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Perspektívy dodávateľov automobilového priemyslu. Výsledky 
prieskumu na Slovensku 

 
Poradenská spoločnosť PwC v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR už po druhýkrát 

uskutočnili prieskum dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku. Naším cieľom bolo 

zostaviť komplexnú analýzu segmentu dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku. 

 

Finančná situácia dodávateľov  

U viac než polovici (52%) respondentov došlo k zlepšeniu finančnej situácie v roku 2013. Aj keď v roku 

2012 hlásilo medziročné zlepšenie výsledkov až 64% respondentov - aj v súvislosti s enormným 

nárastom produkcie 3 slovenských OEM v 2012/11, naďalej prevažuje podiel dodávateľov so 

zlepšujúcou sa alebo stabilnou finančnou situáciou. Naproti tomu, podiel firiem so zhoršujúcimi sa 

výsledkami v našom prieskume klesol v roku 2013 na 21% (z 29% v roku 2012). 

 

„Dodávatelia, ktorým sa v roku 2013 darilo viac ako v predošlom období, uvádzajú ako dôvody najmä 

rast odbytu, ako aj lepšie ceny za svoje výrobky. Firmy, u ktorých došlo k zhoršeniu ekonomickej 

situácie, uvádzali ako hlavne príčiny pokles odbytu a predajných cien ako aj nárast cien vstupov. 

 
Napriek stagnácii produkcie aj predajov automobilov v Európe v roku 2013 vzrástla  na Slovensku 
produkcia automobilov medziročne o 7% na vyše 980 000. Aj vďaka tomu rástla výroba komponentov 
u slovenských dodávateľov a ich finančná situácia sa tak naďalej zlepšovala.“ komentuje Peter Mrnka, 
direktor a špecialista na automobilový priemysel PwC. 

 

Aká bola celková finančná situácia Vašej spoločnosti v roku  2013 v porovnaní s predchádzajúcim rokom? 
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Vývoj a vyhliadky tržieb a zamestnanosti v segmente dodávateľov automobilového priemyslu 

 

U väčšiny dodávateľov prevažuje pre rok 2014 optimizmus: 44% očakáva nárast tržieb a 40% 

očakáva zachovanie rovnakého objemu ako v roku 2013.  

 

„Nárast tržieb je v súlade s predpokladaným rastom predaja automobilov v Európe (3,2% rast predaja 

pre rok 2014), ktorý by tak mal ukončiť 6 rokov trvajúci prepad predaja osobných vozidiel. Stúpajúci 

trend predaja automobilov sa očakáva aj v strednej a východnej Európe (+7%), USA (+4%) a Číne 

(+10%), zatiaľ čo predaje v Rusku môžu klesať.“ komentuje Mrnka. 

 

Prínosom automobilových dodávateľov pre slovenskú ekonomiku bol aj nárast počtu zamestnancov v 

2013 (46% respondentov). Len každý šiesty dodávateľ zaznamenal pokles zamestnancov 

medziročne.  

 

„Pri porovnávaní ‘zmeny tržieb a zamestnanosti‘ poukazuje tento pomer na pokračujúci rast 

produktivity, čo sa môže prejaviť v príležitostiach realokovať výrobu z iných krajín na Slovensko a 

vytvoriť ďalšie pracovné miesta.“ dodáva Mrnka. 

 

Tretina spoločností podľa prieskumu predpokladá nárast zamestnanosti porovnateľný so zvyšovaním 

tržieb a viac než polovica očakáva zachovanie súčasného počtu pracovných síl v roku 2014. 

 

Akú ste zaznamenali medziročnú zmenu tržieb / zamestnancov v porovnaní s predchádzajúcim rokom? 

