
Auto-industrie

Tsjechië voelt zich
links en rechts
ingehaald

Debrandstofmotorheeft zijn langste tijd gehad,
steedsmeer auto’s rijden elektrisch. Is dat een risico
voorMidden-Europamet zijn grote auto-industrie?
Deel IV inde serie ‘Auto’s onderhoogspanning’:
VeelgeplaagdTsjechië vreest deboot temissen.

HanDirkHekking

H
ijmoestvankamerwisse-
len, ‘wantmijnkamerge-
nootsnurktealseenoli-
fant’, zegt Dragan*, een
Servischeproductieme-
dewerkerbijeenfabriek

voor schokdempers inMidden-Tsje-
chië. Maar voor de rest is hij goed te
sprekenoverwat zijnwerkgever hem
biedt: een gratis hotelkamer voor
twee personen, gratis transport van
ennaardefabriekenetenmetkorting.

NetalsDragangingendeafgelopen
jarenduizendenServiërsoverdegrens
aandeslag indeauto-industrie.Zeker
Tsjechië leunt zwaar oppersoneel uit
het buitenland. Eind2020werktener
bijnadriekwartmiljoenbuitenlanders
inhet land;zevulden14,2%vandeba-
neninhet landin.Quanationaliteiten
zijn Slowaken enOekraïners het best
vertegenwoordigd.

‘MaarbijonswerkenzelfsSpanjaar-
den’,zegtDragan. ‘Zezeggendaterbij
hen niet genoegwerk is.’ Zelf besloot
hij via een Servisch detacheringsbu-
reauintetekenenopeenbaaninTsje-
chië ‘omdat banen in Servië vanmin-
derekwaliteitzijn,enhet loonlager is’.
SalarissenindeTsjechischeindustrie
beginnenbij ruim€600permaand, in
Servië is dat dehelft.

Draganhad al buitenlandervaring.
Hijwerkteeenkleinevier jaar inHon-
garije, in dezelfde sector. ‘Maar daar
huisvesttenzeonseerst invoormalige
legerbarakken’, blikthij terug, terwijl
sommigemensenernietbijstervrien-

‘Vóór coronawaren
er al zo’n 300.000
vacatures inde
verwerkende industrie’

delijkwaren.Nuheefthijeenvasteho-
telkamer,enhightechwerk,compleet
met robot. ‘Het werk is geautomati-
seerd. Er zijn heel veel regels. Zitten
isstrengverboden,enjemagnergens
op leunen.’

Hoewel de diensten van twaalf uur
zwaar zijn— ‘Er zijn pauzes,maar je
gaat jebenentochvoelen’—verwacht
hij zijn contract van twee jaar in Tsje-
chië zeker uit te dienen. Misschien
blijft hij zelfs langer.

Geen rode loper
Tevreden werknemers, dat is goed
nieuwsvoordeTsjechische industrie,
die al jaren zucht onder een enorm
aantal niet-ingevulde werkplekken.
‘Vóór de coronacrisis waren er zo’n
300.000 open vacatures in de verwer-
kende industrie’, zegt onderzoeker
Michal Hrubý van denktank Euro-
peum in Praag. Dat aantal is amper
verminderd.

Ommensen vanbuitendeEurope-
seUnie aan te trekken kwamde rege-
ringmetregelingenvoorbijvoorbeeld
ServiërsenOekraïners.Maardaarvoor
gold ‘te laat, tebeperkt’, vindencritici
in de industrie. De ad-hocregelingen

diePraagnuvoorvluchtelingenuitOe-
kraïne treft,plaveienmogelijkdeweg
voor soepeler beleid jegens buiten-
landspersoneel, aldusHrubý.
Maar Zdenek Petzl, directeur van

de belangenbehartiger voor de au-
tomobielsector Autosap, is kritisch.
Een rode loper voorwerknemers van
buitendeEuropeseUnieiserbepaald
niet, zegt hij. ‘Er zijn veel vluchte-
lingen uit Oekraïne in Tsjechië. De
regering merkt dat dat tot onrust
leidt. Dus ze stelt zich gereserveerd
op over het aantrekken van buiten-
landspersoneel,enzegtdatdeindus-
triemoet werven onder Oekraïense
vluchtelingen.’

