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HLAVNÍ ZÁVĚRY:
EVROPSKÝ TRH: REKORDNÍ PROPAD V REKORDNĚ KRÁTKÉ DOBĚ
-

Výroba osobních automobilů v EU se v krizovém roce 2009 propadla o 12 %
Export osobních automobilů z EU se v roce 2009 propadl o 30 %, rok 2010 ve znamení téměř 60% růstu
Registrace osobních automobilů klesaly v období 2008 až 2013 ročně v průměru o 4,4 %
Duben 2020: Téměř 80% meziroční propad v registracích nových osobních automobilů

NĚMECKÝ AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL: PROBLÉMY UŽ PŘED PANDEMIÍ
-

Registrace nových aut v Německu se dostaly na historická minima – v dubnu se propadly o 61 %
Produkce a vývoz osobních aut z Německa klesá už tři roky, pandemie pokles ještě zrychlila
Poptávka po elektromobilech se zvyšuje
Plánuje se zavedení „šrotovného“, se kterým už mají Němci zkušenost z doby hospodářské krize v roce
2009 - tehdy registrace prudce vzrostly, ale jejich pád přišel v roce 2010

ČESKÝ AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL: SOUČASNÁ KRIZE NEMÁ V HISTORII SROVNÁNÍ
- V době krize v roce 2009 stoupla výroba aut v ČR o 4 %, pomohlo otevření továrny Hyundai
- Celý český autoprůmysl se ale v roce 2009 propadl o 40 % a v letech 2012/2013 o 18 %
- V případě krize z roku 2009 se produkce vrátila na předkrizovou úroveň za 2,5 roku, od krizových let
2012/2013 trval návrat 2 roky
- Ani vývozu aut a dílů z ČR se ekonomické recese nevyhnuly – první znamenala propad o 1/4, druhá o 1/5
- V době velké recese v roce 2009 registrace nových aut v ČR vzrostly o 13 %! Pomohlo i mimořádné
zrychlení odpisů, u ojetin trvala krize až do roku 2014
- Duben 2020 na smutném rekordu: Výroba vozidel v ČR spadla proti únoru o 88 %
- Registrace nových aut ale v dubnu zaznamenaly propad proti únoru „jen“ o 39 %
- Registrace elektromobilů letos konečně silněji rostly, dubnu se však pokles nevyhnul

VÝHLED: PŘEKLOPÍ SE NABÍDKOVÁ KRIZE V POPTÁVKOVOU?
- Budoucí prodeje aut se budou odvíjet od rychlosti oživení ekonomiky EU
- V optimistické variantě se evropský trh s auty letos propadne o 24 % na 11,7 mil. prodaných vozů,
v příštím roce by se prodeje mohly zvýšit o čtvrtinu
- Pokud by byl pokles ekonomiky hlubší a delší, prodeje by letos spadly o 29 %
- Evropský trh by mohly ovlivnit podpory zemí či celé EU, nyní celkem jistě půjdou na ekologické vozy

