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04.06.2016 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Bielorusko
Slovensko-bieloruské biznis fórum vo Vitebsku
Zastupiteľský úrad SR v Minsku informuje podnikateľskú verejnosť o konaní „Slovenskobieloruského biznis fóra“, ktoré sa uskutoční v dňoch 12.-13. júla 2016 vo Vitebsku (Bielorusko)

Investičné a podnikateľské príležitosti



28.04.2016 | Ekonomické správy | Slovensko
Výzve na predkladanie projektov v rámci programu KEP
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
aktuálnej výzve na predkladanie projektov v rámci programu KEP (Know-how Exchange Taliansko..

Medzinárodné tendre
03.06.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | India
Tender na dodávku zariadení pre elektrárne v Indii
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní tendra vyhláseného firmou
Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) . Ide o indický štátny podnik vyrábajúci zariadenia pre
elektrárne so sídlom v Dillí, India.







28.06.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
Tender na poskytnutie konzultačných služieb v Macedónsku
Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) vydala oznámenie o pripravovanom tendri na
poskytnutie konzultačných služieb (identifikácia a angažovanie vedúceho sekretariátu pre
Hospodársku radu Moldavska.
27.06.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Obstarávanie medzinárodných organizácií
Tender NATO na dodávku elektrických napájacích zdrojov a nástrojov
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
výberovom konaní, ktoré vypísala organizácia NATO.

28.06.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
Tender na poskytnutie konzultačných služieb v Macedónsku
Štátna správa ciest Moldavska vydala oznámenie o pripravovanom tendri na poskytnutie
konzultačných služieb pre program Podpora realizácie rekonštrukcie ciest v Moldavsku.
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27.06.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Obstarávanie medzinárodných organizácií
Tender NATO na obstaranie údržbárskych nástrojov a zariadení
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
výberovom konaní a tendri, ktorý vypísala organizácia NATO.

13.06.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
Tender na dodávku a inštaláciu paroplynových generátorov
Moldavský štátny regionálny energetický podnik SA CET-Nord vydal 27. mája 2016 oznámenie o
pripravovaných tendroch na dodávku a inštaláciu paroplynových generátorov, čerpadiel, kotla na
biomasu a ďalších zariadení pre kombinovanú tepláreň a elektráreň v meste Balti na severe krajiny.
24.06.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Grécko
E-tender na dodávku toaletného papiera pre Grécky úrad civilného letectva
Zastupiteľský úrad SR v Aténach informuje podnikateľskú verejnosť o elektronickom tendri, ktorého
predmetom je dodávka toaletného papiera. Tender vypisuje Grécky úrad civilného letectva
Ministerstva infraštruktúry, dopravy a sietí Grécka.
17.06.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Dánsko
Zoznam aktuálnych tendrov v Dánsku
Zastupiteľský úrad SR v Kodani informuje podnikateľskú verejnosť o publikácii aktuálneho zoznamu
tendrov v Dánsku.

Výstavy a veľtrhy



15.04.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Argentína
Poľnohospodársky veľtrh v Buenos Aires „Rural 2016“ – 130. ročník
Zastupiteľský úrad v Buenos Aires informuje podnikateľskú verejnosť o uskutočnení najväčšieho
poľnohospodárskeho veľtrhu v Južnej Amerike. Podujatie sa uskutoční v dňoch 16. – 31. júla 2016 v
Buenos Aires, v Argentíne.
17.05.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Čína
Veľtrh FHC China 2016 v Šanghaji
Generálny konzulát SR v Šanghaji informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie
slovenských firiem na 20. ročníku medzinárodného veľtrhu potravín, nápojov, pohostinstva,
stravovania a veľkopredaja potravín v Šanghaji.







13.05.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Albánsko
Zoznam výstav a veľtrhov v Albánsku
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
publikácii, obsahujúcej zoznam výstav a veľtrhov, ktoré sa uskutočnia v Albánsku počas roka 2016.