Dat isonpraktisch, vindtPetzl. ‘Die
mensen hebben niet genoeg oplei-
ding, en ze kunnen niet wachten om
terug te gaan naar Oekraïne, als de
oorlogeenmaalvoorbij is.Daarbij,het
gaatvaakomvrouwenmetkinderen.Je
kuntnietvaneenvrouwmet tweekin-
derenverwachtendatzeeendienstvan
twaalfuur ineenfabriekgaatdraaien.
Maarderegeringhoudtmethetoogop
depubliekeopinieaanhaarstandpunt
vast, ook al is het onzin.’

Andere vaardigheden
KanhetTsjechischeonderwijsgenoeg
mensenafleveren?En,misschiennog
eenbelangrijkervraag: ishetklaarvoor
de ‘e-realiteit’?

De politieke aansturing kan alvast
beter, suggereert IvetaCerná,verbon-
den aan de Praagse Universiteit voor

Economie en Bedrijfsleven, en me-
deauteur van een onderzoek naar de
automotivesector in de Visegradlan-
den(Hongarije,Tsjechië,Slowakijeen
Polen). ‘Wehebbensinds2012negen
ministersvanonderwijsgehad.Jekunt
moeilijkzeggendatdaarconsistentie
uit spreekt.’

Maar,Tsjechië isgoedindesamen-
werking tussenbedrijfslevenen tech-
nische universiteiten, zegt ze. ‘Enwe
hebben nu een plan voormodernise-
ringvanhetonderwijsvoor2020-2030.
Mogelijkkunnendestructuurfondsen
vandeEUhierbij ookhelpen.’

Dat isnodigook:het landstaatvoor
eengroteherscholingsslag indeauto-
mobielindustrie,weetCerná. Elektri-
sche auto’smaken vergt andere vaar-
digheden. ‘Alswenumensennietgaan
hertrainen, verdwijnende banen aan
deproductielijn.’

Tsjechië kan nog steeds goed con-
curreren als productielocatie, maar
wordt op het gebied van lonen wel
duurder, zegt ze. ‘We zitten niet op
het niveau van Frankrijk of Neder-
land,maarwezijngeengoedkoopland
meer. Natuurlijk halenwe deDuitse
lonen nog lang niet, en zittenwe qua
politiek risico laag. Maar Bulgarije
en Roemenië zijn goedkoper, net als
Polen.’

CernánoemtTsjechischebedrijven
‘gemiddelde innovatoren’. ‘De uitga-
ven aan R&D liggen onder de 2% van
het bbp, het aantal octrooien ligt ook
lager danhet gemiddelde.’

Eenpolitiek probleem is erwel: de
Tsjechische politiek en samenleving
zijn niet enthousiast over vergroe-
ning en de noodzaak de industrie te
hervormen. ‘De vorige en de huidige
regering kwamenmet retoriek tegen
het Europese doel om in 2035 geen
wagens met verbrandingsmotoren
meer temaken’, zegt Michal Hrubý
van Europeum. Ex-premier Andrej
Babis noemde dat doel in 2035 vorig
jaar zelfs ‘nonsens’.

Vijftigduizend banen
Hrubý: ‘De regering heeft ook ge-
claimddat de transitie vijftigduizend
banen kost. We hebben gevraagd
waar dat cijfer vandaan komt. Maar
er ligt kennelijk geen studie aan ten
grondslag.We kregen geen concrete
antwoorden.’
Bedrijven zijn verder dan de rege-

ring, schetsthij. ‘Zij gaangewoonaan
deregelgevingvoldoen.Voorhenisdie
geenverrassing.’Maarderegeringstel-
de zich conservatief op, zegt de ana-
list. ‘Haar boodschapwas: wewillen
behoudenwatwehebben.’

