
|                             3/2014 |  www.leaderpress.sk  22

dodávatelia
Té m a

Základné špecifi ká segmentu dodávateľov
Na prieskume sa zúčastnili respondenti zo všetkých regiónov 
Slovenska, pričom prevažovali dcérske spoločnosti väčších me-
dzinárodných korporácií. Väčšina dodávateľov má komplexnej-
šie výrobné procesy a produkujú komponenty kategórie Tier 1. 
Takmer polovica respondentov uviedla, že ich fi rma má viac než 
500 zamestnancov a štvrtina fi riem zamestnáva viac než 250 ľudí. 
Približne štvrtina respondentov dodáva komponenty jednému slo-
venskému výrobcovi automobilov a takmer tretina ich dodáva viac 
než jednému výrobcovi na Slovensku. Avšak vyše 40 % fi riem dodá-
va svoje výrobky priamo zákazníkom v zahraničí. V tomto spočíva 
veľký potenciál, pretože slovenskí OEM už teraz zaznamenávajú 
vysoké využitie svojich kapacít.

Aj v tomto roku pretrvávajú dva trendy: 
1. Prioritný odbyt výrobkov do západnej a strednej Európy a 
2. Široké spektrum ostatných fi nálnych trhov s vysokým rastom. 

Vychádzajúc z predpovedaného rastu produkcie automobilov 
v západnej Európe v roku 2014 a v nasledujúcich rokoch ako aj 
z oživenia predaja v EÚ, zostáva výhľad pre slovenských dodá-
vateľov pre automobilový priemysel naďalej pozitívny.

Približne 90 % slovenských dodávateľov produkuje komponenty 
do automobilov predávaných v západnej a strednej Európe. Podiel 
čínskeho a východoeurópskeho trhu predstavuje 23 – 31 % odbytu 
slovenských dodávateľov. Podobne ako v roku 2012, pre 15 – 20 % 
dodávateľov je relevantný aj trh Severnej a Južnej Ameriky. Ak sa 
pozrieme na diverzitu geografi ckých trhov z iného pohľadu zistíme, 
že 25 % dodávateľov sa sústreďuje na jedno teritórium (najčastej-
šie je to západná Európa), 33 % dodáva do dvoch teritórií (zväčša 
západná a stredná Európa), a 42 % dodávateľov pokrýva potreby 

troch alebo viacerých teritórií. Sme presvedčení, že táto diverzita je 
významnou konkurenčnou výhodou v rámci regiónu, ktorá napomá-
ha zníženiu závislosti spoločností od jedného trhu.

Graf 1: Ktoré sú fi nálne zahraničné trhy pre Vaše výrobky? 
Respondenti mali možnosť označiť viacero oblastí.

Optimistický výhľad pre rok 2014
U väčšiny dodávateľov prevažuje optimizmus pre rok 2014 - 44 % oča-
káva nárast tržieb a 40 % očakáva zachovanie ich objemu ako v roku 
2013. Nárast tržieb je v súlade s predpokladaným rastom predaja au-
tomobilov v Európe (3,2 %-ný rast predaja v 2014), ktorý by tak mal 
ukončiť šesť rokov trvajúci prepad predaja osobných vozidiel. Stúpajúci 
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trend predaja automobilov sa očakáva aj v krajinách stredneja východ-
nej Európy (+7 %), USA (+4 %) a Číne (+10 %), zatiaľ čo predaje v Rus-
ku môžu klesať.

Graf 2: Aký očakávate vývoj tržieb v roku 2014?

Zatiaľ čo asi dve tretiny respondentov potvrdzujú zachovanie exis-
tujúcej kapacity výroby v najbližšom období, asi štvrtina dodávate-
ľov očakáva presun výroby na Slovensko v krátkodobom horizonte. 
V prospech Slovenska hovoria (aj na základe výsledkov prieskumu 
z roku 2013) produktivita pracovnej sily, blízkosť k finálnym zákaz-
níkom a makroekonomická stabilita.

