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České strojírenství čeká v tomto roce mírný pokles, a to v průměru o 0,5 procenta. Tento
trend bude pokračovat i v roce příštím, kdy by výkon segmentu měl klesnout o další
0,4 procenta. Očekávání velkých, malých a středních firem se výrazně neliší.
Tržby strojírenských firem v letošním roce porostou v průměru o 2,1 procenta, v příštím roce
dojde k mírnému zpomalení růstu na 1,9 procenta. Pokles tržeb předpokládá 37 procent,
resp. 27 procent ředitelů. Necelá polovina z nich (43 procent) se v tomto roce obává poklesu
ziskovosti.
Objem nasmlouvaných zakázek klesá, aktuálně jsou firmy zajištěny na 10 měsíců dopředu.
Roste počet společností, které mají nasmlouváno méně zakázek a klesá počet firem, které
mají nasmlouváno více zakázek než ve srovnatelném období loňského roku. Dvě pětiny firem
plánují zvyšovat své kapacity, desetina (9 procent) počítá s jejich snížením.
Více jak čtvrtina firem (28 procent) zadává ročně do kooperace objem práce v hodnotě nad
50 mil. Kč. Důvody jsou chybějící technologie, nedostatek vhodných pracovníků nebo snaha o
koncentraci na vlastní výrobní know-how. Firmy využívají kvalifikované zaměstnance
efektivně, důvodem jsou vysoké náklady na jejich zaškolení v oblasti CNC technologií
(50–150 tis. Kč).
Růst produktivity práce českých strojírenských firem dorovnává růst jejich mzdových nákladů
– v tomto roce budou firmy navyšovat mzdy svým pracovníkům v průměru o 5 procent,
zatímco jejich průměrná produktivita práce se bude zvyšovat o procenta čtyři. Za nižší
ekonomickou výhodností agenturních zaměstnanců stojí především jejich nižší původní
kvalifikace.
Výdaje na výzkum a vývoj tvoří v průměru 5 procent obratu firem. Nejvíce se investuje do
nových konstrukčních řešení. Většina firem (58 procent) v minulosti využila možnost odpočtu
nákladů na VaV od základu daně. Dvě pětiny z nich (41 procent) se setkaly s problémem jejich
uznatelnosti.
Stát by měl nejvíce podporovat výzkum a vývoj určený pro finální výrobu, případně pro
výrobu nefinální, ale o vysoké přidané hodnotě. Ředitelé si přejí především zjednodušení
administrativy, motivační systém daňových odpočtů, podporu výzkumných projektů
s reálným dosahem do praxe a dlouhodobou koncepci ze strany státu.
Tržby z exportu porostou v tomto roce českým firmám v průměru o 3,2 procenta, v příštím
roce ředitelé očekávají mírné zpomalení růstu na 2,7 procenta. Nejpozitivnější vliv na výši
tržeb má poptávka mimo země EU a zvyšování přidané hodnoty produkce. Za limitující
ředitelé označili aktuální podmínky pro pojištění exportu a dostupnost financí na investice.
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