
14 | Mоsty   8 | Mоsty   

RozhovoR

JaRoslav lazaR

Čo bolo hlavným dôvodom z po-
hľadu KPMG pre vznik partner-
stva s Východoeurópskym pod-
nikateľským klubom?
Sledovali sme podnikateľské pros-
tredie v  Rusku a východnej Európe 
veľa rokov a všimli sme si, že od hos-
podárskeho útlmu v roku 2008 sa 
zdá, že došlo k výraznej zmene pri 
nadväzovaní užších ekonomických  
a obchodných väzieb u východných 

európskych podnikov a podnikov 
Spoločenstva nezávislých štátov. Preto 
sme hľadali oblasti mimo vlastnej sie-
te, kde môžeme využiť naše rozsiahle 
znalosti a skúsenosti, vďaka ktorým 
by sme pomohli ruským a východo- 
európskym podnikom k vzájomnému 
prospechu. Východoeurópsky podni-
kateľský klub je prvý svojho druhu, 
ktorý má rovnaké ciele ako my, a preto 
sa stal našim ideálnym partnerom.

V čom vidíte najväčšiu pridanú 
hodnotu služieb vašej spoloč-
nosti pre členov klubu?
Naša najväčšia hodnota v tomto 
ohľade je v jej schopnosti čerpať  
zo svojich rozsiahlych medzinárod-
ných sietí  a prostriedkov. Pomáha-
me tak svojim klientom zhodnotiť 
riziká a príležitosti v akejkoľvek 
finančnej transakcii. To môže mať 
formu istín v transakcii, oceňovaní, 

due diligence, daňového štrukturo-
vania a poradenstva. Naša spoloč-
nosť má viac ako 250 odborníkov  
na Slovensku, zatiaľ čo v Rusku  
a Spoločenstve nezávislých štátov 
sa toto číslo šplhá k 3 500. KPMG je 
preto vysoko kvalifikované a môže 
ponúknuť širokú škálu služieb ši-
tých na mieru pre ruských a výcho-
doeurópskych investorov.
 
Aké skúsenosti a úspechy máte 
s ruskými klientmi, respektívne 
klientmi z východných krajín? 
Môžete spomenúť nejaké kon-
krétne projekty alebo plány?
Robili sme poradenstvo pre veľ-
ké množstvo ruských investorov, 
ktorí chcú investovať do východnej 

Európy, ako aj pre západné európ-
ske spoločnosti, ktoré chcú vstúpiť  
na ruský, ukrajinský a východoeu-
rópsky trh. Projekty a sektory, v kto-
rých  som osobne robil poradenstvo 
v priebehu posledných osemnástich 
rokoch pôsobenia v tomto regióne 

sa nedajú vymenovať, v mnohých 
prípadoch ide o tajné projekty. 
Som však hrdý na to, že naša M&A 
prax na Slovensku je na čele pred 
konkurenciou. Málokedy sa stáva, 
že je pre nás zákazka príliš malá  
na to, aby sme sa na nej nepodieľali. 
Pracoval som vo východnej Európe  
a Spoločenstve nezávislých štá-
tov na transakciách v hodnote  
od 500-tisíc až po 2 miliardy eur.
 
Aké sú podľa Vás špecifiká, ri-
ziká a výhody ruského štýlu ob-
chodovania a trhu ako celku?
Ruský trh má pre východnú Európu 
obrovský potenciál. Veľa ľudí hovorí 
o Číne, Indii a Brazílii v oblasti roz-
víjajúcich sa trhov, či o Nemecku, 
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Celá doteRaJšia kaRiéRa Quentina CRossleya sa týka kPMG  
- globálnej siete firiem, ktoré poskytujú služby v oblasti auditu,  
daní a PoRadenstva. Po získaní diPloMu z univeRzity v CaMbRidGe  

z fakulty ModeRnýCh a stRedovekýCh Jazykov, odboR Ruský a neMeCký, sPRavil 
dosť neobvyklý krok v kariére. opustil britániu a začal pracovať pre kpmg 

spoločenstva nezávislých štátov, kde päť rokov pôsobil  
prevažne v strednej ázii, so sídlom v taškente. neskôr sa rozhodol využiť 

