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23.01.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Fínsko
Misia fínskych podnikateľov na Slovensku
V dňoch 13. - 14. februára 2017 sa pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR a Veľvyslanectva SR v Helsinkách uskutoční misia fínskych podnikateľov na
Slovensku.

Ponuky na spoluprácu
01.02.2017 | Ekonomické správy | Dopyty a ponuky | Kanada
Záujem kanadskej spoločnosti o spoluprácu pri obchode s ťažobnou mechanizáciou
Zastupiteľský úrad SR v Kanade v spolupráci s Honorárnym konzulátom SR v Montreale informujú
slovenskú podnikateľskú verejnosť o záujme o spoluprácu v oblasti obchodu s banskou a
stavebnou mechanizáciou, ktorý prejavila kanadská spoločnosť EXPO MULTI SERVICES INC.

Medzinárodné tendre
16.01.2017 | Ekonomické správy | Obstarávanie medzinárodných organizácií | Spojené štáty
Príležitosti verejného obstarávania v systéme OSN – podujatie v New Yorku pre firmy z EÚ
V dňoch 3. - 4. apríla 2017 sa v New Yorku uskutoční 14. ročník podujatia s názvom EU-UN
Procurement Seminar. Organizuje ho nezisková organizácia European Procurement Forum, Inc.
(www.eupf.org) a je určené firmám z členských krajín EÚ.
24.01.2017 | Medzinárodné tendre | Bulharsko
Tender na projekt výstavby elektrického vedenia v Bulharsku
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii informuje o aktuálnom tendri na projekt výstavby
nového 400 kV elektrického vedenia v Bulharsku.



01.02.2017 | Ekonomické správy | Obstarávanie medzinárodných organizácií | Belgicko
Verejné obstarávanie NATO na prenosné elektrické zdrojové agregáty
MZVaEZ SR a Zastupiteľský úrad SR v Bruseli informujú, že NATO vydalo avízo o blížiacom sa
verejnom obstarávaní na prenosné elektrické zdrojové agregáty, prenosné rozvodové jednotky a
maskovacie siete.
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.
18.01.2017 | Medzinárodné tendre | Libanon
Vybrané tendre v Libanone
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Bejrúte
informujú podnikateľskú verejnosť o zverejnení zoznamu aktuálnych tendrov v Libanone.
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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.
08.01.2017 | Medzinárodné tendre | Lotyšsko
Tender „Architektonická štúdia vysokorýchlostnej železnice Rail Baltica“
Zastupiteľský úrad SR v Rige informuje podnikateľskú verejnosť o vyhlásení verejného obstarávania
spoločnosťou RB Rail AS na predmet „Architektonická štúdia vysokorýchlostnej železnice Rail
Baltica“. Návrhy je potrebné predložiť do 3. marca 2017.
12.01.2017 | 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,

Výstavy a veľtrhy



25.01.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Čierna Hora
Predkladanie projektov „Zlepšenie podnikateľského prostredia a konkurencieschopnosti
súkromného sektora“
Výzva Ministerstva financii Čiernej Hory na predkladanie projektov v rámci Národného programu
IPA 2014: „Zlepšenie podnikateľského prostredia a konkurencieschopnosti súkromného sektora“,
Referenčné číslo: EuropeAid /138-552/ID/ACT/ME/ - Enhancement of Business Environment and
Competitiveness of the Private Sector.
01.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina
Veľtrhy v Kyjeve v priebehu roku 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve
informujú podnikateľskú verejnosť o veľtrhoch, ktoré sa uskutočnia v priebehu roku 2017 v meste
Kyjev, Ukrajina.
01.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rumunsko
Rumunský turistický veľtrh v Bukurešti
Zastupiteľský úrad SR v Bukurešti dáva do pozornosti jarnú edíciu Rumunského veľtrhu cestovného
ruchu (TTR), ktorým je jedným z najlepších miest na objavovanie najkrajších miest z Rumunska i zo
zahraničia. Podujatie sa uskutoční v dňoch 16. - 19. februára 2017 na výstavisku ROMEXPO v
Bukurešti
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.