CO SI AUTOPRŮMYSL ODNESE ZE SOUČASNÉ KRIZE?
-

Větší lokalizace dodavatelsko-odběratelských řetězců
Pokračující robotizace a digitalizace výroby
Krize urychlí nástup technologických novinek ve výrobě
Investice do digitalizace a konektivity aut v budoucnu vstoupí do popředí
Podpora ekologie bude v EU pokračovat
Přesun výběru aut na internet
Spolupráce mezi firmami, vědou a univerzitami funguje
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EVROPSKÝ TRH: REKORDNÍ PROPAD VE VELMI KRÁTKÉ DOBĚ
VÝROBA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ V EU SE V KRIZOVÉM ROCE 2009 PROPADLA O 12 %
V průběhu hospodářské krize v letech 2008 a 2009 se výroba osobních automobilů v EU propadla o 20 % oproti
předkrizovému roku 2007. Tehdy činila produkce v EU 16,6 mil. automobilů. Nejsilnější byl propad v roce 2009,
kdy ekonomika EU procházela recesí. Tehdy produkce automobilů poklesla meziročně o 12 %. Následoval
kolísavý vývoj, kdy po dvou letech růstu přišel další propad o téměř 6 % v roce 2012, kdy EU opět procházela
recesí. Na svou předkrizovou úroveň se výroba osobních automobilů v EU dostala v letech 2016-2018, loňský rok
2019 však došlo ke zpomalení a výroba opět poklesla pod 16 mil. kusů.
Významný propad o více než 30 % zaznamenala v roce 2009 produkce osobních automobilů ve Spojeném
království. Následně však UK propad opět dorovnalo a rok 2010 produkce vzrostla o téměř 28 %. Růstový byl pro
zemi také rok 2012, kdy produkce vzrostla o 9 %.
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EXPORT OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ Z EU SE V ROCE 2009 PROPADL O 30 %. ROK 2010 VE
ZNAMENÍ TÉMĚŘ 60% RŮSTU
Saldo obchodní bilance EU je dlouhodobě kladné a export osobních automobilů z EU tedy převažuje nad jejich
dovozem. V roce 2019 dosáhl export automobilů z EU celkem 125 mld. eur (v předkrizovém roce 2007 činil
export z EU 70 mld. eur). Pro srovnání, intra export v rámci EU, tedy vývoz osobních automobilů v rámci zemí EU,
dosahuje téměř dvojnásobného objemu – v roce 2019 činil 243 mld. eur. Největší část exportu z EU směřuje do
USA (okolo 30 %), následuje Čína se zhruba 18% podílem.
V průběhu hospodářské krize se export osobních automobilů z EU propadl o 30 %, následující rok 2010 však
došlo k téměř 60% růstu a v tomto růstovém trendu vývoz automobilů pokračoval až do roku 2015. Poté začal
export stagnovat a v posledních letech mírně klesal.
Dovoz osobních automobilů do EU v roce 2009 zaznamenal 26% propad. Následoval kolísavý vývoj, přičemž
k růstovému trendu se import automobilů vrátil v roce 2014, od kterého zaznamenává každoroční přírůstek.
Kladné saldo obchodní bilance EU tak v posledních letech klesá.

STRANA 3

EKONOMICKÉ A STRATEGICKÉ ANALÝZY

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V DOBĚ POST-KORONAVIROVÉ

KVĚTEN 2020

Vývoz a dovoz osobních automobilů (mld. eur)
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Zdroj: Eurostat; SITC 78120

Obdobným vývojem prošel také obchod s díly pro výrobu motorových vozidel. V roce 2009 došlo k poklesu jejich
vývozu z EU o 23 %. V následujícím roce došlo k téměř 50% růstu a v kladných číslech se export dílů z EU
pohyboval prakticky až do roku 2018 (s výjimkou období 2014-2015). V roce 2019 dosahoval export dílů z EU
celkem 46 mld. eur, v rámci EU činil 125 mld. eur. Saldo obchodní bilance EU s díly pro motorová vozidla je
kladné a v roce 2019 činilo 22 mld. eur.

Vývoz a dovoz dílů pro motorová vozidla (mld. eur)
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Zdroj: Eurostat; SITC 784

