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O OXFORD ECONOMICS 

Spoločnosť Oxford Economics bola založená v roku 1981 ako komerčný podnik obchodnej fakulty 

Univerzity v Oxforde s cieľom poskytovať britským firmám expandujúcim do zahraničia ekonomické 

predpovede a modely. Od tej doby sme sa stali poprednou svetovou nezávislou poradenskou 

spoločnosťou poskytujúcou reporty, predpovede a analytické nástroje o viac než 200 krajinách, 250 

priemyselných odvetviach a 7 000 mestách a regiónoch. Vďaka našim špičkovým globálnym a 

priemyselným modelom a analytickým nástrojom máme jedinečnú schopnosť predvídať externé trhové 

trendy a posúdiť ich ekonomický, sociálny aj obchodný vplyv. 

Oxford Economics má centrálu v anglickom Oxforde, regionálne centrály v New Yorku, Londýne, 

Frankfurte a v Singapure a ďalšie kancelárie po celom svete: v Belfaste, Bostone, Kapskom meste, 

Chicagu, Dubaji, Dubline, Hong Kongu, Los Angeles, Melbourne, Mexiku, Miláne, Paríži, Filadelfii, 

Štokholme, Sydney, Tokiu a Toronte. 

Na plný úväzok zamestnávame 400 osôb, vrátane viac ako 250 profesionálnych ekonómov, popredných 

odborníkov a ekonomických spravodajcov − ide o jeden z najväčších tímov makroekonómov a expertov v 

odbore. Náš globálny tím perfektne ovláda celý rad výskumných techník a odborných nástrojov, od 

ekonometrie, modelovania scenárov alebo analýzy ekonomických vplyvov po výskum trhu, spracovanie 

prípadových štúdií, prípravy expertných panelov či webovú analytiku. 

Oxford Economics je kľúčovým poradcom vedúcich osobností a lídrov v korporátnych a finančných 

spoločnostiach alebo v štátnej správe. Naša svetová základňa klientov sa skladá z 1 500 

medzinárodných organizácií, vrátane popredných nadnárodných firiem a finančných inštitúcií, kľúčových 

vládnych orgánov, obchodných asociácií a najlepších univerzít, konzultačných spoločností a think tankov. 

 

 

JÚL 2020 

Pokiaľ nie je uvedené inak (a citované v poznámkach) všetky dáta z tabuliek a grafov sú dátami Oxford 

Economics a podliehajú autorským právam © Oxford Economics Ltd. 

Modely a výsledky prezentované v tejto správe sú založené na informáciách poskytnutých treťou stranou, 

na ktoré sa Oxford Economics pri spracovaní reportu a predpovedí v dobrej viere spolieha. Akékoľvek 

dodatočné zmeny alebo aktualizácie v týchto dátach ovplyvnia tu uvedené závery a predpovede. 

Ak chcete prediskutovať obsah správy detailnejšie, prosím kontaktujte: 

Dan Martin: danmartin@oxfordeconomics.com 

 

Oxford Economics 

5 Hanover Sq, 8
th
 Floor 

New York, NY 10004 

Tel: +1 646-786-1879   

mailto:danmartin@oxfordeconomics.com


Ekonomický vplyv prevádzky v skladoch Prologis 

 

3 

OBSAH 
 

1. ÚVOD ............................................................................................................... 4 

2. PREHĽAD PRIAMYCH VPLYVOV .................................................................. 7 

2.1 TOK TOVARU ........................................................................................... 7 

2.2 ZAMESTNANOSŤ..................................................................................... 8 

3. PREHĽAD CELKOVÝCH VPLYVOV ............................................................. 11 

3.1 CELKOVÝ VPLYV NA HDP .................................................................... 11 

3.2 CELKOVÝ VPLYV NA ZAMESTNANOSŤ .............................................. 12 

3.3 CELKOVÝ DAŇOVÝ VPLYV .................................................................. 12 



Ekonomický vplyv prevádzky v skladoch Prologis 

 

 

4 

1. ÚVOD 
Prologis je najväčší vlastník komerčných skladových priestorov na svete. Zákazníci 

si od firmy prenajímajú skladové priestory slúžiace pre logistiku, prípadne pre ľahkú 

výrobu. Prevádzka v skladových priestoroch vlastnených spoločnosťou Prologis 

generuje značnú ekonomickú aktivitu, ktorou sa s využitím modelu globálnych 

ekonomických vplyvov Oxford Economics zaoberáme v tejto správe. 