27.05.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Indonézia
Veľtrh Trade Expo Indonesia 2016 v Jakarte
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí informuje podnikateľskú verejnosť o
možnosti zúčastniť sa veľtrhu Trade Expo Indonesia 2016. 31. ročník sa bude konať v dňoch 12. 16. októbra 2016 v Jakarte.
13.06.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Grécko
Medzinárodný veľtrh v Solúne
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí informuje podnikateľskú verejnosť o
možnosti zúčastniť sa Medzinárodného veľtrhu v Solúne (TIF). 81. ročník sa bude konať v dňoch
10. – 18. septembra 2016 v Solúne.
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23.05.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Vietnam
Medzinárodný veľtrh jadrovej energetiky v Hanoji
Zastupiteľský úrad SR v Hanoji informuje podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 24. - 26. novembra
2016 sa v Hanoji uskutoční 6. ročník medzinárodného veľtrhu jadrovej energetiky.

03.06.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rumunsko
Poľnohospodárska a potravinárska výstava Agromalim v Rumunsku
Zastupiteľský úrad SR v Bukurešti informuje podnikateľskú verejnosť o konaní poľnohospodárskej a
potravinárskej výstavy Agromalim, ktorá sa uskutoční v dňoch 8. - 11. septembra 2016 v Arade, v
Rumunsku.

Podujatia



22.06.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Podujatie PharmaTech Expo 2016 v Indii
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní medzinárodnej výstavy
farmaceutických zariadení a prístrojov PharmaTech Expo 2016, ktorá sa uskutoční 21. – 23.
augusta 2016 v meste Ahmedabad v Indii.
01.07.2016 | Ekonomické správy | Argentína
Argentínske biznis a investičné fórum 2016
Zastupiteľský úrad SR v Buenos Aires informuje, že v dňoch 12. – 15. septembra 2016 sa v Buenos
Aires uskutoční 1. edícia Argentínskeho biznis a investičného fóra.

17.06.2016 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Mongolsko
Ázijsko – európske biznis fórum v Mongolsku
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí informuje podnikateľskú verejnosť o
možnosti zúčastniť sa Ázijsko – európskeho biznis fóra (AEBF15). 15. ročník sa bude konať v
dňoch 15. – 16. júla 2016 v Ulaanbaatare, spolu ASEM summitom v dňoch 14. až 15. júla.2016.







22.06.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Medzinárodná výstava vesmírnych technológií BENGALURU SPACE EXPO 2016
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní medzinárodnej výstavy
vesmírnych technológií 5th BENGALURU SPACE EXPO 2016, ktorá sa uskutoční 1. – 3.
septembra 2016 v meste Bengalúr v Indii.
10.05.2016 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Poľsko
Ponuka účasti na veľtrhoch v Krakowe
Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov do Krakowa vystavovať na 6.
Medzinárodnom veľtrhu dodávateľov produktov a služieb pre priemyselnú výrobu a údržbu, pre
plánovanie a optimalizáciu výroby a 7. Medzinárodnom veľtrhu technológiíí na spracovanie,
skladovanie a logistiku sypkých a pevných materiálov ktoré sa uskutočnia v dňoch 5. - 7. októbra
2016 v Krakowe, v Poľsku.
22.06.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Svetová výstava SWITCH Global Expo 2016 v Indii
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní svetovej výstavy SWITCH
Global Expo 2016, ktoré sa uskutoční dňa 6. – 10. októbra 2016 v meste Vadodara, v indickom
štáte Gudžarát.
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20.05.2016 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Slovensko
Obchodná misia SOPK do Magdeburgu
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) v spolupráci s OPK Magdeburg si Vás
dovoľuje v rámci projektu Enterprise Europe Network pozvať na obchodnú misiu do Magdeburgu,
Nemecko (spolková krajina Sasko - Anhaltsko) a bilaterálne rokovania v dňoch 28. - 30. septembra
2016.



04.05.2016 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Indonézia
Misia výrobcov a distribútorov potravín a nápojov do Indonézie
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Jakarte
informuje podnikateľskú verejnosť o konaní obchodnej misie producentov a distribútorov potravín a
nápojov, ktorá sa uskutoční do indonézskej Jakarty v dňoch 8.-13. novembra 2016



28.04.2016 | Ekonomické správy | Priemysel | Slovensko
Kooperačné podujatie IOT Expo 2016 - Internet of Things France vs V4
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní kooperačného
podujatia s konferenciou na tému "Internet of Things", ktorá sa uskutoční dňa 7. júla 2016 v
Bratislave v gescii Slovak Business Agency v spolupráci s Francúzskym veľvyslanectvom na
Slovensku.



