
Väčšina dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku očakáva v tomto roku rast tržieb.
Dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily už vnímajú ako limitujúci faktor ďalšieho rastu. Uspieť
v odvetví je náročnejšie – až 77 % dodávateľov plánuje v najbližšej budúcnosti zvýšiť efektivitu
výrobných kapacít. 
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Spoločnosť PwC v spolupráci so Zväzom
automobilového priemyslu SR a Slovenským
automobilovým inštitútom zisťovali súčasný
stav, kľúčové faktory, ako aj budúci
očakávaný vývoj v segmente dodávateľov
automobilového priemyslu na Slovensku.



Milí priatelia a obchodní partneri

Svetoví biznis lídri vyjadrili obavy v súvislosti s hospodárskym a podnikateľským rastom.
Zároveň vidia svet, v ktorom technológie transformujú očakávania zákazníkov a ostatných
osôb zainteresovaných v biznise. Výsledky 19. globálneho prieskumu medzi top manažérmi
firiem, ktorý uskutočnila spoločnosť PwC a ktorého výsledky boli zverejnené
a prediskutované v Davose, prinášajú pestrý obraz.   

Top manažéri v automobilovom priemysle sú presvedčení, že reakcie vlády na národné dlhy
by mohli mať negatívny vplyv na ich biznis a mohli by vyústiť do zvýšenia daňového
zaťaženia. Dve tretiny top manažérov tvrdia, že štát a regulačné orgány majú veľký alebo
veľmi veľký vplyv na stratégiu. Veľké regionálne rozdiely v predajných aktivitách zvyšujú
náročnosť pre automobilky. V Rusku, Brazílii a Číne sa rast spomaľuje a naopak, pozornosť
sa sústreďuje na USA a Európu, ktoré doháňajú zameškané z predchádzajúcich rokov. 

Top manažéri automobilového priemyslu si uvedomujú potrebu upevniť dôveru zákazníkov.
Viac ako polovica, 58 % lídrov, vyjadrilo obavu z toho, že nedostatok dôvery by mohol
ohroziť perspektívu rastu ich biznisu. My v PwC sme presvedčení, že v konečnom dôsledku
ide o účel – o to, prečo niečo robíte a nie o to, čo robíte. Okrem toho narastá dynamika
dopytu zákazníkov, čo vytvára významné výzvy pre činnosti a stratégie automobiliek.
Demografické presuny, urbanizácia a technologický pokrok zásadne menia charakter
potrieb zákazníkov. Na to aby sa zámer pretavil do reality a aby bolo možné reagovať na
výzvy a príležitosti, ktoré technológie ponúkajú, sú potrební kvalifikovaní a zanietení ľudia.

Talent a dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily zostáva kľúčovou témou aj pre
dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku, čo nám potvrdil aj tohtoročný
prieskum. Zostáva však ešte veľa práce, aby Slovensko v tomto ohľade napredovalo.
Prieskum medzi dodávateľmi v automobilovom priemysle sme uskutočnili po štvrtýkrát
a jeho výsledky boli publikované v máji 2016. Čo sa týka perspektívy rastu, sú dodávatelia
optimistami. Zdá sa, že Slovensko zostáva v sektore slnečným ostrovom a súčasné investície
sú potvrdením jeho budúceho potenciálu. Prečítajte si našu brožúru a dozviete sa, ktoré
faktory považujú slovenskí dodávatelia za nevyhnutné na to, aby si Slovensko udržalo svoju
konkurencieschopnosť. Verím, že zistenia v nej publikované Vás zaujmú.

Jens Hörning
líder pre automobilový priemysel v strednej a východnej Európe

PwC Slovensko
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Milión z liniek musia predbehnúť hlavy

Niekomu sa môže zdať, že rok 2015 priniesol slovenskému automobilovému priemyslu
nevídané zmeny. Výroba áut vkročila do sedemcifernej zóny a britská automobilka Jaguar
Land Rover sa rozhodla, že postaví novú továreň na Slovensku v Nitre. Otvoril sa tým
priestor pre ďalší rast výroby „made in Slovakia.“ Najväčšie zmeny však ešte len prídu. 
Prieskum a štúdia o automobilových dodávateľoch, ktorú už po štvrtý rok pripravuje náš
člen a partner, spoločnosť PwC, spolu so Slovenským automobilovým inštitútom, je cenný
nástroj, ktorý umožňuje získať informácie o trendoch a požiadavkách výrobných
spoločností. Zväz automobilového priemyslu SR napĺňa misiu byť lídrom pri iniciovaní
a presadzovaní podmienok pre udržateľnú konkurencieschopnosť automobilového
priemyslu. 

Vlaňajšia výroba dosiahla rekordných 1 038 503 automobilov, podiel na slovenskom
exporte vyše 40 %. Priamo v automobilovej výrobe pracuje takmer 126 tisíc ľudí. Spolu
s podpornými činnosťami má odvetvie dosah na štvrť milióna pracovných miest – a nemalý
vplyv aj na iné sektory.  

Keďže je Slovensko typicky priemyselná krajina, musí sa tak správať. Preto by sa aktuálne
a najmä budúce potreby autobrandže mali stať súčasťou priemyselnej politiky našej krajiny. 
Jedna z najväčších výziev je zatiaľ známa najmä cez princípy Industry 4.0. Do fabriky však
filozofiu dostanete iba ťažko. Preto považujeme za dôležitú úlohu hovoriť firmám, že
budúci úspech si vyžiada zrýchlenie inovačného cyklu, pružnejšie pretváranie podoby liniek
a ich omnoho sofistikovanejšiu obsluhu. Na to všetko treba vysoko kvalifikovaných ľudí.
Preto je našou prioritou – rovnako ako jednou z oblastí, na ktoré sa zameriava táto štúdia –
transformácia vzdelávania pre potreby priemyslu. Systém potrebuje úpravy počnúc
základným školstvom a končiac zásadnými reformami vysokoškolského vzdelávania.
Firmy v prieskume potvrdili, že tretina fluktuácie ich zamestnancov sa udeje počas
skúšobnej lehoty a len o niečo menej ľudí im odchádza počas prvého roka. Meniť
vzdelávanie, vrátane vysokoškolského tak, aby viac reflektovalo potreby zamestnávateľov, je
jedna časť riešenia. Aj predstavy o práci vo firmách – a ich konfrontácia s realitou –
ukazujú, že nemenej dôležité je aj informovať ľudí a meniť verejnú mienku v prospech
priemyslu. Ak sa to podarí, nielenže môže rásť záujem ísť pracovať do priemyslu, ale aj chuť
mladých ľudí študovať technické a prírodovedné odbory. Vyšší podiel matematiky a fyziky
v štúdiu tiež nie je samoúčelný – aby sa ľahšie vyučili, získali maturitu alebo aj diplom
v niektorom z technických odborov. 