Konkréte skúmame:  

 Hodnotu (tok) tovaru prechádzajúceho skladmi Prologis 

 Priamy vplyv využitia pracovnej sily zapojenej do prevádzky v skladoch 

Prologis  

 Celkový ekonomický vplyv aktivít v skladoch Prologis odhadovaný na základe: 

o Vplyvu na HDP, 

o Vplyvu na mieru zamestnanosti,  

o Daňami generovanými touto ekonomickou aktivitou.  

Celkové ekonomické vplyvy zahrňujú aktivitu v skladoch (priamy vplyv), 

dodávateľský reťazec podporujúci túto aktivitu (nepriamy vplyv) a ekonomickú 

aktivitu generovanú spotrebou miezd priamo alebo nepriamo zamestnanými ľuďmi 

(vyvolaný vplyv). 

Oxford Economics posudzovala ekonomický vplyv operácií v skladoch Prologis 

prvýkrát v roku 2017. Tento report aktualizuje predchádzajúce zistenia s ohľadom 

na aktuálne portfólio spoločnosti Prologis, ktoré k 30. júnu 2020 pozostávalo z 

novonadobudnutých a novopostavených budov. Táto správa tiež spresňuje odhady 

založené na najnovších dostupných informáciách. 
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METODOLÓGIA 

Zdroje dát a predpoklady 

Prologis poskytol informácie o rozlohe svojich priestorov v jednotlivých krajinách k 30. júnu 2020 a 

všetky odhady sa vzťahujú k tomuto dátumu. Prologis tiež uviedol priemernú výmeru svojich 

priestorov na jedného zamestnanca v jednotlivých krajinách, pričom priemer sa pohyboval od 1 

000 do 1 900 stôp štvorcových. 

Odhadovaná hodnota toku tovaru (celková hodnota tovaru prechádzajúceho skladmi Prologis) sa 

zakladá na názoroch expertov získaných počas spracovania prvého vydania tohto reportu. V roku 

2016 táto hodnota predstavovala približne 2 milióny amerických dolárov na tisíc stôp štvorcových. 

Odhad bol teraz upravený na 2,2 milióna dolárov s ohľadom na predpoklad nominálnej produkcie 

podľa dát globálnej priemyselnej databanky Oxford Economics za rok 2019. 

Kým dáta Prologis sú aktualizované k 30. júnu 2020, odhady produktivity sú všeobecne 

modelované s využitím dát z roku 2019 a výsledky sa vzťahujú k makroekonomickým dátam za 

rok 2019 – ide totiž o najaktuálnejšie dostupné údaje. Tento prístup takisto eliminuje komplikácie 

s ekonomickými vplyvmi COVID-19. Výpočty týkajúce sa výmery priestorov na počet 

zamestnancov skladu tiež pochádzajú z obdobia pred COVID-19. Zmeny boli brané do úvahy, ale 

vzhľadom na dynamickosť situácie sme odhady neupravovali, pretože Prologis stále 

zaznamenáva silný dopyt po pracovnej sile v skladoch zo strany svojich veľkých zákazníkov. 