23.01.2017 | Výstavy a veľtrhy | Albánsko
Veľtrh Tirana International Fair v Albánsku
Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o konaní veľtrhu Tirana
International Fair, ktorý sa uskutoční v dňoch 23. - 28. novembra 2017 v Tirane, v Albánsku.
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15.12.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina
Veľtrh zdravotníckeho turizmu SPA & Wellness – HEALTHCARE TRAVEL EXPO
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
možnosti účasti na V. medzinárodnom veľtrhu zdravotníckeho turizmu, SPA & Wellness –
HEALTHCARE TRAVEL EXPO, ktorý sa uskutoční v dňoch 25. – 27. apríla 2017 v Kyjeve, na
Ukrajine.
27.01.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Cyprus
20. medzinárodná výstava cestovného ruchu TAXIDI 2017
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nikózii informuje podnikateľskú verejnosť o pripravovanej 20.
Medzinárodnej výstave cestovného ruchu TAXIDI 2017, ktorá sa uskutoční v Nikózii v dňoch 21. až
23. apríla 2017.
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.)
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
30.01.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Slovinsko
Obchodná misia SOPK do Slovinska
Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na obchodnú misiu do Ľjubljany v
Slovinsku, v termíne 5. - 7. apríla 2017. Partnerom je obchodná a priemyselná komora Ľjubljana,
ktorá zabezpečí partnerov na B2B rokovania firiem.
20.01.2017 | Ekonomické správy | Spojené štáty
Workshop V4 na tému Cybersecurity vo Washingtone
Zastupiteľský úrad SR vo Washingtone informuje podnikateľskú verejnosť o konaní workshopu
krajín V4 na tému cybersecurity, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. - 8. marca 2017 vo Washingtone, v
USA.
01.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rumunsko
Podujatie ROTI 2017 v rumunskom Arade
I. Edícia výstavy a konferencie v oblasti dopravy, infraštruktúry, komunikácií a lokálneho i
regionálneho rozvoja vo východne Európe ROTI sa uskutoční v rumunskom meste Arad v termíne
17.-19. októbra 2017



27.01.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Kórejská republika
Podujatie Health & Beauty Week 2017 v Soule
Zastupiteľský úrad SR v Soule informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia Health &
Beauty Week, ktoré sa uskutoční v dňoch 27.-29. apríla 2017 v juhokórejskom Soule.

