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Kliknutím na jednotlivý nadpis prejdete na podrobnosti danej správy na webe ministerstva

Medzinárodné tendre
19.12.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
Tender na dodávku a inštaláciu individuálnych vykurovacích rozvodní v Moldavsku
Moldavská teplárenská spoločnosť SA CET-Nord vyhlasuje tender na dodávku a inštaláciu
individuálnych vykurovacích rozvodní. Projekt je financovaný z fondu spravovaného EBOR.
19.12.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
Tender na dodávku a inštaláciu kotla na báze biomasy v Moldavsku
Moldavská teplárenská spoločnosť SA CET-Nord vyhlasuje tender na dodávku a inštaláciu kotla na
výrobu tepla z biomasy (pelety) s výkonom 600 kw. Projekt je financovaný EBOR.
03.11.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Čierna Hora
Možnosť zapojenia do tendrov v Čiernej Hore
Zastupiteľský úrad SR v Podgorici informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti zapojiť sa do
výberových konaní organizovaných v Čiernej Hore.



09.12.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
Tender na dodávku a inštaláciu plynových kotlov na výrobu tepla v Moldavsku
Moldavská teplárenská spoločnosť SA CET-Nord vyhlasuje tender na dodávku a inštaláciu
plynových kotlov na výrobu tepla a el. energie pre mesto Balti. Projekt je financovaný EBOR.

14.11.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
Pripravované tendre v súvislosti s výstavbou plynovodu v Moldavsku
EBOR zverejnila informáciu o pripravovaných tendroch v súvislosti s výstavbou plynovodu z mesta
Ungheni do Kišiňova v celkovej dĺžke 117 km. Predpokladané náklady (financované z pôžičiek
EBOR, EIB a grantu EÚ) sú 93 mil. EUR.
09.12.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Dánsko
Zoznam aktuálnych vybraných 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,

16.11.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
Pokračovanie privatizácie verejného majetku Moldavskej republiky v roku 2016
Agentúra pre správu verejného majetku Moldavskej republiky oznámila pokračovanie privatizácie
verejného majetku.



25.11.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Angola
Možnosť zapojiť sa do projektov verejného obstarávania v Kosove
Kosovská obchodná komora (KCC) zverejnila na svojej stránke na niekoľko verejných obstarávaní v
Kosove, ktoré môžu byť zaujímavou príležitosťou pre slovenské podnikateľské subjekty.
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Výstavy a veľtrhy
16.11.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
14. medzinárodná výstava a konferencia: Smart & Sustainable City Solutions
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní 14. ročníka medzinárodnej
výstavy a konferencie Municipalika:14th International Exhibition & Conference on Smart &
Sustainable City Solutions, ktorá sa uskutoční v dňoch 18. - 20. mája 2017 v meste Navi Mumbai,
Maharashtra, v Indii.
23.11.2016 | Ekonomické správy | Veda výskum a inovácie | Francúzsko
Veľtrh Smart Manufacturing Summit 2017 v Paríži
Zastupiteľský úrad SR v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o konaní veľtrhu Smart
Manufacturing Summit 2017, ktorý sa uskutoční v dňoch 7.- 8. júna 2017 v Paríži, so zameraním na
inovácie v priemyselnom sektore (robotizácia, kybernetická bezpečnosť, IT a i.)
16.11.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Podujatie "VYAPAR 2017 Kerala Business to Business Meet" v Indii
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia VYAPAR 2017
Kerala Business to Business Meet organizovaného vládou indického štátu Kerala, ktoré sa
uskutoční 2. - 4. februára 2017 v meste Koči v Indii.
09.12.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Podujatie Water India 2017 Expo v Indii
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní štvrtého ročníka podujatia
Water India 2017 Expo, ktoré je organizované skupinou Exhibitions India Group v spolupráci so Skill
India a Make in India v termíne od 10. - 12. mája 2017 v Novom Dillí v Indii.
09.12.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Podujatie BUILDINGS INDIA 2017 EXPO v Indii
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní prvého ročníka podujatia
Buildings India 2017 Expo, ktoré sa uskutoční v rámci akcie ONE MEGA EVENT, organizované
skupinou Exhibitions India Group v spolupráci so Skill India a Make in India,10. - 12. mája 2017 v
Novom Dillí v Indii.
09.12.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Podujatie Solar India 2017 Expo v Indii
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní tretieho ročníka podujatia
Solar India 2017 Expo, ktoré organizuje skupina Exhibitions India Group v spolupráci so Skill India a
Make in India v termíne od 10. - 12. mája 2017 v Novom Dillí v Indii.
09.12.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Podujatia Smart Cities India 2017 Expo v Indii
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní tretieho ročníka podujatia
Smart Cities India 2017 Expo, ktoré organizuje skupina Exhibitions India Group v spolupráci so Skill
India a Make in India v termíne od 10. - 12. mája 2017 v Novom Dillí v Indii
22.11.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Keňa
Medzinárodný veľtrh WEPEX – voda, elektrina a energetika v Keni
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi informuje podnikateľskú verejnosť o medzinárodnom
veľtrhu WEPEX zameranom na vodu, elektrinu a energetiku, ktorá sa uskutoční 7. až 10. februára
2017 v medzinárodnom výstavnom a konferenčnom centre KICC v Nairobi.
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Podujatia
24.11.2016 | Ekonomické správy | Veda výskum a inovácie | Izrael
Konferencia INNOVEX 2017 zameraná na technologické inovácie
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
konaní konferencie iNNOVEX 2017, ktorá sa uskutoční dňa 8. februára 2017 v Tel Avive, v Izraeli.
26.10.2016 | Ekonomické správy | Argentína
Svetové ekonomické fórum pre Latinskú Ameriku v Buenos Aires
Zastupiteľký úrad SR v Buenos Aires informuje o konaní Svetového ekonomického fóra pre
Latinskú Ameriku (tzv. "regionálny Davos"), ktorého 13. edícia sa uskutoční 5. - 7. apríla 2017 v
Buenos Aires.