Analýza ekonomických dopadov 

Štandardná analýza ekonomických dopadov identifikuje tri zdroje vplyvov založené na aktivite, z 

ktorých vypočítavame celkový hospodársky vplyv (graf 1). V tomto prípade sa jedná o vplyvy:  

 Priame: pozostávajúce z pracovných miest a aktivity pripisovanej priamo prevádzke 

v skladoch Prologis 

 Nepriame: znamenajúce zamestnanosť a pridanú hodnotu z dodávateľského reťazca 

podporujúceho prevádzku v skladoch Prologis (a tiež na strane dodávateľov) 

 Vyvolané: bežne nazývané „znásobujúce sa vplyvy“ a ich ekonomický prínos, ktorý sa 

prejavuje v spotrebe príjmov priamo i nepriamo zamestnaných v rámci lokálnej komunity 
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Graf 1: Zjednodušený model ekonomických dosahov 

 

Zdroje a metódy skúmania ekonomického vplyvu  

Primárnym zdrojom dát pre model vstupov a výstupov využitý v tejto správe sú tabuľky OECD 

Inter-Country Input-Output Tables (OECD IO). Využívame najnovšie dostupné tabuľky, v tomto 

prípade s referenčnými údajmi za rok 2015 a v amerických dolároch. Výsledky sú upravené o 

infláciu a zmenu produktivity k roku 2019 s využitím dát za jednotlivé krajiny, ktoré sú dostupné v 

databáze Global Economics Database Oxford Economics. Ak je to možné, národné dáta o 

zamestnanosti v jednotlivých odvetviach získavame od OECD. Ak tieto dáta nie sú dostupné, 

využívame údaje o priemernej produktivite v odvetviach v jednotlivých krajinách. 

Čo sa týka daňových dopadov, menší podiel vplyvu (daň zaplatená za výrobky a daň zaplatená 

výrobcami) je v tabuľkách OCED IO zohľadnený. Dane z práce a príjmov sa odhadujú s využitím 

priemerných národných daňových sadzieb (ako je podiel pracovných a kapitálových príjmov) 

poskytovaných International Centre for Tax and Development. Je dôležité poznamenať, že 

daňové vplyvy sú hrubými odhadmi založenými na priemernej sadzbe daní naprieč celou 

ekonomikou a nejedná sa o presný model pre konkrétne priemyselné odvetvia. 
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2. PREHĽAD PRIAMYCH VPLYVOV 

2.1 TOK TOVARU 

K 30. júnu 2020 Prologis po celom svete prevádzkoval takmer jednu miliardu stôp 

štvorcových skladových priestorov, pričom tieto priestory tiež vlastnil a spravoval. 

Na základe výpočtov priemyselných expertov odhaduje Oxford Economics hodnotu 

toku tovaru (hodnotu tovaru prechádzajúceho sklady za jeden rok) na približne 2,2 

milióna dolárov na tisíc stôp štvorcových.
1
 

Ak uplatníme tento pomer na výpočet výkonu celého portfólia Prologis, 

odhadujeme celosvetovú hodnotu toku tovaru na 2,2 bilióna dolárov. To je 

ekvivalent približne 2,5 % globálneho HDP alebo 4,4 % globálnej spotreby 

domácností. 
2 
V krajinách, kde sú dostupné dáta, tiež hodnotíme tok tovaru 

s ohľadom na výdavky spotrebiteľov na produkty (bez služieb). Predstavuje 

približne 30 % hodnoty spotreby tovaru v USA a zhruba 11 % v Európe. 
3
 

Pomer hodnoty toku tovaru v skladoch Prologis k národnému HDP sa líšia v 

krajinách, kde Prologis pôsobí − od 0,6 % v Singapure po 12,5 % v Českej 

republike (graf 2).  

                                                      

1
 Tento výpočet je založený na najaktuálnejších dátach za rok 2019. 

2
 Je dôležité poznamenať, že HDP predstavuje celkovú hodnotu produkcie tovarov a služieb koncovej spotreby. 

Niektoré sklady môžu byť využívané na skladovanie medziproduktov (tzn. komponentov pre výrobu tovaru určeného 

na koncovú spotrebu). Služby samozrejme nevyžadujú skladové priestory a niektoré tovary môže byť pred príchodom 

ku koncovému spotrebiteľovi uskladnené vo viacerých skladoch. 
3
 Tabuľky finálnych spotrebiteľských výdavkov OECD boli použité pre rozlíšenie spotreby tovaru. Tam, kde neboli 

dostupná dáta za rok 2019, boli použité údaje za rok 2018 proporčne upravené o zmenu na strane domácností. 