18.04.2016 | Obchodné a podnikateľské misie | Vietnam
Podnikateľská misia do Vietnamu: „EVBN Green Technologies“
Zastupiteľský úrad SR v Hanoji informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti zúčastniť sa
podnikateľskej misie pod názvom „EVBN Green Technologies“. Misia sa uskutoční do Hočiminovho
mesta v termíne 08. - 11. novembra 2016. Je organizovaná EVBN (EU-Vietnam Business Network)
a čiastočne ju financuje Európska Únia.

Aktuality
Čína | EÚ plánuje užšie obchodné previazanie s Čínou
Nová stratégia EÚ zrýchli tempo spolupráce s Čínou a to najmä v oblastiach obchodu podľa rozhodnutia o
trhovom statuse vo World Trade Organisation. Stratégia bola dohodnutá 22. júna 2016 po vzájomnej
komunikácii Európskej komisie a Európskeho parlamentu. V dokumente sa hovorí, že Čína je partner,
ktorého medzinárodný vplyv rapídne rastie a bude ešte v nasledujúcich piatich rokoch silnieť. Hovorkyňa
čínskeho ministerstva zahraničných vecí Hua Chunying prezentovala vôľu Číny tiež rozvíjať vzťahy s EÚ na
dlhodobej báze.
Zdroj: China Daily
Slovensko | RKN Global zrušila investíciu v Banskej Bystrici za 89 miliónov
Dubajská firma RKN Global oznámila, že v Banskej Bystrici nepostaví továreň na výrobu cenín a čistopisov
občianskych preukazov, pasov a platobných kariet. Oznam zverejnila RKN Global na svojom webe dňa 24.
júna 2016. Investícia do výroby cenín mala byť v hodnote 89,4 mil. EUR a fabrika mala zamestnať 1 238
ľudí.
Zdroj: SME
Čína | Železnica medzi Čínou a Európou ponúka nielen ekonomické benefity
Železnica pomáha budovať most pre bilaterálne a multilaterálne výmeny aj v kultúre, technológiách a
v cestovnom ruchu. Pomáha k zvýšeniu vzájomného porozumenia a prehĺbeniu priateľstva medzi Čínou
a Európou. Prvý vlak z Chengdu (provincia Sichuan) do poľského mesta Lodž bol vypravený 23. apríla
2013. V apríli tohto roku bola trasa v Poľska predĺžená do mesta Kutno. Mesto Chengdu ponúklo nový
strategický plán „Chengdu-Europe Plus“, ktorý nadväzuje na iniciatívu OBOR. Tento plán počíta s dovozom
európskych potravín do Pearl River Delta, Yangtze River Delta a do tzv. „Bohajskej ekonomickej oblasti.
Zdroj: China Daily
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Rakúsko | EÚ po Brexite treba rozšíriť. Podpora vstupu Srbska do EÚ
Rakúske firmy by mohli profitovať z prijatia Srbska do EÚ, pretože Rakúsko je najväčším
zahraničným investorom. Bývalý kancelár rakúska Alfred Gusenbauer tvrdí, že je potrebné práve po Brexite
rozšíriť EÚ a tvrdí, že Rakúsko podporí Srbsko v tomto ohľade. Podľa neho ide Srbsko v ekonomickej
oblasti správnym smerom. Gusenbauer vidí veľký potenciál v automobilovom priemysle a tvrdí, že sa môže
zopakovať úspech slovenského automobilového priemyslu.
Zdroj: Wirtschaftsblatt
Taiwan | Návšteva delegácie Taiwanu na Slovensku vedenej Mi-Ching Tsai
Delegácia Taiwanu, vedená námestníkom ministra pre vedu a technológie (MOST) Mi-Ching Tsai v dňoch
26. a 27. júna 2016, prišla na Slovensko s cieľom oboznámiť sa s ekosystémom vedy, výskumu a inovácií,
fungovaním vedecko-technologických parkov a vytipovania prieniku rozvoja vzájomnej spolupráce v oblasti
vedy, výskumu a inovácií. Rokovania podporili realizovanie úloh vyplývajúcich z Dohody medzi slovenskou
ekonomickou a kultúrnou kanceláriou v Taipei a Taipejským reprezentačným úradom v Bratislave v oblasti
vedy a výskumu (apríl 2015), Memorandum o porozumení medzi Slovenskou akadémiou vied a National
Science Council Taiwan (2009) a Memoradnum o porozumení medzi CVTI a Industrial Technology
