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Investičné a podnikateľské príležitosti





01.08.2016 | Ekonomické správy | Investičné a podnikateľské príležitosti | Francúzsko
Možnosť spolupráce s francúzskou spoločnosťou v oblasti veľkoobchodu
Zastupiteľský úrad SR v Paríži informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o možnosti spolupráce
s francúzskou spoločnosťou z oblasti veľkoobchodu s nealkoholickými nápojmi.

15.07.2016 | Ekonomické správy | Investičné a podnikateľské príležitosti | India
Možnosť bezplatnej participácie na medzinárodných tréningových programoch v Indii
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní 12 plne krytých 5-8
týždňových medzinárodných tréningových programov na rôzne témy pod vedením THE NATIONAL
INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS DEVELOPMENT (NIESBUD) –
International Training Programmes, ktoré sa uskutočnia v rokoch 2016 - 2017.

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.
13.07.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Turecko
Import hovädzieho dobytka do Turecka z krajín EÚ a Latinskej Ameriky
Generálny konzulát SR v Istanbule informuje podnikateľskú verejnosť o tendri, ktorého predmetom
je dovoz 100 000 kusov hovädzieho dobytka na výkrm do Turecka z krajín EÚ a Latinskej Ameriky.

12.06.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Macedónska republika
Tender na vytvorenie digitálneho archívu v Macedónsku
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Veľvyslanectvo SR v Skopje informujú
podnikateľskú verejnosť o tendri, ktorý vypísala Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD).

08.06.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Srbsko
Projekt rehabilitácia a bezpečnosť ciest
Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o výzve, ktorú zverejnil Štátny
podnik Putevi Srbije a Svetová banka. Predmetom výzvy je poskytnutie konzultačných služieb.

01.08.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Dánsko
Zoznam aktuálnych tendrov v Dánsku
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Kodani
informujú podnikateľskú verejnosť zverejnení zoznamu aktuálnych tendrov v Dánsku,
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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.

Výstavy a veľtrhy



15.07.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Medzinárodná výstava KNOWLEDGEEXPO 2017
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní medzinárodnej výstavy
KNOWLEDGEEXPO 2017, ktorá sa uskutoční 02. – 04. februára 2017 v meste Dillí v Indii.

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.



15.07.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Medzinárodná výstava cestovného ruchu South Asia’s Leading Travel Show 2017
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní medzinárodnej výstavy
cestovného ruchu SATTE – South Asia’s Leading Travel Show 2017, ktorá sa uskutoční 15. – 17.
februára 2017 v meste Dillí v Indii.
14.07.2016 | Ekonomické správy | Slovensko
Možnosť hradenej účasti slovenských firiem na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a agentúra SARIO informujú
podnikateľskú verejnosť o možnosti dotovanej účasti na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v
Brne, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. – 7. októbra 2016 v Brne.



