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Rozvoj automobilového priemyslu vo svete

Priatelia a obchodní partneri,

generálni riaditelia (CEOs) vo všetkých odvetviach zápasiaci s nestabilnou ekonomikou a problémami v eurozóne, musia v súčasnosti
prehodnocovať spôsob, akým vstúpia na trh. Pre CEOs v automobilovom priemysle je riešenie týchto problémov obzvlášť akútne. Musia
sa vedieť prispôsobiť lokálnym preferenciám a požiadavkám a rýchlo reagovať na meniace sa lokálne podmienky a regulačné
prostredie. Je to neľahká práca vyžadujúca si spoluprácu naprieč celým dodávateľským reťazcom a prijatie veľmi opatrných
kompromisov. CEOs v automobilovom priemysle musia myslieť globálne, čo sa týka stratégie, brandingu, produktov a platforiem,
zároveň však musia umožniť jednotlivým divíziám, aby pri prispôsobovaní sa potrebám trhu konali lokálne. 

Ako toto všetko zrealizovať? Získať a udržať si ľudí s požadovanou kvalifikáciou je prvým a pravdepodobne najdôležitejším krokom.
Veľký dopyt je po kvalifikovaných pracovníkoch vo výrobe a strednom manažmente s vysokým potenciálom (žiadaní sú najmä
kvalifikovaní inžinieri, potrební pri zavádzaní inovácií).

S nástupom roku 2012 je výhľad do budúcnosti neistejší než kedykoľvek predtým. Podľa globálneho CEO prieskumu 2012, ktorý
realizovala spoločnosť PwC, len 21% CEOs v automobilovom priemysle verí, že v nastávajúcich 12 mesiacoch dôjde k zlepšeniu
celosvetovej ekonomiky. Približne 80% generálnych riaditeľov je znepokojených perspektívou nestabilného rastu ekonomiky a 76% je
nespokojných s nedostatočnou stabilitou kapitálových trhov. Sotva nás preto prekvapí pokles optimizmu generálnych riaditeľov
v automobilovom priemysle oproti minulému roku.

Západná Európa je už tradične baštou automobilového priemyslu, a preto sú obavy
z dopadu dlhovej krízy na dopyt po nových automobiloch výrazné. Približne 57% CEOs
uviedlo, že kríza má priamy dopad na ich podnikateľskú činnosť. Takisto vyjadrili obavy
o budúcnosť samotnej meny. Napriek tomu, situácia nie je až taká zlá. Dopad dlhovej
krízy nie je až taký krutý, ako sa doteraz predpokladalo. Dopyt v piatich najviac
zasiahnutých krajinách je slabý a stále klesá, inde však predaj odoláva vplyvom
a v niektorých krajinách dokonca prudko vzrástol.

Spoločnosti automobilového priemyslu zmierňujú tlak na náklady zvyšovaním
efektívnosti. Viac než štyri pätiny CEOs uviedli, že v posledných 12 mesiacoch boli v ich
firmách zavedené opatrenia na zníženie nákladov. Skoro taký istý počet (69%) plánuje
ďalej znižovať náklady, čo však nemusí nevyhnutne znamenať zníženie počtu
zamestnancov.

Ako to všetko vplýva na predajcov automobilov na Slovensku? A aké sú ich očakávania
a výzvy?

Cieľom nášho prieskumu predajcov automobilov bolo porovnať slovenský trh
s automobilmi s globálnymi trendmi. Výsledky nám poskytli reálny obraz celkovej scény,
na ktorej predajcovia automobilov pôsobia. 

Jens Hörning
Líder pre automobilový priemysel

PwC Slovensko
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Celkovo je možné charakterizovať predchádzajúci rok ako
stagnujúci. V roku 2011 vzrástla slovenská ekonomika o 3,1%.
Inflácia dosiahla 4%, nezamestnanosť sa zvýšila na 14%
a priemerná reálna mzda poklesla o 1,4%, čo spolu prispelo
k zníženiu spotreby domácností 0,5% v porovnaní
s predchádzajúcim rokom.

