Praha, 21. února 2017

Růst automobilového průmyslu v roce 2016 přinesl růst pracovních
příležitostí i mezd
Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) oznámilo velmi pozitivní vývoj počtu zaměstnanců
a jejich mezd za rok 2016. Počet zaměstnanců meziročně vzrostl o 4,5 % na 118 tisíc osob. Jejich
průměrná měsíční mzda dosáhla téměř 35 000 Kč, což je o 30 % více, než je průměr ČR.
Průměrná mzda ve firmách AutoSAP za rok 2016 byla 34 820 Kč. Oproti roku 2015 to představuje
meziroční zvýšení o 3,7 % (1 231 Kč). Pravidelný růst mezd a mzdovou úroveň nad celostátním
průměrem umožňuje vysoká produktivita práce v autoprůmyslu a snaha firem o produkci výrobků
s vyšší přidanou hodnotou.
„Zásadní vliv na růst přidané hodnoty ve firmách má každoroční růst počtu zaměstnanců ve výzkumu
a vývoji a rostoucí výdaje, které do oblasti výzkumu a vývoje směřují. Právě tyto ukazatele řadí český
automobilový průmysl mezi obory s vysokým rozvojovým potenciálem pro další období“, dodává
výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl.
Počet zaměstnanců ve firmách AutoSAP dosáhl hodnoty 117 948 osob. Oproti roku 2015 to představuje
meziroční zvýšení o 4,5 % (5 129 osob). Pozitivní vývoj zaznamenaly všechny kategorie - finální výrobci,
dodavatelé i ostatní firmy a organizace.
Celková přímá zaměstnanost v automobilovém průmyslu je vyšší než 150 tisíc osob, což představuje
přibližně 3 % práceschopného obyvatelstva. Automobilový průmysl má i výrazný multiplikační efekt
a po započtení zaměstnanců, kteří pracují i pro další, nepřímé subdodavatele a v dalších odvětvích,
dostáváme se k číslu téměř 400 tisíc osob.
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Automobilový průmysl ČR vytváří okolo 9 % HDP, tvoří 25 % exportu ČR. Členy Sdružení automobilového průmyslu je 144
výrobců vozidel, dodavatelů a dalších subjektů zapojených v automobilovém průmyslu České republiky. AutoSAP je aktivním
členem Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR. V zahraničí prosazuje zájmy svých členů prostřednictvím
mezinárodních organizací ACEA, ACEM a ODETTE.