25.01.2017 | Ekonomické s právy | India
Okrúhly stôl o možnostiach hospodárskej spolupráce s Indiou
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Veľvyslanectvom Indie v Bratislave
organizujú okrúhly stôl o možnostiach hospodárskej spolupráce, ktorý sa uskutoční dňa 7. februára
2017 o 9:45 hod. v Bratislave.
27.01.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Kórejská republika
Podujatie 15th Seoul International Wines & Spirits Expo v Soule
Zastupiteľský úrad SR v Soule informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia „The 15th
Seoul International Wines & Spirits Expo“, ktoré sa uskutoční v dňoch 27.-29. apríla 2017 v
juhokórejskom Soule.
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.
12.01.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Spojené štáty
Podujatie SelectUSA Investment Summit 2017
V dňoch 18. - 20. júna 2017 sa vo Washingtone, DC uskutoční ďalší ročník podujatia SelectUSA
Investment Summit 2017, tentokrát s podtitulom „Grow with US". Vrcholné americké podujatie na
najvyššej celoštátnej úrovni zamerané na zahraničné investície organizuje americké ministerstvo
obchodu a jeho cieľom je predstaviť firmám z celého sveta investičné príležitosti v USA.
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Aktuality
USA | USA vlani zaznamenali výrazne nižší hospodársky rast
Za celý rok 2016 vzrástol reálny HDP USA o 1,6 % (pre porovnanie 2015: + 2,6 %, 2014: +2,4 %). Podľa
zverejneného prvého odhadu, anualizovaný rast HDP v 4. štvrťroku 2016 dosiahol iba 1,9 %, čo je
podstatne menej ako 3,5 % v 3. štvrťroku 2016 (2Q: 1,4 %, 1Q: 0,8 %). Druhý, presnejší odhad rastu HDP
za posledný kvartál 2016 bude k dispozícii koncom februára. Záverom roka tlačil americkú ekonomiku
nadol zahraničný obchod, konkrétne pokles exportu o 4,3 % (aj vplyvom silného dolára) a nárast importu až
o 8,3 %. Naopak, pozitívne ho podporil nárast zásob, spotreby a investícií. Prezident D. Trump sa však
bude snažiť o výrazne lepší výsledok, v kampani sľuboval vrátiť US naspäť k 4 % rastu, čo naposledy
dosiahli koncom 90-tych rokov.
Zdroj: BEA (U.S Department of Commerce)
India | Digitálna evidencia občanov presiahla hranicu 1,11 mld.
Minister pre elektroniku a internetové technológie Indie R. S. Prasad informoval verejnosť (27. januára
2016) o významnom úspechu v digitálnej evidencii občanov Indie. Národný identifikačný úrad (UIDAI)
eviduje už 99% všetkých dospelých osôb v digitálnej identifikačnej databáze (Aadhaar). Databáza eviduje
osobu pod jedinečným 12 ciferným číslom, ktoré je kódom pre 100% identifikáciu (vrátane biometrickej –
foto tváre, sken zreníc a odtlačky prstov). Službu štát poskytuje zdarma spolupracujúcim inštitúciám (119
bánk už systém využíva na online platby) pričom databázu pokladá za základný nástroj pre sociálnu
a finančnú inklúziu. Silným impulzom na prílev nových evidencií mala aj nedávna radikálna výmena 85 %
hotovosti, ktorú vláda považuje za ďalší krok k bezhotovostnej ekonomike.
Zdroj: The Hindu, Unique Identification Authority of India
Slovensko | S&P potvrdila rating Slovenska na úrovni „A+/A-1“ so stabilným výhľadom
Ratingová agentúra Standard & Poor´s nám zároveň na rok 2017-2020 predpovedá približne 3 % ročný
rast HDP (silný domáci dopyt), stabilizovanie verejného dlhu okolo 50 % HDP a pokračujúci záujem zo
strany investorov, a to aj vďaka dodávateľom firmy Jaguar Land Rover. Pozitívne hodnotí nízke zahraničné
zadlženie a zlepšujúce sa fiškálne parametre. V prípade ich ďalšieho značného zlepšenia by mohla
uvažovať aj o zvýšení ratingu (naposledy v lete 2015). Naopak, rizikom pre rating by mohli byť slabšie
vyhliadky rastu eurozóny, či rozhodnutia vlády vedúce k zhoršeniu investičnej politiky a tým aj výhľadu
rastu slovenského hospodárstva alebo markantné zhoršenie rozpočtovej politiky. S&P nám stále vyčíta
pretrvávajúce štrukturálne výzvy ekonomiky (vysokú dlhodobú nezamestnanosť, nezamestnanosť
mladých). Pripomína vysokú závislosť na exporte (viac ako 90 % HDP), silný automobilový priemysel a
aktuálnu neistotu v globálnom obchode (Brexit, rastúci protekcionizmus), kvôli čomu môže byť ekonomický
výhľad obzvlášť citlivý na výkyvy zahraničného dopytu.
Zdroj: materiál Standard & Poor´s
OECD | Pre sektor dopravy pre rok 2017 nebudú opatrenia zamerané na mitigáciu emisií CO2