Americké čísla pochádzajú z agentúry BEA. Dáta nie sú dostupné v Brazílii, Číne a v Singapure. 
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Graf 2: Ročný tok tovaru skladmi Prologis podľa krajín ako podiel na HDP a spotrebe domácností 

Krajina 

Tok tovaru HDP ($) 
Spotreba domácností 

Tovar a služby Tovar 

miliardy $  miliardy $   
tok tovaru v 

% 
miliardy $   

tok tovaru v 
% 

miliardy 
$ 

tok tovaru v 
% 

Belgicko 7 $ 530 $ 1,3 % 272 $ 2,5 % 117 $ 5,9 % 

Brazília 24 $ 1 839 $ 1,3 % 1 194 $ 2,0 %     

Kanada 23 $ 1 736 $ 1,3 % 1 004 $ 2,3 % 424 $ 5,5 % 

Čína 110 $ 14 330 $ 0,8 % 5 640 $ 2,0 %     

Česká republika 31 $ 247 $ 12,5 % 117 $ 26,3 %  65 $ 47,0 % 

Francie 71 $ 2 709 $ 2,6 % 1 455 $ 4,9 % 643 $ 11,0 % 

Nemecko 57 $ 3 853 $ 1,5 % 2 011 $  2,8 % 923 $ 6,2 % 

Maďarsko 15 $ 161 $ 9,4 % 78 $ 19,4 % 45 $ 33,7 % 

Taliansko 28 $ 2 001 $ 1,4 % 1 204 $ 2,3 % 576 $ 4,8 % 

Japonsko 98 $ 5 084 $ 1,9 % 2 807 $ 3,5 % 1 131 $ 8,7 % 

Mexiko 91 $ 1 260 $ 7,3 % 824 $ 11,1 % 478 $ 19,1 % 

Holandsko 53 $ 909 $ 5,8 % 397 $ 13,4 % 174 $ 30,6 % 

Poľsko 50 $ 592 $ 8,5 % 339 $ 14,8 % 207 $ 24,2 % 

Singapur 2 $ 372 $ 0,6 % 134 $ 1,6 %     

Slovensko 10 $ 105 $ 9,5 % 59 $ 16,9  % 32 $ 31,0 % 

Španielsko 29 $ 1 394 $ 2,1 % 803 $ 3,6 %  344 $ 8,4 % 

Švédsko 19 $ 532 $ 3,6 % 235 $ 8,1 % 110 $ 17,2 % 

Spojené kráľovstvo 73 $ 2 828 $ 2,6 % 1 775 $ 4,1 % 723 $ 10,1 % 

USA 1 359 $ 21 428 $ 6,3 % 14 563 $ 9,3 % 4 505 $ 30,2 % 

19 krajín celkovo  2 152 $ 61 910 $ 3,5 % 34 911 $ 6,2 %     

Celosvetovo 2 152 $ 86 599 $ 2,5 % 48 833 $ 4,4 %     

Zdroj: Prologis a Oxford Economics 
   

2.2 ZAMESTNANOSŤ 

Priama zamestnanosť v skladoch Prologis predstavuje celkový počet 

zamestnancov zákazníkov Prologis, ktorí pracujú v skladoch spoločnosti a 

zastávajú funkcie v logistike a ľahkej výrobe. 