ďalšiu príležitosť v kpmg na slovensku, kde pracuje už takmer trinásť  
rokov, z toho sedem rokov v pozícii partnera skupiny. vďaka kvalifikácii  

us cpa mohol počas tohto obdobia pracovať v rôznych oblastiach. najviac 
ho lákali transakcie a podnikové financie, kde pomáhal zahraničným  

investorom získať východoeurópske, ukrajinské a ruské spoločnosti a naopak.
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CHARAKTERISTIKY, TRENDY 
Rusko Má vlastné

a požiadavky

Naša spoločnosť má  
viac ako 250 odborníkov 

na Slovensku, zatiaľ čo  
v Rusku a Spoločenstve  

nezávislých štátov sa toto 
číslo šplhá k 3 500.
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Francúzsku, Veľkej Británii alebo  
USA v rámci tradičnejších trhov, ale 
Rusko a ďalšie krajiny Spoločenstva 
nezávislých štátov sú pre východnú 
Európu prirodzenými obchodný-
mi partnermi. Štýl je veľmi odlišný  
a je potrebné ho spoznať a pochopiť. 
Byrokracia a miestne legislatívne 
prostredie v Rusku môže byť nároč-
né, ale obchody sa dajú robiť, a to aj 
veľmi výnosné.
 
Zažili ste aj vyslovene negatívnu 
skúsenosť?
Ak mám byť úprimný, nie. Médiá 
uverejňovali veľa katastrofálnych 
príbehov o západných investíci-
ách do Ruska a na vine bol rus-
ký trh. Podľa mňa to nie je úpl-
ne fér. Investori zo západu majú 
sklon naivne očakávať, že môžu 
podnikať v Rusku rovnakým spô-
sobom ako v ich  krajine pôvodu 
alebo v iných európskych alebo 
anglosaských krajinách a potom 
obviňovať ruský trh, že to nefun-
guje tak, ako si predstavovali. 
Rusko nie je Nemecko, USA alebo 
Poľsko. Má svoje vlastné charak-
teristiky, trendy a požiadavky, 
ktoré sú v rozpore s tradičným  
firemným modelom vo svete. 
Ak sa podniky vedia prispôsobiť  
a fungovať v rámci ruského pod-
nikateľského prostredia, môžu 
dosahovať zisk, a to za krátky čas.

Ktoré sektory pre európskych 
exportérov sú podľa vás v hori-
zonte piatich rokov na ruskom 
trhu najperspektívnejšie?
Kľúčovým cieľom celého európske-
ho exportu by mal byť ruský spotre-
biteľ, jednotlivci a rodiny. Málokde 
narazíte na trh, kde je spotrebiteľ 
taký vďačný za rozmanitosť výrob-

kov a tovaru. Ak majú produkty správ-
nu kvalitu, cena často nehrá rolu, čo 
by mohlo potešiť európskych exporté-
rov. Takže, spotrebný tovar ako jedlo, 
domáce potreby, elektronika, biela 
technika, automobilový priemysel, čo-
koľvek, čím sa môže spotrebiteľ odlíšiť 
od ostatných, je obzvlášť atraktívny. 
Energie a nehnuteľnosti, samozrejme, 
tiež patria do zaujímavých sektorov.
 