REGISTRACE OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ KLESALY V OBDOBÍ 2008 AŽ 2013 ROČNĚ
V PRŮMĚRU O 4,4 %
Na registracích osobních automobilů v EU se hospodářská krize podepsala výrazněji. K meziročním propadům
docházelo každoročně od roku 2008 až do 2013. Průměrný meziroční pokles činil v tomto období 4,4 %.
V absolutních číslech dosáhly v roce 2007 registrace nových osobních aut v EU 15,6 mil. v roce 2013 jen 11,9 mil.
K růstovému trendu se registrace navrátily až v roce 2014, kdy vzrostly téměř o 6 %. V loňském roce 2019
registrace osobních automobilů v EU činily 15,3 mil., což znamená růst zhruba o 1 % oproti roku 2018.
Předkrizové úrovně však nedosáhly, v roce 2007 činily registrace osobních automobilů 15,6 mil.
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Registrace osobních automobilů v EU (mil. ks)
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DUBEN 2020: TÉMĚŘ 80% MEZIROČNÍ PROPAD V REGISTRACÍCH NOVÝCH OSOBNÍCH
AUTOMOBILŮ
První měsíce roku 2020 se v EU nesou ve znamení propadu registrací osobních automobilů na historická minima.
Předběžná dubnová čísla hovoří o meziročním propadu ve výši téměř 80 %. Registrace osobních aut dosáhly
necelých 271 tisíc, v dubnu roku 2019 činily 1,3 mil.
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NĚMECKÝ AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V PROBLÉMECH: PANDEMIE NENÍ
PŘÍČINOU, ALE JEN DALŠÍM PROHLOUBENÍM
Rok 2020 se zapíše do historie jako rok koronavirové krize. A v Německu se řeší, že tuto současnou krizi by
mohli lépe překonat i zavedením šrotovného. Zkušenosti z celosvětové hospodářské krize má většina států ještě
v paměti a Německo si svou recesi v hospodářské krizi po roce 2008 zažilo hned dvakrát. Produkce i export
osobních aut na počátku hospodářské krize zaznamenaly v Německu strmý pád.
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Produkce a vývoz osobních aut z Německa (v kusech)
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Zdroj: Verband der Automobilindustrie (VDA)

Pro rozhýbání německého hospodářství i pomoci automobilovému průmyslu vyčlenila tehdy německá vláda
5 miliard eur na tzv. šrotovné, tedy na nákup nového automobilu a sešrotování nejméně devět let starého auta.
Tyto prostředky se poměrně rychle vyčerpaly a registrace nových aut v Německu zaznamenaly v roce 2009 strmý
nárůst. „Předzásobení“ novými auty však mělo za následek propad v roce 2010. Následoval opětovný pokles
poptávky v době další recese na přelomu roku 2012 a 2013. Naopak produkce i export německých aut do roku
2009 poklesly.
Registrace nových osobních aut v Německu (v kusech)
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Zdroj: Verband der Automobilindustrie (VDA)

Vývoj automobilového průmyslu v Německu je důležitý hned z několika hledisek. Jednak je na něj úzce napojen
český automobilový průmysl (do Německa směřuje čtvrtina v tuzemsku vyrobených osobních aut a 40 % dílů
a příslušenství), a jednak Německo je největším automobilovým producentem v EU, jenž udává trendy. Německý
automotive má rovněž velký význam i pro tamní hospodářství. Vypadá to však, že nejlepší roky v automobilovém
průmyslu už má Německo za sebou a nejnovější čísla v době koronaviru jsou o to hrozivější.
Poslední tři roky totiž dochází k propadu ve výrobě i exportu německých aut. V roce 2017 došlo podle dat
Verband der Automobilindustrie (VDA) sice jen k mírnému propadu produkce osobních aut, v následujících dvou
letech však už tento propad atakoval 10% hranici. Začátek letošního roku měl podobný vývoj jako rok 2019. Po
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propuknutí koronavirové krize však došlo k prudkému zpomalení automobilového průmyslu napříč celou EU,
Německa nevyjímaje. Zatím z posledních dostupných dat za březen 2020 se produkce osobních aut v Německu
dostala na dlouhodobé minimum (společně s prosincem 2019, kdy na konci roku zaznamenala již tradičně
německá výroba osobních aut nižší čísla). Meziročně došlo v březnu k 36% poklesu výroby, a pokud to srovnáme
s březnem 2018 tak dokonce o 45 %. A dá se předpokládat, že konečná čísla za duben budou ještě hrozivější,
protože výroba v automobilkách se po vynucených odstávkách povětšinou začíná obnovovat až v květnu.
Produkce osobních aut v Německu
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Zdroj: Verband der Automobilindustrie (VDA)