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.
15.07.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Medzinárodná výstava a konferencia INDIA PHARMA 2017 & INDIA MEDICAL DEVICE 2017
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní medzinárodnej výstavy a
konferencie farmaceutického odvetvia a medicínskych prístrojov INDIA PHARMA 2017 & INDIA
MEDICAL DEVICE 2017, ktorá sa uskutoční 09. – 11. februára 2017 v meste Bangalúru v Indii.
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.
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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.
01.08.2016 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Macedónska republika
Stretnutie zástupcov európskych firiem s mexickými podnikateľmi
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Mexiku informuje podnikateľskú verejnosť o podujatiach pre
zástupcov európskych firiem, ktoré sú organizované v rámci iniciatívy Low Carbon Business Action
in Mexico (LCBAM).
01.08.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Guatemala
Podujatie Guatemala Investment Summit
Veľvyslanectvo SR v Mexiku informuje podnikateľskú verejnosť o podujatí „Guatemala Investment
Summit" 9.-10. novembra 2016, ktoré je významným medzinárodným investičným podujatím v
Strednej Amerike
01.08.2016 | Ekonomické správy | Keňa
Podnikateľský seminár na identifikovanie obchodných príležitostí v Keni a v Somálsku v
systéme OSN
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi informuje podnikateľskú verejnosť o seminári
úradovne OSN v Nairobi (UNON) zameranom na identifikovanie podnikateľských príležitostí
spadajúcich do pôsobnosti OSN v Keni a v Somálsku, ktorý sa uskutoční 15.-16. novembra 2016 v
Nairobi.
01.08.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Belgicko
Konferencia a B2B rokovania o trendoch a inováciách v oblasti biotechnológií v Belgicku
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Bruseli
informujú podnikateľskú a akademickú verejnosť o konaní podujatia zameraného na najnovšie
trendy v oblasti biotechnológií, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. a 21. októbra 2016 v Gente,
Belgicko.
14.07.2016 | Ekonomické správy | Slovensko
Slovenská kooperačná burza 2016
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a agentúra SARIO informujú
podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia v rámci projektu SARIO Business Link —Slovenská
kooperačná burza 2016, ktorá sa uskutoční dňa 3. novembra 2016 v Bratislave.
01.07.2016 | Ekonomické správy | Argentína
Argentínske podnikateľské a investičné fórum 2016
Zastupiteľský úrad SR v Buenos Aires informuje, že v dňoch 12. – 15. septembra 2016 sa v Buenos
Aires uskutoční 1. ročník Argentínskeho podnikateľského a investičného fóra.



11.07.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Čína
Podujatie Silk Road Cuisine Show 2016 v Číne
Generálny konzulát SR v Šanghaji informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o možnosti účasti
slovenských vystavovateľov na kontraktačno - predajnom veľtrhu potravín, nápojov a
medzinárodnej kuchyne, ktorý sa uskutoční v dňoch 23. - 26. septembra 2016 v meste Yangzhou, v
provincii Jiangsu v ČĽR.
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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.



15.07.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Podujatie BEST OF ‘MAKE IN INDIA’: India Machine Tools Show 2017
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní medzinárodnej výstavy
BEST OF ‘MAKE IN INDIA’: India Machine Tools Show 2017, zameranú na prezentovanie
indického strojárskeho priemyslu pod hlavičkou kampane Make in India, ktorá sa uskutoční 28. –
31. júla 2017 v meste Dillí v Indii.



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 6. – 10. októbra 2016 v meste Vadodara, v indickom štáte
Gudžarát.



15.07.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Medzinárodná výstava a konferencia Health Tech India
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní medzinárodnej výstavy a
konferencie Health Tech India, zameranej na medicínske vybavenie a technológie, ktorá sa
uskutoční 03. – 05. februára 2017 v meste Dillí v Indii.



15.07.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Podujatie INDIA CHEM 2016 v Indii
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o podujatí INDIA CHEM 2016 – 9th
BIENNIAL INTERNATIONAL EXHIBITION & CONFERENCE, ktoré sa uskutoční v dňoch 01. – 03.
septembra 2016 v meste Mumbai v Indii.



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 | Pracovná návšteva ministra financií Slovenska P. Kažimíra v Číne
V dňoch 18. – 19. júla 2016 uskutočnil minister financií Slovenskej republiky krátku pracovnú návštevu v
Pekingu. Stretnutie s predsedom správnej rady ICBC banky p. Jiang Jianging-om bolo zamerané na
posúdenie možností etablovania sa tejto banky na Slovensku. ICBC bola vybratá a schválená na 4.
summite predsedov vlád Číny a krajín SVE ako banka, cez ktorú by mali byť financované projekty
spolupráce tohto formátu v Európe. Počas pracovnej večere, za účasti predstaviteľov Ministerstva obchodu
Číny, China Investment Corporation, China National Technical Import Export Corporation, China Railway
Corporation a provincie Hunan, prezentovala štátna tajomníčka Ministerstva financii SR D. Meager
možnosti spolupráce v rámci One Belt One Road. Ťažiskovou aktivitou ministrovho pobytu v Číne bol
summit G20 a G7, ktorý sa konal v dňoch 23. – 24. júla 2016 v Chengdu.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Pekingu