Nastupujúca generácia ľudí sa musí učiť byť zvedavými ľuďmi. Pretože kým v súčasnosti má
podľa odhadov na Slovensku nejaký vývoj ani nie každá šiesta firma v automobilovom
priemysle, v budúcnosti ich bude musieť byť omnoho viac. Aj s pomocou slovenských vedcov
– s rýchlou reakciou na zmeny bude odvetvie potrebovať omnoho viac pomoci v podobe
aplikovaného výskumu než mohol mať dosiaľ. 

To všetko musí fungovať po celom Slovensku. Vzhľadom na mieru rozvoja je jasné, že
musíme eliminovať disproporciu v rozložení dodávateľov automobilového priemyslu na
západe a východe krajiny. Nielenže chceme vytvárať databázu dodávateľov ale aj snažiť sa,
aby do nej pribúdali firmy z východnej polovice krajiny. Na Slovensku musia pribúdať
sebavedomí hráči s podielom nielen na výrobe, ale aj na vývoji pre automobilky z celého
sveta. Aby úspech Slovenska nezávisel od cifry za výrobnými linkami, ale hodnoty,
vytvorenej z tunajších hláv.

Juraj Sinay
prezident

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky
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Rok 2015 bol pre automobilový priemysel na Slovensku ďalším
rekordným rokom. Okrem skutočnosti, že traja výrobcovia zvýšili počet
vyrobených automobilov na 1 milión, slovenským dodávateľom sa
podarilo naďalej zvyšovať svoje tržby z predaja, nielen vďaka objemu
existujúcej výroby ale aj kvôli zavedeniu novej výroby. Náš prieskum
dodávateľov automobilového priemyslu ukazuje, že pozitívne výsledky
dosiahnuté v roku 2015 sa pravdepodobne zopakujú aj v roku 2016.
Nepretržitý rast odvetvia však prináša mnohé výzvy, ktoré pre
viacerých dodávateľov predstavujú riziká vyžadujúce si bezodkladné
riešenie, a preto by mali spoločnosti venovať viac pozornosti týmto
výzvam ako potenciálnym príležitostiam.

V prieskume medzi dodávateľmi automobilového priemyslu, ktorý
realizovala spoločnosť PwC v spolupráci so ZAP SR a SAI, sme rozšírili
súbor otázok tak, aby sme mohli hlbšie analyzovať možnosti aj výzvy,
pred ktorými stojí toto odvetvie. Dodávateľov sme tiež požiadali
o spätnú väzbu k prevádzkovej efektívnosti, Industry 4.0, či avizovanej
investícii nového výrobcu automobilov. Teší nás, že môžeme
konštatovať, že počet účastníkov prieskumu medziročne výrazne
vzrástol, čo je dôkazom, že náš prieskum sa stal reprezentatívnou
analýzou siete dodávateľov.

Tohtoročný prieskum potvrdzuje mnohé významné skutočnosti:

 – Dodávatelia so sídlom na Slovensku dosahujú vynikajúce výsledky čo
sa týka produktivity, kvality a plnenia dodacích termínov, a preto sa
radia medzi najlepších v rámci svojich skupín. 

– Keďže lokalizácia dodávateľov pre zákazníkov OEM v strednej
Európe zostane silná aj v roku 2016 – podľa vyjadrenia 33 %
respondentov, dodávatelia sa sústreďujú na skvalitnenie výroby
(napr. efektívnosť výroby a zamestnancov, plánovanie výroby,
analýzu dát, kvalitu výrobkov). 

– Okrem toho dodávatelia intenzívne hľadajú nových ľudí – každá
piata spoločnosť potrebuje viac než 50 nových zamestnancov ročne.
Z tohto dôvodu presmerovala jedna tretina dodávateľov svoj záujem
zo slovenského trhu práce aj na zahraničných záujemcov. 

– Napriek týmto výzvam zostávajú dodávatelia optimistami i čo sa týka
roku 2016 a predpovedajú nárast svojich tržieb a zvýšenie počtu
zamestnancov. 

A na záver, názory respondentov na vstup novej automobilky sú takmer
vyrovnané: otvorí nové možnosti pre ich expanziu, ale bude aj vplývať
na dostupnosť pracovnej sily.

„Tak ako v predošlom roku, viac než 80 % dodávateľov
potvrdilo, že dostupnosť a kvalita pracovnej sily predstavujú
najvýznamnejšiu výzvu tak pre výrobu ako aj ostatné divízie.
Takmer 40 % respondentov uviedlo, že tieto faktory najviac
obmedzujú ich šancu získať nové zákazky pre výrobu. I keby
sa dodávateľom podarilo nájsť nové pracovné sily, fluktuácia
zamestnancov  počas skúšobného obdobia a v prvom roku je
naďalej významná a má veľký dopad na náklady spoločnosti.
Podľa zistení prieskumu existujú viaceré príčiny vysokej
fluktuácie nových zamestnancov. Niektoré, ako napr.
vzdialenosť do práce a nezáujem o dlhodobé zamestnanie, by
si však vyžadovali osobitnú pozornosť na úrovni štátu vo
forme zvýšenej podpory flexibility pracovnej sily, preradenia
do inej lokality alebo poskytnutia stimulov pri dlhodobom
zamestnaní.“

Peter Mrnka, Direktor 
špecialista na automobilový priemysel



Za posledné roky zaznamenal automobilový priemysel vo svete niekoľko
náhlych zmien. Trend prudkého rastu na rozvíjajúcich sa trhoch a
stagnácia, či pokles odbytu vo vyspelých ekonomikách, sa navzájom
vymenil. V roku 2015 predstavoval celkový objem výroby takmer 
91 miliónov automobilov – čo je nárast o 1 % od roku 2014. K tomuto
trendu prispel zrýchlený rast v krajinách EÚ, Severnej Amerike a stimuly
zavedené v Číne, naproti čomu stál pokles v rozvíjajúcich sa krajinách.
Zatiaľ čo trendy v produkcii automobilov v týchto kľúčových krajinách
kolísali, tržby produkované automobilovým priemyslom na Slovensku sa
v období rokov 2009 (pokles počas krízy) až 2015 takmer zdvojnásobili.
Táto skutočnosť stavia Slovensko v európskom automobilovom priemysle
do silnej pozície a jeho výhľad zostáva optimistický.

