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02.09.2016 │35.týždeň 

 

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

 Medzinárodné tendre 
 

 

 

03.01.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Belgicko 

Tender Ministerstva obrany Belgicka 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Bruseli 

informujú, že o vypísanom medzinárodnom tendri Ministerstva obrany Belgicka. 

 

 

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. 

 

 

03.01.2017 | Ekonomické správy | Obstarávanie medzinárodných organizácií | Belgicko 

Prieskum trhu pre možných dodávateľov služieb v oblasti IKT 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Bruseli 

informuje, že NATO uskutočňuje prieskum trhu pre možných dodávateľov služieb v oblasti 

komunikačných a informačných systémov (CIS services) pre misiu NATO v Afganistane. 

 

 

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. 

 

  

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. 

 

 

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, 

 

  

03.01.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Srbsko 

Konkurzné konanie - Vršacké vinohrady v Srbsku 

Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o konkurznom konaní 

spoločnosti v úpadku Vršacké vinohrady. Správcom úpadcu je Agencija za licenciranje stečajnih 

upravnika Belehrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.. týždeň 

 
09.01.2017 

https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/tender-ministerstva-obrany-belgicka?p_p_auth=RKCVJRVj&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/tender-na-dodavku-a-instalaciu-individualnych-vykurovacich-rozvodni-v-moldavsku?p_p_auth=RKCVJRVj&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/prieskum-trhu-pre-moznych-dodavatelov-sluzieb-v-oblasti-ikt?p_p_auth=RKCVJRVj&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/tender-na-dodavku-a-instalaciu-kotla-na-baze-biomasy-v-moldavsku?p_p_auth=B28Tts7S&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/tender-na-dodavku-a-instalaciu-plynovych-kotlov-na-vyrobu-tepla-v-moldavsku?p_p_auth=FH6EDK7U&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/zoznam-aktualnych-vybranych-tendrov-v-dansku?p_p_auth=FH6EDK7U&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/konkurzne-konanie-vrsacke-vinohrady-v-srbsku?p_p_auth=RKCVJRVj&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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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. 

 

 

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. 

 

 
 

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 

 

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/municipalika-2017-14-medzinarodna-vystava-a-konferencia-smart-sustainable-city-solutions-v-indii?p_p_auth=SFEQqhfC&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/v-medzinarodny-veltrh-zdravotnickeho-turizmu-spa-wellness-healthcare-travel-expo?p_p_auth=RKCVJRVj&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/veltrh-smart-manufacturing-summit-2017-v-parizi?p_p_auth=eQwsqFsO&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatie-vyapar-2017-kerala-business-to-business-meet-v-indii?p_p_auth=SFEQqhfC&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatie-water-india-2017-expo-v-indii?p_p_auth=FH6EDK7U&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/buildings-india-2017-expo?p_p_auth=FH6EDK7U&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatie-solar-india-2017-expo-v-indii?p_p_auth=FH6EDK7U&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatia-smart-cities-india-2017-expo-v-indii?p_p_auth=FH6EDK7U&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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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. 

 
 

 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 
 

 

Srbsko | Vláda zrušila dovozné clá na mlieko a bravčové mäso 

Po opätovných výzvach EÚ od 1. januára  2017 sú zrušené dovozné clá na bravčové mäso, mlieko 

a mliečne výrobky z EÚ. Srbská vláda zaviedla colné poplatky pri dovoze uvedených komodít v roku 2015. 

Toto rozhodnutie bolo zavedené v spojitosti so zrušením kvót na výrobu mlieka v EÚ a ruským zákazom na 

dovoz poľnohospodárskych produktov z EÚ, ktorý vytvoril prebytok na európskom trhu.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Belehrade 

 

India | Rozvoj malých a stredných podnikov budú poháňať inovácie a internet  

Generálny riaditeľ Google Sundar Pichai (narodil sa v indickom zväzovom štáte Tamilnád) oznámil 

celosvetové uvedenie špeciálnej aplikácie pre malé a stredné podniky My Business, ktorá umožní 

podnikateľom cez smartfón zriadiť a operovať svoje obchodné aktivity. Indiu pokladá firma Google za 

referenčnú krajinu, ktorej výsledky sa dajú prenášať a využiť na ostatných trhoch. Preto bola India vybratá 

ako prvá krajina na svete, kde sa aplikácia oficiálne sprístupnila. Google v Indii už úspešne realizoval 

zavedenie bezplatného wifi pokrytia na 100 najväčších železničných staniciach. Indiu pokladá za kľúčovú 

pre ďalší rozvoj a chce z nej spraviť príklad pre ostatné trhy.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Dillí 