Aké výhody podľa vás ponúka 
východná Európa pre ruských 
investorov?
Východná Európa je pre ruských 
investorov prirodzenou obchodnou 
cestou do západnej Európy. Jazyk, 
kultúra a tradície sú vo väčšine 
prípadov dosť podobné. História 
však nebola príliš naklonená vzťa-
hom medzi Ruskom a východnou 
Európou, a to je pravdepodobne 
najväčšou prekážkou pre podnika-
nie. Skutočnou krásou východnej 
Európy je pre ruských investorov 
osobitý charakter každého z výcho-
doeurópskych trhov. Každý z nich je 
iný, čo do veľkosti, atraktivity aktív 

a obchodných príležitostí. Investícia 
nemusí byť veľká, aby mala zásadný 
vplyv na ekonomiku jednotlivých 
krajín, čo umožňuje značnú vyjed-
návaciu silu pre ruských investo-
rov. Tie krajiny východnej Európy, 
ktoré patria do Európskej únie, sú 
obzvlášť atraktívne pre investorov  
z Ruska, bez ohľadu na jednotlivé 
krízy, ktoré postihli trh Európskej 
únie ako celok a poskytujú bezpeč-

nosť a právny základ pre ruských in-
vestorov pri transparentnom a efek-
tívnom podnikaní. Ruskí investori 
vo všeobecnosti narábajú so špeku-
latívnym kapitálom, takže ekonomi-
ky v okrajových častiach eurozóny  
a Európskej únie im môžu taktiež 
veľa ponúknuť.
 
O ktoré oblasti podnikania ale-
bo služieb majú záujem prichá-
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Byrokracia a miestne legislatívne prostredie  
v Rusku môže byť náročné, ale obchody sa dajú 

robiť, a to aj veľmi výnosné.

Ruskí investori  
vo všeobecnosti  

narábajú  
so špekulatívnym  
kapitálom, takže  

ekonomiky  
v okrajových častiach 

eurozóny  
a Európskej únie im 
môžu taktiež veľa  

ponúknuť.
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dzajúci investori z rusky hovo-
riacich krajín na slovenskom, 
prípadne západnom trhu?
Spočiatku hľadajú investori špeku-
latívne a nešpecifikované finančné 
investície. Nehnuteľnosti, ako špe-
cifická medzera vo vývoji, sa tešia 
veľkému záujmu obzvlášť ak objem 
investície nie je príliš veľký. Je ešte 
skoro na investície na Slovensku  

a vo zvyšku východnej Európy, pre-
to sa nedá ešte hovoriť o reputácii. 
Nedávne investície do bankovníctva  
a energetiky sú pre ruských investo-
rov už tradične oblasťami, v ktorých 
sú „doma“ a myslím, že budú slúžiť 
ako referenčný bod a zdroj pre budúce 
investície, a to najmä v tradičných od-
vetviach, v ktorých východná Euró-
pa v minulosti vynikala. Očakávam, 

že sa bude veľa investovať v menších 
objemoch buď špekulatívne alebo 
tradične. Ak bude investor spokojný 
a investičné prostredie nebude klásť 
Rusom veľké prekážky, budú investí-
cie, podľa môjho názoru, rásť.
 
Máte k Rusku len čisto profesio-
nálny vzťah?
Vôbec nie. Bol som rusofilom už od 
základnej školy. Spomínam si, že som  
v škole stál pri mape sveta a pýtal sa, 

čo je to za veľkú krajinu namaľova-
nú červenou farbou so štyrmi pís-
menami - ZSSR,  keďže bola najväč-
šou na mape. Nespomínam si, že by 
môj učiteľ mal aspoň snahu adek-
vátne odpovedať na moju otázku, čo 
len podporilo moju zvedavosť. Na-
vyše, moja žena je Ruska, môj syn 
hovorí po rusky a anglicky a doma 
sa rozprávame po rusky.
 
Ako často chodíte do Ruska  
a čo sa Vám na tejto krajine naj-
viac páči?
Mám šťastie, že chodím do Ruska 
pracovne aspoň trikrát za rok. Osob-
ne mi chýba všeobecná nepredvída-
teľnosť práce, bývania a cestovania  
v Rusku a v ostatných nezávislých štá-
toch. Tam sa dá vždy niečo neobvyklé 
vidieť, počuť, či rozoberať a niečo dob-
ré zjesť a vypiť.
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Osobne mi chýba  
všeobecná  

nepredvídateľnosť práce, 
bývania a cestovania  
v Rusku a v ostatných  
nezávislých štátoch.
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