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Bratislava, 24. mája 2016 

Strojári majú pred sebou dobrý rok 

Coface: Slovenské strojárstvo sa začalo vzmáhať, zlepšila sa aj platobná 
schopnosť. Rizikom môže byť vývoj cien ropy a ocele. 

Strojárstvo na Slovensku zaznamenáva po zvládnutí krízy z rokov 2008 až 2010 obrat nielen 
v raste priemyselnej produkcie a zvýšenia zamestnanosti, ale aj v zlepšení platieb medzi 
obchodnými partnermi. Konštatuje to v súvislosti s terajším strojárskym veľtrhom v Nitre 
country manažér Coface Slovensko Juraj Janči. Nadnárodná spoločnosť Coface patrí medzi 
globálnych lídrov v manažovaní si kreditného rizika firiem. „Dôvodom rastu priemyselnej 
produkcie je najmä nárast objednávok zo strany zahraničných odberateľov, dokonca mnohí 
z nich presúvajú výrobu priamo na Slovensko. V priemere od začiatku roka vzrástla celková 
priemyselná výroba v strojárstve o 3 %, a  v porovnaní s rokom  2015 o 4 %,“ spresňuje. 

Strojári rastú 

Ako podotýka Juraj Janči, rast strojárskeho segmentu zároveň pomáha rastu produkcie aj 
subdodávateľov, a to najmä pokiaľ ide o dodávateľov hutných a iných materiálov.  

Strojárstvo na Slovensku je podľa neho z hľadiska platobnej schopnosti v dobrej kondícii. 
„Podľa našich skúseností omeškávania nastávajú najmä v Česku a v Poľsku, kde v poslednom 
období monitorujeme nárast objemu hlásených polehotných pohľadávok aj v tomto sektore,“ 
hovorí na regionálne rozdiely vo vývoji Juraj Janči. 

Pozor na dodatočné zabezpečenie 

Aj napriek priaznivému vývoju však country manažér Coface Slovensko upozorňuje, že 
strojárske firmy by mali zostať pri obchodovaní ostražité. „Okrem tradičných nástrojov 
manažovania pohľadávok, ako aj informačnej a preventívnej vybavenosti, je nevyhnutné dbať 
aj na dodatočné zabezpečovacie prvky, najmä v prípade, že nejde o stáleho partnera, 
respektíve, pokiaľ s nimi mala firma negatívne skúsenosti  v minulosti,“ vysvetľuje. Okrem 
poistenia pohľadávok je to inštrument dokumentárneho inkasa, bankovej záruky a pod.  

„Rovnako na základe skúseností z obdobia 2008-2010 odporúčame venovať pozornosť 
plánovaniu skladovej zásoby a výrobných prostriedkov. V minulosti totiž príliš vysoké zásoby, 
resp. náhle zrušenie objednávok od zahraničných partnerov viedlo mnohé firmy do problémov, 
z ktorých sa dostávali ťažko a draho,“ upozorňuje na prípady. 

Mnohé strojárske firmy dnes exportujú aj na rizikovejšie trhy a odbytištia si skúšajú hľadať aj 
v Číne, kde však v poslednom období rastie počet nesplatených pohľadávok. „Pri exporte do 
rizikovejších teritórií odporúčame využiť už spomínané nástroje na zabezpečenie pohľadávok 
a minimalizovanie rizika neustále, nielen pri zmene správania sa odberateľa,,“ dodáva. 

Tento rok na slovenskom trhu radikálnu zmenu vývoja produkcie v strojárskom segmente 
neočakáva. Každopádne vplývať naň môžu jednak zmeny kvantitatívneho charakteru - cena 
ropy a ocele, ale aj kvalitatívneho charakteru - ako nedostatok odborného personálu, či zlý 
výber teritórií a partnerov pre ďalšiu expanziu. 
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KONTAKT PRE MÉDIÁ:    

Slávka Boldocká  -  0918805510,  slavka@mediamedia.sk 
 
 
O spoločnosti Coface 

 
Skupina Coface, popredný svetový hráč v poistení pohľadávok, ponúka spoločnostiam po celom svete 
globálne riešenia pre riadenie rizík pohľadávok a platobnej neschopnosti klientov tak na domácom trhu, 
ako aj pri exporte. V roku 2015 skupina zvýšila svoj konsolidovaný obrat na 1,490 miliardy eur. V 
súčasnosti pôsobí priamo alebo nepriamo v 99 krajinách, jej 4 500 expertov zabezpečuje  transakcie 40 
tisíc spoločností vo viac než 200 krajinách sveta. Každý štvrťrok Coface publikuje svoje hodnotenie 
rizík 160 krajín sveta, ktoré je založené na jedinečných znalostiach platobnej morálky v krajinách a 
odborných znalostiach 340 underwriterov. Vo Francúzsku Coface poskytuje verejnoprávne exportné 
záruky z poverenia francúzskeho štátu. Na Slovensku pôsobí Coface Slovensko od roku 1993 
.  
www.coface.com 
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