Pozitívnym signálom pre dodávateľov je rastúci trend lokalizácie 
nákupov na Slovensku. U štvrtiny respondentov dosahuje podiel 
lokálnych nákupov až 20 %, u ďalších 7 % presahujú lokálne ná-
kupy 20 % podiel. Pre približne polovicu dodávateľov sa podiel 
lokálnych nákupov nemení. Z tohto dôvodu existuje veľký potenciál 
na zvyšovanie podielu nákupov zo Slovenska.

Kľúč k úspechu – inovácie a R&D
Väčšina slovenských dodávateľov očakáva, že pozornosť odvetvia 
sa v budúcnosti sústredí najmä na materiály (náklady, inovácie, al-
ternatívne materiály, znižovanie hmotnosti automobilov). Toto vyplý-
va z vysokej konkurencie v automobilovom priemysle, kde materiály 
predstavujú významnú nákladovú položku a kde si dodržiavanie 
environmentálnej legislatívy vyžaduje zavádzanie inovácií v oblasti 
materiálov. Ďalšie významné trendy predstavujú technológie (info-
com, alternatívne pohony), ako aj súlad s inými predpismi. Celkovo 
však len menej než polovica respondentov už realizuje aktívne kro-
ky v oblasti týchto hlavných trendov.

Podľa prieskumu došlo v porovnaní s minulým rokom k nárastu poč-
tu respondentov (24 %), ktorí už výskumno-vývojové aktivity svojej 
materskej spoločnosti poskytovali. Zároveň viac dodávateľov (13 %) 
než pred rokom zvažuje zriadenie výskumných a vývojových čin-
ností na Slovensku, resp. vyššiu participáciu materskej spoločnosti 
na týchto činnostiach. Tento záujem predstavuje veľkú príležitosť ale 
aj nevyhnutnosť pre slovenskú ekonomiku pripraviť účinnú stratégiu 
a plán jej implementácie v praxi, aby sa Slovensko zaradilo medzi 
inovatívne ekonomiky.
 

Kľúč na prežitie – kvalifikovaná pracovná sila, 
vzdelávanie a spolupráca so školami
Dostupnosť a kvalita kvalifikovanej pracovnej sily predstavuje je-
den z najväčších problémov pre dodávateľov. Na Slovensku tento 
problém potvrdilo až 71 % respondentov, čo je porovnateľné s vý-
sledkami globálneho prieskumu. Je to zároveň obrovská výzva pre 
reformu vzdelávacieho systému v SR - pre ďalší rozvoj a zachova-
nie výrobných kapacít na Slovensku ako aj získanie konkurenčnej 
výhody v regióne je nevyhnutné zosúladiť vzdelávací systém s po-
trebami spoločností.

Projekty spolupráce škôl a spoločností v automobilovom priemysle 
už existujú, dokonca sa ich počet podľa reakcií dodávateľov medzi-
ročne zvyšuje. Na druhej strane, až 42 % spoločností uvádza, že 
nemá vytvorenú žiadnu spoluprácu so školami.

Graf 4: Aká je spolupráca vašej spoločnosti so školami a uni-
verzitami?

Hlavným posolstvom z prieskumu je, že 
automobilový priemysel na Slovensku so 
svojím širokým spektrom dodávateľov si 
udržal svoje postavenie a napriek stagná-
cii európskych ekonomík vykázal za rok 
2013 pozitívne výsledky. Je preto kľúčo-
vou súčasťou slovenskej ekonomiky a jej 
rastu. Prieskum tiež ukazuje, že rok 2014 
bude pre dodávateľov pre automobilový 
priemysel takisto úspešný.

Dve oblasti z odpovedí predstavujú vý-
zvu pre tento segment – približne 23 % 
dodávateľov očakáva presun produkcie 
na Slovensko a zároveň 71 % dodávateľov 
považuje za problém nedostatok kvalifi-
kovaných ľudí. Toto znamená strategickú 
úlohu pre všetkých zainteresovaných – 
uskutočnenie zmien v odbornom vzdeláva-
ní, ktoré budú odrážať skutočné potreby 
súkromného sektora.
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Graf 3: Uskutočňujete výskum a vývoj na Slovensku?
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