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odborné téma

Situace na globálním trhu zůstává cel-
kově pozitivní. VDMA očekává, že Asie 
a Severní Amerika více než vynahradí 
očekávaný pokles v Rusku. Kromě toho 
EU je stále na cestě ke svému oživení 1, 
v neposlední řadě kvůli stabilní němec-
ké ekonomice a oslabování eura vůči 
klíčovým měnám, jako je americký dolar 
a čínský jüan. Díky tomu se evropské 
výrobky stávají cenově konkurence-
schopnější a výrobci dřevoobráběcích 
strojů mají výbornou příležitost vydělat 
na rostoucí celosvětové poptávce po 
investičním zboží.

Produkce dřevoobráběcích 
strojů

Hlavní ekonomické faktory:
	Evropa, Japonsko a Spojené státy 
profitují z nízkých cen ropy

	Slabší kurz eura pozitivně ovlivňuje 
německý export

	Celosvětová poptávka po energeticky 
efektivních technologiích

	Politické krize mají nezanedbatelný 
vliv (Ukrajina, IS)

	Světová ekonomika letos očekává 
růst o 3,2 %

	Čína letos předpokládá růst o 7 % 
(loni +7,4 %)

	USA očekává letos 3,5% růst (loni 
+2,4 %)

	Rusko by letos mělo růst o 0,9 % (loni 
+0,2 %)

	Eurozóna letos +1,3 %, loni +0,8 %
	Německo letos čeká stejný růst jako 
loni, tj. 1,5 %

Světová roční produkce dřevoobrábě-
cích strojů představuje v současné době 
přibližně 9 mld. euro. Z toho Evropa pro-

dukuje více než polovinu, Německo asi 
čtvrtinu. Itálii s jejími 15 % dohání Čína, 
jejíž podíl na světové produkci dřevoob-
ráběcích strojů činí aktuálně 13 %. Dá 
se ale očekávat, že tento podíl poros-
te, stejně jako u Turecka (aktuálně 3 %) 
a Taiwanu (4 %).
V Německu zaznamenala výroba dřevo-
obráběcích strojů prudký pokles v roce 
2009 ze 3 mld. euro na 1,9 mld. euro 
a předkrizové úrovně se jí dosud nepo-
dařilo dosáhnout. V roce 2011 se do-
stala na 2,5 mld. eur a na této úrovni se 
zatím drží včetně odhadu na rok 2014 
a předpokladu pro letošní rok. Pozitivně 
se pro německé výrobce vyvíjí domácí 
trh a také Čína a USA, avšak kvůli situaci 
na Ukrajině a v Rusku nelze očekávat 
výraznější celkové zlepšení.

Ačkoliv	konečná	čísla	za	rok	2014	zatím	ještě	nejsou	dostupná,	Asociace	německých	výrobců	dře-
voobráběcích	strojů	(VDMA)	odhaduje,	že	by	mělo	dojít	k	5%	nebo	vyššímu	meziročnímu	nárůstu	
tržeb.	V	roce	2015	VDMA	očekává	rovněž	solidní	růst	tržeb,	podle	současných	prognóz	přibl.	o	3	%.	
Toto	zvýšení	by	znamenalo	celkový	nárůst	prodeje	stacionárních	dřevoobráběcích	strojů	na	2,6	mld.	
euro.	„Navzdory	všem	různým	geopolitickým	rizikům	jsme	přesvědčeni,	že	prodeje	v	tomto	roce	
nadále	porostou,“	uvedl	na	mezinárodní	tiskové	konferenci	LIGNA	Preview	v	Hannoveru	(29.	1.	2015)	
Wolfgang	Pöschl,	generální	ředitel	VDMA	a	předseda	představenstva	společnosti	WEINIG	AG.

