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Rozhovor s výkonným ředitelem VDW

Dr.- Ing. Wilfriedem Schäferem
VDW – Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken je sdružení německých výrobců obráběcích strojů se sídlem ve Frankfurtu
nad Mohanem. Již 117 let je mluvčím německého průmyslu obráběcích strojů. Společně se svazem VDMA má 270 dobrovolných členů, což představuje 90% veškerého obratu odvětví, který v loňském roce přesáhl 14 miliard EUR. VDW je jedním z mála
odvětvových svazů, který je také pořadatelem veletrhů. K nejvýznamnějším patří veletrh EMO Hannover, kde je zastoupen celý
svět zpracování kovů. Ve vlastní režii pořádá i veletrh METAV Düsseldorf – mezinárodní veletrh výrobní techniky a automatizace. Představení nadcházejícího ročníku veletrhu METAV bylo jedním z důvodů, pro který si zástupci VDW vybrali časopisy
machining&tooling magazine a Automobil Industry k oslovení české a slovenské odborné veřejnosti. Exkluzivní rozhovor nám
během své říjnové pražské návštěvy poskytl výkonný ředitel VDW pan Wilfried Schäfer.

machining&tooling magazine: „Můžete našim čtenářům blíže
představit veletrh METAV?“
Dr.-Ing. Wilfried Schäfer: „METAV je mezinárodní veletrh kovozpracujícího průmyslu a automatizační techniky. Pořádá se v letech,
ve kterých se nepořádá veletrh EMO. Nabízí vystavovatelům možnost
oslovit zákazníky z Německa a regionu severní Evropy, třináct procent
návštěvníků přijíždí ze zahraničí.“
machining&tooling magazine: „Pořadatelem veletrhu METAV
je svaz VDW, znamená to, že na METAVu budeme moci vidět
přehlídku předních německých firem – členů VDW?“
Dr.-Ing. Wilfried Schäfer: „Ano, přirozeně. Němečtí výrobci patří
k předním světovým firmám v oboru výroby obráběcích strojů a v oborech navazujících, a proto naši členové samozřejmě využívají METAV
jako oborovou platformu, jako možnost adresovat svoji nabídku zákazníkům. METAV má vynikající dostupnost ze široké oblasti západního,
severního a východního Německa a také z regionu příhraničních států.
To je velmi důležitý trh, je tu velké množství kovozpracujících firem, je
tu řada automobilek a je tu velké množství subdodavatelů automobilového průmyslu. To přirozeně představuje velký potenciál, velkou cílovou
skupinu zákazníků, nejen pro členy svazu, ale pro všechny vystavovatele
METAVu. Vedoucí firmy oboru tradičně na METAVu vystavují a své expozice na následujícím ročníku mají již rezervované.“
machining&tooling magazine: „První signály o zlepšení hospodářské situace v Německu jsou tu, očekává se mírné zlepšení
v závěru roku. Dá se říct, že nabídka vystavovatelů METAVu
protne tento trend ve správnou dobu?“
Dr.-Ing. Wilfried Schäfer: „Předpovídat budoucnost je obtížné...
Jasné je, že v posledních týdnech, po období poklesu a období stagnace vidíme, že indikátory hospodářského klimatu se zlepšují. Tyto
pozitivní signály momentálně sílí, průmyslová výroba v Německu mírně
roste oproti minulým měsícům, určité obory začínají opět dostávat
zakázky. Na druhou stranu je třeba říci, že v tomto okamžiku je náš
obor na nejnižší výrobní kapacitě, na nejnižším výkonu. Bude jistě trvat
ještě nejméně několik měsíců, než se situace začne zvedat a postupně
vracet k původním kapacitám. To je otázka předpokládané budoucí
poptávky, předpokládaného růstu investic. Ale podle našeho odhadu,
pokud bude hospodářská výroba pomalu růst další čtyři až šest měsíců, očekáváme, že se dostaví obrat v růstu objednávek. Ten by mohl
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přijít tak v prvním, druhém kvartálu příštího roku. Jsem přesvědčen, že
METAV na začátku roku bude dobrou platformou k rozhovorům mezi
vystavovateli a jejich nabídkou a zákazníky, respektive lidmi, kteří jsou
odpovědni za plánování investic.“
machining&tooling magazine: „Pokles prodejů strojů na konci
roku 2008 a v roce 2009, který často padl o 60–90 %, nesouvisí
s kvalitou produkce těchto strojů, ale s omezením či zastavením
investic. Vývoj a výzkum, předpokládám, pokračuje nezávisle na
hospodářské krizi. Jaké trendy a inovace v oblasti obráběcí techniky můžeme očekávat?“
Dr.-Ing. Wilfried Schäfer: „Ano, jak již bylo řečeno, navzdory těžkým
časům firmy dále vyvíjejí své produkty, přicházejí s nabídkou nových
řešení tak, aby byli jejich zákazníci produktivnější a konkurenceschopnější. Na veletrhu EMO jsme měli možnost minulý týden vidět řadu
těchto příspěvků, například k tématu další funkčnosti obráběcích
strojů, k tématu přesnosti, k tématu flexibility. Zejména členové VDW
otevřeli na veletrhu EMO otázku úspor energií výrobních procesů.