Za daných podmienok a pri zohľadnení dopadu a hrozby európskej
dlhovej krízy, predpovedajú prognózy pre rok 2012 a neskôr dosť
konzervatívne správanie spotrebiteľov. Toto platí najmä pre
strednodobé a dlhodobé investície, ako je kúpa automobilu. 

V roku 2011 predstavovali nové registrácie automobilov 68 203
kusov, čo predstavuje 6,5% nárast v porovnaní s rokom 2010 a zvrat
po 14% poklese v roku 2010 oproti roku 2009 a zároveň
odzrkadľuje pozitívne očakávania kupcov automobilov v roku 2011.
Trh však ešte stále o 9% zaostáva za rekordom z roku 2009 (74 tisíc
automobilov), ktorý bol dosiahnutý najmä vďaka zavedeniu
šrotovného. Na druhej strane, na výsledky roku 2011 mal pozitívny
dopad spätný dovoz. Nárast predaja nových automobilov bol na
Slovensku v roku 2011 vyšší než v susedných krajinách – v Českej
republike a Maďarsku, kde bol zaznamenaný nárast o 2,4%,
respektíve o 3,7%, zatiaľ čo v Poľsku v tom istom roku poklesol
predaj o 12%. 

V porovnaní s klesajúcim trendom nových registrácií automobilov
v celej EU27 za posledných päť rokov (celkový pokles o -15,5%),
Slovensko zaznamenalo nárast v každom z predchádzajúcich
piatich rokov, okrem roku 2010 (celkový nárast o +14,2%).

Predaj nových automobilov na Slovensku bol v roku 2011
ovplyvnený aj dovozom jazdených automobilov, ktoré predstavovali
takmer 50% všetkých registrácií. Tento import je porovnateľný
s predchádzajúcim rokom avšak je mierne vyšší ako objem importu
v Českej republike. 

V roku 2012 bude predaj automobilov závisieť od
makroekonomického vývoja na Slovensku, vrátane rastu
zamestnanosti a zmien výšky reálnej mzdy, ako aj od
predpokladaného znižovania nákladov v rámci štátu a daňových
a sociálnych reforiem. Vývoj môže vyústiť do celkového poklesu
predaja nových automobilov a narastajúceho trendu kúpy
jazdených vozidiel. Mesačné registrácie v roku 2012 však zatiaľ
výrazne prevyšujú počet registrácií v mesiacoch január – marec
roku 2011. 

Z tohto dôvodu sa predpokladá, že slovenský trh ostane neistý, čo
výrazne ovplyvňuje správanie slovenských predajcov automobilov
ako aj celkovú sieť predajcov. 

2010/2011 2009/2010

Slovensko +6,5% -14,3%

Česká republika +2,4% +4,7%

Maďarsko +3,7% -25,1%

Poľsko -12,2% +4,1%

EÚ -1,7% -5,5%

Zdroj: ACEA – Európska štatistika predaja áut

Aj keď sa predaj nových áut vyvíjal v roku 2011 a začiatkom roku
2012 pozitívne, veľká konkurencia, nízke marže a pokračujúci
dovoz jazdených áut prispeli v priemere k nezmeneným prípadne
horším finančným výsledkom u väčšiny predajcov. Napriek tomu
ostávajú predajcovia optimistickí a považujú svoje podnikanie za
dlhodobo perspektívne, aj keď s možnými negatívnymi trendmi
v blízkej budúcnosti. Pozitívne očakávania prezentovali najmä veľkí
predajcovia, ktorí podnikajú v odvetví už mnoho rokov a ktorí
realizovali opatrenia na zefektívnenie predaja.

Trh predaja áut sa konsoliduje, počet nových predajcov
vstupujúcich na trh klesá. Predajcovia plánujú rozširovať spektrum
svojich služieb, vrátane predaja ojazdených vozidiel, zvažujú
prechod na predaj viacerých značiek. Znižovanie nákladov je
všeobecne reakciou na ekonomické prostredie, primárne zamerané
na marketingové náklady ako aj na náklady na zamestnancov.
Predajcovia očakávajú lepšiu spoluprácu s importérmi v oblastiach
ako je cenová politika a marketingová podpora.