Podobný vývoj zaznamenává i export, kdy v březnu dochází k 30% meziročnímu propadu vývozu osobních aut
z Německa.
Vývoz osobních aut z Německa
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Zdroj: Verband der Automobilindustrie (VDA)

Proti tomuto trendu (v předkoronavirové době) se vyvíjely počty registrací nových osobních aut, kdy dokonce za
celý rok 2019 (i přes poměrně vysokou srovnávací základnu roku 2018 kvůli zavedení měření emisí WLTP)
dosáhly rekordního růstu (+ 5,0 %) mezi hlavními státy automobilového průmyslu v EU (průměr za EU byl +
1,2 %). Německé firmy a spotřebitelé tak přes zpomalení německé ekonomiky kupovali nová auta, ale vzhledem
k nejistotě šlo spíše o levnější vozy, což pomáhalo zahraničním automobilkám – Česku nevyjímaje.
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PANDEMIE NEJVÍCE OVLIVNILA REGISTRACE NOVÝCH AUT, KTERÉ SE TAK DOSTALY NA
HISTORICKÁ MINIMA – V NĚMECKU POKLESLY MEZIROČNĚ O 61 %
Vzhledem k propuknutí pandemie a přijatým opatřením, došlo k obrovskému omezení nákupu nových aut.
Poptávka po nových autech se propadla v celé EU na dlouhodobá minima. V Německu došlo v dubnu k 44%
meziměsíčnímu poklesu u nových registrací a meziročně dokonce o 61 %. Na dalším vývoji prodejů aut se projeví
rychlost, jakou se ekonomiky jednotlivých zemí dokážou vrátit (i s případnými dalšími opatřeními)
k předkoronavirovému hospodářskému růstu, a zda spotřebitelský sentiment nedostane citelnou ránu.
Registrace nových osobních aut v Německu
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Zdroj: Verband der Automobilindustrie (VDA)

POPTÁVKA PO ELEKTROMOBILECH SE ZVYŠUJE
Rok 2020 měl pro automobilový průmysl znamenat rok, kdy již budou uplatňovány sankce za neplnění emisních
limitů (ještě ne v plné výši) pro automobilové výrobce při překročení stanovených hodnot u nových registrací. Od
roku 2021 by se měly tyto sankce již plně uplatňovat a to při překročení emisí u nových registrací automobilů nad
hodnotou 95 gramů oxidu uhličitého na kilometr, což většina automobilek dosud ani zdaleka neplnila. Proti tomu
šla i zvýšená poptávka po autech SVU, které mají vedle větší váhy a potřeby i větší emise. Automobilky se tak
celkové emise snaží snižovat prodejem elektromobilů, na které se povětšinou vedle spalovacích motorů začínají
zaměřovat. S vyšší nabídkou různých elektromobilů a hybridů roste i poptávka po nich a jejich registrace tak
v Německu rostou poměrně značně.
Čtvrtletní registrace nových osobních elektromobilů v Německu (v kusech)
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ČESKÝ AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL: SOUČASNÁ KRIZE NEMÁ V HISTORII
SROVNÁNÍ
V DOBĚ VELKÉ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE V ROCE 2009 STOUPLA VÝROBA AUT V ČR O 4 %,
POMOHLO OTEVŘENÍ TOVÁRNY HYUNDAI
Český automobilový průmysl zažil za posledních 15 let bezprecedentní vzestup. Od vstupu do Evropské unie se
počet vyrobených osobních aut, autobusů, nákladních vozů a motocyklů v ČR více než ztrojnásobil na 1,4 mil.
vozů vyprodukovaných a dodaných na trh v roce 2019. Na počtu vyrobených aut se přitom nepodepsala ani velká
hospodářská krize z roku 2009. Tehdy česká ekonomika klesla o 4,7 %, počet vyrobených motorových vozů však
stoupl o 3,8 %. Důvodem byl zejména nájezd výroby osobních vozů Hyundai v Nošovicích od roku 2009. Další
období recese v ČR i v EU v roce 2012 se však již na tuzemské výrobě motorových vozů podepsalo souhrnným
poklesem o 6 %. Od té doby, se ale do roku 2019 výroba navýšila o čtvrtinu.
Výroba motorových vozidel v ČR
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Zdroj: ČSÚ, Sdružení automobilového průmyslu, Pozn.: Rok 2019 nezahrnuje nákladní automobily.