Research Institute (2012). Programom dňa boli konzultácie k problematike vedy a technológií na úrovni
expertov Taiwanu, Slovenskej akadémie vied, vedecko-technologických parkov a zástupcov univerzít sa
zamerali na oblasti – kybernetickú bezpečnosť, priemysel 4.0, automatizáciu a robotiku, internet a Big data
a Smart city.
Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Financie
MMF | Reakcia finančných trhov na výsledok hlasovania o Brexite
Šéfka MMF Christine Lagardeová na otvorení podujatia Aspen Ideas Festival v americkom štáte Colorado
vyhlásila, že finančné trhy „značne podcenili“ výsledok britského hlasovania o odchode Veľkej Británie
z EÚ, keď „libra klesla o 10 %“. Súčasne však uviedla, že na trhu nie je panika, pretože centrálne banky
odviedli svoju prácu a na trhu bolo na rozdiel od obdobia vrcholu finančnej krízy v roku 2008 dostatok
likvidity. Lagardeová tiež zdôraznila, že ďalšie reakcie trhu budú závisieť od krokov britských a európskych
politikov, ktorí by sa mali snažiť o obmedzenie neistôt a to aj úzkou spoluprácou s multilaterálnymi
inštitúciami. Podľa Lagardeovej, iba Veľká Británia môže vyvolať formálny proces svojho odchodu z EÚ.
Zdroj: ČTK
Priemysel
Poľsko | V rokoch 2008 - 2015 malo Slovensko rýchlejší rast priemyslu ako Poľsko
Poľsko malo v rokoch 2008 - 2015 druhý najrýchlejší rast priemyslu hneď po Slovensku v celej EÚ, povedal
bývalý poľský minister financií J. Rostowski.
Zdroj: GW
USA | Mimosúdne vyrovnanie môže stáť Volkswagen až 15 mld. USD
Náklady Volkswagenu na emisný škandál v Spojených štátoch môžu byť podstatne vyššie, než sa pôvodne
očakávalo. Mimosúdne vyrovnanie môže presiahnuť 15 mld. USD (13,64 mld. EUR), čiže o 5 mld. USD
viac oproti pôvodným odhadom. Informovala o tom agentúra Bloomberg. Volkswagen na základe
mimosúdneho vyrovnania vytvorí rezervu 10,03 mld. USD na pokrytie nákladov, vrátane spätného
odkúpenia vozidiel za „predškandálovú“ cenu a kompenzácie až do výšky 10 000 USD pre každého
dotknutého majiteľa vozidla. Tieto náklady sa môžu zvýšiť, ak Volkswagen nesplní určité termíny.
Zdroj: SME
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Maďarsko | Projekt slovenskej spoločnosti HB Reavis sa stal prioritnou investíciou
Vláda schválila projekt slovenskej spoločnosti HB Reavis na výstavbu troch 90 metrov vysokých budov
určených na kancelárske účely ako investíciu mimoriadneho významu. Celková hodnota investície je 300
mil. EUR.
Zdroj: napi.hu
India | India patrí medzi najmenej zasiahnuté ekonomiky následkami Brexitu
Odlev kapitálu z krajiny bol minimálny a zdá sa, že práve India sa môže stať bezpečným útočiskom pre
globálnych investorov. Ekonomike taktiež napomohol pokles ceny ropy (-8 %). Inflácia ostáva (5,76 %)
naďalej ostro sledovanou položkou vlády, najmä ceny potravín (vplyv dvojročného nadpriemerného sucha
by mal tohtoročný monzún vykompenzovať, očakávania sú optimistické). Závery a odhady k súčasnej
globálnej ekonomickej situácii a jej vplyvu na indickú ekonomiku prezentoval, na Hyderabádskej univerzite
dňa 29. júna 2016, hlavný poradca vlády pre ekonomiku Arvind Subramanian.
Zdroj: The Times of India
Zostavil: Matúš Šársky
Zodpovedná: Dagmar Urbanová
Pre ďalšie otázky a informácie prosím kontaktujte Podnikateľské centrum MZVaEZ SR (bizinfo@mzv.sk).
Informácie sú zasielané bezplatne.
Viac aktuálnych denných informácií zo sveta nájdete na portáli „Podnikajme v zahraničí“.
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