Dřevaři: Jsme vlastně první českou obětí globální krize
Pro české zpracovatele dřeva není krize nic nového. Pocítili ji již před rokem a půl. "Jsme vlastně
první českou obětí globální krize, banky přišly až po nás," říká Jan Mičánek, šéf velké dřevařské
společnosti Less. Dnes se následky projevují již naplno.
Největší firma v oboru - CE Wood - oznámila záměr propustit všechny ze svých více než dvou
tisíc zaměstnanců. Příčiny je nutné hledat v USA. Se začátkem hypoteční krize v létě 2007 prudce
klesla americká poptávka po řezivu.
To záhy naplno pocítily i české firmy těžící a zpracovávající dřevo. Pokles poptávky srazil ceny až
o čtyřicet procent. O šestinu rázem klesla i těžba. Dřevozpracující závody v západní Evropě se do
vážných problémů dostávaly již v loňském roce. Mezi nimi i německý gigant Klausner, který
musel zavírat své závody a propouštět zaměstnance. Bylo jen otázkou času, kdy se do vážných
problémů dostanou i české firmy.
Svá jména ale zveřejnit nechtějí z obavy, že by přišly i o ty zakázky, které na ně
zbudou.Ministerstvo zemědělství situaci neřeší a zůstává bez schopnosti pružné reakce na situaci
na trhu," říká majitel jedné ze slezských pil.Nadějí tak zůstává kurz koruny, která stále oslabuje a
mohla by zahraniční poptávku oživit. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by se stavebnictví v Evropě
navrátilo k růstu a nyní pokles poptávky hlásí i výrobci nábytku."Poptávka v Anglii klesla proti
loňsku o polovinu," říká Jiří Kejval, šéf společnosti Techo, která se zaměřuje na kancelářský
nábytek. Techo pociťuje i problémy britských bank. Ty si nepořizují nábytek, ani na něj nepůjčují
svým klientům. Své sehrává i rekordně slabá libra.Situaci nezlepšují ani další trhy. Vývoz do
Ruska se prakticky zastavil a situace na Ukrajině není o mnoho lepší. Téměř o pětinu klesl Techu i
odbyt v Česku. Naději by mohla být pobočka v Dubaji. Propouštění v Techu zatím neplánují. Z
loňských dvou set agenturních zaměstnanců ale nezůstal jediný. "Situace není dobrá, ale nějak se s
ní vypořádáme, klesají ceny dřeva, železa i ropy a slábne koruna," dodává Kejval.Situace v
nábytkářství ale byla loni uspokojivá. Potvrzuje se tak, že prodej nábytku kopíruje stavebnictví s
určitým zpožděním. Podle odhadu Asociace českých nábytkářů vzrostly tržby oboru o dvě
procenta na téměř 62 miliard korun, export nábytku ale klesl.Pokles vývozu potvrzuje i společnost
TON, domácí prodeje jí ale v loňském roce vzrostly o osm procent. Za rok 2008 proto podle
obchodního ředitele firmy Milana Dostalíka očekávají zisk zhruba 17 milionů, tedy dvojnásobek
proti sedmi milionům v roce 2007.Kvůli nižší poptávce má ale do konce února odejít 170 lidí, tedy
přes desetinu současného stavu. "Dnes ale chodíme do práce jen čtyři, někdy i tři dny v týdnu,"
řekl HN jeden ze zaměstnanců. To ale Dostalík odmítl potvrdit: "Určitě jsou dílny, kde se pracuje
pět dní v týdnu i na dvě směny.
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