Hlavné zistenia prieskumu

„Existuje veľa spôsobov, ako zabezpečiť rast podniku. Niektorí
podnikatelia sa spoliehajú len na to, čo prinesú zmeny
ekonomického prostredia, ako sú napríklad daňové a sociálne
reformy a očakávané zvýšenie kúpyschopnosti zákazníkov.
Mnoho možností však ponúka samotný biznis. Okrem
všeobecného zamerania sa na náklady, môže spoločnosť

uvažovať o skvalitnení procesov,
zlepšení vzťahov so zákazníkmi,
riadení pracovného kapitálu,
talent manažmente a udržaní
pracovnej sily. Toto sú faktory
budúceho úspechu spoločnosti,
ktoré budú rozhodovať aj o jej
konkurenčných výhodách.“ 

Peter Mrnka 
Špecialista pre automobilový

priemysel 
PwC Slovensko 

Slovenská ekonomika a štatistika predaja  
automobilov

Nasledujúca tabuľka ilustruje ročnú zmenu v počte registrácií
automobilov podľa krajín:
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Na našom prieskume sa zúčastnili predajcovia zo všetkých
regiónov Slovenska, najmä však z bratislavského a žilinského
kraja. Takmer 80% predajných miest riadia priamo majitelia.
Jedna alebo dve predajne sú rodinným typom podniku, čo je na
tomto trhu v celku bežné. V porovnaní s prieskumom, ktorý sme
uskutočnili v roku 2008 nenastali výrazné zmeny vo vlastníckej
a manažérskej štruktúre predajcov.

Zaznamenali sme trend prechodu od stratégie predaja jednej
značky ku predaju rôznych značiek (55%:45%) na základe
exkluzívnych zmlúv s jedným alebo dvoma dovozcami.

Čo sa týka spektra služieb, všetci predajcovia ponúkajú nové
automobily, opravu a servis vozidiel a pneumatík a finančnú
asistenciu. Viac než polovica predajcov ponúka ďalšie služby ako je
predaj jazdených automobilov (62%) alebo prenájom automobilov
(64%).

V posledných 4 – 5 rokoch pôsobí na trhu takmer nezmenený
počet hráčov. Zistili sme, že za posledných päť rokov začalo
podnikať iba 5% predajcov, čo ďaleko zaostáva za zistením z roku
2008, kedy sme zaznamenali okolo 19% nových predajcov, ktorí
v tom čase pôsobili na trhu menej než päť rokov. Noví predajcovia
pôsobia v menších mestách mimo bratislavského regiónu, pretože
vzhľadom na už zabehnutý trh, sú možnosti pre nových predajcov
v Bratislave veľmi obmedzené. Takmer 70% predajcov pôsobí na
trhu už viac než 11 rokov a skoro 50% viac než 16 rokov.

V súvislosti s vlastníctvom a každodenným riadením predajne
vyvstáva otázka plánovania nástupníctva. Touto otázkou sa
v súčasnosti zaoberajú len niektorí predajcovia. Približne jedna
štvrtina (27%) respondentov to však považuje za dôležitú tému
v blízkej budúcnosti. Pre väčšinu predajcov však plánovanie
nástupníctva nie je zo strednodobého hľadiska významné.
Skúsenosti zo susedných krajín ukazujú, že k výmene generácií
dochádza v určitých vlnách. Na Slovensku môže byť táto téma
aktuálna s prvou výmenou majiteľov z obdobia po roku 1989.

Košický kraj

Prešovský kraj

Žilinský kraj

Banskobystrický kraj

Trenčiansky kraj

Nitriansky kraj

Trnavský kraj

Bratislavský kraj

Rodinný podnik 
– 78,5%

Manažment
spoločnosti
neprepojený
na vlastníkov
– 9,5%

Iné
– 12%

9,52%

19,05%

23,81%

14,29%

9,52%

16,67%

9,52%

28,57%

Graf 1: Uveďte, prosím, lokalitu Vašich predajní.

