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ROK 2020 PRAJE PRIPRAVENÝM
Minulý rok priniesol spomalenie ekonomického rastu. Spomalenie bolo na Slovensku i v Českej republike
ovplyvnené výlučne exportom, na ktorom je priemysel našich otvorených ekonomík postavený. Na paniku
však stále nie je dôvod.
Aj očakávania nami oslovených respondentov pre rok 2020 v rubrike Pri okrúhlom stole sú síce opatrné, ale rozhodne nie alarmujúce.

Petr Martinek

konateľ, BRANOPAC CZ
Na základě ochlazení ekonomiky
v druhé polovině roku 2019, které
jsme cítili u všech velkých zákazníků,
očekáváme v roce 2020 stejný trend.
Na základě zákaznických výhledů
na Q1/2020 se nám tato hypotéza
potvrzuje. Obchodní výsledky naší
společnosti by se ale měly vrátit
na původně plánovanou úroveň
roku 2019 díky novým projektům
s novými zákazníky. Tento nárůst prodejů se pozitivně projeví
v hospodářském výsledku, protože jsme již v minulém roce
flexibilně zareagovali na straně výrobních a nákupních nákladů.
Stejný trend vidíme i u našich stávajících zákazníků, a proto
očekáváme tlak na cenu, což bude zvyšovat konkurenční soupeření.
Zde ale vidíme riziko snižování kvality produktů v návaznosti na
úsporná zákaznická opatření.

Artur Gevorkyan

generálny riaditeľ, GEVORKYAN
Aké sú naše očakávania v podnikaní
v roku 2020? Presne túto otázku kladiem
na stretnutiach s našimi zákazníkmi
po celom svete a zároveň aj všetkým
dodávateľom z rôznych kútov sveta. Je
pre nás podstatné chápať, čo sa očakáva
vo svete biznisu, mať čo najpresnejšie
odhady a na základe toho spraviť plán
našich činností. Všade som dostal odpovede, že firmy sa budú venovať
zefektívneniu svojej činnosti (procesov, využitia ľudí, a pod.). Tí, čo
nebudú schopní prispôsobiť sa, jednoducho neprežijú. My sa budeme
venovať odstráneniu zbytočných činností, a to nielen vo výrobe, ale aj
v administratíve, výraznému zlepšeniu v spôsobe a kvalite posunutých
informácií vo vnútri firmy, rozšíreniu zákazníckeho portfólia do rôznych
odvetví, implementácii našich technológií, ako aj cenovo efektívneho
riešenia do aplikácií, kde prášková metalurgia ešte nebola využitá.

Peter Knap

konateľ, Bystronic
Czech Republic

Daniel Holec

Očakávame pozitívny vývoj trhového
prostredia, síce s miernym ochladením
oproti roku 2019, ale nie krízový vývoj.
Nasvedčujú tomu jednak informácie od
našich obchodných partnerov, ako aj
prognózy makroekonomického vývoja.
Nevieme však spoľahlivo predpovedať
vplyvy globálneho prostredia.
V našom segmente
očakávame zvyšujúci sa dopyt po komplexných riešeniach
(automatizácia, softvér), nie len dodávky jednotlivých
strojov. Sme pripravení na zvyšujúce sa požiadavky na
kvalitu a rýchlosť servisných služieb, dodávok náhradných
dielov a komplexné poradenstvo pre našich partnerov.

obchodný riaditeľ, KARAT Software
Zájem o informační systém KARAT
každoročně roste, a stejně tak to bylo
i v roce 2019. Tento rok byl pro nás opět
velice úspěšný a v roce 2020 očekáváme
stále trvající růst zájmu potenciálních
zákazníků našich strategických
segmentů. Firmám se ekonomicky
daří, a i přes určité impulsy ochlazení
ekonomiky v oblastech těžkého či
automobilového průmyslu očekáváme s ohledem na setrvačnost
zakázek a výroby, že i rok 2020 bude pro firmy úspěšný.
Současně budou firmy i v roce 2020 pokračovat v nastavených
procesech z minulých let, mezi které často patří optimalizace vlastních
procesů, dokumentace procesů v informačním systému, zvyšování
efektivity výroby a efektivity celé firmy, digitalizace a elektronická
komunikace apod. K tomu firmy potřebují kvalitní informační systém.
Pokud firmy potřebují inovovat či vyměnit informační systém,
pak je období ekonomického růstu tím správným obdobím.

Libor Kuchař

generálny riaditeľ, Kovosvit MAS
V roce 2020 očekáváme, že bude pokračovat ochlazení, k němuž v našem segmentu došlo již na přelomu let 2018
a 2019, přičemž poptávka po obráběcích strojích klesla v roce 2019 řádově o 20 procent. Tento trend bude zřejmě
pokračovat, na vině je zejména skutečnost, že někteří zákazníci vyčkávají s koupí nových obráběcích strojů – typicky
jde o firmy působící jako subdodavatelé v segmentu automotive. V minulém roce se nám tento výpadek podařilo
částečně vykrýt prodejem našich high-tech obráběcích strojů do zahraničí, ať už do zemí Evropské unie, nebo do
některých asijských zemí, především do Indie. Zájem o tato naše obráběcí centra ze zahraničí očekáváme i letos.