CELÝ ČESKÝ AUTOPRŮMYSL SE V ROCE 2009 PROPADL O 40 % A V LETECH 2012/2013
O 18 %
V PŘÍPADĚ KRIZE Z ROKU 2009 SE PRODUKCE VRÁTILA NA PŘEDKRIZOVOU ÚROVEŇ ZA
2,5 ROKU, OD KRIZOVÝCH LET 2012/2013 TRVAL NÁVRAT 2 ROKY
Velká hospodářská krize z let 2008/2009 se sice v ČR nepodepsala na počtu vyrobených vozů, avšak dopadla na
celkovou produkci automobilového průmyslu, tedy včetně výroby dílů a součástek. Celková produkce
automobilového průmyslu se mezi lednem 2008 a lednem 2009 propadla o 40 % a na hodnotu z ledna 2008 se
zpět dostala až za 2,5 roku v červnu 2010.
Druhá česká i evropské recese v roce 2012 přinesla pokles českého automobilového sektoru o 18 % (mezi
březnem 2012 a březnem 2013). Návrat na úroveň z března 2012 trval přesně 2 roky. Od března 2013 do doby
těsně před vypuknutím koronavirové krize, tedy do února 2020, vzrostla produkce českých výrobců aut a dílů
o 74 %.
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Průmyslová produkce: data očištěná od sezónních a kalendářních vlivů, bazický index
(průměr roku 2015 = 100)
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Zdroj: ČSÚ

ANI VÝVOZU AUT A DÍLŮ Z ČR SE EKONOMICKÉ RECESE NEVYHNULY – PRVNÍ ZNAMENALA
PROPAD O 1/4, DRUHÁ O 1/5
Rovněž vývoz motorových vozidel a dílů z ČR se v minulých recesích potýkal se ztrátami. V průběhu roku 2008
se mezi prvním a posledním čtvrtletím propadl o čtvrtinu, v roce 2012 mezi prvním a třetím čtvrtletím o pětinu.
Zahraniční obchod se zbožím - vývoz motorových vozidel a dílů z ČR v mld. Kč
(běžné ceny)
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Zdroj: ČSÚ, dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu

V DOBĚ VELKÉ RECESE V ROCE 2009 REGISTRACE NOVÝCH AUT V ČR VZROSTLY O 13 %!
POMOHLO I MIMOŘÁDNÉ ZRYCHLENÍ ODPISŮ
Registrace nových osobních aut v ČR na recesi ekonomiky v roce 2009 překvapivě nereagovaly, naopak vzrostly
o 13 %! Pomohlo tomu i tehdejší zavedení mimořádných zrychlených odpisů nově pořízených vozů. V roce 2013
se registrace nových aut snížily o 5 %. Vrchol zaznamenaly nákupy nových osobních aut v roce 2017, kdy bylo
nově registrováno přes 270 tis. vozů. V minulém roce to bylo již o 8 % méně.