4

USA | Strojnásobenie čínskych investícií v USA v prvom polroku 2016
Podľa správy poradenskej firmy Rhodium Group so sídlom v New Yorku čínske firmy investovali v prvom
polroku 2016 v USA rekordných 18,4 mld. USD (celý rok 2015: 15,3 mld. USD), a to nielen v sektore
technológií, ale aj na nákup renomovaných spotrebiteľských značiek. Viac ako 80 % predstavovali
investície do reálnej výroby a služieb tvoriacich jadro podnikania čínskych firiem, zvyšok boli finančné
investície (najmä do nehnuteľností). V 55 projektoch išlo o akvizície, „greenfield“ projektov bolo 15. Tvrdé
vyjadrenia na adresu obchodných vzťahov s Čínou sa objavovali aj v rétorike prezidentských kandidátov
v USA a je badať silnejúce obavy zo zvyšovania majetkového vplyvu čínskych firiem v strategických
odvetviach.
Zdroj: Rhodium Group
Írsko | Ryanair po Brexit referende presmeruje svoj rast zo Spojeného kráľovstva do krajín EÚ
Dňa 25. júla 2016 írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair zverejnila aktualizáciu obchodných
informácií pre akcionárov, v ktorých oznámila zníženie objemu letov na londýnskych linkách
a v nasledujúcich dvoch rokoch presmerovanie rastu na letiská EÚ. Letecká spoločnosť predpovedá aj
ďalšie znižovanie cien leteniek, 8 % v nasledujúcich šiestich mesiacoch, vzhľadom na prevládajúcu
neistotu v súvislosti s ekonomickým rastom a dôverou spotrebiteľa. Za prvý kvartál nízkonákladovka
zaznamenala kvôli volatilite trhu rast čistého zisku „len“ 4 %, čo bolo spôsobené teroristickými útokmi a
štrajkami ATC (riadenie letovej prevádzky) vo Francúzsku – zrušenie takmer 1 000 letov.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Dubline
UNIDO | Prezentácia UNIDO na pôde SARIO
Dňa 28. júla 2016 sa uskutočnila prezentácia UNIDO v centrále SARIO v Bratislave so zameraním na
možnosti zapojenia slovenských firiem do projektov UNIDO na Kube a v Strednej Ázii v oblasti
baliarenského priemyslu a vodného manažmentu. Prezentáciu spoluorganizovali SARIO, Stála misia SR vo
Viedni a Zastupiteľský úrad Kuby na Slovensku a zúčastnili sa na nej početní zástupcovia slovenských
firiem, ako aj Ministerstva životného prostredia SR a Eximbanky. Konkrétnym výsledkom stretnutia
je plánované uskutočnenie podnikateľskej misie Slovenska na Kube v septembri 2016 so zameraním na
baliarenský priemysel a vodný manažment. Prítomní podnikatelia tiež prejavili záujem o registráciu do
databázy podnikateľských subjektov v súvislosti s tendrami UNIDO.
Zdroj: SARIO
UNCTAD ǀ Prijatie záverečných dokumentov na zasadnutí UNCTAD 14
Na zasadnutí Konferencie o obchode a rozvoji OSN (UNCTAD 14) v Nairobi po intenzívnej sérii rokovaní
medzi skupinou rozvojových krajín (G77) a rozvinutých krajín (JZ, D) a EÚ, boli prijaté texty politickej
deklarácie „Nairobi Azimio“ a ministerskej deklarácie „Nairobi Outcome“. Záverečné dokumenty
konštatujú kritickú úlohu obchodu a rozvoja a s tým prepojených oblastí financovania, technológií, a
investícií pre inkluzívny a udržateľný rozvoj. Tieto ciele majú byť realizované prostredníctvom 3 pilierov –
budovanie konsenzu, výskumu a analýzy a technickej pomoci. Podčiarkujú úlohu UNCTAD
pri implementácii Agendy 2030, udržateľných rozvojových cieľov, Akčnej agendy z Addis Abeby, deklarácie
WTO z Nairobi a Parížskej konferencie COP 21 a pomoc rozvojovým krajinám pri rovnoprávnej účasti na
globálnej ekonomike. Vyzdvihujú nevyhnutnosť zamerať sa na najmenej rozvinuté krajiny a africký
kontinent.
Zdroj: Stála misia SR pri OSN v New Yorku
Čína | Čína ratifikovala United Nation´s Transports Internationaux Routiers Convention (TIR)
Čína sa stala v poradí 70 ratifikujúcou krajinou United Nation's Transports Internationaux Routiers
Convention (TIR), ktorá je globálnym štandardom pre medzinárodnú nákladnú prepravu. Pristúpenie Číny
k tomuto dohovoru otvorí nové efektívne a rýchlejšie prepravné možnosti a dopravné cesty medzi Čínou
a Európou. Dohovor nadobudne účinnosť pre Čínu 5. januára 2017.
Zdroj: China Daily
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Kanada | 15 % daň pri kúpe nehnuteľnosti pre zahraničných investorov
Zahraniční kupujúci, ktorí majú záujem o nehnuteľnosti vo Vancouveri, budú musieť od 2. augusta 2016
priplatiť k cene nehnuteľnosti ďalších 15 %. Vláda provincie Britská Kolumbia sa v dôsledku
neudržateľného rastu cien nehnuteľností (od začiatku roka +30 %) rozhodla zdaniť kupujúcich, ktorí nie sú
kanadskými občanmi a v Kanade nemajú ani trvalý pobyt 15 %-tnou sadzbou. Zahraniční investori
predovšetkým z Ázie nakupujú vo Vancouveri nehnuteľnosti buď ako investície, ktoré však ďalej
nevyužívajú a nechávajú ich prázdne, prípadne na špekulatívne účely, čomu sa snaží vláda zabrániť.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Ottawe
Financie
SK | Kažimír chce míňať efektívnejšie, vďaka Hodnote za peniaze