Eind juni probeerden Italië, Portu-
gal,Slowakije,BulgarijeenRoemenië
het doel voor 2035nog af te zwakken.
Ze bepleitten uitstel tot 2040. Tsje-
chië deed nietmee. ‘Het EU-voorzit-
terschap begon op 1 juli. Tsjechië
moetzichnuneutraalopstellen’, zegt
Hrubý.

Nieuwe Skoda’s
op het parkeer-
terrein van
Mlada Boleslav.
Skoda is een
van de grote
werkgevers in
de Tsjechische
auto-industrie.
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Debrandstofmotor heeft zijn
langste tijd gehad.Welke gevolgen
heeft dat voorMidden-Europa,
waar de automotive sector een
pijler onder de economie is?
Een serie van vier delen.
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Wil Tsjechië zijn positie behouden,
danmoetPraaghetnuovereenandere
boeggooienenmeerbuitenlandsein-
vesteringenine-mobiliteitaanziente
trekken, stellenanalisten. ‘Hongarije
heeft batterij-industrie weten aan te
trekkenviaruimestaatssteun,goedge-
keurddoordeEU’,zegtdeEuropeum-
analist Hrubý. ‘Ze handelden daar
sneller.Wij hadden ook eerder kun-
nenbeginnen.’

Gigafabriek
Op een ander vlak staat Tsjechië wel
sterk: in het noorden van het land is
lithium aanwezig, de grondstof voor
batterijen.MaarZdenekPetzlzegt ‘niet
veel activiteit’ te zien bij de plannen
voor winning. Staatsenergiebedrijf
CEZ is in een joint venture met het
Australische EuropeanMetals in het
noordelijke Cinovec actief, ‘maar het
project lijkt te slapen en ligt te wach-
ten. Ikweetnietprecieswaarom.Mis-
schien zal er over tien tot vijftien jaar
lithiumproductie zijn.’
In 2021 tekendenCEZ en de rege-

ring een overeenkomst voor de ont-
wikkelingvaneen‘gigafabriek’voorde
productie van batterijen. Die zou een
investering vanbijna €2mrd vergen.

Petzl denkt dat alleen deVWGroup
zal investeren in een gigafabriek. ‘Het
debatgaatookoverdejuistelocatie: iser
eenrailverbinding,genoegruimte, iser
eengoedetoegangvoortrucks, iservol-
doendeenergieenwaterbeschikbaar?
Er zijnniet zoveel geschikteplekken.’
Hrubý acht het waarschijnlijk dat

de keuze op de regio rond Pilsen valt.
Daarbij denkt hij dat CEZ geen eigen
fabriek zal bouwen,maar de grond-
stoffen zal leveren aan de fabriek van
VW, en de verwerking van die grond-
stoffen voor zijn rekening zal nemen.

Enhetmilieu?Hrubý: ‘Inhetgebied
waar lithiumzit,warenvroegerkolen-
mijnen.Hetiszwaargeïndustrialiseerd
gebied.Endewinningisaltijdeencom-
promis.Alsjegroenwiltzijn,kunjeniet

ren.’Zondertoeschietelijkeoverheidis
dat buitenTsjechië, vreest hij.
Het probleem van de Tsjechische

bedrijfstak is dat ‘de besluiten in het
buitenland vallen’, zegt Iveta Cerná.
‘Zo’n90%vandebedrijven indeauto-
industrie is inbuitenlandsehanden.’

Zewijstop ‘hetenormedebat’ jaren
geledenoverdeSkodaOctavia.Datmo-
del had zich ontwikkeld tot een grote
concurrentvandeVWPassat.DeDuit-
se topwilde deOctavia downgraden,
zodat die geen gevaar meer zou zijn
voor de Passat. ‘Let wel, zo’n besluit
hoeft niet noodzakelijkerwijs zakelijk
te zijn, erkunnenookandere redenen
spelen. DeDuitse regering heeft nota
bene eenbelang in VW. Tsjechië is op
dit vlakkwetsbaar.’