Aktuality
Francúzsko | Zamestnanci mikropodnikov si môžu voliť svojich zástupcov v odboroch
Od 30. decembra 2016 do 13. januára 2017 si 4,5 mil. zamestnancov v spoločnostiach zamestnávajúcich
menej ako 10 zamestnancov môže zvoliť svojich zástupcov v odboroch. Konkrétne pôjde o zástupcov
v regionálnych zmiešaných medziodborových výboroch (CPRI), ktorých hlavnou úlohou od júla 2017 bude
zastupovať a obhajovať zamestnancov, pomáhať pri riešení sporov a poskytovať poradenstvo
zamestnávateľom v 13 regiónoch Francúzska. Ich činnosť pritom nebude iba pasívna, ale budú môcť
aktívne navrhovať zmeny postupov, organizovať školenia a pod.
Zdroj: Le Figaro
Dánsko | Privátna spotreba bola motorom dánskeho hospodárskeho rastu v uplynulom roku
Ide o zásadnú zmenu oproti predošlým rokom, kedy to bol hlavne export. Aj pre rok 2017 predpovedá
Konfederácia dánskeho priemyslu (DI) rast domácej spotreby o 2 % a prekročenie historicky najvyššej
úrovne 133 mld. EUR. Podľa DI je za trendom nízka inflácia, nízke úrokové sadzby i rastúca
zamestnanosť. Súkromná spotreba tvorí polovicu HDP krajiny a vytvára cca 885 000 pracovných miest.
Zdroj: Borsen
India | Nepál odmietol podpísať dohodu „open sky“ s Indiou
K odmietnutiu podpisu dohody došlo počas bilaterálneho rokovania ministerstiev zodpovedných za civilné
letectvo. Nepál argumentuje, že nie je pripravený na neobmedzené letecké spojenie a návrh prehodnotí o 2
roky. Súčasná zmluva povoľuje kapacitu 30 000 sedadiel ročne každým smerom. India v súčasnosti
liberalizuje bilaterálnu leteckú zmluvnú základňu a aktuálne podpísala dohody „open sky“ s Českom,
Fínskom, Guyanou, Jamajkou, Srí Lankou a Španielskom.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Dillí
SIovinsko-Rakúsko | Rakúsko chce vylúčenie Slovincov z pracovného trhu
Pre slovinské spoločnosti v Rakúsku nastanú ťažké časy. Denník Večer sa v súvislosti s legislatívnymi
zmenami v Rakúsku nazdáva, že Rakúsko sa systematicky usiluje o vytlačenie slovinských firiem z trhu.
Počas hospodárskej krízy množstvo pracovníkov zo SIovinska pracovalo v Rakúsku, v súčasnosti však zo
zvyšujúcou sa mierou nezamestnanosti v Rakúsku začína vláda prijímať opatrenia na jej zníženie, medzi
nimi aj vysoké pokuty a pravidelné kontroly aby sťažili podnikanie pre zahraničné firmy a prácu pre
pracovníkov.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Viedni
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Francúzsko | Francúzsko a Čína prehĺbia spoluprácu v boji proti korupcii
Paríž a Peking sa dohodli na užšej spolupráci pri spoločných vyšetrovaniach tých skorumpovaných
čínskych funkcionárov, ktorí utečú do Francúzska. Vylepšený systém spolupráce by mal zjednodušiť
reštitúciu majetku ilegálne prevedeného do Francúzska. Špeciálna pracovná skupina francúzsko-čínskych
vyšetrovateľov zároveň tak umožní zavedenie zrýchleného procesu vyšetrovania hospodárskej a
telekomunikačnej kriminality.
Zdroj: Le Figaro

Energetika
OPAL | Gazprom zatiaľ nemôže zvýšiť využívanie plynovodu OPAL
Súdny dvor Európskej únie pozastavil realizáciu rozhodnutia Európskej z 28. októbra 2016, ktorým povolila
Gazpromu využívať od 1. januára 2017 80 až 90 percent kapacity plynovodu OPAL v Nemecku.
Aktuálne môže Gazprom využívať polovicu kapacity plynovodu (cca. 18 mld. m³/r.). Poľská vláda aj poľská
plynárenská skupina PGNiG podala na Súdny dvor EÚ žalobu voči rozhodnutiu Európskej komisie ohľadne
OPALu začiatkom decembra 2016.
Zdroj: venergetike.sk