U OJETIN TRVALA KRIZE AŽ DO ROKU 2014
Naopak registrace ojetých osobních vozů se v roce 2009 propadly o 37 % a dále klesaly až na své dno v roce
2014, kdy se ocitly téměř na polovině hodnot z roku 2008.
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Registrace nových a ojetých osobních aut v ČR
Recese v ČR
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Zdroj: Svaz dovozců automobilů

KORONAVIROVÁ KRIZE NEMÁ SROVNÁNÍ, ZATÍM ŠLO O BEZPRECEDENTNÍ ŠOK NA STRANĚ
NABÍDKY (ZAVŘENÉ PRODEJNY, OMEZENÁ VÝROBA)
DUBEN NA SMUTNÉM REKORDU: VÝROBA VOZIDEL V ČR SPADLA PROTI ÚNORU O 88 %
Charakter současné koronavirové krize nemá s předcházejícími recesemi srovnání. V minulých dobách šlo
zejména o nedostatečnou poptávku. Kdežto dosavadní průběh krize je spojen s omezeními na straně nabídky –
prodejní místa byla uzavřena, výroba byla omezena nebo v některých případech úplně přerušena, a to na zhruba
2 měsíce. Tento bezprecedentní zásah do výroby i prodeje se už promítá ve statistických datech. Produkce
automobilového sektoru v ČR za březen poklesla proti letošnímu únoru o 24 %. „Zavírání ekonomiky“ totiž přišlo
až zhruba v půlce března. Z výrobních linek konečných producentů motorových vozidel sjelo v březnu o 30 %
méně aut než v únoru. V dubnu byl propad produkce již drastický – vyrobeno bylo v ČR o 88 % méně vozů než
v únoru letošního roku.
Výroba, export a tuzemský prodej motorových vozidel v ČR, v kusech vozů
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Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu

REGISTRACE NOVÝCH AUT ALE V DUBNU ZAZNAMENALY PROPAD PROTI ÚNORU
„JEN“ O 39 %
Registrace nových i ojetých osobních aut v ČR klesaly už od roku 2019, v dubnu 2020 se ale výrazně propadly –
ve srovnání s letošním únorem o 39 %. Na druhou stranu to není tak výrazný pokles jako v případě výroby.
Registrace ojetých aut klesly v dubnu proti únoru více, o 46 %.
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Zdroj: Svaz dovozců automobilů

REGISTRACE ELEKTROMOBILŮ LETOS KONEČNĚ ZRYCHLILY RŮST, DUBNU SE VŠAK
POKLES NEVYHNUL
Výrazně nad loňskými hodnotami se letos nachází registrace nových osobních aut na elektrický pohon, i když
i tam byl duben nejslabším měsícem letošního roku.
Registrace nových osobních elektromobilů v ČR (v kusech)
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Zdroj: Svaz dovozců automobilů

VÝHLED: PŘEKLOPÍ SE NABÍDKOVÁ KRIZE V POPTÁVKOVOU?
BUDOUCÍ PRODEJE AUT SE BUDOU ODVÍJET OD RYCHLOSTI OŽIVENÍ EKONOMIKY EU
Aktuální propad automobilového trhu v EU je drastický. Za leden až duben letošního roku se nové registrace
v EU propadly o 48 %, v samotném dubnu meziročně o 79 %. Dosavadní charakter krize byl nabídkový – prodejní
kanály nových aut byly zhruba od března do května ve většině zemí EU uzavřené. Zákazníkům tak nezbývalo než
nákup nového vozu odložit, případně vyzkoušet nákupy online. K tomu se však odhodlalo jen minimum kupujících.
Budoucí vývoj prodejů nových aut bude záležet na rychlosti oživení ekonomiky EU. Jinými slovy jestli po
nabídkovém šoku přijde poptávková krize. Tedy jestli firmy a lidé v důsledku obav o budoucnost omezí i investice
a nákupy zbytných statků, čímž nový automobil může být.
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PODLE EVROPSKÉ KOMISE LETOS EKONOMIKA EU PROPADNE O 7,4 %, V PŘÍŠTÍM ROCE
BY MOHL PŘIJÍT RŮST O 6,1 %
Odhady budoucího vývoje jsou nyní poměrně pozitivní. Evropská komise ve svém posledním výhledu předpovídá,
že letos se hrubý domácí produkt unie sice propadne o bezprecedentních 7,4 %, v příštím roce by však mohlo
přijít rychlé oživení a růst hospodářství o 6,1 %. Vývoj křivky HDP by tedy mohl připomínat tvar „V“ a ne
dlouhodobější krizi ve tvaru „U“. Automobilovému průmyslu by moly dát správný impuls nastartování výroby
automobilek a odložená spotřeba zákazníků.
Čínský automobilový trh zaznamenává v posledních měsících pozitivní vývoj, což může posloužit jako předobraz
toho evropského. Pandemie koronaviru totiž Čínu zasáhla zhruba s dvouměsíčním předstihem. Tamní trh
s osobními auty zaznamenal největší propad v prodejích v únoru 2020, kdy prodeje klesly o téměř 82 % oproti
stejnému období roku 2019. V březnu pak meziroční propad činil 48 %, v dubnu už však došlo k výraznějšímu
nárůstu prodejů osobních automobilů a pokles oproti dubnu 2019 činil jen necelá 3 %.

