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TÉMA: Vnitrozemská vodní doprava                           
 

 

Kdy se globální dodavatelské řetězce zotaví? Existují náznaky zlepšení, ale zároveň i nová 

rizika. Problémy narušení tedy prozatím pokračují. 

 

1. Úvod  

Problémy s dodávkami mají němečtí výrobci stále jako nejvyšší překážku. Téměř tři čtvrtiny 

firem uvedly v červenci nedostatek materiálu v ekonomických průzkumech Ifo Institutu. A 

podle ekonomů se v příštích měsících neukáží žádné známky výrazného zlepšení. Právě v 

klíčových segmentech vede masivní nedostatek surovin a výrobních materiálů k tomu, že 

výrobci pokračují ve snižování výroby. „Kromě zásadního nedostatku elektronických součástek 

přispívají k problémům se zásobováním také problémy v globální logistice, zejména v lodní 

dopravě,“ říká vedoucí průzkumů Ifo Klaus Wohlrabe. V současné době je podle Institutu pro 

světové hospodářství (IfW) kvůli přetížení kontejnerových lodí stále vázáno více než 2 % 

celosvětové přepravní kapacity jen v Severním moři, z toho velká část v Německém zálivu. 

Před dvěma lety to bylo zhruba 0,7 procenta. Už rok a půl se více než desetina celosvětového 

objemu přepravovaného nákladu ukrývá na čekajících lodích. 

 

2. Na začátku všeho chybí čip 

Problémy s dodávkami trpí především elektronický průmysl. „Důležité komponenty vyrobené 

v Číně chybějí,“ říká Christian Reinwald, který zodpovídá za produktový management online 

distributora Reichelt Elektronik. Že i nadále zatěžují obchod narušené dodavatelské řetězce, 

potvrzuje i Ralph Wiechers, hlavní ekonom strojírenského svazu VDMA. Knihy objednávek 

mnoha výrobců v oboru jsou stále dobře naplněny, ale vzhledem k tomu, že výrobci strojů 

nedostávají všechny materiály a prekurzory včas, nemohou být objednávky často 

zpracovávány obvyklým tempem. Kvůli zpoždění dodávek je pro manažery dodavatelského 



 

 

řetězce obtížné koordinovat zásobování pro výrobu. K tomu se přidává nedostatek 

intermodální kapacity. Zda se zlepší přesnost v námořní dopravě, závisí například na tom, zda 

v letošním roce dojde k dalšímu lockdownu v Číně. Kromě narušení dopravního řetězce jsou 

některé suroviny a materiály stále k dispozici jen v omezené míře. K rozvoji průmyslu stále 

chybí dostatek polovodičů, kvůli nedostatku čipů je třeba počítat s „trvalými negativními 

vlivy“, sdělil ZF, dodavatel automobilového průmyslu. Podle výrobce polovodičů X-FAB v 

Erfurtu vyžadovala vysoká poptávka ve druhém čtvrtletí dokonce přidělení dodatečné 

kapacity. X-Fab patří mezi foundries, jak se nazývají zpracovatelé v čipovém průmyslu. Lídrem 

s více než 50% podílem na trhu v tomto segmentu je Taiwan Semiconductor Manufacturing 

Company (TSMC). Bohužel aktuální tchajwanský konflikt s sebou nese velká rizika právě kvůli 

ústřední roli ostrovní republiky v high-tech součástech. Tchajwanští dodavatelé jsou pro 

evropskou ekonomiku zcela zásadními partnery = Díly jsou obsaženy téměř ve všech 

technických produktech – od auta přes počítač, smartphone a veškerou spotřební elektroniku 

až po lékařskou techniku. Stejně jako odborníci v ústavu Ifo, nevidí Reinwald z Reichelt 

Elektronik žádné zlepšení v oblasti problémů s dodávkami. „Firmám zbývá jen rychle a agilně 

reagovat a plánovat pokud možno prozíravě,“ říká. U některých produktů je možná 

diverzifikace dodavatelských řetězců, ale v mnoha případech to není rychlé řešení. „Změna 

výrobce čipů může potřebovat až rok dopředu,“ uvádí Reinwald jeden příklad. Některé 

společnosti v tomto odvětví zvýšily zásoby, což je však zřídka kdy možné bez problémů. „Proto 

značná část podniků – tam, kde to jde – přechází na vlastní výrobu,“ dodává Reinwald. 

 

3. Chybí komplexní nearshoring 

„Dodavatelské řetězce jsou bezpochyby v pohybu,“ říká Kamala Raman, expertka na 

dodavatelský řetězec ve společnosti Gartner. Ne všechny firmy se však při rekonstrukci SCM 

chovaly stejně. Změnily své sítě různými způsoby, ať už rozšířením, konsolidací nebo 

jednoduše změnami na bufferech. Změny probíhají i v dodavatelských řetězcích souvisejících 

s Čínou. Průzkumy agentury Gartner mezi zhruba 400 vedoucími pracovníky však nenaznačily, 



 

 

že by se mělo jednat o nearshoring ve velkém měřítku. Společnosti se zaměřily spíše na přístup 

China-Plus-1, kde většina čínské sítě zůstává nedotčena a přibývají nové lokality na jiných 

trzích, nebo na diverzifikační strategii, kde je značná část stále nakupována a vyráběna v Číně. 