Globálna zamestnanosť v skladoch Prologis Oxford Economics odhaduje na 

približne 853 700 pracovníkov (graf 3). 
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Graf 3: Zamestnanosť v skladoch Prologis 

Krajina 
Priama 

zamestnanosť 

Porovnanie s rokom 2017 (odhadom) 

Odhad pre rok 2017 podľa 
aktuálneho pomeru 
priestorov a počtu 

zamestnancov 

zmena v % 

Belgicko 3 100     

Brazília 9 500 7 700 23 % 

Kanada 9 100 7 200 26 % 

Čína 49 400 13 800 258 % 

Česká republika 13 700 10 900 26 % 

Francie 31 700 33 700 -6 % 

Nemecko 25 600 23 300 10 % 

Maďarsko 6 800     

Taliansko 12 400 10 900 14 % 

Japonsko 23 100 14 100 64 % 

Mexiko 35 500 30 400 17 % 

Holandsko 23 800 17 500 36 % 

Poľsko 22 400 24 900 -10 % 

Singapur 1 000     

Slovensko 4 500     

Španielsko 12 900 8 200 57 % 

Švédsko 8 500     

Spojené kráľovstvo 32 500 23 700 37 % 

USA 528 300 313 700 68 % 

Celkovo 853 700 539 900 58 % 

Zdroj: Prologis a Oxford Economics 

 

V prípade USA môžeme porovnávať hodnoty priamej zamestnanosti (530 300) s 

celkovou zamestnanosťou v sektore skladovania (1 145 000) za rok 2018, za ktorý 

sú dostupné najaktuálnejšie údaje.
4 

2.2.1 Zmeny v priamej zamestnanosti od júla 2017 

Oxford Economics prvýkrát posudzovala ekonomické vplyvy prevádzky v skladoch 

Prologis v roku 2017.
5 
Vzhľadom k odhadom z tejto doby očakávame, že priama 

zamestnanosť v skladoch Prologis globálne je jeden zamestnanec na 743 stôp 

štvorcových (69 metrov štvorcových) skladu. Následný prieskum spoločnosti 

Prologis spresnil tento odhad a v jednotlivých krajinách špecifikoval priamu 

zamestnanosť na 1 000 až 1 900 stôp štvorcových na jedného zamestnanca.  

                                                      

4
 Tabuľka 6.4D Bureau of Economic Analysis (BEA) National Income and Product Accounts (NIPA) 

5
 Pozri „The Future Flow of Goods: Economic impact of Or Logistics Real Estate“ (august 2017) 
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Na základe pôvodných čísel sme k júlu 2017 odhadli celkovú priamu zamestnanosť 

v skladoch Prologis na 816 200 pracovníkov. Po aktualizácii predchádzajúceho 

odhadu by v roku 2017 predstavovala celková zamestnanosť 539 900 

zamestnancov. Dnešný odhad globálnej priamej zamestnanosti v skladoch Prologis 

je 853 700, čo predstavuje 58 % nárast. 
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3. PREHĽAD CELKOVÝCH VPLYVOV 
Táto časť sa zaoberá odhadmi celkových ekonomických vplyvov aktivít v skladoch 

Prologis. Ako bolo uvedené v sekcii o metodológii v kapitole 1, tieto vplyvy 

zahŕňajú priame operácie v samotných skladoch Prologis, nepriame vplyvy 

(dodávateľský reťazec) a vyvolané vplyvy. 

3.1 CELKOVÝ VPLYV NA HDP 

Celkový vplyv prevádzky v skladoch Prologis na HDP v 19 krajinách, kde 

spoločnosť pôsobí, je odhadovaný na 214 miliárd amerických dolárov. Najväčší 

vplyv má v Spojených štátoch (153 miliárd dolárov), nasleduje Spojené kráľovstvo 

(8 miliárd dolárov), ďalej Francúzsko a Nemecko (obe po 7 miliardách dolárov) 

(graf 4). Hoci Čína je pre Prologis druhou najväčšou krajinou z hľadiska vplyvu na 

zamestnanosť (po Spojených štátoch), má až piaty najväčší vplyv na HDP z 

dôvodu nižšej produktivity práce, čo potvrdzujú makroekonomické údaje OECD. 

