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Strojírenství patří mezi největší odvětví v EU, s přibližně 3 miliony pracovníků ve výrobě, 
designu, instalaci a údržbě a s 9,5% přidané průmyslové hodnoty. Odvětví je vysoce 
exportně orientované s 36% podílem na světovém trhu a dominují mu malé rodinné podniky. 

 
COVID-19 má na odvětví obrovský dopad, protože společnosti se vyznačují vysokou 
výrobní náročností a jsou vysoce závislé na neporušených dodavatelských řetězcích. 
Vzhledem k tomu, že mnoho společností se spoléhá na čínské dodavatele a výroba v Asii se 
již obnovila, mohl by se tento konkrétní aspekt zmírnit. Ale vzhledem k tomu, že v mnoha 
evropských zemích stále dochází k blokování, s dočasným zastavením výroby a zrušením 
nebo zpožděním objednávek, čelí společnosti obrovským výzvám, které pouze přispívají k 
poklesu v odvětví, které začalo již před sanitární krizí. Poptávka na evropském trhu rovněž 
stagnuje, protože klíčová odvětví, jako je automobilový průmysl, obnovují své činnosti jen 
pomalu. 

 
Společnost ORGALIM zveřejnila návrhy priorit činnosti Komise v roce 2020.  
VDMA zveřejnila výsledky průzkumu mezi svými členy o důsledcích krize. 

 
Zprávy z jednotlivých zemí 

 
Francie 
Přibližně 55% - 60% výrobních zařízení je stále online. Toto číslo se značně liší v 
závislosti na povaze společností: více než 80% závodů podpůrných odvětví v 
automobilovém sektoru se uzavřelo, protože mnoho finálních výrobců (OEM) zastavilo 
svou výrobu, a jejich vyrobené díly nepřebírají. Oproti tomu 80% závodů provozovaných 
v potravinářském průmyslu stále funguje, protože poptávka je stále nezměněna. 

 
- V kovárnách a slévárenském průmyslu bylo zastaveno 75% výroby. Došlo 

však k mírnému oživení v činnostech s dodavateli v automobilovém odvětví, 
které se začínají znovu doplňovat. 

- V oboru výroby průmyslových boilerů je mnoho společností v pohotovosti a 
připraveno uspokojit poptávku dodavatelů v petrochemickém, chemickém a 
energetickém průmyslu. Nyní žádají o opětovné otevření závodů, za účelem 
provedení údržbářských prací, a společnosti obnovují své činnosti. 

- V odvětví výrobců výrobního zařízení je 60% výrobních závodů uzavřeno. V 
automobilovém odvětví i v letectví dochází k pomalému oživení. 

- V sektoru stavebních zařízení, ocelářství a výroby čerpadel a ventilů je 40% 
podniků v běžné činnosti, 40% má sníženou činnost a 20% je uzavřeno. S 
výjimkou údržby se však veškerá činnost v odvětví stavebních zařízení zastavila 
a činnost v oblasti manipulačních zařízení klesla na méně než 50%. Činnost v 
odvětví fluidních zařízení klesá na 30% u čerpadel a 60% u ventilů a armatur, se 
zaznamenáním trvalého oživení vývozní aktivity (zejména do Číny). V 
mechatronice je 50% výrobců odstaveno. Ti, kteří zůstávají otevřeni, čelí 
problémům s dopravou a logistikou, protože jen málo podniků je stále otevřených 
a náklady na dopravu se výrazně zvýšily.  
 
 



Exportní činnost pokračuje zejména s Německem. 30% společností zabývajících 
se povrchovou úpravou je uzavřeno, 50% snížilo svou aktivitu na 20 až 50% a 
20% snížilo svou aktivitu na 50% nebo více procent. 
Pro výrobce hardwaru, kteří vyrábějí hlavně pro stavebnictví, je 90% obchodních 
aktivit nefunkčních a čelí poklesu objednávek o 75%. 

- Pokud jde o výrobce laboratorních zařízení, na začátku dubna začalo obnovovat 
výrobu 50 až 80 procent podniků. Tento sektor čelí problémům s instalací zařízení 
na staveništích. 

