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РАЗВИТИЕ И НАГЛАСИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА АВТОМОБИЛИ И  АВТОМОБИЛНИ 

ЧАСТИ И КОМПОНЕНТИ В СЛОВАКИЯ 

 

 

         Автомобилната индустрия на Словашката република през 2013 г. потвърди своята 

производителност и отново имаше успешна година. Трите производители на автомобили в 

страната -  KIA , VW . PSA  произведоха  987 718 леки автомобила.Увеличението е с  6.6% 

в сравнение с 2012 г. Така Словакия е на първо място в света по производство на 

автомобили на глава от населението – 181 автомобила на 1000 души . 

 

      През последните две години  производството на  словашки фирми, чийто бизнес е 

свързан с автомобилната индустрия, е около 29.7 милиарда евро. Автомобилна индустрия 

пряко генерира дванадесет процента от брутната продукция в Словакия.  Финалната 

продукция е близо 20,400 милиарда евро.  4.7 милиарда евро е производството на 

автомобилни доставчици.  Автомобилната индустрия има дял  26% от словашкия износ, с 

продукция за 16.6 милиарда евро. Също така формира и  20 %  от общия внос -  малко над 

12 милиарда долара . 

 

       С производството на автомобили и свързаните с тях компоненти в Словакия са 

ангажирани  почти 202 хиляди работни места. Това е  около девет процента от работната 

сила . 

 

          За пример някои данни от завода на VW в Братислава за 2013 г.: 

 

- брой произведени автомобили – 426 313  

- брой произведени скоростни кутии – 268 500  

- брой произведени компоненти – 32 900 000 

- оборот на завода – 6.5 милиарда евро  

- инвестиции – 351.9 милиона евро  

- брой служители – 9 400  

 

           Най–големите износители в автомобилния бранш в Словакия /износ в 

хиляди евро, данни 2012 г./: 

 

- INA Skalica, s.r.o., Skalica – 368 691 eur 

- INA Kysuce, a.s., Kysucké Nové Mesto – 382 444 eur 

- Continental Matador TruckTires, s.r.o. – 490 000 eur 

- Continental Matador Rubber, s.r.o. – 593 184 eur 

- PCA Slovakia, s.r.o., Trnava – 1 839 403 eur 

- Slovenské elektrárne, a.s. – 1 840 156 eur 

- U.S.Steel Košice – 2 023 000 eur 

- Slovnaft, a.s., Bratislava – 3 109 232 eur 

- Samsung Electronics – 3 647 912 eur 

- KIA Motors Slovakia – 3 867 884 eur 

- Volkswagen Slovakia – 6 570 823 eur 

 

       Словашките подизпълнители също отчитат  увеличение на  произведените от тях 

компоненти, модули и системи,  като тяхното производство не е само за вътрешния 

автомобилен пазар, като повече от 60% от тяхната продукция е предназначена за износ. 

Производствените мощности на производителите на автомобили вече са достигнали своята 

максимална граница и увеличение на техния капацитет може да бъде достигнат само със 

значителни допълнителни инвестиции. Въпреки това, има огромен потенциал в развитието  

за доставки, компоненти и модули по  цялата  верига на доставките.  
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       Асоциацията на автомобилната индустрия на Словашката република счита, че основни 

фактори за растеж в този сектор, освен глобалната конюнктура  и дългосрочния растеж за 

запазване конкурентоспособността на автомобилната индустрия на Словакия от 

първостепенно значение е  образователната система да  подготви достатъчно 

квалифицирани работници, които са способни за кратко време да изпълняват компетентно 

предизвикателствата в автомобилната индустрия.  Важно е да се създаде функционална 

система за внедряване  на научни изследвания и на  нови иновативни продукти, 

технологии, материали и процеси, които гарантират конкурентоспособността на отделните 

производители на автомобили и поддоставчици в този  най-важен отрасъл в Словакия.  