Vývoj prodejů osobních automobilů v Číně (v mil.)
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Zdroj: MarkLines; popisky značí meziroční změnu v daných měsících

V OPTIMISTICKÉ VARIANTĚ SE EVROPSKÝ TRH S AUTY LETOS PROPADNE O 24 % NA
11,7 MIL. PRODANÝCH VOZŮ. V PŘÍŠTÍM ROCE BY SE PRODEJE MOHLY ZVÝŠIT O ČTVRTINU.
POKUD BY BYL POKLES EKONOMIKY HLUBŠÍ A DELŠÍ, PRODEJE BY LETOS SPADLY O 29 %.
Podle našeho odhadu jsou na evropském trhu s osobními auty v letošním a příštím roce nejpravděpodobnější
tyto dva scénáře:
-

V „optimistické“ variantě dojde v EU k rychlému oživení ekonomiky ve tvaru „V“ a trh s osobními auty letos
poklesne o 24 % na 11,7 milionu. V roce 2021 bude následovat rychlé obnovení poptávky (+25 %) na
14,6 milionu prodaných osobních vozů.

-

Pokud by však byl propad ekonomiky EU hlubší a následné oživení pomalé ve tvaru „U“, odrazilo by se to
i na kondici automobilového trhu. V takové variantě by se prodeje nových aut letos propadly o 29 % na
10,9 milionu a rovněž ani v roce 2021 by se nepřiblížily k úrovni roku 2019.
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Vývoj a výhled registrací osobních automobilů v EU (mil. ks)
Recese v EU

Varianta 1 - rychlé oživení ve tvaru "V"

Varianta 2 - pomalé oživení ve tvaru "U"
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Zdroj: ACEA, výhled Česká spořitelna

Budoucí poptávku mohou rovněž ovlivnit změny v chování spotřebitelů. Například v době pandemie je osobní
automobil žádaný bezpečný hygienický dopravní prostředek. A lidé mu dávají ve velké míře přednost před
hromadnou dopravou. Obavy z nákazy virem jdou naopak proti poptávce po sdílené přepravě. Upřednostňování
automobilové dopravy by podnítila i levná cena ropy, pokud by zůstala na dosavadních úrovních dlouhou dobu.
Tyto trendy jsou však podle našeho pohledu jen dočasné, tedy v případě, že nepřijdou další vlny virových
pandemií.

EVROPSKÝ TRH BY MOHLY OVLIVNILT PODPORY ZEMÍ ČI EU. TY NYNÍ JISTĚ PŮJDOU NA
EKOLOGICKÉ VOZY.
Vývojem automobilového trhu v EU pak mohou silně zamíchat hospodářské politiky jednotlivých zemí tak, jako
tomu bylo v roce 2009 v případě německého šrotovného. Akce na podporu automobilového průmyslu by
v nynějším případě mohla být koordinována a finančně podpořena i ze strany Evropské komise. V každém
případě bude v současnosti kladen velký důraz na to, aby jakákoli státní podpora mířila na vozy šetrné
k životnímu prostředí.
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CO SI AUTOPRŮMYSL ODNESE ZE SOUČASNÉ KRIZE?
Koronavirová krize zasáhne automobilový průmysl i z dlouhodobějšího hlediska. Mnoho aktuálních manažerských
rozhodnutí, pracovních postupů, nových forem pracovní činnosti či způsobů prodeje zůstane i poté, co pandemie
odezní. Co vše se v nejbližší i vzdálenějších letech v důsledku pandemie koronaviru změní?

