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Briefing

■ STROJÍRENSTVÍ

■ AUTA

■ LETECKÁ DOPRAVA

■ PRŮMYSL

Vítkovice dodají lodní
hřídele do Skandinávie

VW uvažuje o novém
společném podniku v Číně

Růst poptávky po letecké
přepravě zrychlil

Výroba v Německu klesla
nejvíce téměř za dva roky

Společnost Vítkovice Heavy Machinery ze
strojírenské skupiny Vítkovice Machi‑
nery Group dodá dvěma skandinávským
firmám lodní hřídele velkých tankerů
a kontejnerových lodí celkem téměř za 50
milionů korun. Výrobu prvních hřídelí pro
dánskou společnost MAN Diesel & Turbo
už Vítkovice zahájily. Na obou zakázkách
budou v několika etapách pracovat mini‑
málně do léta 2017.

Německá automobilka Volkswagen po‑
depsala s čínskou firmou Anhui Jianghuai
Automobile (JAC Motor) předběžnou
dohodu o možném vytvoření společného
podniku pro výrobu elektromobilů a hyb‑
ridních vozů. Oznámil to podle agentury
Reuters čínský podnik. Dodal, že firmy
nyní zkoumají proveditelnost tohoto
společného podniku a hodlají podepsat
závaznou dohodu během pěti měsíců.

Růst globální poptávky po letecké
přepravě v prvním měsíci hlavní
prázdninové sezony zrychlil. Pomohla
k tomu levná ropa, která udržela nízko
ceny letenek. Celkově se poptávka
po přepravě letadly zvýšila v červenci
meziročně o 5,9 procenta, uvedlo
Mezinárodní sdružení pro leteckou
dopravu (IATA). V červnu poptávka
stoupla o 5,2 procenta.

Průmyslová výroba v Německu se v čer‑
venci meziměsíčně snížila o 1,5 procenta,
tedy nejprudším tempem téměř za dva
roky. Oznámilo to německé ministerstvo
hospodářství. Analytici přitom podle
agentury Reuters počítali s růstem o 0,2
procenta. „Podniky v průmyslovém sek‑
toru nadále zaujímají vyčkávací přístup
kvůli slabosti světových exportních
trhů,“ uvedlo ministerstvo.

Byznys dnes potřebuje lidi vzdělané
ve více oborech, říká Arend Oetker
Michal Šenk
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ředkové Arenda Oetkera vy
nalezli kypřicí prášek a čle
nové jeho širší rodiny dnes
dál řídí úspěšnou potravinář
skou značku Dr. Oetker. On sám
v roce 1995 majetkově ovládl jinou
potravinářskou firmu – Hero. Ta je
dnes jednou z významných potra
vinářských skupin světa. Loni utr
žila 1,3 miliardy švýcarských fran
ků (v přepočtu 32 miliard korun).
Oetker včera vystoupil v diskus
ním panelu Fóra Hospodářských
novin. Se zhruba stovkou účastní
ků z řad byznysmenů, ale i akade
mické sféry se řešila témata mo
derního vzdělávání, obchodu, ale
třeba i nástupnictví rodinné firmy.
Oetker sám má pět dětí, aktivně
už firmu Hero se sídlem ve švýcar
ském Lenzburgu neřídí on, ale jeho
potomci. Sám se víc věnuje širším
společenským tématům. Je vice
prezidentem Spolku německého
průmyslu a předsedou společnos
ti Cognos, která zahrnuje několik
vzdělávacích institucí, zejména vy
sokých škol v Německu, ale také
v zahraničí. Patří sem i Bankovní
institut VŠ, který byl zároveň part
nerem celého Fóra HN.
Podle Oetkera je kromě běžného
vzdělávání, tak jak jej známe dnes,
nutné mladé lidi vést i ke společen
ské zodpovědnosti. „Nejlépe vzdě
lávací systém i v tomto směru fun
guje ve skandinávských zemích,“
upozorňuje.
Z hlediska potřeb byznysu je po
dle jeho zkušeností stále více tře
ba lidí vzdělaných ve více oborech.
„Dřív se požadovala zejména úzká
komerční specializace. Dnes hlav
ně díky globalizaci mají výhodu ti,
kteří umí své znalosti a dovednos
ti kombinovat. Například v oboru
mezinárodního účetnictví a třeba
online marketingu,“ soudí. Kro

Že imigrace
z Východu
vyřeší nedostatky na trhu
práce, je
pouhou iluzí.
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hodně investic
do systému
a příprav, než
bude moct
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mě formálního vzdělání umí podle
Oetkera nejen korporace ocenit ja
zykovou vybavenost a schopnost
orientovat se v různých kulturách.
V debatě došlo ale i na konkrét
nější zkušenosti Oetkera z vlastní
ho byznysu. Jeho největší chybou
prý byl prodej cukrovinkové divize.
Naopak jako úspěch hodnotí napří
klad i to, jakou pozici si firma vybu
dovala v Česku. Prodává tu džemy
Schwartau, cereálie Corny a záro
veň dětskou výživu pod tradiční
českou značkou Sunar.
Široké výrobkové portfolio
i geografické rozkročení je podle
Oetkera v dnešním byznysu zásad
ní. Dříve hlavně na Evropu zamě
řená společnost delší dobu působí
třeba v Rusku, od loňska v Brazílii.
Podle hesla: když se nedaří v jedné
výrobkové kategorii nebo na jed
nom lokálním trhu, vykompenzuje
to zpravidla trh další.
Oetker je také členem německé
vládní strany CDU kancléřky Mer
kelové. Velmi konkrétně a poho
tově odpověděl na Fóru na dotaz,
zda může migrace do evropských
zemí z Východu vyřešit chybějící
pracovní sílu zdejších ekonomik.
„Tato idea je pouze iluzí,“ tvrdí. „Po
dle řady studií se ukazuje, že vět
šina migrantů z Blízkého východu
nesplňuje naše standardy a nároky
na pracovní výkon a schopnosti.
A jsme zase u vzdělání. Bude po
třeba hodně investic do systému
a příprav před tím, než bude moct
Evropa migranty ve více přípa
dech využít,“ dodává. Podle jeho
slov jinak Evropa v dynamice roz
voje v posledních letech spíše zao
stávala za Spojenými státy a třeba
Čínou. O zacelení této mezery se
může zasadit i takzvaný Průmysl
4.0. „Vytváří se tu nová průmyslová
forma a firmy se na toto téma musí
velmi soustředit,“ radí. Německo je
přitom v digitalizaci, automatiza
ci a robotizaci výrobních procesů
považováno za evropského lídra.

Arend Oetker (77)
Pravnuk zakladatele rodinné‑
ho potravinářského impéria
Dr. Oetker a rodák z němec‑
kého Bielefeldu vystudoval
podnikovou ekonomiku a hos‑
podářské vědy na univerzitách
v Hamburku, Berlíně a Kolíně. Je
vlastníkem koncernu Hero AG,
který se zabývá výrobou koje‑
necké výživy, džemů nebo cere‑
álních tyčinek. Zahrnuje značky
Corny či Schwartau. Do skupiny
patří například i česká značka
dětské výživy Sunar.
Foto: HN – Lukáš Bíba
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