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Сделките с металообработващи
машини се увеличават в годината
на ЕМО
ЕМО Хановер 2017 е добра информационна платформа за инвестиционни решения от страна на клиенти от българската промишленост
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Водещият световен панаир за металообработване е найважното мерило за техническите тенденции и иновации в
производството. Той стимулира инвестициите в металообработващи машини, производствени решения и свързани с
производството услуги. Под мотото „Connecting systems for
intelligent production“ организаторът на ЕМО – VDW (Сдружение на германските производители на металообработващи
машини), Франкфурт на Майн, Германия, поставя във фокус
като централна тема за изложители и посетители дигитализирането и свързването в мрежи. „От свързването в мрежи
експертите очакват грандиозен скок в подобряването на
производителността и конкурентоспособността във всички
браншове“, казва Кристоф Милер, Ръководител Панаири в

VDW по повод на пресконференцията на ЕМО в София. Това
може да доведе до нарастване на инвестициите, казва Милер.
Международното потребление на металообработващи машини връща позиции през 2017
Според статистиката на VDW световният пазар на металообработващи машини през 2016 е 67,7 милиарда евро. Изчислено в евро, това отговаря на спад в размер на 3 %. За годината
на ЕМО 2017 Британският институт за изследване на икономиката Oxford Economics очаква увеличение на световния
социален продукт от 2,6 процента. В предходната година
повишението е било 2,3 процента. Промишленото производ-
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ство и потреблението на металообработващи машини трябва
да си върне позициите с 3,1 процента. Вероятно Европа със
своето потребление ще се нареди почти на върха с ръст от 3,6
%. Стабилни участници са южноевропейските държави като
Италия и Испания, но и Франция, всички те са големи пазари
на металообработващи машини в рамките на Европа. Азия
вероятно ще увеличи своето потребление на металообработващи машини с 3,4 %. От една страна Китай преодоля трайно
своята „долина на смъртта“ и трябва да реализира увеличение
с 3,9 %. От друга страна се очаква, че пазарите на Азия ще се
възстановяват. Обратно – потреблението на металообработващи машини в Америка ще се стабилизира отново. След спад
през 2016 вероятно ще нарасне леко с 0,5 процента през 2017.
Българската икономика се развива положително
Българската икономика е на правилен път, въпреки че през
текущата година динамиката леко спада. За 2017 Европейската комисия прогнозира ръст на икономиката от 2,9 % след
увеличение от 3,6 и 3,1 % за изминалите 2015/2016 години.
Брутните капиталови инвестиции през 2017 трябва да се
увеличат с 3,2 %. Ръстът се дължи предимно на инвестиции
в оборудване при производството на метални изделия. Има
необходимост от наваксване при машиностроенето. Важна
роля играят поддоставчиците на производителите на моторни
превозни средства, чиито дейности се увеличават поради
ниските разходи за възнаграждения и географската близост
до производителите в централна и югоизточна Европа. Напри-
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мер редица предприятия преместват своето производство в
България, други, между които и германски фирми, го разширяват. Българското правителство се стреми към привличане
и установяване на производител на превозни средства в
страната. Експерти обаче предупреждават, че в средносрочен
план липсват професионални кадри.
Ако обаче българските предприятия искат да преминат от ценова конкуренция към конкуренция по отношение на качеството, то инвестициите в модерни металообработващи машини
са наложителни. До момента България внася три четвърти
от необходимите металообработващи машини. През 2016
според световната статистика на VDW са внесени машини на
стойност от 105 милиона евро. Германия е вторият по важност
доставчик след Тайван и дял от една четвърт, следвана от
Турция, Италия и Чехия.
През 2016 износът от Германия към България е 30 милиона
евро. Това представлява ръст от 14 процента. Доставени са
предимно лазерни машини и обработващи центрове. Германската технология е специално предпочитана от международните производители в България.
„ЕМО Хановер 2017 е най-добрата платформа, където може да
се получи информация за нови продукти и решения за промишленото производство“, казва Кристоф Милер от VDW. Про-
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изводители от 42 държави, между тях и всички важни страни
- доставчици за българската промишленост, представят там
своята производствена техника от елементарна, здрава и
изгодна до Hightech и на високи цени. Ще бъдат представени
както единични машини, така и свързани системи, трансферни линии и големи машини, оборудвани с висока степен на
автоматизация.
„ЕМО Хановер е идеалната платформа не само за големи
инвеститори“, казва Милер. „Искаме да насърчим и средните
фирми, ползващи металообработващи машини – например
хилядата български машиностроители – да се информират
какво предлага светът на металообработването.“ Темата
специалисти и привличане на кадри има традиции на ЕМО Хановер. Специалното младежко изложение под мотото „Прави
нещо с бъдеще! Твоят шанс в машиностроенето“ предлага
практическо нагледно обучение как индустрията подхожда
към тази тема и как предприятия, училища, образователни
институции и политика могат да работят заедно, за да привлекат млади хора за професия в металообработването. „Експерти в образованието намират тук компетентни събеседници“,
гарантира Милер. През 2013 г. в Хановер дойдоха над 200
български специалисти.
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България също произвежда металообработващи машини,
според световната статистика на VDW през 2016 г. те са били
на стойност 77 милиона евро. Над половината се изнасят.
Затова съветваме българските производители на компоненти
за металообработващата промишленост да използват ЕМО
Хановер 2017, за да се представят на световния пазар. До

момента заявки за участие са регистрирали четири български
производители.
ЕМО Хановер 2017 – водещият световен панаир за металообработване
От 18 до 23 септември 2017 международни производители на
технологии за производството ще представят на ЕМО Хановер 2017 „Свързани системи за интелигентно производство“.
Водещият световен панаир за металообработване показва
целия диапазон на съвременната металообработваща техника, която е сърцето на всяко промишлено производство. Ще
бъдат представени най-новите машини и ефективни технически решения, съпровождащи продуктите услуги, устойчивост
в производството и много повече. Акцентът на ЕМО Хановер
ще бъдат металорежещи машини, системи за производство, прецизни инструменти, автоматизиран материален
поток, компютърна технология, промишлена електроника и
принадлежности. Посетителите специалисти на ЕМО, идват
от всички важни браншове на индустрията, като машино- и
уредостроене, автомобилна индустрия и нейните доставчици,
въздухоплаване, фина механика и оптика, корабостроене, медицинска техника, производство на инструменти и матрици,
стоманени и леки конструкции. ЕМО Хановер е най-важното
международно средище за производствената техника в целия
свят. През 2013 ЕМО Хановер привлече 2130 изложители и
около 143 000 посетители специалисти от над 100 държави.
ЕМО е регистрирана марка на Европейския съюз на производителите на металообработващи машини CECIMO.

