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LOGISTICKÉ PROCESY V PODNIKOCH V PODMIENKACH 
KRÍZY

Abstract: The author deals with the impact of global economic and financial 
crisis on logistics. In the past, logistic processes were related in the first place 
to business/logistics parks, and these have been most affected by the current 
prices as a result of rising interest rates of commercial banks. The author 
makes predictions on developments in the automotive industry in Slovakia on 
the basis of recent developments in this industry and points out the decline in 
transportation activities (rail, road and air freight transport) recorded in Germany. 
The author identifies the areas in logistics that may be rationalised (shortage of 
qualified labour force, disproportionate allocation of sources, and poor information 
culture) and suggests methods of increasing logistics performance (e.g. decreasing 
logistics costs, standardization, improving meeting market requirements, improving 
warehouse management, transportation optimisation, optimisation of manipulation 
technology). In the conclusion, the author states the crises has revealed inefficient 
areas in logistics and wasting in logistics systems. 
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Kríza, globálna recesia, úverová a finan ná kríza – to sú slová, ktoré dnes asto
po ujeme a ítame viac-menej pravidelne. Každému z nás je jasné, že sa tieto pro-
blémy dotýkajú nielen každého z nás, ale aj všetkých oblastí nášho každodenného 
života. Dotýkajú sa teda aj logistiky vo viacerých jej oblastiach.

Nie je mojou úlohou rieši  prí iny problému, ktoré sa na tejto konferencii už 
analyzovali a spo ívajú hlavne v problémoch bánk a ich klientov v oblasti splácania 
hypotekárnych úverov. Postupne sa problémy naba ovali a situácia vyústila aj pre 
logistiku do nepriaznivej situácie. Len nenapravite ní optimisti dúfali, že sa kríza 
vyhne Európe a jej odvetví, ako aj Slovensku.

Rozvoj logistických procesov na Slovensku v minulých rokoch súvisel predo-
všetkým s rozvojom logistických parkov. Žia , práve túto oblas  zasiahla kríza naj-
výraznejšie. Bolo a je to ovplyvnené hlavne rastom úrokových sadzieb komer ných
bánk, ktoré sú neodmyslite nými partnermi v týchto aktivitách. Banky sú vzh adom
na vzniknutú situáciu, pochopite ne, obozretnejšie pri poskytovaní úverov a to je 

alší problém, ktorý zabrzdí alší rozvoj tejto oblasti. Je jasné, že bez bánk je alší
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rozvoj nemyslite ný, pretože podniky nie sú schopné samy financova  nevyhnutné 
aktivity z vlastných zdrojov.

Nedostatok finan ných prostriedkov, pochopite ne, ovplyv uje aj zákazníkov, 
ktorí trpia aj nedostatkom finan ných prostriedkov a nie sú ochotní ís  do vä šieho
rizika. To, samozrejme, vedie k výraznému zníženiu dopytu hlavne znižujúcou sa 
spotrebou, ktorá sa chápe generelne.

alším negatívom je fakt, že logistické podniky v dôsledku týchto skuto ností
pristupujú i k prepúš aniu zamestnancov, ktorí sa z dôvodu stagnujúcich aktivít stá-
vajú nepotrebnými. 

K ú ovým odvetvím slovenského priemyslu je, ako je nám všetkým známe, 
automobilový priemysel. Je to práve toto odvetvie, ktoré celosvetovo najcitlivejšie 
reaguje na sú asné turbulencie. Aj slovenské automobilky znižujú výrobu, ba došlo 
i v malom rozsahu k zastaveniu výroby. Najcitlivejšie sa o akáva dosah v sektore 
luxusných áut a vozidiel vyššej triedy a, pochopite ne, i vo výrobe nákladných áut, 
kde sú dotknutí hlavne subdodávatelia. V závislosti od alšieho vývoja môžeme i tu 
o akáva  v blízkej budúcnosti prípadné prepúš anie zamestnancov.

