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obchod a podnikání

 

Vedle robotiky, o které pojednával příspě-
vek v dubnovém vydání časopisu Automa 
(str. 29), budou na veletrhu Automatica 2008 
v Mnichově (10. až 13. června 2008) domi-
novat další dva obory, a to montážní a ma-
nipulační technika a strojové vidění. Situa-
ci v těchto dvou oborech v Evropě naznačil 
na tiskové konferenci v Pra-
ze Patrik Schwarzkopf, zá-
stupce německého sdružení 
VDMA Robotik + Automa-
tion (VDMA).

Obrat v oblasti montáž-
ní a manipulační techniky 
vzrostl v roce 2007 v Ně-
mecku o 15 % na 5,1 mld. 
eur. V současnosti je v tom-
to oboru nouze o výrobní ka-
pacity i kvalifikované pra-
covní síly. Podle objedná-
vek je však patrné, že v roce 
2008 se obrat zvýší o dalších 
10 %. Nárůst je důsledkem 
velkého tlaku, kterému dnes v podmínkách 
globálního hospodářství čelí zejména výrob-
ci spotřebního zboží. Pro úspěšné podnikání 
v tomto náročném prostředí se nabízejí dvě 
obchodní strategie. Buď optimalizovat výrob-
ní proces a prosadit se na trhu s konkurence-
schopnou cenou výrobků, nebo dávat na trh 
výrobky s natolik odlišnými vlastnostmi, že 
se daří prodávat je za vyšší ceny. Při realiza-
ci obou strategií hraje významnou roli cílené 
prosazování montážní a manipulační techniky. 
Náklady lze zvlášť pozitivně ovlivňovat zavá-
děním inteligentní výrobní techniky především 
do montážních provozů. Podnětem pro zave-
dení automatizované výroby jsou často také 
požadavky na kvalitu a bezpečnost.

Trh s montážní a manipulační 
technikou a strojovým viděním

Potěšující je i vývoj v oboru strojového vi-
dění. Systémy strojového vidění bez zásahu 
člověka zajišťují kvalitu, zvyšují produktivi-
tu a zlepšují konkurenceschopnost. Ukazují 
cestu k inovacím a zvyšují bezpečnost. Tyto 
výhody objasňují stále častější využívání sys-
témů strojového vidění v průmyslových pod-

nicích. Pouze za posledních deset let se ob-
rat v tomto oboru v Německu téměř zečtyř-
násobil (obr. 1). V roce 2007 vzrostl o 4 % na 
1,15 mld. eur a v roce 2008 se očekává zvý-
šení o 6 % na 1,22 mld. eur. 

Podle výsledků studie, kterou proved-
lo Evropské sdružení pro strojové vidění 
(EMVA), obrat v Evropě vzrostl v roce 2006 
o 11 % a tento trend pokračoval i v roce 
2007 nárůstem o 9 %. Nejsilnější podněty 
přicházejí z mimoevropských trhů. V roce 
2007 se z velmi dobrých obchodů těšili vý-
robci v Severní a Jižní Americe a v Asii. Pro 
Evropu je v příštích letech očekáván poně-
kud skromnější růst.

(ev)

Obr. 1. Celkový obrat montážní a manipulační techniky v Ně-
mecku (včetně exportu)
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krátké zprávy 
  Česká republika v žebříčku 

konkurenceschopnosti 
Podle výsledků ročenky konkurenceschop-

nosti World Competitiveness Yearbook 2008, 
vydávané International Institute for Manage-
ment Development (IMD), pro kterou je v ČR 
partnerskou institucí CERGE-EI, společné 
pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity 
Karlovy v Praze, si Česká republika polepši-
la oproti loňsku o čtyři místa. Nyní zaujímá 
28. pozici mezi 55 hodnocenými zeměmi.

Žebříček konkurenceschopnosti se na 
prvních třech pozicích nezměnil, vedou USA 
následované Singapurem a Hongkongem. 
Švýcarsko postoupilo na čtvrtou pozici. 

Z postkomunistických zemí si vedou nej-
lépe Estonci, kteří jsou na 23. pozici, Česká 
republika je mezi těmito zeměmi druhá. Nej-
hůře mezi postkomunistickými zeměmi je na 
tom Ukrajina na celkovém 54. místě. 

Za co vděčí ČR současné pozici a jaké jsou 
její silné a slabé stránky? Tradičně dobře si ve-
deme z pohledu celkového ekonomického sta-
vu. Naopak velmi špatně se ČR umístila v žeb-
říčku zájmu mladé generace o vědu, kde jsme 
až na 48. místě. V ČR se negativně projevuje 
nedostatek technických inženýrů a vázne trans-
fer poznatků vědy a výzkumu mezi univerzita-
mi a podniky. Obdobně jsou naší slabinou i níz-
ké celkové výdaje na terciální vzdělání.

Kompletní výsledky jsou k dispozici na webu 
IMD na adrese http://www.imd.ch/wcc     (ed)