 

       Словашките  поддоставчици са зависими не само от трите  вътрешни автомобилни 

производители на автомобили, но също така в голяма степен от  автомобилното  

производството в Европейския съюз  и косвено от продажбите на автомобили в рамките на  

световната икономика. В сравнение с 2012 г. през 2013 г. световното производство  на 

автомобили бележи ръст  4%, и достига  87 милиона превозни средства. Растеж се отчита  

в ключови територии като  Китай, Съединените щати и Бразилия. Най-важни за словашките 

доставчици на автомобилни части обаче са пазарите на ЕС и Русия, където се забелязва 

застой в производството. Въпреки всичко дългосрочните прогнози до 2020 г. са за 

съживяване на автомобилния бизнес в Германия, Франция, Испания, Великобритания, 

Чехия и то с около 18%. Производството  започна да се стабилизира и увеличава от 2014 г. 

Очаква се, че продажбите на пътнически автомобили да  нарасне през 2015 г. и 2016 г. с  

5% годишно. Освен очакваното увеличение на производството на автомобили през 2014 г. 

в ЕС, продължава силното търсене в САЩ и Китай, както и засилване на продажбите 

автомобили в ЕС.Това потвърждава положителните очаквания на  словашките доставчици 

на автомобилни части и компоненти.  

 

      Сред тях  преобладават дъщерните дружества на  големи транснационални корпорации 

(90%). Повечето доставчици имат сложни производствени процеси за  производството на 

компоненти първа категория.  Близо 50%  от компаниите  компания имат повече от 500 

служители, а в една четвърт от компаниите работят над 250 души. Приблизително 27% от  

фирмите  доставят компоненти само за един  словашки производител на автомобили , 31%  

на повече от един производител в Словакия. Над 40% от фирмите изнасят директно своите 

продукти в чужбина. Това е голям потенциал като цяло за цялата словашка 

машиностроителна промишленост. 

 

     Приблизително 90% от доставчиците за чужбина продават продукцията си  в Западна и 

Централна Европа. Изнасят се части и компоненти също така за Китай, Русия , Северна и 

Южна Америка. 

 

      Повече от половината от фирми от бранша през 2013 г. отчитат подобряване на 

финансовото си  състояние.  Ако през 2012 г. с влошени показатели са били 29 % фирми, 

то през 2013 г. техния брой намалява до 21 %.  Продължаващото нарастване на 

производителността,  може да доведе до възможности за преместване на допълнителни 

производства от чужбина в Словакия  и създаване на повече работни места.  

 

       На база на последните данни за съживяване на автомобилния пазар и увеличение 

продажбите на автомобили, в.т.ч. в Източна Европа с 7%, САЩ – 4% и Китай – 10 %, 

повечето доставчици  - 44 %  са оптимисти  за 2014 . Очаква се увеличение на продажбите 

като 40% очакват поне да се  запази техния обем, а 30 % смятат да наемат допълнителна 

работна ръка.  

 

       Основните негативни тенденции за автомобилните  доставчици в Словакия са почти 

идентични на рисковете за всички други държави с такова производство - забавяне в 

развиващите се пазари, както и бавното възстановяване в развитите страни, високите цени 
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на енергията и основните материали за производство. Освен това е голяма и 

конкуренцията от чуждестранните фирми, които внасят части и компоненти в Словакия.  

Основния внос идва от следните страни и фирми:  

                                                                             

 

     ГЕРМАНИЯ  

 Arnz "FLOTT" 

 Brose 

 C.E.P. Technische Federn 

 Continental 

 Contitech 

 Dura 

 Edscha 

 Eissmann 

 FTE 

 GetragFord Transmission 

 HBPO 

 Heiland 

 Hella 

 Huhn Industrietechnik 

 Knott 

 Kromberg & Schuber 

 Küster 

 Leoni 

 Paul Craemer GmbH 

 SAF - Holland 

 SAS Automotive 

 Sachs 

 Scherdel 

 Siemens 

 Repro Elektronik 

 TÜV International 

 UFT Production 

 Witzenmann 

 

ФРАНЦИЯ  

 AFE metal 

 Bourbon Fabi 

 Cemm Thome 

 Faurencia 

 Heuliez 

 Inergy 

 Plastic Omnium 

 Saint Gobain 

 Schneider Electric 

 Valeo 

 

          ЧЕХИЯ 

 Akuma 

 Aquacomp hard 

 Brano Group 

 Defend Group 

 Faktor 

 Gumotex 
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 HP Pelzer 

 Regaz 

 Rubena 

 

 

 

Изготвил :  

Динко Урумов – Ръководител СТИВ Братислава 

16.09.2014г. 