Přestože nedostatek materiálu a kapacity v dopravě jsou stále rozšířené, podle analytiků S&P 

Global existují náznaky, že tlak na dodavatelské řetězce postupně slábne vzhledem ke klesající 

poptávce. „Dodací lhůty se sice v červenci prodloužily už jen nepatrně ve srovnání s obdobím 

od října 2020, ale v historickém srovnání zůstávají vysoké,“ uvádí se v hodnocení červencového 

průzkumu indexu nákupních manažerů německého průmyslu, který S&P zjistila z pověření 

nákupního spolku BME. Specialisté v dodavatelském řetězci project44 s ohledem na 

nadcházející hlavní sezónu píší, že přesun spotřeby ze zboží na služby bude hlavním faktorem 

obnovy globálních dodavatelských řetězců. 

 

4. Úroveň stresu je zatím na velmi vysokém stupni 

V poslední době se pro měření tlaku v dodavatelském řetězci používá Global Supply Chain 

Pressure Index (GSCPI). Ukazuje, jak napjatá (větší než 0) nebo uvolněná (menší než 0) je 

aktuální situace. Newyorská Federální rezervní banka kombinuje údaje o nákladech na 

dopravu se složkami indexu nákupčích sedmi ekonomik: Eurozóna, Čína, Japonsko, Jižní Korea, 

Tchajwan, Spojené království a USA a hlásí, že stres v červenci dále ustoupil; ještě nižší byl 

naposledy na začátku roku 2021. Z historického hlediska je však úroveň stresu stále vysoká. 

Zda dojde k dalšímu uvolnění, je vzhledem k mnoha geopolitickým vlivům velmi nejisté. 

Zejména v Německu ještě mnohé nasvědčuje tomu, že problémy s dodavatelským řetězcem a 

logistikou – extrémně nízké vodostavy mezitím narušily vnitrozemskou plavbu – spolu s 

vysokými náklady na energii, místní i dovezené suroviny v příštích měsících výrobu dále brzdí. 

Rozsah omezení bude také záviset na tom, do jaké míry vyeskalují problémy se zemním 

plynem. 

 



 

 

5. Pro obnovu narušených globálních logistických řetězců bude mít nyní zásadní význam 

vývoj kongescí ve významných světových a evropských přístavech 

Dopravní zácpy ve světové kontejnerové lodní dopravě se v červenci výrazně nezlepšily ani 

nezhoršily. Vyplývá to z analýzy aktuálních údajů o poloze lodí, kterou provedl Kielský institut 

pro globální ekonomiku (IfW). 

To znamená, že 11,5 % přepravovaného zboží se v současnosti nachází na kontejnerových 

nákladních lodích, které „někde“ čekají na opracování. Od konce roku 2020, a tedy za 

posledních 20 měsíců, je tento podíl nyní nad nejvyšší hodnotou z předcovidových let (2018 a 

2019). Dopravní zácpy v Severním moři jsou stále neobvykle dlouhé. Na začátku srpna tam 

bylo stále vázáno více než 2 % celosvětové kapacity nákladní dopravy. Podle IfW  4. srpna v 

Německém zálivu kotvilo více než 20 kontejnerových lodí, které čekaly na odbavení v 

Hamburku nebo Bremerhavenu. Objem nákladu v Rudém moři, hlavní obchodní trase mezi EU 

a Asií, však zůstává výrazně pod očekávanou běžnou úrovní. Podle IfW je tato mezera z velké 

části způsobena nedostatečnou (klesající) úrovní přepravovaného nákladu z Evropy do Asie. K 

tomu přispívá i dopravní zácpa u německých severomořských přístavů, neboť v důsledku toho 

nemohou kontejnerové lodě vyplout včas na zpáteční cestu. Uvolnění se naproti tomu rýsuje 

po následcích lockdownu v přístavu v Šanghaji. 

Na Ukrajině jsou nyní alespoň všechny tři přístavy uvedené v mezinárodní dohodě o obilninách 

ve regionální metropoli Oděse a jejím okolí opět využívány k vývozu zemědělských produktů. 

Pro hlavní ruské přístavy pak ukazují údaje IfW, že v petrohradském přístavu, kudy zboží 

přichází z Evropy, došlo k trvalému poklesu. V asijských přístavech ve Vladivostoku a 

Novorossijsku, které jsou pro asijský obchod klíčové, se naopak situace trochu zotavuje.  

 

6. Závěr  

Algoritmus IfW vyhodnocuje pohyby lodí a překládá je do obchodních dat. Kiel Trade Indicator 

odhaduje dovoz a vývoz 75 zemí a regionů. Nejnovější aktualizace dat ukazuje, že celosvětový 

obchod se zbožím se pravděpodobně v červenci oproti předchozímu měsíci snížil, tedy 



 

 

přinejmenším očištěn o zvýšení cen a sezónní vlivy. Hodnoty ukazatelů jsou negativní i pro 

velké ekonomiky. „Jsou stále v normálním fluktuačním pásmu a mohou být interpretovány 

jako protisměrné směrem dolů k částečně vysokým přírůstkům v červnu,“ komentuje čísla 

ekonom IfW Vincent Stamer. „Pokles obchodu nehrozí, ale změna trendu směrem vzhůru a 

normalizace dodavatelských procesů se pravděpodobně nedostaví tak brzy,“ dodává vedoucí 

indexu Kiel Trade Indicator. 
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