Aký očakávate vývoj tržieb / zamestnancov v nasledujúcom roku?  

  tržby zamestnanosť 

 
skutočnosť 2013 očakávania 2013 očakávania 2014 skutočnosť 2013 očakávania 2014 

Nárast o viac než  10% 32% 26% 25% 19% 11% 

Nárast o viac než 5% 17% 19% 19% 27% 19% 

Nezmenila sa (+/- 5%) 32% 33% 40% 38% 54% 

Pokles o viac než 5% 6% 12% 2% 12% 10% 

Pokles o viac než 10% 13% 10% 14% 4% 6% 

 

 

Obavy z ohrozenia rastu 

 

Napriek pozitívnym vyhliadkam rastu ekonomík USA, EU, Činy a ďalších kľúčových trhov vyjadrujú 

spoločnosti v prieskume isté obavy. Hlavné riziká ohrozujúce rast automobilových dodávateľov v SR 

sú takmer identické ako riziká, ktoré vnímajú predstavitelia globálnych automobilových spoločností v 

nedávnom prieskume PwC (17. ročník globálneho CEO prieskumu). 

 

„Približne dve tretiny respondentov vníma spomalenie rastu na rýchlo rastúcich trhoch a pokračujúci 

pomalý alebo negatívny rast v rozvinutých ekonomikách ako riziká, ktoré by mohli ohroziť rast ich 

spoločnosti. Tieto odpovede však zároveň potvrdzujú úspešnú diverzifikáciu záujmu slovenských 

dodávateľov o obidve skupiny krajín.“ vysvetľuje Mrnka. 
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Budúce trendy 

 

Väčšina slovenských dodávateľov očakáva, že sa pozornosť odvetvia bude v budúcnosti zameriavať 

najmä na materiály (náklady, inovácie, alternatívne materiály, znižovanie hmotnosti). Ďalšie významné 

trendy do budúcna sú technológie (infocom, alternatívne pohony), ako aj súlad s environmentálnymi a 

inými predpismi.  

 

Celkovo však len menej než polovica respondentov už realizuje aktívne kroky v oblasti týchto hlavných 

trendov. 

 

Na ktoré oblasti sa bude podľa Vášho názoru sústreďovať automobilový priemysel v budúcnosti? (najviac 3 odpovede) 
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Presuny výroby 

Pokiaľ dve tretiny respondentov potvrdzujú zachovanie existujúcej výroby v SR v najbližšom období, 

asi štvrtina dodávateľov potvrdila predpokladaný transfer výroby na Slovensko v krátkodobom 

horizonte.  

 

„V prospech Slovenska hovoria (aj na základe výsledkov prieskumu z roku 2013) produktivita 

pracovnej sily, blízkosť k finálnym zákazníkom a makroekonomická stabilita.“ objasňuje Mrnka. 

 
Plánuje skupina/akcionári presunúť výrobu v krátkodobom horizonte? 

 
 

 

Lokalizácia 

U štvrtiny respondentov dosahuje podiel lokálnych nákupov až 20%, u ďalších 7% presahujú lokálne 

nákupy 20% podiel. Pre približne polovicu dodávateľov sa podiel lokálnych nákupov nemení.  

 

„Pozitívnym signálom pre dodávateľov je rastúci trend lokalizácie nákupov na Slovensku a teda 

existuje veľký potenciál na zvyšovanie podielu nákupov zo Slovenska.“ dodáva Mrnka. 

 
Aký je trend lokalizácie v oblasti nákupov materiálu a služieb na Slovensku 
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Neočakávajú sa žiadne zmeny
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5% 
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26% 

54% 

Zvyšuje sa podiel dodávok od lokálnych výrobcov
cca nad 50% všetkých nákupov

Zvyšuje sa podiel dodávok od lokálnych výrobcov
cca do 50% všetkých nákupov

Zvyšuje sa podiel nákupov zo zahraničia

Zvyšuje sa podiel dodávok od lokálnych výrobcov
cca do 20% všetkých nákupov

Podiel nákupov od lokálnych vs. zahraničných
dodávateľov sa nemení
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Výskum a vývoj (R&D): záujem o R&D aktivity realizované na Slovensku narastá 
 
Podľa prieskumu došlo v porovnaní s minulým rokom k nárastu počtu respondentov (cca. jedna 
štvrtina), ktorí už výskumno-vývojové aktivity realizujú vo svojich závodoch pre účely materskej 
spoločnosti. Zároveň viac dodávateľov (13%) než pred rokom zväzuje zriadenie R&D aktivít na 
Slovensku resp. vyššiu participáciu na R&D činnostiach materskej spoločnosti.  
 