A jak se tyto dopady promítnou do automobilového sektoru, tedy jak bude vypadat nový normál v automotive?

VĚTŠÍ LOKALIZACE DODAVATELSKO-ODBĚRATELSKÝCH ŘETĚZCŮ:
Velcí výrobci aut a dílů si pro případ obdobných krizí budou chtít své dodávky zajistit, aby nedocházelo k jejich
výpadkům. Omezí se dovoz dílů na velké vzdálenosti, bude kladen důraz na větší lokalizaci výroby. Dojde
i k větší zastupitelnosti a diverzifikaci dodavatelů.

POKRAČUJÍCÍ ROBOTIZACE A DIGITALIZACE VÝROBY:
Koronavirová krize ukázala, jak je člověk zranitelným článkem ve výrobě. Ať už onemocní, musí zůstat doma,
nebo v případě zahraničních pracovníků odjede v zápětí do své domoviny. Po krizi se budou firmy snažit
robotizovat a automatizovat ve výrobě vše, co ještě bude možné.

KRIZE URYCHLÍ NÁSTUP TECHNOLOGICKÝCH NOVINEK:
Díky krizi získají ještě více na významu Digitalizace a vzdálené řízení výroby, prediktivní (a nejlépe autonomní)
údržba, rozšířená a virtuální realita. 3D tisk se v krizi osvědčil a stane se nedílnou součástí produkce.

INVESTICE DO DIGITALIZACE A KONEKTIVITY AUT V BUDOUCNU VSTOUPÍ DO POPŘEDÍ:
Lidé budou chtít a budou nuceni žít online mnohem více než dnes, a to i ve svých vozech. výrobci automobilů na
to budou muset reagovat jednoduchým a uživatelsky komfortním přístupem.

PODPORA EKOLOGIE BUDE V EU POKRAČOVAT:
Evropská komise velmi pravděpodobně nesleví ze svých emisních cílů a podpory alternatvivních pohonů. Pokud
budou ať už na unijní úrovni, nebo úrovni jednotlivých států přijata opatření na podporu autmobilového průmyslu,
tak podmínkou bezpochyby bude zavádění vozů s nulovými či velmi nízkými emisemi.
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PŘESUN VÝBĚRU AUT NA INTERNET:
Zákazníci začnou v budoucnu nákup vozu na internetu. Zjistí si všechny potřebné parametry i konečnou cenu,
konkrétní vůz si prozkoumají v 3D zobrazení včetně všech detailů. Až poté zamíří se na vůz podívat, nebo si ho
nechají přivést. Fyzický kontakt zákazníka s autem tak nezmizí, i když velká část dnešních úkonů bude probíhat
online. Čistě online by se v roce 2030 mohla uskutečnit 1/5 prodejů (firemní zákazníci, autopůjčovny, sdílení vozů
apod.).

SPOLUPRÁCE MEZI FIRMAMI, VĚDOU A UNIVERZITAMI FUNGUJE, KDYŽ SE CHCE:
Krize na konkrétních příkladech (výroba respirátorů, ochranných štítů, nanofiltrů, plicních ventilátorů) ukázala, že
spolupráce firemního a vědeckého sektoru je možná i v ČR! přinesla řadu příkladů, které je možné využít ve
výuce a tím motivovat studenty pro technické vzdělání.

EU OFFICE / KNOWLEDGE CENTRE, Ekonomické a strategické analýzy
Česká spořitelna, a.s.
Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4
e-mail: eu_office@csas.cz
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