Graf 2: Prosím upresnite formu vedenia spoločnosti.

Pred viac ako
16 rokmi 
– 47,62%

Pred menej
ako 5 rokmi – 4,76%

Pred 6 – 10 rokmi
– 23,81%

Pred 11 – 15 rokmi
– 23,81%

Graf 3: Kedy Vaše podnikanie začalo svoju činnosť?

Základná charakteristika účastníkov prieskumu

Analýza výsledkov prieskumu

78,5%

9,5%

12%

23,81%

47,62%

4,76%

23,81%

0%           5%           10%         15%         20%         25%         30%
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48% predajcov zastáva názor, že v roku 2011 boli ekonomické
podmienky horšie než v roku 2010 a ďalších 14% vidí situáciu ako
nezmenenú oproti roku 2010. Takéto zhodnotenie finančných
výsledkov v porovnaní s celkovým nárastom predaja nových
automobilov na Slovensku (6,5%) vedie k dvom možným
záverom: a) nárast objemu predaja bol kompenzovaný ešte vyšším
poklesom marží, resp. b) výsledky dosiahnuté v roku 2011
u jednotlivých značiek a predajcov sa výrazne líšili. 

Predajcovia, ktorí v roku 2011 zaznamenali mierne alebo výrazne
horšie finančné výsledky, mali v priemere zhodné nasledujúce
charakteristiky:

– prevádzkujú podnik 6 – 15 rokov, 
– nevlastnia viac než 2 predajné miesta, 
– náklady znižujú prevažne v oblasti reklamy a marketingu, 
– zamestnávajú menej než 20 zamestnancov, 
– v roku 2012 očakávajú predaj porovnateľný s rokom 2011.

1 predajňa

2 predajne

viac ako 
2 predajne

Graf 4: Koľko predajní prevádzkujete?

26,19%

21,43%

52,38%

Graf 5: Aká bola finančná situácia Vašich predajní v roku 2011 v porovnaní
s predchádzajúcim rokom?

7,14%

28,57%

14,29%33,33%

14,29%

2,38%

Ekonomické výsledky

Zaznamenali sme nárast počtu predajcov prevádzkujúcich viac než
dve predajné miesta (26%). Väčšina predajcov však stále
prevádzkuje jedno predajné miesto. Očakávame, že trh sa začne
viacerými formami konsolidovať – prevzatie, zníženie počtu
stratových lokalít, prechod na predaj viacerých značiek alebo
zmena značky, atď. 

V roku 2011 predávalo viac než 60% predajcov nové a jazdené
automobily a ďalších 20% uvažovalo v rámci rozšírenia
existujúcich služieb zákazníkom o zavedení predaja jazdených
vozidiel.

Oveľa lepšia 
– 7,14%

Mierne lepšia 
– 28,57%

Nezmenená 
– 14,29%

Mierne horšia 
– 33,33%

Oveľa horšia 
– 14,29%

Ťažko povedať
– 2,38%

Graf 7: Ak ste znížili náklady svojho podnikania, ktorá z nasledovných
oblastí bola najviac postihnutá?

25,64%

12,82%

7,69%43,59%

10,26%

Žiadne znižovanie
nákladov nebolo potrebné
– 25,64%

Prepúšťanie zamestnancov
– 12,82%

Znižovanie miezd kvôli
redukcii pracovných hodín
– 7,69%

Znižovanie
reklamných nákladov 

– 43,59%

Iné: znižovanie viazania finančných
prostriedkov, zníženie réžie ako takej,
prehodnotenie služieb, atď. – 10,26%

Zatváranie niektorých
predajní – 0%

52,38%

54,76%

30,95%

28,57%

Graf 6: Aká je hlavná príčina zhoršenia Vašej finančnej situácie?

0%          10%         20%         30%          40%          50%        60%

0%                          20%                          40%                         60%

Predaj áut poklesol

Nižšie marže

Vyššie náklady

Zmena finančných regu-
lácií (úverové reštrikcie)

Nedošlo k zhoršeniu

Iné

Podľa vyjadrenia väčšiny predajcov sa na zhoršení finančnej
pozície v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 podpísali nižšie
marže, pokles objemu predaných automobilov a zvýšenie
nákladov.

