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DechauffeurvandeSkoda-tramschuiftal
eentijdjeongeduldigheenenweeropzijn
stoel. Aan hem straks de eer om als eer-
ste in55 jaar eenofficieel ritje overdeDo-
nauuit te voeren,maarhijmoetnogeven
geduld hebben. Eerstmoeten er nogwat
speeches worden gehouden, handen ge-
schudencircusacts uitgevoerd.

Pasals IvoNesrovnal, deburgemeester
vanBratislava,zijndankwoordheeftuitge-
sprokenkunnenderemmenlos.Deburge-
meester,diehet ‘eengrotedag’noemtvoor
Slowakije,magnatuurlijkmee,netalseen
groepjeandereambtenarenenEU-officials
—logisch,wanthetprojectvan€70mlnis
ruimhartig gesteunddoorEuropa.

Almet al een leuk feestje aande oevers
van de Donau, maar voor de inwoners
van Bratislava niets bijzonders. De nieu-
we tram- enwandelbrug is kenmerkend
voorhethedendaagseSlowakijemetover-
al bouwkranen, nieuwe snelwegen en lo-
nen en huizenprijzen die zo snel stijgen
dat inBratislavamensensteedsvakerhun
toevluchtzoekentoteenwoningevenover
de grens inOostenrijk.
Slowakije, dat sinds 1 juli voorzitter

is van de Europese Unie, behoort tot de
snelst groeiende landen van de EU. Afge-
lopen jaar bedroeg de groei 3,6% en voor
dekomendejarenverwachthet IMFeven-
eens3%tot3,5%,maardanmoetweldeau-
to-industrie goed blijven presteren, want
zonderdezeindustrievaltSlowakije ineen
diepgat.
Slowakije en auto’s: het is een succes-

combinatie die in 1991 begon met het
besluit van Volkswagen een fabriek te
bouwen inBratislava. DeDuitse autopro-
ducenthaddestijdsvooraloogvoordecen-
trale liggingvanBratislavaopslechts65ki-
lometer vanWenen, de lage lonen en het
relatief grote aantal goed opgeleide tech-
nici.Maar inmiddels iserveelmeerdatde
Duitse autobouwer, de tweede autofabri-
kant indewereld, aanSlowakije bindt.

De fabriek inBratislavabehoort25 jaar
later tot de meest moderne binnen het
Volkswagen-concern. Er worden naast
VW’s ook Porsches, Audi’s, Skoda’s en
Seatsgebouwd.Dit jaar roldebijhet zilve-
ren jubileumde 4,5miljoenste auto van
deband. En in tegenstelling tot de begin-
jaren komt nu ook een groot deel van de
onderdelenuit Slowakije.

‘Wiedenktdatwijalleenmaarfungeren
als goedkopewerkbankvoorwesterseau-
toproducenten heeft het bij het verkeer-
deeind’, zegtMichalBlazekvanMatador,
degrootsteautotoeleveranciervanSlowa-
kije,meteenomzet in2015van€213mln.

Vande125.000mensenwerkzaaminde
automobielindustriewerkener16.400bij
Volkswagenende later in Slowakijeneer-

Slowakije groeit en bloeit dankzij autofabrieken van onder
meer Volkswagen. Bedrijven vrezen een te eenzijdige focus

gestrekenautoproducentenPeugeotCitro-
en(Trnava)enKia(Zilina).Derestwerktbij
toeleveranciers, die steeds vaker van Slo-
waakseorigine zijn.
Matador, een familiebedrijf, is er een

van.IndefabriekinVráblespugendemeer
danzestigaluminium-enstaalpersendag
ennachtmiljoenenonderdelenuit. ‘Zelfs
indecrisis van2009-2010draaidenweop
vollekracht’, verteltproductiemanagerJu-
raj Trubini. Hij leidt ons rond door de fa-
briek. Sommige onderdelen herkent hij
nieteens. ‘Wijmakenerzoveel,diekunje
onmogelijk allemaal herkennen.’ Bij an-
dere ziet hij het gelijk. ‘Kijk, dit is de zij-
kant van een Porsche Cayenne en deze is
van een Audi Q7. Lijken op elkaar hè, al-
leenhet achterraam is anders.’
Naast de massaproductie van onder-

delen klimtMatador volgens Blazek ook
steeds hogerop in de bedrijfskolommet
meer kennisintensieve activiteiten zoals
het testenenontwikkelenvannieuweon-
derdelenendeautomatiseringvanindus-
trieprocessen: in de volksmond beter be-
kendals ‘Industrie 4.0’.

‘We hebben hiertoe onder andere een
samenwerkingsverband gesloten met
Kuka’, verteltBlazek.Deverwachtingover
desamenwerkingmetdezerobotreuszijn
hoog.Blazek: ‘Ikdenkdathierover tientot
twintig jaaralleennogmaarrobotseninge-
nieursrondlopen.Gewoonpersoneel,aan
de lopendeband, bestaat dannietmeer.’

De grote sprong voorwaarts voor auto-
toeleverancierMatador begon overigens
in 2004met de overname van deNeder-
landse productent van auto-onderdelen
Pal-Inalfa,eendochtervanInalfaRoofSys-
temsuitVenray.Blazek: ‘Matadorstondop
datmomentvooralbekendalsproducent
vanautobanden.DeovernamevanPal-In-
alfagafonsdemogelijkheidonsteverbre-
den,helemaalnadeverkoopeenpaar jaar
latervandebandenproductieaanhetDuit-
seContinental.’
Diversificatie is het belangrijkste the-

mavoorMatador, zegtBlazek.Hetbedrijf
zoektookafzetmarktenbuitendeautomo-
bielindustrie, zoals indeluchtvaart, trein-
enscheepsbouw.Wantwatalsdeauto-in-
dustrieeenswatminder loopt,danmoet je
andere activiteiten binnen je bedrijf heb-
benomhethoofdbovenwater tehouden,
betoogtBlazek.