„Tento záujem vytvára veľkú príležitosť, ale aj nevyhnutnosť pre slovenské hospodárstvo vytvoriť 
účinnú stratégiu a jej implementáciu v praxi, aby sa Slovensko zaradilo medzi inovatívne ekonomiky.“ 
komentuje Mrnka. 
 
Uskutočňujete výskum a vývoj na Slovensku 

 
 
Kvalifikovaná pracovná sila a vzdelávanie 
 

Dostupnosť a kvalita kvalifikovanej pracovnej sily predstavuje jednu z najväčších výziev dodávateľov. 
Na Slovensku tento problém potvrdilo až 71% respondentov, porovnateľne ako významná väčšina 
globálnych CEOs automobilového priemyslu v prieskume PwC. Je to zároveň obrovská výzva pre 
reformu slovenského vzdelávacieho systému. 
 
Zaškolenie nových zamestnancov spravidla trvá 2 až 8 týždňov, následné dosiahnutie požadovaných 
zručností trvá ďalších 3 až 6 mesiacov, u jednej šestiny respondentov a určitých profesiách dokonca 
vyše 1 roka.  
 
„Pre ďalší rozvoj a zachovanie výrobných kapacít na Slovensku, ako aj získanie konkurenčnej výhody 
v regióne, je nevyhnutné zosúladenie systému vzdelávania a potrieb spoločností.“ odporúča Mrnka. 
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Spolupráca so školami 
 

Projekty spolupráce škôl a spoločností v automobilovom priemysle už existujú, dokonca sa ich počet 
podľa reakcií dodávateľov v prieskume medziročne zvyšuje. Na druhej strane až 42% spoločností 
uvádza, že nemá vytvorenú žiadnu spoluprácu so školami.  
 
„Dôsledkom pretrvávajúcich rozdielov v zameraní školstva a potrebách praxe, je vysoké percento 
nových zamestnancov naberaných cez pracovné agentúry a úrady práce a len 42% nových 
pracovných miest je obsadených vhodnými absolventmi škôl a univerzít. Je pochopiteľné, že u 
dodávateľov prevažuje vysoký dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch v technických profesiách.“ 
uzatvára Mrnka. 
 
Aká je spolupráca Vašej spoločnosti so školami a univerzitami? 

 
 
Aké sú hlavné zdroje nových pracovných síl? (najviac 2 relevantné odpovede) 

 

 
 
  

42% 

35% 

6% 

17% Neexistuje žiadna spolupráca ani kontakt - 42%

Máme vytvorené programy na prípravu študentov pre
budúce pracovné pozície - 35%

Spolupráca v oblasti inovácií a R&D projektov - 6%

Ľudia zo zahraničia - 4%

Iné (v súhrne vlastné recruitmentové aktivity) - 19%

Pracovníci úradov práce - 21%

Školy a univerzity - 42%

Prenájom zamestnancov prostredníctvom
personálnych agentúr - 71%
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Poznámky pre vydavateľa 
 
O prieskume 

Prieskum dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku realizovala poradenská spoločnosť 
PwC v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR (ZAP). 
Oslovení dodávatelia odpovedali prostredníctvom on-line dotazníka v období od 5. do 31. marca 2014 
a prieskumu sa zúčastnilo 48 dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku. 
 
Cieľom prieskumu bolo zostaviť komplexnú analýzu segmentu dodávateľov automobilového priemyslu 
na Slovensku a získať tak čo najširší obraz o súčasnom stave a očakávanom budúcom vývoji v tomto 
odvetví, zhodnotiť kľúčové faktory, posúdiť zmeny, ktoré sú pre toto odvetvie špecifické a priniesť 
reakcie dodávateľov na tieto zmeny. 
 
O PwC 

Firmy PwC pomáhajú organizáciám i jednotlivcom vytvárať tú hodnotu, ktorú hľadajú. Sme sieťou 

firiem v 157 krajinách s vyše 184 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné 

audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke 

www.pwc.com/sk. 

 
Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá 
je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure. 

 

2014 PwC. Všetky práva vyhradené. 
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