Predajcovia zabezpečovali zníženie nákladov najmä redukovaním
nákladov na reklamu a marketing. Približne jedna štvrtina
predajcov nemala v roku 2011 vypracovaný žiadny plán znižovania
nákladov. Je prekvapujúce, že znižovanie počtu zamestnancov
sme zaznamenali častejšie u predajcov, ktorých finančné výkony
v roku 2011 sa oproti roku 2010 zlepšili. Nikto z predajcov
neuviedol iné potenciálne zdroje riadenia finančných výsledkov,
ako napríklad skvalitnenie procesov, vzťahy so zákazníkmi,
riadenie zásob a pracovného kapitálu.
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Z pohľadu tržieb sú významnými kategóriami predaj nových
automobilov a služby v oblasti ich servisu. V priemere 45%
všetkých predajcov uviedlo, že viac než 40% tržieb plynie z opráv
a údržby, 32,4% predajcov uviedlo, že hlavným zdrojom tržieb je
predaj nových áut fyzickým osobám a 17,6% uviedlo, že zdrojom
tržieb je predaj automobilového parku. I keď takmer 62% predajcov

predáva aj jazdené vozidlá, viac než tri štvrtiny z nich uviedli, že ich
predaj predstavuje iba do 10% ich tržieb. Všetci predajcovia, ktorí
ponúkajú aj služby v oblasti servisu vozidiel, používajú originálne
náhradné súčiastky, a iba 28% používa aj náhradné súčiastky od
iných výrobcov. 

Predaj automobilov sa v roku 2011 skonsolidoval a vykazuje mierny nárast 

I keď bol v roku 2011 zaznamenaný 6,5% nárast registrácií nových osobných automobilov v porovnaní s rokom 2010, nepodieľali sa na ňom
všetci predajcovia rovnakou mierou. Iba 14,3% predajcov zaznamenalo zvýšenie predaja o viac než 10%. V prípade 59,5% predajcov zostal
predaj nezmenený alebo sa oproti roku 2010 len mierne zvýšil. 40,5% predajcov zaznamenalo pokles predaja; z toho 16,7% o viac než 10%.
Najvýraznejší nárast zaznamenali predajcovia žilinského a košického regiónu. Naopak, k poklesu došlo v bratislavskom a nitrianskom
regióne. 

Tržby zo servisných opráv a údržby prevyšujú tržby z predaja

Graf 9: Aký podiel na Vašich tržbách za rok 2011 predstavovali nasledovné položky?

5,71               22,86                              25,71                             22,86                          22,86

77,78                                                                      22,22

17,65                  17,65                              32,35                              14,71        5,88      11,76

8,11      8,11                       32,43                                  18,92             8,11                   24,32

Servis áut

Predaj jazdených áut

Predaj nových áut firmám
(flotilový predaj) a podnikateľom

Predaj nových áut jednotlivcom

do 10%

11 – 20%

21 – 30%

31 – 40%

41 – 50%

viac ako 50%

Predajcovia, ktorí dosiahli v roku 2011 mierne alebo výrazne
lepšie výsledky, mali nasledujúce spoločné charakteristiky:

– prevádzkujú podnik viac než 16 rokov, 
– zaoberajú sa predajom nových aj jazdených automobilov, 
– zamestnávajú viac než 60 zamestnancov, 
– očakávajú mierny rast predaja v roku 2012,
– uskutočňujú prieskum spokojnosti zákazníkov.

Kľúčovým faktorom úspechu týchto predajcov bolo najmä zvýšenie
efektívnosti v oblasti predaja. Vyššie objemy predaja alebo lepšie
marže boli zrejme ďalšími faktormi úspechu. V roku 2011 sme
nezistili koreláciu medzi úspešnými finančnými výsledkami
a predávanou značkou automobilov či lokalitou predajného miesta
– a to v žiadnom z ôsmich regiónov Slovenska a pri ani jednej z 20
značiek.