 

Chorvátsko | Slovenský St. Nicolaus odovzdal novú ponuku  

St. Nicolaus v konzorciu s firmami Dalmacijavino a Oštrc odovzdal (30. decembra 2016) prostredníctvom 

Finančnej agentúry novú záväznú ponuku na kapitálový vstup v hodnote 46,6 mil. EUR do spoločnosti 

Badel 1862 (najväčší a najstarší výrobca vína a alkoholických nápojov v Chorvátsku), ktorá sa nachádza 

v predkonkurznom konaní (dlhodobá zlá finančná kondícia podniku). V prípade prijatia ponuky sa 

konzorcium zaviazalo, že veriteľom predkonkurzného konania spoločnosti Badel 1862 ihneď po jeho 

ukončení vyplatí v hotovosti 25 mil. EUR, ďalej investuje do výroby a výrobných procesov 12 mil. EUR 

a zabezpečí 9,6 mil. EUR za splnenie záväzkov spoločnosti Badel 1862, ktoré vznikli od otvorenia procesu 

predkonkurzného konania.  

Zdroj: poslovni.hr 

 

 

 

https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodny-veltrh-wepex-voda-elektrina-a-energetika-v-keni?p_p_auth=eQwsqFsO&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/konferencia-innovex-2017-zamerana-na-technologicke-inovacie?p_p_auth=eQwsqFsO&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/svetove-ekonomicke-forum-pre-latinsku-ameriku-v-buenos-aires?p_p_auth=thyAMNvU&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://support.google.com/business/answer/4601325?hl=en
http://www.poslovni.hr/
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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 

 

Kórejská republika | Výsledky zahraničného obchodu za rok 2016 

Ministerstvo obchodu, priemyslu a energetiky Kórejskej republiky informovalo o výsledkoch zahraničného 

obchodu krajiny za rok 2016. Export za minulý rok dosiahol výšku  495,5 mld. USD, čo predstavuje 

medziročný 5,9 %pokles. Import za minulý rok predstavuje 405,7 mld. USD, rovnako ide o 7,1 % pokles 

oproti predchádzajúcemu roku. Kórejská republika za rok 2016 dosiahla pozitívne saldo zahraničného 

obchodu vo výške 89,8 mld. USD. 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Soule 

 

Srbsko| Slovenská Eco Investment má záujem o zostávajúce akcie Paloma 

Slovenská spoločnosť Eco Investment a jeho spoločník český fond Eco-invest Praha oznámili zámer 

prevziať zostávajúce akcie papierni Paloma, v ktorých sú už väčšinovým 57,2 % podielnikom. Paloma zo 

Sladkog Vrha je popredným výrobcom v oblasti hygienického papiera s kapacitou 72 000 ton určených 

hlavne na export. V prvých 3. štvrťrokoch v roku 2016 spoločnosť vykázala tržby vo výške 64,5 mil. EUR 

s nárastom výroby o 3 %.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Belehrade 

 
 

 Energetika 
 

 

Japonsko | Vláda plánuje sprostredkovať reorganizáciu Tokyo Electric Power  

Ministerstvo priemyslu uvažuje zorganizovať „okrúhly stôl“ predstaviteľov veľkých energetických firiem 

s cieľom prerokovať otázky reorganizácie hospodárskych vzťahov s Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) 

a vytvorenia ciest na zahraničné trhy. Navrhovaný krok je de facto úsilím vlády pôsobiť ako prostredník pri 

reorganizácii spoločnosti TEPCO, ktorá sa naďalej bráni dôsledkom katastrofy v jej jadrovej elektrárni 

Fukushima Daiichi z marca 2011.  

Zdroj: Mainichi 

 

Rakúsko-Irán | OMV na zozname zahraničných firiem, ktoré môžu spolupracovať v Iráne 

Irán zostavil zoznam 29 zahraničných ropných spoločností, ktoré sa budú môcť uchádzať o účasť na 

prieskume a využívaní plynových a ropných polí. Do zoznamu boli zaradené okrem iných ruské spoločnosti 

Lukoil a Gazprom, čínske CNOOC a CNPC a európske Total, Shell, Wintershall, ako aj rakúsky OMV, ale 

žiadna americká a ani britská spoločnosť. V máji minulého roka v Teheráne podpísal OMV s Iránskou 

štátnou ropnou spoločnosťou NIOC MoU.  