Předpokládám, že na METAVu bude toto nastolené téma, tato kompetence německých výrobců, dále diskutováno.“
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machining&tooling magazine: „Jaký obor, či jaké téma je
momentálně hlavním tahounem výroby obráběcích strojů, mám
na mysli tahounem v inovacích a technice, nikoliv v objemu výroby. Je to energetika, ekologie, medicínská technika? Nebo to je
zmíněné téma úspor energií..?“
Dr.-Ing. Wilfried Schäfer: „Téma úspor energií, o kterém jsem právě
mluvil, se týká především obráběcích strojů jako takových. Je soustředěno do oblastí efektivní konstrukce stroje, úspory energií pohonů
strojů, agregátů a podobně. Tlak ze strany zákazníků na úsporu energií
je cítit ze strany všech uživatelů obráběcích strojů.
Co se týče oborů působnosti uživatelů obráběcích strojů,
které jsou technickými tahouny branže, pak je to zejména problematika výroby malých dílů, která je doménou medicínské techniky,
ať už se jedná o protetiku, chirurgické nástroje, výrobu forem
pro zdravotnickou techniku, výrobu zařízení jako jsou tomografy,
rentgeny a podobně. To je oblast, která stále více investuje do
nákupu obráběcí techniky. Tomuto oboru budeme na METAVu ve
spolupráci se Spolkovým svazem lékařské techniky a Klastrem
výrobců lékařských nástrojů věnovat samostatnou show „Metav
meets Medical“. Vedle Německa bude na akci silně zastoupeno
i Švýcarsko, které je významným výrobcem medicínské techniky.
Je to oblast, která má velký mezinárodní přesah, německý export
v této oblasti dosahuje 40–50 % produkce, je to obor, kde zakázky
stále jsou, a kde se předpokládají další investice.
Celosvětově vidíme velké investice do energetiky, jak do
obnovitelné, tak do klasické, dále je to celý obor dopravy, logistiky
a mobility: výroba lodí a letadel. Doufáme a předpokládáme, že
díky nové koncepci pohonů aut, kam patří různé hybridní technologie a podobně, dojde v blízké budoucnosti k investicím i do
oblasti automobilového průmyslu.“
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machining&tooling magazine: „Jak vidíte budoucnost právě
automobilového průmyslu? Země jako Česká republika a Slovensko jsou na něm hodně závislé.“
Dr.-Ing. Wilfried Schäfer: „Nejprve je třeba zmínit, že pro výrobce
obráběcích strojů je tento obor – výroba aut a výroba komponentů
pro automobilový průmysl – jedním z největších odběratelů, směřuje
sem téměř 30 % produkce. Samozřejmě některé firmy dodávají do této
oblasti více, některé méně.
Začněme nákladními auty. Na trhu existuje silná potřeba po
přepravních kapacitách, zejména v Asii, ale jmenujme například
i takovou zemi jako je Rusko. Předpokládáme, že v momentě, kdy
znovu začne světové hospodářství růst, nastane vysoká poptávka
v tomto segmentu. Co se týče osobních aut, je tu permanentní program zaměřený na úspornější provoz aut, předpokládá se prosazení nových koncepcí motorů, a to vyžaduje nové investice. Jak jsme
měli možnost vidět v nedávné době, došlo k prosazení nové modelové politiky, řada výrobců z celého světa posílila segment malých
a mini aut, modelové řady se rozšiřují také o různé speciály. Aby
se automobilová branže opět zvedla, to předpokládá nové modely,
a to znamená stále nové a nové investice do výrobní techniky.“
Diskuse u jednoho stolu, zleva:
pan Werner Dornscheidt – Generální ředitel Messe
Düsseldorf, Dr.-Ing. Wilfried Schäfer – Výkonný ředitel VDW,
Jiří Klusáček – Šéfredaktor. Po ukončení oficiální části
rozhovoru dále pokračovala zajímavá debata na téma
státních zásahů do ekonomiky v době krize, hospodářské
a politické situace v České republice, reakce českých firem
na krizi, opatření přechodné vlády na řešení hospodářské
situace a došlo i na téma zrušení předčasných voleb.