Graf 8: Aká je hlavná príčina zlepšenia Vašej finančnej situácie?

7,14%

21,43%

26,19%

2,38%

38,10%
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0%       5%      10%      15%     20%      25%    30%      35%     40%

Zvýšenie dopytu

Zvýšenie marží

Zlepšenie dostupnosti
úverov

Zefektívnenie činnosti
predajní 

Nezlepšila sa

Iné
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V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa rozšírili možnosti
financovania predaja automobilov. Najčastejším však stále ostáva
kúpa za hotovosť. Vyše polovice predajcov (63,2% ) uvádza, že táto
forma predstavuje viac než 40% predaja áut. Leasing a úver sú
najčastejšou formou u jednej tretiny zákazníkov, avšak leasing je
zastúpený vo vyššej miere, i keď sa nevyužíva na zaplatenie celej

kúpnej ceny – všetci zákazníci uhradia najmenej 20% kúpnej ceny
v hotovosti a 58,5% zákazníkov platí v hotovosti 30 – 50% ceny.
Väčšina predajcov, ktorí predávajú prostredníctvom leasingu
a úveru, spolupracuje s viacerými finančnými inštitúciami, zatiaľ čo
iba 21,4% predajcov využíva iba jednu finančnú inštitúciu.

I keď sa možnosti financovania rozšírili, kúpa za hotovosť sa vyskytuje najčastejšie

 Graf 10: Aká časť vašich tržieb za rok 2011 pochádzala z predaja financovaného nasledovnými formami?

85,71                                                                      7,14    7,14

11,11                      27,78                                              41,67                                  11,11   2,78 5,56

17,65                           26,47                                    35,29                            5,88   8,82    5,88

2,63  10,53         13,16           10,53                  28,95                                                34,21

Dlhodobý prenájom

Leasing v domácej mene 

Úver v domácej mene

Nákup v hotovosti

do 10%

11 – 20%

21 – 30%

31 – 40%

41 – 50%

viac ako 50%

Na tvorbe zisku sa v najväčšej miere podieľajú marže na predaj
nových automobilov a marže na opravy a údržbu, ktoré predstavujú
jednu tretinu zisku predajcov. Marže na opravy a údržbu sa
podieľajú na zisku najväčšou mierou. Až 45,7% predajcov uviedlo,
že je to viac než 40%, vyše jednej tretiny uvádza, že ich podiel
predstavuje viac než jednu tretinu zisku. Podiel marže z predaja

nových automobilov na zisku je podobný, je však mierne pod
úrovňou podielu marže na opravy a údržbu. Žiada sa poznamenať,
že leasingové poplatky a provízie predstavujú takmer 10% zo zisku
predajcov, ešte navyše k uplatnenej marži. Zvýšenie možností
financovania môže mať preto priaznivý dopad na ziskovosť. 

Štruktúra zisku predajcov zodpovedá podielu tržieb zo servisných opráv a údržby a predaja nových
automobilov

Graf 11: Ktoré z nasledovných zdrojov sú najdôležitejšie pre tvorbu zisku Vášho podnikania?
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S cieľom posilniť predaj automobilov, až tri štvrtiny predajcov
ponúkajú možnosť rozšíreného záručného a pozáručného servisu.
Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že tržby z údržby sa
významnou mierou podieľajú na celkových tržbách, z tejto ponuky
potom profitujú obaja, zákazník aj predajca. V priemere ponúkajú
predajcovia najmenej tri dodatočné služby so zámerom zvýšiť
predaj. 

Priemerná cena automobilov predávaných na Slovensku sa
pohybuje v limite 10 až 20 tisíc eur. Lídrom na trhu je Škoda
s podielom 20,12%, ďalej nasleduje Volkswagen (8,96%), Kia
(7,21%), Renault (6,44%), Peugeot (5,89%) a Hyundai (5,24%).
Najpopulárnejšími modelmi sú Škoda Fabia a Octavia, VW Golf
Passat, Kia cee’d, Sportage a Venga, Renault Thalia a Fluence,
Hyundai i30.