Graf 4: Celkový (priamy + nepriamy + vyvolaný) ekonomický vplyv prevádzky 

v skladoch Prologis 

Krajina HDP (mil. $) Zamestnanosť Dane (mil. $) 

Belgicko 1 200 $ 12 300 500 $ 

Brazília 800 $ 53 200 200 $ 

Kanada 4 400 $ 42 000 1 200 $  

Čína 6 000 $ 334 200 2 100 $ 

Česká republika 1 400 $ 33 900 400 $ 

Francie 7 100 $ 82 100 2 900 $ 

Nemecko 7 200 $ 94 400 2 200 $ 

Maďarsko 500 $ 15 200 200 $ 

Taliansko 3 200 $ 42 300 1 200 $ 

Japonsko 3 900 $ 57 400 1 000 $ 

Mexiko 2 900 $ 84 900 400 $ 

Holandsko 6 000 $ 66 000 2 000 $ 

Poľsko 2 100 $ 58 100 500 $ 

Singapur 600 $  4 700 100 $ 

Slovensko 500 $ 10 800 100 $ 

Španielsko 2 800 $ 43 300 800 $ 

Švédsko 2 400 $ 24 400 1 200 $ 

Spojené kráľovstvo 7 600 $ 99 900 2 200 $ 

USA 153 200 $ 1 255 200 35 800 $ 

19 krajín celkovo  213 900 $ 2 414 300 55 000 $ 

Celosvetovo 226 100 $ 2 846 800 * 

Zdroj: Prologis a Oxford Economics 
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Model použitý na výpočet ekonomických vplyvov zahŕňa aj vplyvy prejavujúce sa 

za hranicami 19 krajín, v ktorých Prologis priamo pôsobia. Napriek tomu, že priame 

ekonomické vplyvy sa týkajú týchto 19 krajín, nepriame (dodávateľský reťazec) a 

vyvolané (spotreba miezd) presahujú aj do ďalších štátov, a túto skutočnosť model 

berie do úvahy. Pri zohľadnení tohto faktu dosahuje celkový globálny 

ekonomický vplyv prevádzky v skladoch Prologis hodnotu 226 miliárd 

dolárov. 

3.2 CELKOVÝ VPLYV NA ZAMESTNANOSŤ 

V 19 krajinách, kde Prologis vlastní sklady, dosiahli priame, nepriame a vyvolané 

vplyvy úroveň 2,4 milióna pracovných miest. Viac ako polovica z toho bola 

vygenerovaná v Spojených štátoch, konkrétne 1,3 milióna pracovných miest. 

Nasleduje Čína s 334 000 pracovnými miestami a Spojené kráľovstvo s približne 

100 000 miestami. 

Podobne ako s dosahmi na HDP, aj pri zamestnanosti sa dá počítať s presahmi 

nad rámec 19 krajín, kde Prologis pôsobí. Celkový globálny vplyv na 

zamestnanosť spojený s aktivitami v skladoch Prologis je tak odhadovaný na 

2,8 milióna pozícií. 

3.3 CELKOVÝ DAŇOVÝ VPLYV 

Celkový daňový vplyv na základe 214 miliárd dolárov, ktoré Prologis generuje 

svojim podnikaním v 19 krajinách, predstavuje 55 miliárd dolárov. Na rozdiel od 

vplyvov na HDP a zamestnanosť uvedených vyššie nám nedostatok dát 

neumožňuje rozšíriť tento odhad na globálnu úroveň. Avšak veľká časť daní, 

podobne ako vyprodukovaného HDP, zostáva záležitosťou uvedených 19 krajín. 

Najväčší daňový vplyv je všeobecne v krajinách, kde je aj najväčší vplyv na HDP, 

vrátane Spojených štátov (36 miliárd dolárov), Francúzska (3 miliardy dolárov), 

Spojeného kráľovstva, Nemecka, Číny a Holandska (každý štát po 2 miliardách 

dolárov). 

Ako už bolo uvedené v opise metodológie, je dôležité poznamenať, že ide o hrubý 

odhad, ktorý nezahŕňa všetky dane vo všetkých krajinách. V týchto výpočtoch sú 

zahrnuté spotrebné dane, dane odvedené priamo výrobcami a hrubý odhad 

korporátnej dane a dane z pracovného príjmu. 
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