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machining&tooling
magazine:
„Německo je statisticky největším
odběratelem kovoobráběcí a kovotvářecí techniky ze strany českých producentů. Veletrhy jako METAV, ale i jiné,
jsou možností, jak tento trh jednoduše
oslovit a udělat si jednoduché srovnání,
zda tato akce byla úspěšná či nikoliv.
Přesto české, ale například i slovenské
či polské firmy tyto veletrhy nevyužívají ke své prezentaci, na rozdíl třeba
od firem z Asie. Česká republika je
relativně malá země, a přesto je na
veletrhu MSV v Brně zastoupeno přímo
z Německa více jak tři sta firem, navíc
jsou tu další stovky českých firem,
které jen zastupují jiné německé firmy.
S tím ostře kontrastují počty českých
vystavovatelů v Německu, například
i na METAVu. Rád bych znal Váš názor,
proč tomu tak je?
Dr.-Ing. Wilfried Schäfer: „Je jen velice obtížné určit důvody, proč
tomu tak je. Předně musíme rozlišovat, že MSV v Brně, o kterém byla
řeč, není výlučně veletrhem kovozpracující techniky. Zabírá celou
širokou platformu průmyslu, to znamená také široké produktové
portfolio, a to s sebou přitahuje celou řadu firem nabízejících i určité
speciální produkty pro určitá průmyslová odvětví či pododvětví. METAV
je výstava výlučně zaměřená na kovozpracující techniku a průmyslovou
automatizaci. Na minulém ročníku bylo zastoupeno pět firem z České
republiky a další tři, čtyři se účastnily prostřednictvím svých obchodních zastoupení.
Jinak je opravdu velice těžké odpovědět, proč tuto platformu
české firmy nevyužívají. My jsme zde přítomni prostřednictvím
zastoupení Messe Düsseldorf, jsme tu přítomni třeba tak jako
dnes, abychom přinesli dostatek informací, můžeme přinést zajímavou nabídku, ale konečné rozhodnutí je na zákazníkovi.

Co by mohlo být pro české vystavovatele zajímavé je fakt, že
termín veletrhu METAV se posouvá na začátek roku a je tak první
německou oborovou výstavou v roce, ale také fakt, že veletrh
obrábění kovů v Lipsku přešel na nový, dvouletý rytmus a další
ročník se koná až v roce 2011, takže si nebudeme vzájemně
konkurovat. Věřím, že z těchto důvodů bude METAV pro východoevropské firmy ještě zajímavější.“
machining&tooling magazine: „Jak významný je středoevropský trh pro německé výrobce obráběcích strojů?“
Dr.-Ing. Wilfried Schäfer: „Ano, to je zajímavý trh, který, jak jsme
měli možnost vidět, v posledních letech výrazně rostl. Doufáme, že po
překonání konjukturální krize dojde opět k oživení, pokud bude dostatečný i objem důvěry v tento region, vrátí se po krizi i investice. Firmy
zde vidí řadu příležitostí, zejména v automobilovém průmyslu, který
představuje velký zákaznický segment. Je to pro nás důležitý region.“
machining&tooling magazine: „Proč by měl konkrétně český
návštěvník navštívit METAV?
Dr.-Ing. Wilfried Schäfer: „Ve střední Evropě představuje METAV po
dlouhé pauze první možnost jak se informovat a seznámit s nabídkou
a novinkami v oblasti výrobní techniky a automatizace. Měli jsme možnost pozorovat, že mnoho firem z východní Evropy, ale také z východního Německa z důvodu krize, a také z důvodu dostupnosti nenavštívilo
EMO v Miláně. Tyto firmy mají v Düsseldorfu poprvé možnost vidět
novinky z veletrhu EMO, ale samozřejmě do roku 2010 přibude celá
řada dalších inovací a zajímavostí. Rád bych návštěvníky z České republiky na výstavu pozval. Věřím, že jim vystavovatelé představí zajímavou
nabídku.
Pane Schäfere, děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám úspěšný veletrh.

Jiří Klusáček – šéfredaktor
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