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Kríza na Západe nám prinesie viac práce 

Peter Mrnka, direktor v poradenskej spoločnosti PwC, ktorý sa špecializuje na 
automobilový priemysel a priemyselnú výrobu, pre HN: 

Slovenským dodávateľom automobiliek sa v minulom roku darilo, no nie až tak dobre ako v 
roku 2012. Čo teda stojí za týmto spomalením? 

Zlepšenie finančnej situácie dodávateľov v roku 2013, je odrazom výrobných možností automobiliek a 

dopytu na zahraničných trhoch. Ak porovnávame s rokom 2012, musíme si uvedomiť, že dopyt u 

subdodávateľov bol vtedy ťahaný vysokým nárastom výroby v slovenských automobilkách, ktorý 

medziročne dosiahol približne 45 percent. Slovenské automobilky však dokázali medziročne zvýšiť 

výrobu aj v 2013 o ďalších zhruba 7 percent, čo je vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu v 

Európe určite pozitívne. Rast u dodávateľov je teda naviazaný na slovenské automobilky, ale aj na 

zahraničné trhy, na ktorých sú tieto modely úspešné. 

 

Takmer dve tretiny respondentov sa obávajú rizík spojených s negatívnym vývojom na 

rozvojových trhoch, ale aj pomalým rastom v rozvinutých krajinách. Aké veľké riziko pre 

našich dodávateľov v skutočnosti predstavujú? 

Podľa prognóz PwC Autofacts® by predaj áut v Európskej únií mal tento rok konečne rásť o ca. 4% na 

12,3 mil. vozidiel, z toho v nových členských štátoch o vyše 7%, čo je pozitívny signál. Čo sa týka 

Spojených štátov, jedná sa o obrovský trh, ktorý by mal podobne ako v predošlých rokoch rásť - 

približne štvorpercentným tempom v 2014. 

Otázny je ruský trh, ktorý je momentálne veľmi ťažké predvídať. V porovnaní s americkým a 

západoeurópskym je ale neporovnateľne menší, takže citlivosť našich subdodávateľov na tento trh je 

v priemere nižšia. Napokon ruské predaje áut zaznamenali mierny pokles už aj v 2013. 

 

Dodávatelia sa obávajú ďalšieho vývoja aj v Číne, kde hrozí spomalenie odbytu. 

Ak by sa tento scenár naplnil, stále sa bude medziročne ešte jednať o určitý – zrejme jednociferný 

nárast. Pri objemoch predaja na tomto trhu rádovo okolo 18 miliónov áut ročne je však každý nárast 

potešiteľný a obrovskou príležitosťou pre slovenských dodávateľov. 

 

Mali by sa teda slovenskí dodávatelia v budúcnosti viac zameriavať na Čínu a ďalšie ázijské 

trhy? 

Mnoho našich slovenských dodávateľov je súčasťou nadnárodných koncernov a tie sa snažia budovať 

svoje závody budovať tam, kde sú výrobné fabriky. Trendom je teda lokalizácia. V dlhodobom 

horizonte je preto ťažké očakávať, že slovenskí subdodávatelia by vyrábali priamo pre vzdialené 

ázijské trhy. Úspech slovenských dodávateľov v Číne preto skôr bude závisieť od objemu dodávok 

európskym automobilkám, ktoré sú na čínskom trhu úspešné. 
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Je už podľa vás európsky automobilový priemysel vonku z krízy? 

Ak sa pozrieme na stranu výrobcov, za posledných päť rokov dochádzalo k neustálemu poklesu 

výroby vozidiel. Údaje na konci minulého roka už však naznačujú, že by produkcia mala rásť, a to nie 

len krátkodobo v roku 2014. Pozitívne vyhliadky sú aj na rok 2015 a neskôr. Vývoj v rámci Európy 

však bude rôzny. Keďže niektoré automobilky majú nadkapacity, určite bude dochádzať k zatváraniu 

niektorých výrobných závodov, a to primárne v západnej Európe, resp. ich realokácii. Pre Slovensko 

by však takýto vývoj bol príležitosťou, pretože by mohol spôsobiť presun časti výrobných kapacít k 

nám, čím by pomohol zvýšiť objem výroby u našich dodávateľov. 

 

Takýto trend naznačujú aj výsledky prieskumu. Takmer dve tretiny respondentov neočakávajú 

žiaden presun výroby zo Slovenska, naopak takmer štvrtina z nich predpokladá ďalší presun 

výroby k nám. V kontexte opatrení súčasnej vlády sa však spomínalo práve riziko, že 

Slovensko už v konkurencii iných krajín regiónu nebude také atraktívne. Čím teda priťahujeme 

ďalšiu výrobu? 

Najvýznamnejším faktorom je produktivita práce, ktorá je na Slovensku vysoká a slovenské 

dodávateľské firmy často potvrdzujú, že sú v rámci svojich koncernov vysoko úspešné. 

Druhým dôležitým faktorom je blízkosť k finálnym zákazníkom. Slovensko má z tohto pohľadu výbornú 

geografickú polohu. V okruhu niekoľkých stoviek kilometrov je totiž množstvo výrobných fabrík, pre 

ktoré môžu dodávať. 

K atraktivite Slovenska stále prispieva aj pomerne nízka mzdová úroveň, aj keď už nie v porovnaní so 

strednou Európou. Zaváži ale porovnávanie platov so západnou Európou, kde spomínané realokácie 

závodov môže priniesť ďalšiu výrobu na Slovensko. 

 

Ako si teda viedol slovenský automobilový priemysel počas krízy? 

Slovenské dodávateľské závody boli v posledných rokoch úspešné, aj keď samozrejme s rôznou 

intenzitou. Vo všeobecnosti sa však týmto firmám darilo, a ak boli napojené na slovenské automobilky, 

tak za posledné tri až štyri roky určite rástli. 