Západná Európa (EÚ15)
Na produkciu automobilov v krajinách EÚ15 mal pozitívny vplyv
zvýšený dopyt, nízka inflácia a pokles cien pohonných látok. Tieto
faktory však boli limitované fiškálnymi problémami, utečeneckou
krízou a poklesom dopytu na rozvíjajúcich sa trhoch. V porovnaní
s rokom 2014 bola v roku 2015 produkcia automobilov o 7 % vyššia,
k čomu dopomohli najmä krajiny ako Taliansko a Španielsko, ktoré
každé prispeli k celkovému rastu produkciou vyše 300 tisíc automobilov.
Po dvoch silných rokoch oživenia výroby automobilov predpovedá PwC
Autofacts pre rok 2016 nárast objemu výroby o 3,3 %.  

Hlavným podnetom zvyšovania produkcie boli registrácie nových
automobilov, kde takmer každá krajina zaznamenala rekordné predaje
(celkový medziročný nárast o 9 %); osem krajín z nich dokonca
dosiahlo dvojciferný rast. Veľká Británia dosiahla tržby z predaja vyššie
než v predkrízovom období a bola jedinou krajinou spomedzi top 5,
ktorej sa to podarilo. Vysoký odbyt pretrváva posledných 30 mesiacov,
s najväčším dopytom po crossoveroch a SUV (medziročne: +0,5 mil.).
V roku 2016 sa predpokladá ďalší nárast predajov o 5,5 %.

Nové krajiny EÚ (EÚ13)
Výroba automobilov v krajinách EU13 sa zvýšila, k čomu najviac
prispela produkcia ďalších 200 tisíc automobilov v krajinách V4.
Avizované rozšírenie kapacít vytvorí možnosti pre zvýšenie objemu
montáží v Poľsku  (VW, 2016), na Slovensku (JLR, 2018) a Maďarsku
(Daimler, 2018+), čo predstavuje celkový objem produkcie vyše 
4,2 milióna áut ročne.

Odbyt automobilov sa zvýšil vo všetkých hlavných teritóriách, kde
najvyšší rast zaznamenala Česká republika (+21 %), Rumunsko
(+20 %) a Poľsko (+10 %). Pokračovanie tohto pozitívneho trendu sa
očakáva aj v roku 2016.  

Východná Európa
Najvýznamnejšími predstaviteľmi východoeurópskeho trhu sú Rusko
a Turecko, ktoré v roku 2015 zaznamenali opačné trendy. Vzhľadom na
nízke ceny pohonných látok, devalváciu rubľa, embargo EÚ a iné
faktory, v roku 2015 poklesol v Rusku predaj áut o 45 %, čo od roku
2012 predstavuje pokles o 57 %. Tento klesajúci trend bude
pravdepodobne pokračovať aj v roku 2016 (predpoveď: -14 %).
V oblasti montáží automobilov poklesala v roku 2015 produkcia
o 27 %, po 14 %-nom poklese v rokoch 2013/14, čo predstavuje iba
40 %-né využitie výrobných kapacít. Naopak Turecko vykázalo
pozitívne výsledky v oblasti predaja a montáží. V roku 2015 vzrástla ich
produkcia o 16 % a ak vezmeme do úvahy spustenie výroby nových
automobilov v tomto  roku viacerými výrobcami, je pravdepodobné, že

rast bude pokračovať aj po roku 2016. V roku 2015 vzrástli predaje áut
o 26 % a v roku 2016 sa predpokladá ich mierny pokles.

Severná Amerika
Tri severoamerické trhy dosiahli v roku 2015 absolútne rekordy
a podobná je aj predpoveď pre rok 2016, ktorým sa však cyklus
rekordov môže skončiť. Odbyt v USA a Mexiku vzrástol v roku 2015
o 6 %, resp. 19 % a objem výroby sa zvýšil o 4 %, resp. 6 % vďaka
výrobe ďalších 600 tisíc automobilov. Objem montáží automobilov
v Mexiku predstavujúci 3,4 milióna vozidiel, sa za posledných päť
rokov zvýšil o 50 % a do roku 2020 sa zvýši o ďalších 50 %
(odhadovaný objem – 5,3 milióna automobilov). Očakáva sa
pokračovanie rastu vďaka expanzii existujúcich závodov v spojení
s otváraním nových závodov v rokoch 2018 a 2019.

Čína
Aj keď čínske hospodárstvo zaznamenalo pokles rastu v roku 2015,
jeho automobilový priemysel dosiahol pozitívny rast výroby o 3 %.
Vďaka pokračujúcim vládnym stimulom zavedeným v závere roku 2015
a platným do konca 2016 sa očakáva, že zvýšený dopyt bude tlačiť aj
rast výroby o 6 % v bežnom roku. PwC Autofacts predpovedá
pokračujúci rast produkcie osobných vozidiel o 6 % ročne do roku
2020. Predaje vozidiel sa zvýšili o 5 % v 2015 najmä vplyvom 60 %
rastu predajov v segmente SUV, zatiaľ čo hlavný segment odbytu –
osobné vozidlá zaznamenali pokles.
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Predaj vozidiel 2013 2014 Zmena 2015 Zmena 
(tis. kusov)
EU15 & EFTA 13 182 13 913 6 % 15 223 9 %
EU13 (nové členské štáty) 913 1 085 19 % 1 243 15 %

z toho: Slovensko 75 82 9 % 90 10 %
Rusko 2 950 2 592 -12 % 1 438 -45 %
USA 15 884 16 523 4 % 17 471 6 %
Mexiko 1 101 1 135 3 % 1 352 19 %
Brazília 3 767 3 498 -7 % 2 569 -27 %
Čína 21 984 23 499 7 % 24 578 5 %
India 3 241 3 177 -2 % 3 425 8 %
Japonsko 5 376 5 563 3 % 5 047 -9 %
Ostatné 16 995 16 936 0 % 17 242 2 %
SPOLU 82 393 87 920 3 % 89 678 2 %

Zdroj: OICA, Svetová produkcia motorových vozidiel, podľa krajín 2013 – 2015

Výroba vozidiel 2013 2014 Zmena 2015 Zmena 
(tis. kusov)
EU15 & EFTA 12 766 13 484 6 % 14 442 7 %
EU13 (nové členské štáty) 3 418 3 644 7 % 3 736 3 %

z toho: Slovensko 988 971 -2 % 1 000 3 %
Rusko 2 175 1 887 -13 % 1 384 -27 %
USA 11 046 11 661 6 % 12 100 4 %
Mexiko 3 055 3 368 10 % 3 565 6 %
Brazília 3 740 3 146 -16 % 2 429 -23 %
Čína 22 117 23 732 7 % 24 503 3 %
India 3 881 3 845 -1 % 4 126 7 %
Japonsko 9 630 9 775 2 % 9 278 -5 %
Ostatné 15 472 15 374 -1 % 14 218 -8 %
SPOLU 87 300 89 776 3 % 90 781 1 %