Priemysel
Nemecko | Nemecké podnikateľské zväzy sú v prognózach na rok 2017 opatrne optimistické
Prominentný Nemecký hospodársky inštitút Kolín (IW) zverejnil výsledky prieskumu vývoja nemeckého
hospodárstva na rok 2017. Z celkovo 48 podnikateľských zväzov 28 očakáva budúci rok rast produkcie,
avšak len 3 z nich zásadne vyšší. Osem oslovených zväzov (okrem iného stavebníctvo, automobilový
priemysel a finančný sektor) očakáva zhoršenie hospodárskeho výsledku na budúci rok. Dôvodom obáv je
rastúca tendencia k protekcionizmu (USA, Brexit), zvyšujúce sa náklady v oblasti energií a nutnosť reformy
dvoch najväčších nemeckých bankových domov. Rast investícií podporený trendom digitalizácie očakáva
18 podnikateľských zväzov.
Zdroj: IW
Turecko | Automobilový priemysel Turecka rastie
Turecko vyrobilo počas prvých 11 mesiacov roku 2016 viac ako 1,
mil. vozidiel. Vývoz tohto odvetvia prekročil 21,9 mld. USD, z toho 8,3 mld. USD tvorili náhradné diely.
Predpokladá sa, že celková produkcia v tomto roku prekročí 1,4 mil. ks. a vývoz dosiahne 25 mld. USD, čo
by v medziročnom porovnaní znamenalo 8 % nárast produkcie. V súvislosti so zmenami v spotrebných
daniach a klesajúcou lírou (TRY) sa očakáva pokles domáceho dopytu. V roku 2017 sa Turecko zameria
na nové trhy ako Irán, Indiu a Čínu.
Zdroj: Hurriyet
Francúzsko | Vojenský priemysel Francúzska profituje z celosvetového prezbrojenia
Hodnota objednávok z Francúzska ako 4 najväčšieho vývozcu vojenskej techniky (po Číne, Rusku a USA)
by mala za rok 2016 prekročiť 14 mld. EUR, čo sa blíži k rekordným 16,9 mld. EUR v roku 2015. Konkrétne
ide napríklad o predaj 36 bojových lietadiel do Indie, zákazku storočia pre Austráliu (útočné ponorky),
helikoptéry Caracal do Singapur a Kuvajt, 300 ks motorových vozidiel Truck Defense pre Spojené arabské
emiráty, alebo telekomunikačné satelity pre Egypt. Tieto zákazky sú okrem iného aj výsledkom
zintenzívnených služobných ciest ministra obrany Francúzska J.-Y. Le Driana do zahraničia, ktorých len
v roku 2016 bolo 58 do 35 krajín. Za ostatných 5 rokov tak pribudli kontrakty v hodnote 80 mld. EUR.
Zdroj: Le Monde
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Financie
Ukrajina | Národná banka Ukrajiny (NBUA) očakáva 4. tranžu MMF v januári 2017
NBUA očakáva, že MMF schváli 4. tranžu v januári 2017. Tento optimizmus vychádza z nasledovných
skutočností: úspešné znárodnenie PrivatBanky a parlamentom schválený štátny rozpočet Ukrajiny na rok
2017. Čo sa týka doteraz nesplnených požiadaviek/podmienok MMF: pozemková a dôchodková reformy,
guvernérka NBUA uviedla, že sú pre Ukrajinu životne dôležité, ale ich splnenie je možné preniesť do ďalšej
tranže MMF. NBUA si uvedomuje, že Ukrajina potrebuje ďalšie tranže, nakoľko v roku 2016 dostala len
jednu (september – 1 mld. USD). V roku 2017 sú naplánované štyri tranže MMF.
Zdroj: Interfax
Turecko | Turecko zvýšilo minimálnu mzdu o 8 %
Turecký minister práce Mehmet Müezzinoğlu oznámil, že minimálna mzda pre rok 2017 bola stanovená na
1 404 TRY (378 EUR) po zdanení, čo predstavuje medziročný rast o 8 % (Hrubý príjem pred zdanením
vychádza na 1 777 TRY - 479 EUR). Konfederácia tureckých odborových zväzov (Turk-IS) požadovala
1 668,90 TRY (450 EUR).
Zdroj: Daily Sabah
Slovensko | Slovensko pokračuje v dočerpávaní minulého programového obdobia
Slovensko vyčerpalo z peňazí EÚ za programové obdobie 2007 -2013 v štrnástich operačných programoch
k 30. novembru tohto roka 11,333 mld. EUR. Miera čerpania dosiahla 97,55 % z celkového záväzku takmer
11,618 mld. eur. Oproti koncu októbra využitie eurofondov vzrástlo o 28,91 mil. EUR a miera
o 0,25 percentuálneho bodu. Vyplýva to z informácií zverejnených na portáli ministerstva financií.
Zdroj: Ministerstvo financií SR

Zostavili: Matúš Šársky, Jarmila Bóryová
Zodpovedný: Tomáš Bičan
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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