OECD v Paríži zverejnila vydanie Výhľadu Medzinárodného dopravného fóra (ITF). V roku 2017 sa výhľad
sústredí na spôsob, akým najdôležitejšie politiky, ekonomické a technologické zmeny po roku 2015 a iné
významné udalosti na medzinárodnej scéne (Agenda 2030 a SDGs) formujú a vplývajú na budúcnosť
mobility. V porovnaní s dnešnými mierami povedie takmer dvojnásobný dopyt po rôznych druhoch
mobility (najmä v Ázii) k zvýšeniu počtu emisií spôsobených dopravou o 60% do roku 2050, stavať však
všetky budúce politiky na moderných technológiách nebude podľa publikácie udržateľné. Výhľad ITF
obsahuje alternatívne politické scenáre pre dlhodobé trendy v sektore dopravy a emisie CO2 pochádzajúce
z osobnej i nákladnej dopravy. Špeciálne zameranie na dostupnosť v mestách zdôrazňuje dôležitú úlohu
politík pri vytváraní udržateľných systémov dopravy rovnako dostupných pre všetkých obyvateľov.
Zdroj: Stála misia pri OECD v Paríži
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Slovensko | Slovensko zaznamenalo zvýšenie návštevnosti
Počet prenocovaní domácej aj zahraničnej klientely v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na
Slovensku dosiahol v roku 2016 14,1 mil. s medziročným rastom 16,0 %. V rámci členských krajín EÚ to
bol po Bulharsku (+17,9%) druhý najvýraznejší nárast. Počet prenocovaní nerezidentov predstavoval 5,1
mil. s celkovým podielom 36%.
Zdroj: Eurostat
Rakúsko | Kontroly zahraničných dopravcov budú pokračovať
Zákon na boj so sociálnym a mzdovým dumpingom LSD-BG, na základe ktorého od 1. januára 2017
finančná polícia v Rakúsku kontroluje dopravcov, nebude mať žiadne moratórium. Za vyslanie v zmysle
LSD-BG sa považuje najmä 1. kabotáž, 2. cieľová doprava do Rakúska, aj pre zadávateľa mimo Rakúska,
ako aj 3. zdrojová doprava z Rakúska prostredníctvom zahraničných podnikov, aj pre zadávateľa mimo
Rakúska. Platí to aj pre prepravu osôb. Informáciu čo je a čo nie je vysielaním zamestnancov v sektore
dopravy/prepravy, aké povinnosti dopravcom vznikajú a aké ohlasovacie povinnosti musí dopravca splniť
uverejní na svojej webstránke ČESMAD Slovakia.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Viedni
CETA | Kľúčový výbor EP podporil CETA
Výbor pre medzinárodný obchod EP, ktorého postoje majú spravidla významný vplyv na rozhodnutia
celého EP, odporučil plénu EP schváliť hospodársku a obchodnú dohodu EÚ s CA (CETA). Za
odporúčanie hlasovalo 25 členov výboru, proti bolo 15, jeden sa zdržal. V diskusii opakovane zazneli
upozornenia na ochranársky postoj nového amerického prezidenta D. Trumpa, ktorý už rozhodol
o odchode USA z TPP a výhrady má tiež k dohode TTIP, o ktorej rokujú USA a EÚ od roku 2013. EP ako
celok má hlasovať o CETA vo februári 2017, pokiaľ ju schváli, mohla by byť predbežne uplatňovaná už od
tohtoročného apríla.
Zdroj: SITA/AP
EÚ | Roaming smeruje k zániku od 15. júna 2017
Zástupcovia členských krajín EÚ, europarlamentu a Európskej komisie sa zhodli na podobe poplatkov,
ktoré si od júna budú môcť navzájom účtovať mobilní operátori za využívanie roamingových služieb. Podľa
A. Ansipa, podpredsedu komisie pre digitálny jednotný trh umožní táto dohoda ukončiť v EÚ platby
zákazníkov za roaming k 15. júnu 2017. Dohodu vyjednávačov ešte musia formálne potvrdiť členské krajiny
a europarlament. Dosiahnutý kompromis znamená od 15. 6. pre veľkoobchod strop 0,032 eura za minútu
volania a 0,01 eura za SMS správu. V ten istý deň začne platiť aj hranica 7,70 eura za gigabajt dát, ktorá
sa bude postupne počas piatich rokov znižovať až na 2,50 eura za gigabajt dát od januára 2022.
Zdroj: europa.eu - press release
India | Apple bude v Indii vyrábať iPhone
Vláda indického zväzového štátu Karnataka potvrdila (2. februára 2017) dohodu s firmou Apple
o vybudovaní historicky prvej základne pre výrobu jej produktov v Indii (v hlavnom meste Karnataky
Bangalúre). Realizácia výroby Apple priamo v Indii je výsledkom jeden a pol ročného intenzívneho
rokovania medzi vedením firmy a indickou centrálnou vládou a je potvrdením významnosti indického trhu
pre globálne IT firmy. V Bangalúre sa centralizuje výskum, vývoj a výroba IT biznisu z celého sveta.
Zastupiteľský úrad v Dillí v priebehu tohto roka otvorí v Bangalúre honorárny konzulát Slovenskej republiky.
Zdroj: Live Mint, Reuters