Zdroj: Die Presse 

 

Maroko | Maroko získalo financovanie na výstavbu najväčšej solárnej elektrárne v krajine  

Šesť zahraničných subjektov sa zaviazalo financovať prvú fázu výstavby solárnej elektrárne Noor Midelt 

s kapacitou 800 MW a s rozpočtom 2,1 mld. EUR. Hlavným partnerom bude nemecká rozvojová banka 

KWF, zvyšnými účastníkmi budú Svetová banka, Africká rozvojová banka, Európska investičná banka, 

Francúzska rozvojová agentúra a Clean Technology Fund. Ambíciou marockej vlády je do roku 2030 

pokrývať 52 % spotreby energie z obnoviteľných zdrojov.  

Zdroj: Cinco Días  
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Priemysel 
 

 

USA | Ford zrušil výstavbu závodu v Mexiku, namiesto toho bude investovať v USA 

Z dôvodu šetrenia nákladov chcela automobilka presunúť výrobu modelu Focus z amerického Michiganu 

do Mexika (investícia 1,6 mld. USD), radšej však bude investovať 700 mil. USD do rozšírenia výroby 

elektrických a autonómnych vozidiel v Michigane a prijme 700 nových zamestnancov. Focus sa bude 

vyrábať v existujúcom mexickom závode Fordu v meste Hermosillo. Bill Ford (Executive Chairman) o tomto 

rozhodnutí dnes ráno informoval D. Trumpa a Mark Fields (CEO) hovoril s M. Pence-om, pričom následne 

to oznámil verejne v rozhovore pre CNN. Argumentoval poklesom dopytu po malých vozidlách v Severnej 

Amerike, silnejšou orientáciou firmy na autá s elektrickým pohonom a širokým spektrom podnikateľských 

dôvodov, vrátane „vyjadrenia dôvery“ plánom D. Trumpa na vytvorenie lepšieho podnikateľského prostredia 

v USA (znižovanie firemných daní z 35 % zrejme na 15 %, odbúranie regulácií). Skutočným dôvodom však 

môže byť napríklad snaha o schválenie menej prísnych noriem spotreby automobilov v USA. Vyhlásenie 

Fordu prišlo len pár hodín potom, ako D. Trump cez Twitter skritizoval automobilku General Motors za 

výrobu ich áut v Mexiku a pohrozil jej zavedením vysokého cla na dovoz týchto vozidiel do USA. Riziko 

uvalenia vysokých ciel, či renegociácia dohody NAFTA, zaujíma aj ďalších zahraničných výrobcov 

automobilov v Mexiku (VW, Audi, BMW, Mercedes, Nissan).  

Zdroj: CNN, Bloomberg   

 
 

Financie 
 

 

Belgicko-Bulharsko | Belgická KBC prvá na bulharskom bankovom a poisťovacom trhu 

Belgická banka KBC (materská spoločnosť ČSOB) kupuje v Bulharsku United Bulgarian Bank (UBB) 

a Interlease. Tým sa dostane na prvé miesto v Bulharsku. Cena akvizícií je 610 mil. EUR. KBC už je v 

Bulharsku prítomná cez Cibank. Ide o prvú veľkú akvizíciu belgickej banky od krízy v roku 2008. Ostatne, 

od roku 2008 do roku 2014 to mala aj zakázané, keďže vtedy Belgicko pôžičkou banku zachraňovalo. KBC 

v predstihu pôžičku splatila koncom 2015.  

Zdroj: l´Echo 

 

Keňa | Rozmach mobilného bankovníctva natoľko úspešný, že by mohol narušiť celú ekonomiku 

Mobilné peňažné služby poskytované kenskými mobilnými operátormi sú natoľko rozšírené medzi 

obyvateľstvom a firmami a ich prepojenosť s ekonomikou je tak rozsiahla, že ich prerušenie by mohlo 

spôsobiť kolaps celého ekonomického systému. Najmenej 28 mil. Keňanov používa služby mobilného 

bankovníctva s ročnými transakciami 28 mld. USD, čo odpovedá ~44 % HDP (HDP/2015=63,4 mld. USD). 

