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vým způsobem, rychle a efektivně řešit vý-
vojové projekty. Pracoviště umožňuje jim 
a jejich zákazníkům také prezentovat, testo-
vat a ověřovat nové technologie. Bude vy-
užíváno i pro školení vlastních zaměstnanců 
a zákazníků. Vladimír Lhotský, advisor fir-
my Blumenbecker, vyzdvihuje jako silnou 
stránku své firmy schopnost dodávat kromě 
samotné automatizační techniky a softwaru 
i služby. Je přesvědčen, že digitální dvoj-

čata a virtuální zprovoznění budou brzy je-
jich nedílnou součástí. Důležité podle něj 
je, aby se zákazníci mohli sami seznámit 
s trendy a přesvědčit se o výhodách nové-
ho přístupu. Proto firma plánuje, až pomi-
nou opatření proti koronaviru, uspořádat 
workshopy pro zájemce z řad odborné ve-
řejnosti. Protože informovat odbornou ve-
řejnost o nových trendech v oboru a přispí-
vat k celoživotnímu vzdělávání je i cílem 

časopisu Automa, rádi o nich budeme naše 
čtenáře informovat.

(Za poskytnuté informace děkuji Vladimíru 
Lhotskému a programátorům Aleši Pochylému 
a Lukáši Žďánskému z firmy Blumenbecker.)
[Materiály z virtuální tiskové konference SP ČR 
a tiskové zprávy ČVUT v Praze.]
(Foto: autor, grafika: ČVUT)

Petr Bartošík

Sdružení ZVEI vydalo statistiky vývo-
zu a dovozu německého elektrotechnického 
průmyslu. Vývoz dosáhl v říjnu 2020 hod-
noty 18,2 miliardy eur, což je ve srovnání 
s předchozím rokem pokles o 5,4 %. Údaj 
ze září byl přitom optimističtější, neboť do-
šlo k meziročnímu poklesu jen o 1,0 %. Za 
celé období od ledna do října 2020 klesl cel-
kový vývoz německého elektrotechnického 
průmyslu o 7,2 %.

Klesá i dovoz elektrotechnických a elek-
tronických výrobků do Německa: v říjnu 
meziročně o 1,7 % na 17,4 miliardy eur. 
Kumulativně za prvních deset měsíců roku 
2020 činil dovoz elektrotechnických výrobků 
a elektroniky 153 miliard eur, což je pokles 
o 4,7 % ve srovnání s rokem 2019.

Vývoz do evropských zemí poklesl v říjnu 
oproti předchozímu roku o 5,1 % na 11,7 mi-
liardy eur a vývoz do zemí eurozóny o 7,4 % 
na 5,6 miliardy eur.

Podle údajů sdružení ZVEI zaznamenal 
v evropských zemích růst export do Turec-
ka (+36,6 % na 350 milionů eur), Polska 
(+9,3 % na 1,1 miliardy eur) a do Rakouska 
(+8,1 % na 926 milionů eur), ale to nemoh-
lo nahradit ztráty jinde. K výraznému pokle-
su došlo zejména ve vývozu do České repub-
liky, a to o 14,3 % na 820 milionů eur, a do 

Německý elektrotechnický průmysl:  
vývoz opět klesá

Británie: o 14,2 % na 735 milionů eur. Silný 
byl také pokles vývozu do Ruska, o 13,9 % 
na 368 milionů eur.

Kumulativní dodávky do evropských zemí 
(ZVEI počítá mezi evropské země i Turec-

ko a Rusko) od ledna do října 2020 poklesly 
oproti předchozímu roku o 7,3 % na 105 mi-
liard eur a do eurozóny o 9,6 % na 51,6 mi-
liardy eur (ZVEI neuvádí údaje za celou EU, 
ale pouze za země eurozóny).

Export německého elektrotechnického 
průmyslu do zemí mimo Evropu klesl v říj-
nu loňského roku celkem o 6,0 % oproti 

předchozímu roku na 6,5   miliardy eur. Za-
tímco vývoz na Tchaj-wan výrazně vzrostl 
(+15,7 % na 226 milionů eur), klesal vývoz 
do Japonska (o 20,8 % na 233 milionů eur), 
Mexika (o 14,2 % na 218 milionů eur), Ma-

lajsie (o 12,8 % na 175 mi-
lionů eur) nebo do Hong-
kongu (o 8,9 % na 155 mi-
lionů eur).

V říjnu poklesl i němec-
ký export do komunistické 
Číny, i když jen o 0,3 % na 
2 miliardy eur. Zdá se, že 
oživení v Čínské lidové re-
publice, která je pro němec-
ký elektrotechnický průmy-
sl nejdůležitější exportní 
zemí, zpomaluje. Vývoz do 
USA, které jsou pro němec-
ký elektrotechnický průmy-
sl druhým nejdůležitějším 

partnerem, v říjnu opět poklesl, a to o 7,2 % 
na 1,5 miliardy eur.

Za prvních deset měsíců roku 2020 se do-
dávky německého elektrotechnického odvětví 
na trhy mimo Evropu snížily o 7,1 % ve srov-
nání s předchozím rokem na 60,9 miliardy eur.
[Tisková zpráva ZVEI, 21. prosince 2020.]

(Bk)

Obr. 1. Vývoz německého elektrotechnického průmyslu do ev-
ropských zemí v říjnu 2020 – meziroční srovnání s rokem 2019 
(v procentech; zdroj: Destatis, ZVEI) 
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  Dohoda mezi EU a 
Čínskou lidovou republikou 
je podle ZVEI příležitostí pro 
investice, obchod a růst

Německé sdružení ZVEI označilo obec-
nou dohodu o investicích mezi EU a Čín-
skou lidovou republikou za významný krok 
k posílení mnohostranných obchodních 
vztahů. Smlouva má podle ZVEI přispět 
zejména k tomu, aby evropské firmy mohly 
v ČLR investovat bez diskriminace.

„Dosažení dohody po sedmi letech tvr-
dých jednání je sice v tuto chvíli překva-
pivé, ale může podpořit obě strany,“ dou-
fá Wolfgang Weber, předseda správní rady 
ZVEI. Předpokladem podle něj však je, aby 
ČLR dohodu skutečně respektovala. Soukro-
mí evropští investoři nesmějí být diskrimino-
váni čínskými vládními a stranickými opatře-
ními. Čína nyní musí zaručit volný přístup na 
trh a spravedlivou hospodářskou soutěž, včet-
ně ochrany investic a dodržování mezinárod-
ních standardů v sociální oblasti.

ZVEI vidí po volbách v USA, dohodě 
o brexitu na poslední chvíli a dohodě s Čínou 

nové příležitosti pro rozvoj mnohostranných 
hospodářských vztahů. „EU musí na začát-
ku nového roku okamžitě zahájit rozhovory 
s Bidenovou administrativou s cílem vyřešit 
transatlantické obchodní konflikty, které se 
za posledních několik let nahromadily,“ vy-
světluje Weber. Těsné transatlantické vztahy 
na politické a ekonomické úrovni jsou podle 
něj nejlepším předpokladem pro to, aby byly 
ostatní hospodářské regiony, včetně Čínské 
lidové republiky, nuceny respektovat pravidla 
mezinárodního obchodu určovaná smlouva-
mi a Světovou obchodní organizací (WTO).
[Tisková zpráva ZVEI, 30. prosince 2020.] (Bk)
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