6

Energetika
Čína | Čína zvýšila efektívnosť a čistotu využívania energií
Podľa údajov Štatistického úradu Číny počas roku 2016 klesol podiel spotreby energie na jednotku HDP
o 5 %. Do roku 2020 má byť táto veličina znížená celkom o 15%. V rámci celkovej energetickej spotreby
dosiahla čistá energia vrátane vodných, veterných a plynových zdrojov celkom 19,5 % (+17,9% oproti
2015). Podiel energie z uhlia v 2015 dosiahol 64 % celkovej spotreby, Čína má v pláne tento podiel znížiť
do roku 2020 na úroveň 58 %.
Zdroj: Xinhua
OPEC| OPEC znížil v januári 2017 ťažbu o 1 mil. barelov
Produkcia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v januári 2017 klesla o vyše 1 mil. barelov (1 barel
= 159 litrov) denne. Členské krajiny OPEC sa dohodli, že kartel od 1. januára 2017 obmedzí ťažbu o 1,2
mil. barelov denne, čím zníži prebytok ponuky na trhu. Dodávky z členských krajín OPEC, ktorých sa
týkajú ťažobné kvóty, dosiahli počas januára 2017 v priemere 30,01 mil. barelov denne oproti 31,17
milióna barelov denne v decembri 2016.
Zdroj: Energia.sk