Na predaj významnou mierou vplývajú dodatočné motivačné programy 
Najviac rozšírenou sa stáva možnosť predĺženej záruky

Osem z desiatich zákazníkov na Slovensku kupuje nižšiu strednú triedu automobilov
Škoda je lídrom na trhu

Graf 12: Aký druh podporných programov využívate na posilnenie predaja?

Predĺžená záruka

Výmena vozidiel po určitom
stanovenom čase
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Pozáručný servis

Iné
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Graf 13: V akej cenovej hladine sa pohybujú Vami predávané vozidlá 
– v priemere?
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Viac než jedna štvrtina predajcov zamestnáva menej než desať ľudí
a takisto jedna štvrtina má viac než 50 zamestnancov – čo stojí za
zmienku, pretože väčšina predajcov má rodinný podnik. Zvyšná
časť predajcov má 10 – 40 zamestnancov. V porovnaní s rokom
2010, bolo 31,7% predajcov nútených znížiť počet zamestnancov,
61% udržalo počet zamestnancov na rovnakej úrovni a 7,3% počet
zamestnancov zvýšilo. 

Viac než dve tretiny predajcov (70%) má dostatočný počet
kvalifikovaných pracovníkov a 27,5% uviedlo, že má problémy so
získaním ľudí s primeranou kvalifikáciou – väčšinou ide
o predajcov z bratislavského, trnavského a nitrianskeho regiónu.
Podľa zistení sa predajcovia z košického alebo trnavského regiónu
s týmto problémom nestretávajú.

Väčšina predajcov (73,8%) motivuje zamestnancov poskytnutím
provízie z predaja každého automobilu alebo bonusom na konci
roka (40,5%). Iba 14,3% predajcov nepovažuje poskytnutie
bonusu za súčasť odmeňovania. 

Väčšina predajcov udržala, resp. zvýšila zamestnanosť v porovnaní s predchádzajúcim rokom

31 – 40 – 4,88%

41 – 50 – 0%

21 – 30 – 17,07%

viac ako 50 – 26,83% do 10 – 26,83%

11 – 20 – 24,39%

Graf 14: Koľko ľudí je zamestnaných vo Vašich predajniach?

26,83%

24,39%17,07%

4,88%

26,83%
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Napriek skutočnosti, že 62% predajcov uviedlo, že ich finančná
pozícia sa v porovnaní s rokom 2010 nezmenila alebo sa zhoršila,
väčšina z nich, (65%), považuje predaj automobilov za
podnikateľskú činnosť s priaznivým výhľadom do budúcnosti. 35%
predajcov však uviedlo, že z hľadiska budúcnosti má tento biznis
klesajúcu tendenciu a 22,5% si myslí, že predaj áut nie je
z dlhodobého hľadiska perspektívnou podnikateľskou činnosťou.
Nezistili sme žiadnu súvislosť medzi odpoveďami predajcov
a lokalitou v ktorej podnikajú, či predávanou značkou. 

Aj keď musia predajcovia čeliť neľahkej situácii, ich očakávania v súvislosti s perspektívou pradaja áut sú
z dlhodobého hľadiska pozitívne

Nie, ale 
v budúcnosti
očakávame
zlepšenie 
– 22,5%

Neviem – 7,5%

Áno – 30%

Nie – 5%

Áno, ale v budúcnosti
očakávame zhoršenie
– 35%

Graf 15: Je podľa vás oblasť predaja automobilov dlhodobo perspektívnym
podnikaním?

30%

5%

35%

22,5%

7,5%

Za pozitívny znak môžeme považovať skutočnosť, že takmer
polovica predajcov (46,3%) predpokladá mierny nárast tržieb.
Ďalších 41,5% predpokladá, že tržby klesnú a 4,9% očakáva ich
výrazný pokles. Najoptimistickejší boli v tomto smere predajcovia
zo žilinského a trnavského regiónu. Pokles predpokladajú
predajcovia z regiónov Bratislavy, Nitry a Košíc. 