Rozdielna dynamika vývoja globálneho 
automobilového priemyslu a očakávania 
do budúcnosti
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V tohtoročnom vydaní prieskumu sa takmer nevyskytujú firmy
s negatívnymi vyhliadkami. Hoci podnikov s očakávaním dvojciferného
rastu mierne ubudlo, s rastom tržieb vyše 10 % ráta takmer štvrtina
respondentov. Keďže viac než polovica firiem si myslí, že získa
medziročne aspoň o 5 % viac, presiahol počet firiem s jednoznačne
rastovými očakávaniami tri štvrtiny – rovných 76 % respondentov.
S približne rovnakými predajmi počíta 15 % respondentov a iba 9 % sa
obáva ich poklesu. To dokazuje, aká dobrá adresa v automobilovom

priemysle je v týchto časoch Slovensko a aj celý okolitý región. Tunajší
dodávatelia sa zavesili na automobilky či s tuzemskou finalizáciou
alebo v iných krajinách, ktoré využívajú príjemné časy európskej
automobilovej výroby. Podobne sa javia aj očakávania zmien v počte
zamestnancov. Sú len o niečo striedmejšie, čo ukazuje, že
v automobilovom priemysle sa nosí efektívny rast a zvyšovanie
produktivity práce – v nasadení ľudí, no aj vo využití moderných
technológií.  

Vplyv zaujímavého rastu dôležitých trhov
cítiť aj v tom, kam mieria obavy firiem.

V porovnaní s minulým rokom stavajú svoj
rast zjavne viac na dynamike silnejúcich

trhov. Obavy zo slabšieho rastu
v rozvinutých krajinách opadli. Menej ich

strašia aj výrobní konkurenti zo zahraničia.
Cítia však, že uspieť v odvetví je náročnejšie

– až 45 % respondentov cíti ako riziko pre
svoj rast pokračujúci tlak automobiliek na

priebežné zvyšovanie produktivity.

Na základe toho sa mení aj dynamika
zmien v lokalizácii dodávok na Slovensku.
Citeľne ubudlo tých, ktorí neevidujú zmeny
v podiele nákupov materiálu a služieb.
O štyri percentné body na 27 %, sa podľa
nich zvýšil podiel dodávok od lokálnych
výrobcov. Ešte výraznejšie z 12 % na rovnú
pätinu však poskočil názor, že pribúdajú
nákupy z iných krajín. 

17 % respondentov vníma podiel
strategických komponentov nakupovaných
zo zahraničia 50 až 80 % a viac než pätina
z nich vníma podiel dovozu dielcov vyšší
než 80 %, čo vytvára príležitosť na presun
výroby na Slovensko.

Zvyšuje sa podiel dodávok
od lokálnych výrobcov

Zvyšuje sa podiel nákupov
zo zahraničia

Podiel nákupov od lokálnych
vs zahraničných dodávateľov

sa nemení

Graf 4: Aký je trend lokalizácie v oblasti nákupov materiálu a služieb na

Slovensku?

Nárast o viac než 10 %

Nárast o viac než 5 %

Nezmení sa (+/- 5 %)

Pokles o viac než 5 %

Pokles o viac než 10 %

Nárast o viac než 10 %

Nárast o viac než 5 %

Nezmení sa (+/- 5 %)

Pokles o viac než 5 %

Pokles o viac než 10 %

Graf 1: Aký očakávate vývoj tržieb v roku 2016?  Graf 2: Aký očakávate vývoj počtu zamestnancov v roku 2016?

V roku 2016 firmy porastú

27 %

23 %

20 %

12 %

53 %

65 %

2016

2015

Spomalenie na rýchlo 
rastúcich trhoch

Pokračujúci pomalý alebo negatívny
rast v rozvinutých ekonomikách

Regulačné požiadavky EÚ 
alebo vlád jednotlivých štátov 

Neistota vo východnej Európe 

Existencia výrobných kapacít 
mimo Slovenska

Neadekvátna základná infraštruktúra

Stály tlak výrobcov automobilov na
zvyšovanie produktivity

Graf 3: Máte obavy z niektorých z uvedených rizík, ktoré by mohli ohroziť

rast Vašej spoločnosti? Respondenti mali možnosť označiť viacero
oblastí.

45 %

33 %

11 %

11 %

20 %

12 %

45 %

4% 3%

8%

17%

16%

3%

4%

42
%

24%
5%

15
%

52 %

35
%
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%
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Je zaujímavé sledovať, ako majú dodávatelia v rukách vlastný nákup.
Vyše tretina hovorí, že automobilky im určujú menej než pätinu
dodávateľov materiálu a dielcov. Ďalších 30 % dostáva odporúčania až
na polovicu dodávateľov. Nadpolovičnú väčšinu dodávateľov určujú
automobilky pre sedminu respondentov. 

Nový element slovenského trhu, investícia automobilky Jaguar Land
Rover, v očakávaniach dodávateľov výrazne rezonuje. Takmer tri pätiny
firiem v prieskume netají očakávania, že nový zaujímavý zákazník by
pre nich mohol byť príležitosť pre rast a dodávky pre neho im môžu
zdvihnúť výrobu. Nemálo respondentov vníma aj to, že továreň
ovplyvní situáciu na trhu práce. Takmer osmina respondentov víta
projekt automobilky z iných dôvodov ako je vlastný biznis – ako faktor,
ktorý upriami pozornosť verejnej mienky na potreby automobilového
priemyslu a môže akcelerovať potrebné zmeny.

Graf 5: V akej miere Vám dodávateľov Vašich komponentov/materiálov

určujú priamo automobilky?

Analýza výsledkov prieskumu

Menej než 20 %

20 – 50%

50 – 80%

Nad 80 %

Nerelevantné

21
%

35%

6
%

30 %

8
%

„Výrobný závod v Nitre patrí medzi „The best in class“ v rámci
korporácie, a to vďaka implementovaniu globálneho projektu
zlepšovania operatívnych indikátorov na všetkých úrovniach
a zavedeniu projektu využívania profesionálneho potenciálu
našich zamestnancov. Vízia ďalšieho zlepšenia
konkurencieschopnosti spoločnosti musí byť založená na
zavádzaní nových technológií; rozširovanie nášho zákazníckeho
portfólia o nových klientov a postupné zlepšovanie kompetencií
v oblasti R&D. V neposlednom rade je jednou z našich priorít
zlepšovanie spokojnosti zamestnancov.“

Jana Bogyóová
Plant Manager

Reydel Automotive Slovakia s.r.o.