Slovensko | Kažimír chce míňať efektívnejšie, vďaka Hodnote za peniaze
Zhruba 400 mil. EUR (0,5 % HDP) by sa malo v najbližších 3 rokoch efektívnejšie prerozdeliť v rámci
výdavkov verejnej správy. Priniesť to má projekt Hodnota za peniaze, ktorý spúšťa vláda v 3 rezortoch.
Projekt je súčasťou programového vyhlásenia vlády. Veľkú revíziu výdavkov začína v oblasti zdravotníctva,
dopravy a informatizácie. Konkrétne opatrenia by mal kabinet schváliť na jeseň. Kažimír vyčíslil, že rezorty
zdravotníctva, dopravy a informatizácie dohromady pokrývajú takmer 40 % výdavkov, ktoré štát každý rok
vynakladá na verejné služby.
Zdroj:Ministerstvo financii SR
Slovensko | Slovensko dáva na zdravotníctvo najviac z krajín V4
Slovensko dáva na zdravotníctvo viac peňazí ako okolité krajiny, vo výsledkoch však zaostáva. Jednou z
príčin je nízka efektivita. „Ak by sa zvýšila na úroveň priemeru OECD, očakávaná dĺžka života na
Slovensku by sa predĺžila o 3 mesiace, alebo by Slovensko mohlo dosiahnuť rovnakú dĺžku života pri
výdavkoch nižších o 8 %,“ ukázala správa z revízie výdavkov v zdravotníctve. Podľa OECD boli v roku
2013 verejné výdavky Slovenska na zdravotníctvo 5,6 % HDP, čo je viac ako priemer v Česku, Poľsku a
Maďarsku. Tie napriek tomu dosahujú v priemere o 15 % nižšiu úmrtnosť odvrátiteľnú systémom zdravotnej
starostlivosti.Cieľom je preto dostať sa na ich úroveň.
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
Energetika
Slovensku | EPH uzavrel prvú etapu svojho vstupu do Slovenských elektrární
Energetický a průmyslový holding, a. s. (EPH), prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti EP Slovakia BV
(EP Slovakia) uzavrel prvú fázu vstupu do spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. EP Slovakia sa tak podľa
neho stáva 50-% akcionárom spoločnosti Slovak Power Holding BV (SPH). Ďalších 50 % SPH zostáva
zatiaľ vo vlastníctve skupiny Enel. SPH drží 66 % akcií Slovenských elektrární.
Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ukrajina | Potenciálnym dodávateľom plynu pre Ukrajinu je i SPP
Ukrajina v zimnej sezóne 2015 - 2016 nahradila dodávky plynu od ruského Gazpromu nákupmi od
západoeurópskych firiem, a to predovšetkým vďaka revolvingovému úveru od Európskej banky pre obnovu
a rozvoj (EBRD) pre štátny Naftogaz vo výške do 300 mil. USD. Špecifický nástroj (Naftogaz Gas Purchase