11,9% predajcov plánuje s určitosťou rozšíriť portfólio
predávaných značiek, a 23,8% zvažuje rozšírenie portfólia. Na
druhej strane, takmer 55% predajcov buď nepredpokladá alebo
určite neplánuje rozšírenie činnosti. Zvyšných 9,5% si nie je istých
a čaká, ako sa vykryštalizuje súčasná ekonomická situácia na
Slovensku a k akým politickým zmenám dôjde. 

Ani jeden z predajcov neplánuje v roku 2012 ukončiť
podnikateľskú činnosť. 

Výhľady vývoja tržieb v roku 2012 sú optimistické
Jedna tretina zo všetkých predajcov dokonca plánuje rozšíriť portfólio ponúkaných značiek a služieb

Graf 16: Aký očakávate vývoj tržieb v roku 2012? 
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Väčšina registrácií nových osobných automobilov sa v roku 2011
týkala malých alebo nižších stredných tried automobilov, ktoré
predstavovali 17 476, resp. 22 147 registrácií z celkového počtu
68 203 registrácií. Nie je prekvapujúce, že rozhodujúcim faktorom
pri kúpe vozidla je cena (a ďalším faktorom je spotreba pohonných
hmôt). Potom nasleduje dizajn a značka, ktoré majú rovnakú váhu
(asi 40%) a dodatočné služby považuje za dôležitý faktor asi jedna
tretina zákazníkov. 

I keď je cena považovaná za dôležitý faktor, len v priemere 40% zo
všetkých zákazníkov kupuje automobil bez dodatočného
vybavenia a príslušenstva. 

I keď zákazníci pri kúpe automobilu zvažujú viaceré faktory, najviac u nich zaváži cena

Ktoré faktory majú podľa predajcov najväčší vplyv na ich činnosť a súčasnú situáciu?

Dve tretiny respondentov (65,8%) uviedli, že významný, avšak negatívny vplyv na ich podnikanie má dovoz jazdených automobilov.
Ostatné odpovede sa týkali rôznych iných faktorov, ako je napríklad veľký tlak na ceny, veľká konkurencia medzi predajcami rovnakej
značky, internetový predaj náhradných dielcov a olejov, neznačkové servisy, nestabilita eura, politická nestabilita, zmeny v legislatíve. 

Graf 17: Ktoré faktory sú podľa Vás najviac rozhodujúce pre zákazníkov pri
výbere vozidla?
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Aké ekonomické a legislatívne zmeny by mohli zlepšiť, alebo na druhej strane, zhoršiť
situáciu v oblasti predaja automobilov? 

Hlavné špecifické zmeny, ktoré podľa predajcov môžu zlepšiť situáciu v odvetví zahŕňajú opätovné zavedenie
šrotovného, limity na dovoz jazdených áut a programy na podporu riešení s alternatívnym pohonom alebo
automobilov s nízkymi emisiami. Pokles nezamestnanosti, znižovanie (resp. nezvýšenie) sadzieb dane z príjmu
a DPH by pre toto odvetvie boli pozitívnymi makroekonomickými zmenami.

Na druhej strane, k zhoršeniu súčasnej situácie predajcov môžu prispieť najmä globálne a makroekonomické
faktory, ako je zvyšovanie cien pohonných hmôt, pokračujúca ekonomická kríza a dlhový problém eurozóny, ale aj
colné a daňové sadzby na Slovensku a rastúca nezamestnanosť.

Čo môžu pre predajcov urobiť importéri automobilov, aby zlepšili ich situáciu
a podporili predaj v budúcnosti?

Podľa názoru predajcov existujú tri hlavné oblasti, ktorými môžu dovozcovia automobilov významne podporiť
predajcov pri zlepšení ich výkonov.:

– zachovanie fixnej marže pri predaji áut a zvýšenie marže pri predajoch s nízkou ziskovosťou, 

– zníženie požadovaného počtu áut na predajniach a poskytnutie lepšieho financovania skladových vozidiel,

– rozšírenie celoštátnych a regionálnych marketingových aktivít a reklamy so zameraním na nové modely
a skladové vozidlá a pružnejšia reakcia na štatistiky predaja.
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