„Obidva závody spoločnosti Miba v Dolnom Kubíne a Vrábľoch majú za sebou skvelý rast, sú ťahúňmi rastu Sinter a Friction divízie,
a to nielen cez rast produktivity, ale aj cez plánované investície do top technológií. Chceme ďalej rozvíjať lokálny potenciál a veríme
v budúcnosť na Slovensku, kde už dnes zamestnávame viac ako 1800 zamestnancov. Práve preto sme spolu s viacerými významnými
biznis partnermi na Slovensku podporili duálny systém vzdelávania ako jediný efektívny model zabezpečenia stabilného rastu cez
aktívnu participáciu na príprave vlastných „kádrov“. Komponentmi úspechu našej stratégie sú nielen ľudia, ale aj technológie,
inovácie, R&D… a práve toto sú výzvy pre Slovensko do roku 2020.“

Ing. Peter Chudoba, MBA
Managing Director Operations, Miba Friction Holding GmbH
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Graf 6: Aký počet nových pracovníkov potrebujete prijať za rok?

Graf 7: Predstavuje dostupnosť a kvalita kvalifikovanej pracovnej sily

problém pre Vašu spoločnosť?

Graf 8: Aký je podiel Vašich zamestnancov, ktorí dochádzajú za prácou do

Vašej spoločnosti zo vzdialenosti viac ako 50 km?

63 %

Áno, je to pre nás
veľký problém – tak
pre výrobu i ostatné

divízie

18 %

Áno, je to pre nás
veľký problém - no

iba pre výrobu

6 %

Áno, je to 
pre nás veľký

problém – no iba
pre ostatné

divízie

do 10 % 11 – 30 %

11 %

Nie

2 %

Nerelevantné

Plány automobilových dodávateľov počítajú s prijímaním nových ľudí.
Dve tretiny firiem očakáva, že v roku 2016 bude potrebovať dvojciferný
počet ľudí. 17 % respondentov ráta s tým, že počet nových
zamestnancov dosiahne 30 až 50 ľudí. Viac než pätina podnikov sa
nezaobíde bez aspoň pol stovky nováčikov ročne.

Pri takýchto nárokoch na trh práce neprekvapuje, že dostupnosť
a kvalita pracovnej sily sa stala ešte výraznejším faktorom, ktorý

ovplyvňuje ambície veľkej väčšiny dodávateľov a ich schopnosť
plniť expanzné zámery než v roku 2015. Problémom nie je iba pre

malú časť podnikov. Zato pre viac ako tri pätiny firiem limituje
rozvoj výroby na Slovensku. Nemálo z nich však pociťuje

komplikácie aj pri prijímaní ľudí do nevýrobných divízií. Nemalá
časť zamestnancov musí dochádzať do zamestnania aj z väčších

vzdialeností nezriedka s podporou zamestnávateľa. Pätina
respondentov priznala, že 11 až 30 % ich pracovníkov dochádza

do práce viac než 50 kilometrov. Jednociferný počet
dochádzajúcich z väčšej diaľky má takmer 80 % firiem. 

Pomerne prekvapivá zmena sa objavila pri údaji o zdrojoch náboru
nových ľudí do firiem. Podiel nováčikov z radov absolventov škôl
a univerzít sa nezmenil a nutnosť využívať personálne agentúry ešte
narástla. Výrazne na takmer dve pätiny, narástol podiel firiem, ktoré
uvádzajú ako zdroj nových pracovných síl nezamestnaných z úradov
práce. Spolu s ďalšími spôsobmi ako nájsť nových ľudí to prezrádza, že
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily sa prehlbuje. Podniky siahajú
aj po zdrojoch, ktoré v minulosti využívali menej, najmä s ohľadom na
kvalifikáciu takýchto ľudí – no musia sa usilovať o vysporiadanie sa so
stavom akútneho nedostatku pracovníkov. Jedna tretina dodávateľov
presmerovala svoj záujem zo slovenského trhu práce aj na
zahraničných záujemcov. 

Snaha zabezpečiť pre automobilových dodávateľov
dostatok pracovnej sily vedie firmy aj k úvahám o otváraní
pracovného trhu krajinám mimo Európskej únie,
motivujúcejšom nastavení sociálnych dávok aj verejného
financovania škôl a univerzít. Do pozornosti sa dostáva
tiež rozvoj priemyslu v dosiaľ menej rozvinutých
regiónoch. 

Expanzia dodávateľov naráža na limity
trhu práce a školstva

Menej než 5

5 - 10

10 - 30

30 - 50

Viac než 50

15 %

20 %

26 %

17 %

22 %

80 %

20 %

Školy a univerzity

Nezamestnaní registrovaní
na úradoch práce

Prenájom zamestnancov
prostredníctvom

personálnych agentúr

Graf 9: Aké sú hlavné lokálne zdroje nových pracovných síl (vlastné či

externé)? Respondenti mali možnosť označiť viacero oblastí.

45 %

45 %

38 %

24 %

63 %

59 %

2016

2015
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Situácia na trhu práce jednoznačne nástojčivo poukazuje na fakt, že
priemyselné firmy nemôžu v súčasnosti očakávať od škôl podstatnú
pomoc v rozširovaní ponuky kvalifikovaných ľudí. Zlepšenie má
priniesť duálne vzdelávanie, ktoré rozšíri počet absolventov škôl nielen
s teoretickými vedomosťami, ale aj relevantnou skúsenosťou z praxe.
Potešujúce je, že povedomie o duálnom systéme sa preklápa na stranu
firiem, ktoré o ňom nielen vedia, ale poznajú aj jeho potenciálne
prínosy.

Naďalej však pretrvávajú obavy z toho, do akej miery pomôže riešiť
nedostatok kvalifikovaných ľudí na trhu. Skoro tri pätiny firiem
priznáva, že im účasť v systéme komplikuje nedostatok interných
zdrojov, či už materiálnych alebo odborných pracovníkov vo výučbe.
Chýbajú aj peniaze a analýzy, ktoré by ukázali finančnú náročnosť
účasti firiem v systéme. Vysoký podiel majú firmy, ktorým chýba istota,
či u nich absolventi duálneho štúdia ostanú pracovať aj po škole. Aj
optimisti môžu rátať iba s tým, že ľudí s praktickou skúsenosťou uvidia
na trhu najskôr o tri roky.