Facility) umožňuje Kyjevu počas 3 rokov nakupovať plyn podľa potreby, v rámci vyhlasovaných tendrov.
EBRD v polovici júla 2016 zverejnila zoznam celkovo 13 energetických firiem, ktoré sa predkvalifikovali na
účasť v ďalších tendroch na dodávku plynu. Figuruje medzi nimi aj štátny SPP a tiež spoločnosť VNG
Slovakia, ktorá je však súčasťou nemeckého koncernu so sídlom v Lipsku.
Zdroj: uaenergy.com
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Rusko | Obnovenie rokovaní ohľadom Turkish stream
Na obnovení rokovaní medzi Ruskom a Tureckom sa dohodol A. Novak, minister energetiky Ruska s N.
Zeybekcim, ministrom hospodárstva Turecka počas oficiálneho stretnutia v Moskve dňa 26. júla
2017. Hlavným cieľom rokovania bola príprava návštevy prezidenta Turecka R. Erdogana s V. Putinom 9.
augusta 2016 v Sankt-Peterburgu. A. Novak uviedol, že „Turkish stream zodpovedá záujmom Turecka,
keďže realizácia projektu zabezpečí stabilitu a výhodnosť dodávok plynu do krajiny“. Strany sa dohodli
vytvoriť pracovnú skupinu Turecko - Rusko v oblasti energetiky. Turecko predstavuje po Nemecku 2.
najvýznamnejšieho klienta Gazpromu pokrývajúceho 60 % spotreby krajiny. Otázne však ostáva samotné
nastavenie kapacity projektu (plánovaný objem dodávok 63 mld. m3), ktoré by sa v závislosti od pokroku
realizácie projektu Nord Stream 2 mohlo výrazne znížiť.
Zdroj: Ministerstvo energetiky Ruska
Ukrajina | Cezhraničnú výmenu elektriny s Ukrajinou čaká letná pauza
Slovensko v druhej polovici leta nevyvezie a ani nedovezie elektrinu z Ukrajiny. Slovensko - ukrajinský
profil nebude v prevádzke takmer jeden a pol mesiaca. Elektrické vedenie Veľké Kapušany – Mukačevo
bude od 1. augusta do 14. septembra 2016 vypnuté z dôvodu prác na ukrajinskej strane. V uvedenom
termíne tak nebude k dispozícii ani obchodovateľná prenosová kapacita.
Zdroj: uaenergy.com
Priemysel
Irán | Podpis rámcovej dohody medzi PSA Group a SAIPA
PSA Group a iránsky výrobca automobilov SAIPA podpísali rámcovú dohodu s cieľom vyrábať a predávať
3 modelové rady Citroenu v Iráne. Dohoda zaväzuje investovať až 300 mil. EUR v priebehu nasledujúcich
piatich rokov v oblasti výroby a predaja. PSA Group bude mať 50 %-ný podiel v spoločnom závode.
Plánovanú produkcia je 200 000 automobilov ročne.
Zdroj: Tehran Times
Zostavil: Matúš Šársky, Jarmila Bóryová
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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