Diversificatie iser inallerichtingen.Veel
bedrijvenwillenminderblootstellingaan
deautosector,sommigejuistmeer.Kinex,
een producent van kogellagers uit Zilina
inhetnoordenvanSlowakije, behoort tot
die laatste groep.

Het 110 jaar oude bedrijf heeft roerige
tijdenachterde rug, vertelt bestuursvoor-
zitter IgorKovacineenkantooruitkijkend
ophetmachtige Tatra-gebergte. In Zilina
wasgedurendehetcommunismehetcen-
trumvandemilitairevoertuigenproductie

De fabriek van Volkswagen
in Bratislava behoort tot de
modernste van het Duitse
autobedrijf. FOTO: BLOOMBERG

te vinden,maar in de jarennegentig (Slo-
wakijekwamin1993weeropeigenbenen
testaan)wasdatsnelvoorbij. ‘Quaproduc-
tiviteitenmodernetechniekwarenweniet
opgewassentegendeconcurrentieuithet
Westen.’

Veel bedrijven legden het loodje. Voor
deweinigedieoverleefdenwas erwel een
voordeel, er was een overvloed aan goed-
kooppersoneelmet eendegelijke techni-
scheopleiding.Kinexmaaktedaargebruik
van.Het bedrijf stortte zich eerst volledig
opdeproductie vankogellagers voor goe-
derenwagons. Later volgden lagers voor
vliegtuigmotoren, textielmachinesenwa-
terpompen in auto’s. Alleen demeest lu-
cratievemarkt, die van lagers voor auto-
motorenenpassagierstreinen,moetKinex
nog aan anderen laten. ‘Het wordt lastig,
maar we zullen er alles aan doen omook
daarvoetaandegrondtekrijgen’, zegtKo-
vac strijdlustig.
Lagere arbeidskosten zijn nog altijd

een voordeel inZilina. ‘Maarookhier, ver
wegvanBratislava,zijndelonengeenuni-
quesellingpointmeer’, zegtPavolBorcin,

❛❛‘Deovernamevan
hetNederlandse
bedrijfPal-Inalfagaf
onsdemogelijkheid
onsteverbreden’
Michal Blazek, Matador

Naam:
Volkswagen Group

Productie 2016:
400.000 (o.a. VW Touareg)

Investering:
Ruim €3mrd sinds 1991

Naam:
KIA Motors

Productie 2016:
355.000 (o.a. Kia cee’d)

Investering:
€1,6 mrd sinds 2004

Naam:
PSA Peugeot Citroën

Productie 2016:
318.000 (o.a. Peugeot 208)

Investering:
Circa €1 mrd sinds 2003

Naam:
Jaguar Land Rover

Verwachte productie 2018:
150.000 (modellen n.b.)

Investering 2016 tot 2018:
Ruim €1 mrd
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Een Kia wordt in elkaar gezet in de fabriek in Zilina. FOTO: REUTERS

Presentatie van een VWTouareg in Peking. FOTO: HH

hoofd van de ontwikkelingsafdeling van
hetCentralEuropeanInstituteofTechno-
logy (Ceit).

Vanuitzijnkantoorkijkthij rechtuitop
deuniversiteitvanZilinaenindeverteziet
hij de Kia-fabriek, demeest oostelijk ge-
legenautofabriek vanhet land.Het is vol-
gens Borcin de ideale plek voor Ceit, dat
hij omschrijft als ‘broedplaats’ voor idee-
en en jonge bedrijven. Het bedrijf, opge-
richtdoor tweeprofessoren,moetdienen
als schakel tussen de universiteit en het
bedrijfsleven.

HetparadepaardjevanCeit iseentrans-
portrobotdie instaat is ineenfabriekspul-
len van A naar B te brengen zonder tus-
senkomst vanmensen. Borcin ziet grote
mogelijkheden. ‘Indemeesteautofabrie-
ken zie je nog altijd veelmensen rondrij-
denmetonderdelen.Metonze transport-
robot is dat niet langernodig.’

Detransportrobotenandereproducten
endiensten voor de autosector zijn de za-
kenwaarCeitzijngeldmeeverdient. ‘Maar
onzewensiszosnelmogelijkactief tewor-
deninanderesectoren’, zegtBorcin,want

ookhijbeseftdatdeSlowaakseeconomie,
waar 13% van het bbp uit de automobiel-
sector komt, te eenzijdig is.

Een paar pogingen heeft Ceit al onder-
nomen. Zo heeft het bedrijf een paar uit-
stapjesgemaaktnaardemedischesector.
Deervaringenmethet3D-printenvanau-
to-onderdelen kon vertaald worden naar
hetmakenvanprotheses. ‘Wehebbenon-
derandereeenmeisjehet levengeredmet
eenreconstructievanhaargebrokensche-
del’, vertelt Borci. Toch blijft die uitbrei-
ding naar andere sectoren eenmoeilijk
proces, dat jaren zal kosten.
Dat is ook demening van ViktorMar-

usakvandeautomobielclubZAP.Volgens
hemmoetdeSlowaakseregeringnueerst
de krapte op de arbeidsmarkt bestrijden.
Bijscholing van de 200.000 werklozen
zou daarbij kunnen helpen. Verdermoet
er voor de lange termijn worden gewerkt
aan een betere aansluiting van school en
universiteit op het bedrijfsleven, bijvoor-
beelddoorhet invoerenvaneenduaalon-
derwijssysteem enmeer financiële steun
voor kennisinstituten.
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