Popri spôsobe vzdelávania ľudí sa ako pretrvávajúci problém ukazuje aj
záujem mladých ľudí o štúdium odborov s uplatnením v priemysle. Do
pozornosti firiem sa tak dostávajú rôzne aktivity, ktoré by mohli
zatraktívniť duálne vzdelávanie. Názory respondentov ukazujú, že viac
aktivity by prospelo od všetkých zainteresovaných – samospráv,
stavovských organizácií, no vo veľkej miere aj zo strany samotných
firiem. Popri aktívnom HR a marketingu sa ako dôležité javia aj aktivity
v informovaní rodičov, ktorí ovplyvňujú výber štúdia a kariérne plány
mladých ľudí.

Graf 12: Čo by podľa Vás zlepšilo/zvýšilo záujem žiakov o duálne

vzdelávanie?

26 %

Podporná aktivita
stavovských organizácií

28 %

Aktivita samosprávy

32 %

HR a marketing firiem

14 %

Iné

Poznáme zásady a potenciálne
výhody pre spoločnosť

O systéme máme 
iba limitované informácie 

Ešte nemáme takéto 
informácie

Graf 10: Aká je Vaša informovanosť ohľadom spustenia duálneho

vzdelávacieho systému (odborný výcvik)?

58 %

47 %

38 %

43 %

4 %

10 %

Vzdelávanie a spolupráca so školami

Graf 11: Aké sú podľa Vášho názoru najväčšie prekážky pre účasť

spoločností v duálnom vzdelávacom systéme? 

Respondenti mali možnosť označiť viacero oblastí.

Vysoké finančné náklady na
projekty alebo chýbajúce

finančné analýzy

Nedostatok interných zdrojov
(personál, vybavenie, ostatné) 

Neisté výsledky a efekt 
až o 3 – 4 roky

Neistota, či študent ostane
pracovať v našej spoločnosti po

skončení štúdia

Chýbajúce skúsenosti

Nutnosť a výsledky aktívneho
angažovania firiem ukazujú
projekty individuálnej spolupráce
so strednými i vysokými školami.
Spájajú aktivity v prospech
motivácie mladých ľudí zaujímať sa
o kariéru v priemysle
s príležitosťami získať praktické
skúsenosti. Praktické vyučovanie,
stáže či tvorba diplomových prác
sľubujú nielen záujem absolventov
o prácu v konkrétnej firme, ale
v niektorých prípadoch aj prieniky
s vedou alebo inováciami.

„Slovensko už začína byť plné zahraničných investícií
postavených na lacnej pracovnej sile. Nastal čas vytvoriť
prostredie ponúkajúce vysokokvalifikovanú silu a skvelé
inovačné prostredie.“

Ing. Martin Morháč
CEO, SOVA Digital, a.s.

predseda komisie pre výskum a vývoj, ZAP SR 

23 %

57 %

51 %

49 %

34 %
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Vývoj v automobilovom priemysle, ktorý po výrobe komponentov prenáša k dodávateľom v čoraz
väčšej miere aj ich vývoj, mení aj podobu tuzemských firiem v brandži. Dôležitý faktor je tiež tlak na
zrýchľovanie inovačného cyklu a prispôsobovanie výroby rastúcej rozmanitosti produktov, s využitím
najmodernejších technológií. Na rozvoj inovačných aktivít ukazujú aj požiadavky firiem na nových
ľudí, v ktorých rastie dopyt po vývojároch, inžinieroch a technikoch.

Respondenti, ktorí sa na Slovensku venujú výskumno-vývojovým
aktivitám, sa najčastejšie venujú zlepšovaniu produktu. K zlepšovaniu
jeho vlastností či dizajnu a výrobe prototypov sa hlási takmer 70 %
firiem s tuzemským vývojom. Inovácie v technológiách ťaží z tunajších
kapacít 44 % firiem, takmer tretina skúma lepšie využitie materiálov.

Dynamika trendu Industry 4.0 jednoznačne rastie. V porovnaní 
s minulým rokom významne stúpol počet firiem, ktoré uvádzajú, že už
využívajú riešenia Industry 4.0 (o 15 %) a tiež stúpol počet firiem,
ktoré plánujú týmto smerom investovať do dvoch rokov (o 12 %).
Naopak, o 8 % klesla skupina respondentov, ktorí plánujú tieto
technológie začať využívať až o 5 rokov. Takmer sa nezmenil počet
tých, ktorí s nimi uvažujú v ešte dlhšom horizonte. Stále však cítiť, že
značná časť firiem ešte čaká na to, aká bude ich reálna podoba, no je
ich výrazne menej ako vlani.

Od roku 2013, kedy bol prvýkrát na veľtrhu v Hannoveri predstavený pojem Industry 4.0, začína
táto iniciatíva postupne naberať konkrétne rozmery. Podniky začínajú do tejto témy investovať

a tieto aktivity prinášajú skutočné výsledky. Povedomie o fenoméne Industry 4.0 stúpa aj na
Slovensku, o čom svedčí aj fakt, že z oslovených účastníkov nášho prieskumu v tomto roku
už len 32 % nedokázalo odhadnúť, kedy začnú využívať technológie Industry 4.0, pričom
v minulom roku to bola viac ako polovica opýtaných. V slovenskom CEO prieskume si až

73 % riaditeľov firiem myslí, že nástup nových technológií je najdôležitejší globálny trend
v biznise, v celosvetovom prieskume spoločnosti PwC Digital IQ až 49 % firiem vníma digitálne

technológie ako zdroj budúcich príjmov.

Výskum, vývoj a inovácie ako faktor 
konkurencieschopnosti

Graf 13: Ktorým oblastiam výskumu a vývoja sa venujete vo Vašej

spoločnosti? Respondenti mali možnosť označiť viacero oblastí.

produkt 
(design, prototyp)

69 %

44 %

32 %

technológie materiály

Industry
4.0

Graf 14: V akom časovom horizonte predpokladáte, že sa riešenia alebo

zložky trendu známeho vo svete pod pojmom Industry 4.0 (Smart

Factory, Internet of Things, Connected Cars, atď.) stanú súčasťou

Vašich aktivít (napr. v oblasti výskumu a vývoja, výroby, logistiky

a pod.)?