Buurman&Buurman
Initiatievenomdeeconomietediversi-
fiërenzijner,zegtze.Tsjechiëwilmeer
inzetten op de lucht- en ruimtevaart,
en de productie van precisie-instru-
menten. ‘Wemoeten ons specialise-
ren’, zegtCerná. ‘Wekunnennietalles
doen.’Maar, zoonderstreept ze,Tsje-
chië is vindingrijk. ‘We hebben een
technische traditie. Je zaghetmet co-
vid: toenwaren ermeer beademings-
apparatennodig. Ineenmumvantijd
zijn die ontwikkeld omde ziekenhui-
zen tehelpen.’

Cernánoemtdat ‘eenkenmerkvan
Tsjechië’. ‘Duitsershoudenzichgraag
aanderegelsalszeeendoelwillenbe-
reiken.Alswijdatwillen,omzeilenwe
deregels.Wefaleneerst,maaruitein-
delijk lukthet.WezijnalsBuurman&
Buurman.Mensen hier denken ook:
als het kapot is, dan ga ik niet iets
nieuwskopen, ikmaakhet zelfwel.’

*DenaamDragan is gefingeerd.
Zijnwerkelijkenaamisbekendbij
dehoofdredactie.
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In 2017 zijn
proefboringen
gehouden in
Cinovec om
lithium te
delven. Toch
komt de
winning nog
niet van de
grond.
FOTO: GORDON

WELTERS/THENEW

YORKTIMES

Vervolg van pagina 31 zeggen dat je de grondstof alleen van
eldershaalt,endevervuilingdaarlaat.’
Natuurlijk is er ook onzekerheid:

Slowakije probeert VWover te halen
omdegigafabriekdaar tevestigen,en
niet inTsjechië.DatPraagwint, isvoor
Autosap-directeurPetzlbepaaldgeen
zekerheid. ‘Omdaterhierbijnavolledi-
gewerkgelegenheid is,denktde rege-
ring dat ze geenmoeite hoeft te doen
voor nieuwe investeringen, terwijl
Hongarije, Slowakije en Polen inten-
siefaanbedrijventrekken.Maaronze
regering is tegen stimuleringsbeleid,
die wil niet ingrijpen in demarkt. De
belangrijksteregeringspartij,deODS,
ziet subsidies als verstorend.’

Petzlnoemtdeomgevingwaarinde
sectornuopereert ‘zwaar’.Losvanhet
gebrekaansteunvandeoverheidwijst
hijopdehogeenergiekostenwaarbe-
drijven nu voor staan. ‘Die zijn soms
verviervoudigd.Zelfs inbedrijfstakken
met een relatief lage energie-intensi-
teit zoals de automobielsector zijn
energiekosten nu goed voor 10% van
deomzet, endat is heel veel.’

Door de hoge inflatie en het tekort
aanpersoneel iserdaarbijveeldrukop
de lonen, zegt demanager. ‘Maar na
de covidpandemie hebben bedrijven
eigenlijknietmeerdefinanciëlemid-
delen omde lonen te verhogen.Met
deinflatievan15%meegaanissimpel-
wegonmogelijk.Bedrijven zullenwel
gedurende dit jaar de lonenmoeten
verhogen, in plaats van aanhet einde
ervan. Ik denk dat het nietmeer dan
eenpaarprocent kan zijn.’

Hij wijst erop dat de productie ook
tegenvalt. ‘Meizagergoeduit,maarde
magazijnenzijnnu leegdoorde lock-
downinChina,enerzijnweertekorten
aan onderdelen. Dus de productie in
junien juli valt terug.Wezitten ineen
vreselijke situatie.’
En dat terwijl er dringend inves-

teringen nodig zijn omde stap naar
e-mobiliteit tezetten,schetstdeAuto-
sap-directeur. ‘Welopenhetrisicodat
we de bus volledigmissen. Bedrijven
besluitennuoverwaarzegaaninveste-
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‘Duitsershouden
zichgraagaande
regels als ze eendoel
willenbereiken.
Alswij datwillen,
omzeilenwede regels’
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