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Bratislava, 2. septembra 2016 

Slovensko má v TOP 500 regiónu 45 firiem, najlepší je 
Volkswagen 

Coface: Automobilky zostanú pre krajinu hlavným ťahúňom rastu, všetky tri sú 
aj v top päťke na národnej úrovni.   

Slovensko má v rebríčku 500 najväčších spoločností strednej a východnej Európy podľa 
obratu za vlaňajší rok už 45 svojich zástupcov, teda o šesť viac, ako v roku 2015. Najlepším 
hráčom je automobilka Volkswagen, ktorá s obratom 7,2 miliardy eur (medziročný rast o vyše 
17 %) poskočila v TOP desať regiónu o jednu priečku na 9. miesto. Vyplýva to z najnovšieho 
rebríčka Coface CEE TOP 500 nadnárodnej spoločnosti Coface, globálneho lídra 
v manažovaní kreditného rizika firiem. „Slovenské firmy medziročne posilnili pozíciu a odhad 
na rok 2016 potvrdzuje pozitívny výhľad pre rast zamestnanosti a celkovej produkcie, 
vyjadrenej v objeme tržieb,“ konštatuje Juraj Janči, country manažér Coface Slovensko. 

Coface prináša rebríček už po ôsmy raz. Sú v ňom zastúpené spoločnosti s obratom viac ako 
300 miliónov eur z Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Estónska, Maďarska, Lotyšska, 
Litvy, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska. Rebríček nezahŕňa finančné 
spoločnosti a ani firmy, ktoré nesprístupnili finančné údaje. Firmy porovnáva podľa obratu, 
zisku aj počtu zamestnancov. Ako vyplýva z rebríčka, obrat TOP 500 firiem regiónu vlani 
dosiahol spolu 593 miliárd eur. Až 218 firmám sa zlepšilo v rebríčku postavenie, vrátane 
raketového posunu General Electric Hungary. Ten sa dostal na pozíciu dvojky a z top trojky 
tak vytlačil českú Škoda Auto. Až 66 firiem je v rebríčku nových, Slovensko má medzi nimi 
šesť zástupcov – Tesco, Tate & Lyle Slovakia, IKEA, Strabag, Slovalco a ZF Slovakia. 
Najväčšie zastúpenie firiem má Poľsko, 167. 

Slovenská TOP desiatka? Rástol iba autosektor 

V slovenskej TOP desiatke rástol vlani obrat len firmám z autosekora – Volkwagen zvýšil obrat 
o 17,1 %, druhá Kia Motors Slovakia o 10,6 %, päťka PCA Slovakia o 17 % a desiatka Mobis 
Slovakia o 11 %. Na pokles obratu doplatila rafinérka Slovnaft, ktorá je síce stále slovenskou 
top trojkou, no na regionálnej úrovni si v rebríčku pohoršila o tri miesta a skončila až na 22. 
mieste.  

„Aj tento rok očakávame, že ťahúňom bude automobilový priemysel, nasledovaný produkciou 
elektroniky a elektrických zariadení. Teší nás, že napriek obmedzeniam daných 
kvantitatívnymi ukazovateľmi - veľkosť, počet pracovnej sily a podobne, objem per 
capita/pracovná sila rastie,“ hovorí Juraj Janči. 

Ako dopĺňa hlavný analytik Coface pre strednú a východnú Európu Grzegorz Sielewicz, ďalšie 
plánované investície, hlavne automobilky Jaguar Land Rover, ktorá chce u nás tento rok začať 
stavať automobilku so spustením výroby v roku 2018 a preinvestovať minimálne miliardu eur, 
sa však Slovensko stane ešte viac závislým na predaji vozidiel. „Hlavne pokiaľ ide 
o zahraničný dopyt,“ upozorňuje. Slovensko je najväčším výrobcom vozidiel na svete na počet 
obyvateľov (184 vozidiel na 1000 obyvateľov). 

Pokiaľ ide o aféru diesel gate, ktorá zvýšila obavy o výkon slovenského Volkswagenu, podľa 
Coface Slovensko by veľký dopad mať nemala. „Každopádne si myslíme, že aféra s emisiami 
ovplyvnila výkony skupiny VW, následne tu máme problémy so strategickými subdodávateľmi 
VW, ktoré vedia oveľa viac ovplyvniť jej produkciu,“ podotýka Juraj Janči.  
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Insolvencie klesajú, no objavujú sa podvody 

Lepšie výkony firiem na Slovensku ťažia aj z pozitívneho vývoja ekonomiky. Tá vlani vzrástla 
o 3,6 %, najviac za posledné štyri roky, hoci najmä vďaka dočerpávaniu EÚ fondov a rastu 
domácej spotreby. Pomohol vývoj na trhu práce, rast miezd a nižšia nezamestnanosť.  

„Celkovo v regióne SVE vidíme ako hlavného „ťahúna“ rast domácej spotreby. Na Slovensku 
je to limitované veľkosťou domáceho trhu a jeho kapacity ovplyvňovať rast HDP, každopádne 
podiel na zložke rastu HDP sa bude zväčšovať,“ hovorí Juraj Janči. Ako dodáva, odráža sa to 
pozitívne aj na poklese insolvencií firiem. Z pohľadu kreditného rizika počet insolvencií v roku 
2015 klesol u nás podľa Coface Slovensko medziročne o viac ako 10 %. „Každopádne, čo si 
všímame v ostatnú dobu, je nárast podvodných a trestných konaní v rámci úverových rizík, 
kde sa firma buď vedome alebo nevedome dostane do problémov, následného konfliktu so 
zákonom a tým pádom do stavu insolvencie,“ upozorňuje Juraj Janči.  

Z hľadiska sektorov vníma country manažér Coface Slovensko toto ohrozenie v segmente 
veľko- a malo predaja nepotravinárskeho tovaru (železo a stavebný materiál, elektronika 
a domáce zariadenia). „Za stabilné považujeme automotive, výrobu a spracovanie dreva 
a papiera či služby a verejné služby,“ dodáva. 

 

 

 

 

KONTAKT PRE MÉDIÁ:    

Slávka Boldocká  -  0918805510,  slavka@mediamedia.sk 

 



P R E S S  R E L E A S E

	

	 3

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 a jej 4 500 expertov zvýšila svoj konsolidovaný obrat na 1,490 
miliardy eur. V súčasnosti pôsobí priamo alebo nepriamo v 100 krajinách, 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 660 underwriterov a kreditných analytikov. 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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