10

engineering.sk

Martin Štěpánek
konateľ, KraussMaffei
Technologies

Rok 2019 byl z pohledu objemu
zakázek v sektoru výroby
vstřikovacích lisů ve světe ve znamení
poklesu výroby o 20 – 30 %. V roce
2020 očekáváme stabilizaci trhů
na stávající úrovni. Společnost
KraussMaffei Technologies se proto
ve chvíli, kdy tlak na množství
vyrobených strojů neroste, zaměří
zejména na rozvoj v oblasti digitalizace a optimalizace procesů,
a to i v globálním měřítku koncernu. Za klíčový v následujícím
období považujeme růst lidského potenciálu zaměstnanců
v tzv. měkkých dovednostech. Proto budeme pokračovat
v programech Leadershipu na vícero úrovních společnosti.

Jaroslav Fiľo
konateľ, S. D. A.

Sme firma s 20-ročnými
skúsenosťami v oblasti priemyselnej
automatizácie a robotiky na
slovenskom a českom trhu. V roku
2019 sa nám podarilo nadviazať
spoluprácu s firmou DOOSAN
Robotics, ktorá je popredným
svetovým výrobcom kolaboratívnych
robotov. Zároveň sme rozšírili
ponuku uchopovačov, príslušenstva
pre roboty a bezpečnostných riešení pre robotické bunky. Spolu
s dlhodobou ponukou klasických robotov od KAWASAKI a Toshiba
Machine máme k dispozícii komplexnú ponuku v rámci robotiky
pre všetky typy priemyselných aplikácií. V rámci roka 2020 sa
predstavíme na viacerých akciách a výstavách, kde sa budeme
v prevažnej miere zameriavať na prezentovanie kolaboratívnych
robotických riešení. Stretneme sa na konferencii Trendy v robotizácii
2020 v Brne, Amper Brno, MSV Nitra, MSV Brno. Aj naše aktivity
budeme smerovať do oblasti kolaboratívnej robotiky, pretože
tento segment trhu čaká veľký vývoj tak v produktovej časti, ako
aj v poskytovaní finálnych riešení. Samotné segmenty trhu – či už
priemyslu, alebo bežného života, ešte vôbec nie sú oboznámené so
všetkými možnosťami robotov. Preto si myslíme, že rozvoj v oblasti
kolaboratívnej robotiky bude mať v budúcnosti stúpajúci trend
a ponúkané riešenia budú čoraz zaujímavejšie pre oveľa širší okruh
zákazníkov.

Norbert Kuchta

konateľ, TRUMPF Slovakia
Ukončený obchodný rok 2019 bol pre
nás z celosvetového pohľadu v poradí
už desiatym rokom dynamického rastu.
Vzhľadom na cyklický vývoj ekonomiky
rátame s ochladením konjunktúry
v roku 2020, ktoré však podľa našich
predpokladov nebude porovnateľné
s poslednou krízou. Svoju daň si určite
vyžiadajú geopolitické zmeny a nepokoje,
nedotknú sa však všetkých trhov rovnako
razantne. Automobilový priemysel prechádza a musí prejsť zmenou
koncepcie. Každá zmena však naštartuje nové procesy a technológie,
ako to vidíme v oblasti výroby batérií a čoskoro aj celého energetického
priemyslu, ktorý s tým úzko súvisí. A tým vôbec nechceme povedať,
že elektromobilita je jediný a správny recept na vyriešenie problémov
so životným prostredím. Pred veľkými zmenami stojí takisto celá
štruktúra vlakovej dopravy. A takto by sme mohli pokračovať v každom
odvetví priemyslu, ktorého sa dotkne automatizácia a robotizácia
v podobe smart alebo Industry 4.0. Keďže každá zásadná zmena
v priemysle je komplexný proces, ktorý vyžaduje svoj čas, počítame
s poklesom technologických investícií v roku 2020. Nie je to však pre
nás prekvapením, tento vývoj sme očakávali a počas posledných rokov
sme sa na takýto scenár po všetkých stránkach dobre pripravili.

Martin Daniš

obchodný riaditeľ, Zenit SK
Do roka 2020 vstupujeme s optimizmom
a odhodlaním. Máme rozpracovaných
viacero zaujímavých projektov a veríme,
že pri ich realizácii budeme mať možnosť
rásť spolu s našimi partnermi. Opätovne
rozširujeme portfólio, tentokrát o 5-osové
frézky a tiež obnovujeme strojové
vybavenie nášho showroomu. Partneri
u nás môžu nájsť nový stroj od TAKUMI
a moderné laserové technológie od SISMA.
Rozhodli sme sa tiež rozšíriť tím technikov, čo poskytne ešte väčší
komfort našim zákazníkom. Ako sa hovorí, šťastie praje pripraveným.

Michal Grepl

riaditeľ, ZPS-FRÉZOVACÍ NÁSTROJE
Vzhledem k aktuální situaci na globálních trzích je veškerá prognostika velmi komplikovaná. Pokud mám hovořit
v číslech, pak jsme náš obchodní plán postavili na stejných hodnotách, jakých jsme dosáhli v roce 2019, i když
v mírně pozměněné struktuře. Trh prochází poklesem, který dnes v ZPS-FN.CZ vnímáme především v oblasti
služeb tepelného zpracování nástrojových ocelí, které rovněž poskytujeme. Je patrné, že zatím byl nejvíce zasažen
automobilový průmysl, ale naše nástroje nejsou primárně směřovány do tohoto sektoru. Z pohledu evropského
trhu jsme poměrně specifickým výrobcem a nejsme ideálním etalonem pro měření výkonnosti ekonomiky. Náš
nosný výrobní program tvoří frézy z rychlořezných ocelí především podle norem DIN a v Evropě dnes nemáme
adekvátně silnou konkurenci. I proto doufáme, že naše výsledky budou lepší než výsledky trhu jako celku.

strojárstvo / strojírenství 1 − 2

2020

11