VDMA: Prodej německých strojů roste 
navzdory obtížným podmínkám
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1 Evropská unie jako celek podle odhadu loni 
rostla o 1,3 %, země eurozóny o 0,8 %. Letos 
má celá EU zaznamenat růst 1,7 %, eurozóna 
1,3 %. V roce 2016 předpokládá Evropská ko-
mise zrychlení na 2,1 % v celé osmadvacítce 
a 1,9 % v zemích platících eurem. Nejrychlejší 
růst by letos mělo zaznamenat Irsko (+3,5 %), nej-
slabší naopak Chorvatsko (+0,2 %). „Dynamický 
růst“ se letos očekává také v Polsku (+3,2 %), ale 
i ve Španělsku (+2,3 %). Nižší rychlostí se letos 
pojede ve Francii (+1 %) a také v Itálii (+0,6 %).
Zdroj: EK

Němečtí výrobci dřevoobráběcích strojů momentálně těží ze slabšího kurzu eura 
a z rostoucí čínské ekonomiky
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V Číně sílí poptávka 
po high-tech řešení 

Německý export dřevoobráběcích strojů 
v prvních 10 měsících roku 2014 mezi-
ročně vzrostl o 0,8 % a dosáhl celko-
vého objemu 1,4 mld. euro. 37% skok 
exportu do Asie, který loni následoval 
po dvouletém propadu, byl poněkud 
„utlumen“ slabým evropským trhem. 
Německý export do zemí EU klesl o 8 %.
Analýza jednotlivých zemí ukazuje, že 
první místo mezi exportními trhy němec-
kých výrobců zaujímá Čína. Stoupající 
náklady a rostoucí konkurence v Asii 
posílily čínskou poptávku po vysoce 
automatizovaných, z hlediska zdrojů 
efektivních zařízeních pro výrobu ná-
bytku a stavebních výrobků. Současně 
nepolevuje ani čínská již dříve vysoká po-
ptávka po nových zařízeních na výrobu 
plošných materiálů. Na druhou stranu 
je třeba zdůraznit, že vývoj na čínském 
trhu je sice velmi pozitivní, ale stále ne-
jistý. Druhé a třetí místo v exportu si drží 
Rusko a USA.
Zhruba 43 % celkového zahraničního 
prodeje tvoří 5 největších exportních 
trhů. Zatímco 3 z nich zaznamenaly 
dvou ciferný růst (Čína +19 %, USA 
+18 %, Polsko +37 %), tržby v Rusku 
a ve Francii výrazně poklesly, a to o 9 % 
resp. 20 %. Procentuálně největší 
propad zaznamenaly Brazílie (-37 %), 
Turecko (-42 %) a Itálie (-60 %). K nej-
rychleji rostoucím exportním trhům na-
opak patří Írán, Vietnam, Jižní Korea, 
Austrálie a Alžír. Česká republika se drží 
na 13. pozici před Brazílií a Itálií.
Export na evropské trhy poklesl mezi-
ročně o 6 % na 64 %, zatímco v Asii 
vzrostl exportní podíl o 5 % na 20 %. 
Společný trh Jižní a Severní Ameriky 
zůstal nezměněn na úrovni 13 %.
Co se týká importu na německý trh, tak 
prim rovněž hraje Čína. Za růstem čín-
ského dovozu podle Pöschla stojí pře-
devším velké množství strojů kategorie 

hobby a strojů resp. strojních součástí 
z dceřiných a kooperujících společnos-
tí. To se týká i České republiky a Polska, 
které zaujímají pátou resp. šestou pozici 
mezi importéry. Naopak výrazný pro-
pad zaznamenal dovoz italských strojů 

(podle VDMA jde o důsledek dvou 
velkých projektů v roce 2012). Import 
dřevoobráběcích strojů do Německa 
v prvních 10 měsících roku 2014 me-
ziročně vzrostl o 4,3 % a dosáhl celko-
vého objemu 319 mil. euro.

 

Německo 25 % 

Itálie 15 % 

Pevninská Čína 13 %  
USA 6 % 

Rakousko 5 % 

Japonsko 4 % 

Taiwan 4 % 

Turecko 3 % 

Kanada 3 % 

Španělsko 2 % 

Ostatní 20 % 

Světová produkce
 

 

  

Zdroj: VDMA, hrubý odhad

 

Světová produkce v 
2014: € 9 mld.  

dřevoobráběcích strojů
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Zdroje: VDMA, German Federal Statistical Office  
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Německý export 01. – 10. 2014: € 1,4 mld.; meziroční nárůst +0,8 %     
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Německý import 01. – 10. 2014: € 319 mil.; meziroční nárůst +4,3 %     
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