19 %

18 %

13 %

15 %

3 %

32 %

Už sú

Odteraz do 2 rokov 

Odteraz do 5 rokov

Za vyše 5 rokov 

Nikdy  

Neviem 

„V c2i sa neustále snažíme hľadať nové a efektívnejšie prístupy
k výrobe komponentov a ich dizajnu. Strategickým vývojom
nových produkčných technológií a návrhov komponentov
chceme radikálne znižovať ich váhu a náklady na ich výrobu.
Sústredíme sa na inteligentný dizajn, inovatívne materiály
a vysoký stupeň automatizácie.“

Patrick Hessel, CEO
c2i s.r.o.
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Využitie digitálnych technológií spojených s Industry 4.0 môže mať
významný dopad na zlepšenie ukazovateľov, medzi ktorými je medzi
respondentmi najväčší dôraz kladený na zvýšenie celkovej efektivity
výrobných zariadení a pracovníkov. Takmer 80 % opýtaných vidí
v tejto oblasti najväčšie rezervy. Druhou významnou skupinou
ukazovateľov je oblasť kvality, logistiky, plánovania výroby, či
zrýchlenia výrobného cyklu (43 % až 60 %). Dôležitosť významu
lepšie využívať dáta z jestvujúcich informačných systémov pritom
označilo za dôležité až 42 % opýtaných.

Využívanie dát je základným kameňom štvrtej priemyselnej revolúcie,
avšak masívny tok informácií z rastúceho počtu senzorov, zariadení,
aplikácií a informačných systémov má len malú hodnotu bez správnych
analytických techník. Tento fakt potvrdzuje aj trend zvyšovania náskoku
strategickej významnosti dátovej analytiky pre firmy v automobilovom
priemysle. Z globálneho prieskumu Industry 4.0 vyplýva, že dnes
využíva dátovú analytiku pre dôležité manažérske rozhodnutia 50 %
opýtaných, pričom do 5 rokov sa tento počet zvýši až na 83 % firiem.

Ako technológie, ktoré budú mať pre organizácie v automobilovom
priemysle najväčší strategický význam, dátovú analytiku označilo až
67 % slovenských dodávateľov, čo je nárast o 26 % v porovnaní
s minulým rokom. Druhým najväčším skokanom je oblasť senzorov
(nárast o 15 %) pred očakávaným rastúcim trendom robotizácie (8 %).
Pribúdajúce inteligentné zariadenia, z ktorých mnohé fungujú
autonómne, budú zvyšovať aj význam inovácií napájacích systémov
a batérií.

Analýza výsledkov prieskumu

Graf 15: Ktoré z uvedených technológií budú mať pre Vašu organizáciu v najbližších 3 až 5 rokoch

najväčší strategický význam? Respondenti mali možnosť označiť 5 technológií.

Graf 16: V ktorých oblastiach fungovania Vašej spoločnosti bude podľa

Vás najdôležitejšie urobiť zlepšenia v najbližšej budúcnosti?

Respondenti mali možnosť označiť viacero oblastí.
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„S vybudovaním nového centra aplikovaného výskumu
robotických technológii a výrobných postupov sme sa
stali významným hráčom v odbore na Európskom trhu.
Naše zameranie na inovácie a nové technologické
riešenia nám významne posilnili pozíciu v oblasti
automotive.“ 

Ivan Vallo, CEO 
robotec, s.r.o. 
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Už vo výsledkoch roku 2015 sa ukázalo, že dodávatelia
v automobilovom priemysle na Slovensku zažívajú dobré časy. Firiem
s dvojciferným rastom tržieb medziročne pribudlo, ich podiel dosiahol
42 %. Narástol počet respondentov v pásme menej dynamického
jednociferného rastu, podnikov s nezmenenými výsledkami citeľne
ubudlo. Podiel firiem, ktorým objem biznisu klesol, sa znížil o niekoľko
percentných bodov – tvorí už len menej než 10 % respondentov.
Podobný vývoj, s malými rozdielmi oproti roku 2014, vykázali aj
v prijímaní nových zamestnancov. Dynamika však bola menšia než pri
tržbách, čo naznačuje kombináciu tlaku na efektívny rast a zvyšovanie
produktivity práce a neľahké hľadanie nových zamestnancov.

So zjavne rastovým obdobím súvisia aj dôvody zmien vo finančnej
situácii podnikov v prieskume. Vplyv zmeny predajov sa zvýšil, zatiaľ čo
klesol vplyv cien produkcie. Vysoký vplyv uvádzania nových produktov
na trh ostal nezmenený a ukazuje na nutnosť inovácií. Celkovo
medziročne ubudlo firiem, ktorým sa tržby výraznejšie nemenili – ich
podiel sa blížil k 12 %.

Iba kozmetické zmeny zaznamenali názory respondentov na
potenciálne zdroje úspor. Tradične najvyšší podiel dosahovali úspory
materiálu a energie, mierne narástol záujem šetriť na mzdách
a logistike. Takmer nezmenený podiel respondentov, ktorí nehovoria
o znižovaní nákladov (takmer jedna štvrtina) naznačuje, že firmy sa na
cielené znižovanie nákladov sústreďovali skôr v pokrízovej dobe
a v súčasnosti sa sústreďujú na rozvoj.
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Graf 17: Závislosť rastu tržieb a rastu zamestnanosti 

(údaje v grafe sú v percentách)

Zamestnanosť 2015/2014

T
rž

b
y
 2

0
1
5
/2

0
1
4

Vzrástla 
o viac 

ako 10 %

Poklesla 
o viac 

ako 10 %

Vzrástla 
o viac 

ako 5 %

Poklesla 
o viac 

ako 5 %

Nezmenila 
sa

(+/- 5 %)

Hospodárske výsledky v roku 2015 
– už na rastovej dráhe
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Graf 19: Ak ste znížili náklady na podnikanie v roku 2015, ktorej

z nasledujúcich oblastí sa to týkalo najviac?

Graf 18: Aké sú hlavné príčiny zlepšenia/zhoršenia Vašej finančnej

situácie? Respondenti mali možnosť označiť viacero oblastí.
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V porovnaní s rokom 2015 v prieskume pribudli stredne veľké firmy. Na
úkor menších hráčov a najväčších podnikov sa viac než zdvojnásobil

podiel účastníkov so 100 až 250 zamestnancami (na 35 %). To
vzhľadom na výsledky prieskumu okrem iného ukazuje, že silné časy

automobilového priemyslu sa týkajú podnikov všetkých veľkostí
a nevyhli sa ani stredne veľkým firmám. To je pozitívny fakt, keďže

v tomto segmente sa tradične vyskytuje aj slušné zastúpenie
slovenských firiem. Solídny tretinový podiel si aj napriek poklesu

zachovali v prieskume aj veľké firmy s viac než 500 zamestnancami.

Tomu nasvedčuje aj rozdelenie podľa častí dodávateľského reťazca, keď
štyri pätiny účastníkov tvorili firmy dvoch najvyšších stupňov. Priami
dodávatelia automobiliek, firmy v segmente Tier 1, predstavujú rovnú
polovicu podnikov v prieskume.