Financie
Grécko | ESM (European Stability Mechanism) - grécky dlh je udržateľný
V nadväznosti na únik informácii o správe Medzinárodného menového fondu, v ktorej mal fond označiť dlh
Grécka za vysoko neudržateľný, predstaviteľ ESM uviedol, že grécky dlh je udržateľný, pokiaľ budú
implementované dohodnuté reformy vďaka veľmi výhodným podmienkam pôžičky, dlhodobým
podmienkam ESM a nedávno prijatým krátkodobým opatreniam na zmiernenie dlhu. Dodal, že Grécko
a európski veritelia sa dohodli na ambicióznych fiškálnych cieľoch po dobu trvania programu, ktorý je
dôveryhodný a podporený núdzovými opatreniami pre prípad neočakávaných udalostí. Fiškálne výsledky
Grécka v roku 2016 boli lepšie, ako sa pôvodne očakávalo.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Aténach
Ukrajina | Bez finančných tranží MMF nebude Ukrajina schopná splácať štátny dlh
Generálny riaditeľ Dragon Capital T. Fiala (ukrajinská skupina spoločností pôsobiacich v oblasti
investovania a finančného poradenstva) sa domnieva, že bez ďalšej finančnej pomoci MMF sa valutové
zásoby Ukrajiny začnú doslova „roztápať“ a začne sa roztáčať špirála, podobná tej, ktorá nastala v
období január – február 2016, keď sa nedarilo zastaviť prepad UAH. Podľa neho sa „veľmi nechce
realizovať reformy“. Je však potrebné ich uskutočňovať. V rokoch 2017 – 2019 bude musieť UA vyplatiť 14
mld. USD v rámci svojich zahraničných dlhov, čo bez finančných tranží MMF nebude možné. Čo sa týka
valutových rezerv Ukrajiny, v súčasnosti predstavujú 15,5 mld. USD, avšak z nich je len 4 mld. USD
„čistých“, ostatné sú „peniaze“ MMF. T. Fiala vyzýva prezidenta Ukrajiny, ako aj vládu Ukrajiny (ak chcú byť
opäť zvolení) aby spolupracovali s MMF.
Zdroj: Ukrajinská pravda
Irán | Snaha nahradiť platby v USD alternatívnou menou
Guvernér Central Bank of Iran V. Seifa zdôraznil, že Irán sa snaží nahradiť USD novou menou, ktorú
plánuje využívať vo svojich zahraničných platobných operáciách po tom, čo americký prezident D. Trump
nariadil zákaz vstupu do USA občanom siedmich moslimských krajín, vrátane Iránu. Predstava Iránu je
nahradiť americký dolár novou spoločnou zahraničnou menou, resp. používať jednu zo svetových mien vo
všetkých svojich oficiálnych finančných operáciách. Guvernér sa vyjadril, že tento krok nadobudne účinnosť
od začiatku nového fiškálneho roka (21. januára 2017).
Zdroj: Central Bank of Iran
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Priemysel
Slovensko | Čínska He Steel Group podpísala MoU s košickou U.S. Steel (26. januára 2017)
Podľa informácií HN obe spoločnosti podpísali v Pittsburghu memorandum o porozumení. Začína sa tak
vstup čínskeho kapitálu do košickej továrne. Nasledujúcim krokom bude takzvaná due diligence, komplexný audit podniku. Dianie okolo košického U. S. Steelu sleduje aj štát. Ten sa v prípade zmeny
majiteľa chce uchádzať o akcionársky podiel. "Informácie o podpise memoranda s čínskou spoločnosťou
nateraz nemáme. Ak sa tak stane, budeme verejnosť informovať," povedal hovorca rezortu hospodárstva
Maroš Stano.
Zdroj: Hospodárske noviny
USA | Predaj VW v USA vlani poklesol, model Touareg sa prepadol o 40 %
V USA v roku 2016 medziročne poklesol predaj automobilov značky VW o 7,6 % (322 948 vozidiel). Darilo
sa ale koncernovému Audi (+4 %, 210 213 vozidiel). Celý koncern VW Group predal vlani v US o 2,6 %
menej áut, aj keď celosvetovo jeho predaje stúpli o 3,8 %. Z modelu VW Touareg, ktorý zaujíma
bratislavský výrobný závod, sa však v USA vlani predalo až o 40 % menej vozidiel (4 223 ks oproti 7 037 ks
v roku 2015). Naopak, od jarnej premiéry novej generácie sa výnimočne darilo sesterskému Audi Q7 (+60,9
%, 30 563 vozidiel) a vlaňajšok bol najlepším rokom aj pre menší VW Tiguan (+21,7 %). Pokiaľ ide o
celkový predaj automobilov v USA, ten vlani medziročne vzrástol na 17,55 mil. vozidiel (+0,4 %) a menila
sa aj jeho skladba. Klesli predaje osobných áut všetkých veľkostí (-8,1 %) a rástli predaje SUV (+4,4 %,
pričom veľké SUV až +21,6 %), pickupov (+5,9 %), crossoverov (+8,5 %) a minivanov (+8,0 %). Pickupy
a SUV už tvoria až 59,5 % všetkých predaných vozidiel v USA (2015: 55,8 %).
Zdroj: Motor Intelligence, WSJ
Nemecko | Koncern Volkswagen je oficiálne najväčším producentom automobilov na svete
Napriek emisnému škandálu a poklesu predaja v Nemcku a USA, koncern vyprodukoval a predal v roku
2016 hlavne vďaka Číne trhu (nárast o 12 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom) rekordných 10,31 mil.
automobilov to jest o 140 000 jednotiek viac ako hlavný konkurent japonská - spoločnosť Toyota. Oslavy
titulu majstra sveta sa však odkladajú, emisný škandál, ktorý stál spoločnosť VW doteraz 21 mld. EUR sa
dnes respektíve zajtra navýši o ďalších približne 1,5 mld. EUR (odhad sumy za vyrovnanie sa s 80 000
zákazníkmi z USA).
Zdroj: Handelsblatt
USA | Hospodárske výsledky firmy U.S. Steel Corp. v roku 2016
CEO Mario Longhi: „Napriek nižším dodávkam a priemernej realizačnej cene sú naše výsledky
pozitívnejšie, naďalej zlepšujeme sortiment výroby a nákladovú štruktúru. Rok 2017 začíname aj
s podstatne lepšími podmienkami na trhu“. Pripustil, že aj tak musí firma zlepšovať všetko, čo môže
ovplyvniť, priamo ale nekomentoval šumy o predaji košického závodu. Nádeje vkladá do novej USA
administratívy (komponenty pre nové USA ropovody, celkové svetové usporiadanie obchodu s oceľou).
V roku 2016 firma vykázala tržby 10,3 mld. USD (2015: 11,6 mld. USD), čistú stratu 440 mil. USD (2015:
1,6 mld. USD) a koncom roka celkovú likviditu 2,9 mld. USD, vrátane 1,5 mld. USD v hotovosti.
Zdroj: NASDAQ, interview CNBC
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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