- V sektoru soustružení tyčí je 45% společností pracujících v automobilovém 
odvětví zcela uzavřeno. Soustružení tyčí pro letecký sektor se pomalu obnovuje. 

- V sektorech řezání, lisování, lisování nástrojů, jemného plechu a reliéfního tisku je 
50% činností pozastaveno. 

- Pro výrobce kuchyňského náčiní, pekařských potřeb, příborů, stolních doplňků a 
kouřových a komínových trubek je 80% podniků částečně aktivních. Došlo k 50% 
poklesu obratu a v dubnu se odhaduje 75% pokles obratu. Sektor online prodeje 
zůstává dynamický. Od konce března byl zbytek sektoru uzavřen. 

- V případě velkého kuchyňského vybavení je 75% podniků nefunkčních, ale 50% z 
nich plánuje restart do 15 dnů. Systém zkrácené práce využilo 80% společností. 
Obchodní činnost zastavená 

- V oblasti brusiv a karbidů je 60% společností uzavřeno s 80% poklesem obratu. 
 
Německo 

 
- Ještě před krizí německá strojírenská asociace VDMA předpokládala v roce 2020 

pokles výroby kolem 5%. 
- V sub-sektorech, jako je zemědělské inženýrství, stavebnictví, průmyslové ventily 

a strojírenství textilních strojů, se těží z pozitivní situace v oblasti objednávek, na 
které lze nyní pracovat. 

- Počet příchozích objednávek zatím klesá a investiční klima se zhoršilo. 
Společnosti v tomto odvětví začínají přizpůsobovat své výrobní kapacity, hlavně 
ty, které jsou závislé na automobilovém odvětví, bojují. 

- Mnoho společností bylo dosud schopno kompenzovat přerušení dodávek 
prostřednictvím jiných dodavatelů. Přesto se připravují na zkrácenou práci, 
protože brzy očekávají ztrátu výroby, zejména ve strojírenství textilních strojů, ve 
stavebnictví a v teplárenství. 

- Některé závody již byly uzavřeny, protože jejich dodavatelské řetězce jsou 
poškozeny, např. výroba hydraulických čerpadel nebo kabelových svazků pro 
průmysl stavebních materiálů se zastavila. 

- Většina podnikových rad pořádá týdenní schůzky s managementem, aby situaci 
pozorně monitorovala. 

- Jsou zavedena rozsáhlá opatření: musí být zaručeny bezpečné vzdálenosti, jsou 
zavedena hygienická opatření, pokud je to možné a vhodné, jsou distribuovány 
ochranné masky. 

- Výroba byla přepnuta na dvousměnný systém s rozsáhlými časy pro změnu směn, 
aby se zabránilo jakémukoli kontaktu mezi směnami. 

- THP pracovníci převážně pracují z domova. 
- Pracovníci ve službách, zejména montéři, trpí nedostatečným zásobováním 

základními prostředky, často mají problémy s používáním sanitárních zařízení. 
Vzhledem k systému Covid-19 často neexistuje hodnocení rizik pro vnější činnosti. 

 
 
 



- Odborové svazy a podnikové rady budou pečlivě sledovat provádění závazných 
pokynů a minimálních norem týkajících se bezpečnosti práce zveřejněných 
Spolkovým ministerstvem práce a sociálních věcí. 

- Odborové svazy a podnikové rady jednají o tom, jak lze do restartu zahrnout 
pracovníky v rizikových skupinách a pracovních místech, u nichž nelze zaručit 
bezpečnou vzdálenost. 

- IG Metall se důrazně zasazuje za zahájení / pokračování investic do oblastí 
zaměřených na budoucnost a za propojení investic se sociálně-ekologickou 
transformací odvětví. Aby bylo možné dosáhnout cílů ochrany klimatu, musí být 
vynaloženy nezbytné investice. 

- V odvětví strojírenství by společnosti měly investovat zejména do digitalizace a do 
nových oblastí podnikání. 