Dobré správy prináša prehľad konečných odberateľov produkcie
zúčastnených firiem. Solídny podiel automobiliek s finálnou výrobou

na Slovensku, najmä Volkswagenu a PSA Peugeot Citroën,
neprekvapuje. Zaujímavé je, že viac než pätina respondentov sa už

nachádza na zozname aktívnych dodávateľov prichádzajúceho Jaguar
Land Rover. Dobrou správou o diverzifikácii tunajšej výroby

komponentov je fakt, že vyše 70 % účastníkov dokáže svoju produkciu
umiestniť aj mimo regiónu V4.

Graf 20: Koľko zamestnancov (vlastných a externých) pracuje vo Vašich

závodoch? 

Charakteristika respondentov

Graf 21: Aký stupeň dodávateľa predstavuje Vaša spoločnosť v rámci

dodávateľského reťazca?

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Iné alebo nerelevantné

3%
8%

50%

39
%

Keďže práve v strednej Európe rastie výroba áut najrýchlejšie, je
schopnosť dodávateľov ťažiť aj z trhov s menšou dynamikou pozitívne
zistenie. Ukazuje to aj geografické rozdelenie odbytových teritórií
firiem v prieskume. Popri tradične silnom zastúpení západnej
a strednej Európy je pozitívom aj uplatnenie na silnom ázijskom trhu
s dominantnou Čínou, kde je aktívna štvrtina respondentov. Pätina
firiem s aktivitami v Južnej Amerike, zrejme vzhľadom na situáciu
v regióne, zvažuje aj alternatívne trhy a viac ako pätina podnikov
s odbytom u severoamerických zákazníkov zrejme nemá núdzu
o prácu.

Graf 23: Na ktoré zahraničné trhy dodávate Vaše výrobky? 

Respondenti mali možnosť označiť viacero oblastí.

Graf 22: Ktorá automobilka je Vašim konečným odberateľom? 

Respondenti mali možnosť označiť viacero oblastí.
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Postavenie slovenských závodov v skupine 
(v porovnaní s ich sesterskými závodmi)

Od 1. 5. 2016 začína platiť úplne nová colná legislatíva na európskej ako aj národnej úrovni. Nový začiatok
sa týka rovnako všetkých členských štátov, takže začínajú všetci na rovnakej štartovacej čiare.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že firmy sú síce zmenám otvorené a nábehu nových pravidiel
a systémov sa nebudú brániť, avšak uvítali by viac informácií. Istú dávku nedôvery vyvoláva aj obava
z toho, či nové colné systémy nabehnú plynulo a preto takmer pätina respondentov uprednostňuje

opatrný prístup a počká, ako nový systém elektronického dovozu bude v praxi fungovať. Záujem firiem
o pilotné testovanie je však dobrým znamením, že pripravované zmeny v colných procesoch sú na mieste a je

o ne zo strany podnikateľskej verejnosti záujem.

Osvedčené formy spolupráce so školami

 študentská prax, 6-mesačná prax pre VŠ absolventov,

 viac ako ročná spolupráca – mesiac na škole a mesiac vo firme,

 ročníková prax,

 duálne vzdelávanie s lokálnou školou, systém vlastného vzdelávania učňov,

 výrobná prax pre učňov na vlastné náklady,

 diplomové práce, controlling, otvorené dni pre študentov, spolupráca na

projektoch s VŠ.

„Radíme sa 
k najlepším.“

„Na prvom
mieste.“

„Udržali sme
rating A.“

„Lepšia kvalita,
včasnosť dodávok,

produktivita
porovnateľná. Náklady
na spotrebné materiály,

údržbu a náhradné
diely sú vyššie.“

„Sme plne
porovnateľní
s ostatnými
sesterskými 

závodmi 
v zahraničí.“

„Závod na
Slovensku patrí
medzi najlepšie

v rámci skupiny vo
všetkých

oblastiach.“ „Líder v rámci 
viacerých kompetencií,
competence centre pre

viaceré výrobné procesy
pre celú divíziu trecích

komponentov.“

„Top 5“

C
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ďalšiu výrobu na
Slovensko

plánuje v najbližšej
budúcnosti zvýšiť
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očakáva, že ich
tržby budú tento

rok rásť
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O prieskume
Prieskum realizovala poradenská spoločnosť PwC v spolupráci so
Zväzom automobilového priemyslu SR a Slovenským automobilovým
inštitútom. Oslovení dodávatelia odpovedali prostredníctvom on-line
dotazníka alebo tlačenej verzie dotazníka v období od 3. marca do 
6. apríla 2016 a prieskumu sa zúčastnilo 75 dodávateľov
automobilového priemyslu na Slovensku .

Naša správa obsahuje kľúčové zistenia o situácii na trhu dodávateľov
automobilového priemyslu, prináša zhodnotenie výsledkov
dosiahnutých v roku 2015 a ich kľúčových faktorov a zároveň prináša
výhľad pre najbližšie roky.

O spoločnosti PwC
Naším zámerom v PwC je budovať dôveru v spoločnosti a pomáhať pri
riešení závažných problémov. Sme sieťou firiem v 157 krajinách s vyše
208 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné
audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na
www.pwc.com/sk.

O združení ZAP 
Zväz automobilového priemyslu SR je otvorená, mienkotvorná
a zjednocujúca organizácia, ktorá zastupuje záujmy svojich členov
a reprezentuje kľúčovú časť slovenského priemyslu. Víziou ZAP SR na
roky 2016 – 2020 je byť lídrom pri iniciovaní a presadzovaní
optimálnych podmienok pre trvalo udržateľnú konkurencieschopnosť
automobilového priemyslu. K hlavným strategickým cielom patrí
presadzovať požiadavky pre vytvorenie hospodárskej stratégie rozvoja
Slovenska, definovať a presadzovať požiadavky pre zabezpečenie
kvalifikovanej pracovnej sily, podporovať rozvoj prostredia pre
aplikovaný výskum a rozvoj inovačnej schopnosti podnikov, definovať
a presadzovať rozvoj subdodávateľov, minimalizovať negatívne
environmentálne vplyvy v rámci životného cyklu automobilu a iniciovať
podporu predaja vozidiel s alternatívnymi zdrojmi energie na trhu SR. 

O inštitúte SAI 
Slovenský automobilový inštitút je nezávislý priemyselný think-tank,
ktorý poskytuje informačné služby a analýzy v rôznych oblastiach,
relevantných pre automobilový priemysel aj celú industriálnu sféru
a dopravu. 
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