO’ların %72’si gelecek 3 yılın 
sektörleri için geçtiğimiz 50 yıldan daha 
kritik olacağına inanıyor.

Çalışan sayısında artış

Çoğunluğu gelecek 3 yıl 
boyunca çalışan sayısını 
artırmayı düşünüyor; %61’i 
ise bunu 12 ay süresince 
yapmayı planlıyor.

Gelişen yetenekler 

Önemli dönüşüm planları ve 
gelişen teknoloji ile karşı karşıya 
kalan CEO’ların %99’u mevcut 
veya gelecek yetenekleri 
geliştirmek için harekete 
geçtiğini söylüyor.

CEO’lar teknolojinin şirket büyümesine 
katkı sağlayan en büyük ikinci faktör 
olduğunu ve küresel ekonomik faktörlerin 
ilk sırada yer aldığını belirtiyor.

Yeni teknolojiler

CEO’lar kuruluşlarının 
yeni teknolojilere ayak 
uydurmamasından 
endişeleniyor.

Şirket
CEO’ların %89’u gelecek 
3 yıl boyunca şirketlerinin 
büyüyeceğinden emin.

Ülke
%86’sı ülkelerinin büyüme 
beklentisine güven duyuyor.

Sektör
%85’i sektörlerinin büyüme 
beklentisine güven duyuyor.

Küresel ekonomi
%80’i küresel ekonominin 
büyümesine güven duyuyor.

Kuruluşlarını zorlayan değişikliklere rağmen CEO’lar 3 yıllık büyüme tahminlerinden oldukça emin.

CEO’ların gelecek 3 yıl 
boyunca en önemli önceliği 
yıkıcı teknolojileri uygulamak. 
%77’si ise kuruluşlarının 
yeni teknolojiye ayak 
uydurup uyduramadığından 
endişeleniyor.

Büyümeye olan güven oldukça yüksek

Dönüşüm Teknoloji Yetenek

“CEO’lar bana oyunun artık ciddi anlamda değiştiğini, ancak ne yapmaları gerektiğini bildiklerini ve bu 
oyunu kazanabileceklerini söyledi.” John Veihmeyer, KPMG International Küresel Başkanı.

CEO’lar için ya şimdi ya hiç.

Yıllık gelirleri 500 milyon dolardan yüksek ve %30’unun geliri 10 milyar dolardan fazla olan küresel 
işletmelerden yaklaşık 1.300 CEO’nun 3 yıllık görüşlerine ilişkin çalışmaya dayanan bulgular.

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamak için çalışmamıza rağmen, bilginin alındığı tarihte doğru olduğu veya gelecekte 
olmaya devam edeceği garantisi yoktur. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. 
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