Obraz o sú asnom stave v Európe v oblasti dopravných inností nám najlepšie 
poskytujú údaje z Nemecka, kde zaznamenali výrazné straty vo výške až 13 % v po-
rovnaní s predchádzajúcim rokom. Ešte výraznejšie je to v železni nej doprave, kde 
bol zaznamenaný pokles vo výške 20 %. Cestná doprava zaznamenala pokles o viac 
ako 10 %. Tieto ísla sú dané aj výrazným poklesom cezhrani nej dopravy, kde ná-
kladná letecká doprava klesla o 12 % a lodná o 17 %. [3]

Pozitívnou správou pre celú Európu môžu by  posledné informácie optimickej-
šieho výh adu na budúci rok. Treba dúfa , že to neboli len predvolebné pozitívne 
správy pre voli ov v Nemecku. Pre o hovorím o Nemecku? Je jasné, že najsilnejšia 
európska ekonomika ovplyvní výraznejšie i slovenskú situáciu.

Najbližšie obdobie nie je ružové. Hlavne preto, že celá sú asná situácia je viac 
ako nelichotivá. Pre m a bola dôvodom tohto tvrdenia nedávna návšteva bazára ná-
kladných aha ov plných ponúkaných vozidiel!

Scenáre alšieho vývoja sú jasné. Pesimisti tvrdia, že ku zlepšeniu dôjde naj-
skôr v rokoch 2011–2012. Malo by sa to prejavi  v obrate spotrebite ského dopytu, 
ktorý môže privola  obrat vo výrobe. Všetci si želáme, aby opa ná situácia nastala 
skôr. Ako som už uviedol, v najsilnejšej európskej ekonomike sú už takéto signály. 
Obrat by mal nasta  skôr, pravdepodobne v priebehu roka 2010. Cíti  to i v auto-
mobilovom priemysle, kde predajcovia signalizujú predaj hlavne vozidiel nižšej 
strednej triedy. Je jasné, že spotrebitelia budú reagova  opatrne, nárast nastane len 
pomaly a potrvá ešte rok – dva, kým budeme cíti  výraznejšie zlepšenie i v oblasti 
logistiky.

Kam sa má teda ubera  logistika a aké opatrenia treba urobi  v tomto nesta-
bilnom období? Je zrejmé, že logistika pri sú asnej globalizácii trhov a prepojení 
firiem sústavne zvyšuje svoj podiel na výkonnosti ekonomiky. Logistika je jedným 
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z najvä ších nákladových blokov, no napriek tomu, a o tom som presved ený, jej vý-
konová schopnos , hlavne v slovenských podmienkach, ešte nie je plne vy erpaná.

Ako teda postupova ? Zna né možnosti vidím hlavne v:
– optimalizácii dopravných trás, ktoré budú vies  i k optimalizácii dopravného 

parku, ale aj vodi ov,
– prepojení logistických inností so spotrebite mi,
– zavádzaní informa ných technológií aj prostredníctvom poradenských firiem,
– plnom využívaní dostupných naviga ných systémov.
Doteraz som sa zameral hlavne na dopravu, no v podmienkach slovenskej eko-

nomiky nie je bez zaujímavosti aj oblas  riadenia skladového hospodárstva, ktoré 
výrazne ovplyv uje rastúce požiadavky odberate ov. I v tejto oblasti v sú asnej
situácii treba pristúpi  k opatreniam, ktoré budú vies  k racionalizácii. Riešením je 
riadenie stavu zásob, skvalitnenie skladovej dokumentácie, automatický zber údajov, 
skracovanie vybavenia zákazky, využívanie informa ných technológií.

Aké sú alšie oblasti slovenskej logistiky, v ktorých je možná, vzh adom na 
pretrvávajúcu situáciu, racionalizácia? Môžem ich len vymenova , nie je tu priestor 
na to, aby som sa im viac venoval. Je to nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, 
nerovnomerná alokácia zdrojov a slabá informa ná kultúra. Je isté, že sú to problé-
my, ktoré sa dajú rieši asom, a že kríza ich len prehlbuje. Napriek tomu vidím isté 
možnosti hlavne v týchto oblastiach:

– zníženie logistických nákladov,
– štandardizácia,
– skvalitnenie plnenia požiadaviek odberate ov,
– plnenie požiadaviek trhu,
– zefektívnenie riadenia zásob,
– optimalizácia dopravy,
– optimalizácia manipula nej techniky,
– efektívna údržba,
– prepracovanie logistickej stratégie.
Záverom môžem konštatova , že kríza odhalila i v logistike neefektívne innos-

ti a plytvanie v logistických systémoch. Pokúsil som sa stru ne nazna i  niektoré 
cesty riešiace sú asné problémy.
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