Centrálna banka a regulačné orgány nepretržite spolupracujú s mobilnými operatérmi s cieľom 

zabezpečenia najvyšších štandardov mobilných systémov v snahe predísť neočakávaným okolnostiam.  

Zdroj: qz.com 

 

Španielsko | Vláda zvažuje daňové úľavy so zámerom konkurovať Gibraltaru 

Vládny návrh je určený pre španielske okresy v susedstve územia pod správou Anglicka – Gibraltaru, ktoré 

Španielsko označuje za daňový raj. Korporátna daň na území Gibraltaru je 10 %, v Španielsku v súčasnosti 

sadzba dane predstavuje 25 %, čo viedlo tisícky španielskych firiem zaregistrovať sa v Gibraltare. 

Španielsko odhaduje straty na daniach v sume 1 mld. EUR ročne. Spor medzi Španielskom a Gibraltarom 

riešila aj Európska komisia, vydanie rozhodnutia však bolo pozastavené v nadväznosti na výsledok 

referenda v Anglicku o vystúpení z EÚ.  

Zdroj: El Confidencial  

 

 

 

http://money.cnn.com/2017/01/03/news/economy/ford-700-jobs-trump/index.html
http://money.cnn.com/2017/01/03/news/economy/ford-700-jobs-trump/index.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-03/ford-cancels-1-6-billion-mexico-plant-after-trump-s-criticism
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Japonsko | Japonsko, Čína, Kórea a ASEAN plánujú posilniť ochranu svojich mien 

Japonsko, Čína, Južná Kórea a Združenie národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN+3) hľadajú ďalšie 

možnosti zabránenia menovej kríze v Ázii, tým že plánujú rozšírenie projektu „Mai Chiang Initiative“ 

vytvoreného po ázijskej menovej kríze v roku 1997. Krajiny zapojené do projektu uvažujú v priebehu tohto 

roka zvýšiť disponibilné prostriedky o 24 mld. USD. Príležitosťou bude výročné zasadnutie Ázijskej 

rozvojovej banky a stretnutie ministrov financií  ASEAN + 3 v máji v Yokohame. Projekt bol navrhnutý tak, 

aby signatári mohli chrániť menu v prípade rýchleho poklesu hodnoty voči doláru vytvorením fondu 

určeného na trhové intervencie. Celkový vklad je 240 mld. USD, ale len 30 % môže byť uvoľnených 

samostatne. Impulzom k zmene sú rastúce obavy z možnej globálnej ekonomickej turbulencie, pričom 

hlavne krajiny ASEAN sú po menovej kríze v roku 1997 zvlášť opatrné pri hodnotení vplyvu zvyšovania 

úrokových sadzieb v USA.  

Zdroj: Nikkei 

 

India | India začne zdaňovať kapitál pritekajúci cez daňové raje 

V tomto roku (od apríla 2017) začne India zdaňovať kapitálové výnosy zahraničných investorov 

registrovaných v Singapure. India v priebehu minulého roku podobne vyrokovala sprísnenie daňových 

podmienok pre investičné firmy registrované aj na Mauríciu a na Cypre. Legislatívna aktivita je súčasťou 

antikorupčnej stratégie Modiho vlády, ktorej zámerom je donútiť riadne platiť dane indické firmy, ktoré sa 

cez pobočky v uvedených krajinách vyhýbali daňovej povinnosti v Indii.  

 Zdroj: The HIndu 

Francúzsko | Prvé „zelené“ štátne dlhopisy Francúzska  

Podľa spoločného oznámenia Ministerstva financií M. Sapina a MiŽPE S. Royal začala Štátna pokladňa 

Francúzska (3. januára 2017) vydávať prvé „zelené“ štátne dlhopisy, z ktorých prostriedky budú určené na 

financovanie energetickej a ekologickej transformácie priemyslu Francúzska (boj proti klimatickým 

zmenám, prispôsobovanie sa klimatickým zmenám, ochrana diverzity a boj proti znečisťovaniu životného 

prostredia). Vláda počíta so získaním niekoľkých miliárd EUR (bez spresnenia), celkovo však chce 

investovať do sektora 10 mld. EUR ročne.  

Zdroj: Le Figaro 

 

 
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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