EKONOMICKÁ INFORMÁCIA O TERITÓRIU

Luxemburské veľkovojvodstvo

Všeobecné informácie o krajine
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I.
ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ INFORMÁCIE
___________________________________________________________________________
a) Základná charakteristika hospodárstva


Luxemburská ekonomika sa v roku 2017 umiestnila na 72. mieste svetového hodnotenia
(na základe HDP). Na rovnakej priečke sa Luxembursko umiestnilo aj predchádzajúci rok.



Najdôležitejším sektorom luxemburskej ekonomiky sú služby, osobitne finančné služby.
Súčasná vláda na čele s liberálmi, ktorej mandát končí v októbri 2018, sa za ostatné 4 roky
usilovala zmeniť vnímanie Luxemburska v zahraničí. V tejto súvislosti pripravila a začala
implementovať nový branding, a zároveň podnikla viaceré kroky v transformácii
luxemburskej ekonomiky. Predovšetkým dbala na zosúladenie luxemburskej legislatívy s
európskymi normami v oblasti finančných služieb. Ďalej začala masívne podporovať
vedu, výskum, inovácie a digitalizáciu s cieľom vytvoriť z Luxemburska lídra v týchto
sektoroch.

Takisto

podnikla

závažné

reformy

v

oblasti

dopravy

(investície

do

modernizácie železničnej siete; investície do siete diaľnic) a životného prostredia. Snažila
sa diverzifikovať ekonomiku a prilákať zahraničných investorov. Vynikajúcu analýzu
luxemburskej
ekonomiky
ponúka
Luxemburská
obchodná
komora:
http://www.cc.lu/uploads/tx_userccpublications/web_EN_brochure_eco_lux_0917_CDC.
pdf Jej mottom je „otvorená, dynamická a spoľahlivá ekonomika“. Všeobecnejšie



štatistické údaje o Luxembursku za rok 2017 ponúka Luxemburský štatistický úrad
http://www.statistiques.public.lu/catalogue-publications/luxembourg-enchiffres/2017/luxembourg-chiffres.pdf
HDP Luxemburska v roku 2017 dosiahlo 55,4 miliardy €. ide o najvyššiu hodnotu počas
štvorročného mandátu súčasnej vlády. HDP Luxemburska kolísalo však len veľmi mierne. Z
HDP predstavovali finančné služby 24,7%, ostatné služby 63%,

stavebníctvo 5,4%,

hutníctvo 1,2%, ostatný priemysel 4,5%, energetika a vodné hospodárstvo 0,9% a


poľnohospodárstvo 0,3%.
Miera inflácie dosiahla 1,2% (oproti 0% v roku 2016). Miera nezamestnanosti v roku 2017
dosiahla 5,9% (čo predstavuje pokles oproti 6,4% v roku 2016). Platobná bilancia bola
pozitívna: 2,8 miliardy € (čo predstavuje 2%-ný nárast oproti roku 2016). Luxemburské
rezervy v roku 2017 predstavovali 871 415 993€. Zahraničná zadlženosť v roku 2016
dosiahla 3879,2 miliónov €.



Luxemburský rozpočet na rok 2017 dosiahol sumu 8,3 miliárd €. Detailné informácie o
rozpočte sú prehľadne spracované na https://budget.public.lu/lb/budget2017/op-eebleck/bref-apercu.html Infografika, obsahujúca aj prognózu ďalšieho vývoja rozpočtu, je




dostupná
na
https://budget.public.lu/dam-assets/lb/budget2017/linksdokumenter/dokumenter/infographie-finances-publiques-2017/minetat-budget2017finances-publiques-factsheet.pdf
Opatrenia, ktoré Luxembursko prijalo na zmiernenie negatívnych dôsledkov krízy, majú
predovšetkým podobu podpory diverzifikácie ekonomiky, podpory školstva, vedy,
výskumu a inovácií.
Luxemburskou menou je Euro, ktoré v roku 1999 nahradilo luxemburský frank.
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Luxembursko dosahuje najvyššiu mieru reálneho HDP per capita, ktorý je trikrát vyšší, ako
priemer EÚ. V roku 2017 išlo o sumu 93 861 €. HDP v PPP (parita kúpnej sily), deficit
štátneho rozpočtu, ver. dlh
Počet obyvateľov v roku 2017 dosiahol 590 700 obyvateľov. Do Luxemburska denne





cestuje za prácou veľký počet občanov susedných krajín z celkového počtu pracujúcich
je to cca. polovica). Prehľad štruktúry zamestnanosti je detailne spracovaný na
http://www.statistiques.public.lu/catalogue-publications/luxembourg-enchiffres/2017/luxembourg-chiffres.pdf Pod hranicou chudoby nežije žiadny obyvateľ
Luxemburska.
Pokiaľ ide o nákladovosť pracovnej sily, Luxembursko má vo svojej legislatíve obsiahnutú
minimálnu mzdu. V auguste 2018 bola stanovená na 2 048,54 €.



b) Hlavné odvetvia hospodárstva


Luxembursko sa v rámci nového brandingu usiluje prezentovať svoje hospodárstvo ako
„otvorené, dynamické a dôveryhodné“. O otvorenosti ekonomiky svedčí fakt, že v
Luxembursku sú zastúpené všetky medzinárodné firmy a polovicu pracujúcich tvoria
občania susedných štátov. Dynamiku zasa potvrdzuje snaha vlády diverzifikovať
ekonomiku a orientovať ju na odvetvia s vysokou pridanou hodnotou. V tejto súvislosti



začalo Luxembursko masívne investovať do školstva, vedy, výskumu a inovácií.
O štruktúre hospodárstva vypovedajú podiely najdôležitejších sektorov na tvorbe HDP v
roku 2017: finančné služby 24,7%, ostatné služby 63%, stavebníctvo 5,4%, hutníctvo 1,2%,
ostatný priemysel 4,5%, energetika a vodné hospodárstvo 0,9% a poľnohospodárstvo
0,3%.



Luxembursko má výborne vybudovanú dopravnú infraštruktúru. Súčasná vláda sa
rozhodla posilniť investície v tejto oblasti. Cieľom je riešiť problém dopravných zápch v
meste Luxemburg, ktoré na seba viaže najviac pracujúcich. Vláda podporila
modernizáciu

železničnej

siete.

V

samotnom

Luxemburgu

podporila

rozšírenie

električkovej siete, ako aj prepravu na bicykloch. Luxembursko využíva riečnu lodnú


prepravu (rieka Mozela a kanály).
Luxembursko je mimoriadne otvorené start-upom z celého sveta. Príkladom v tejto
oblasti je bezpochyby luxemburská success story s názvom Airpod 2.0. Ide o malé
mestské vozidlo poháňané stlačeným vzduchom, ktoré sa v roku 2020 objaví na
indických cestách. Taký je zámer luxemburskej spoločnosti MDI (Motor Developpement
International), ktorá ho vytvorila. Firma v lete 2018 v LU otvára továreň na výrobu troch
modelov auta. Ideovým tvorcom vozidla je francúzsky konštruktér Guy Nègre (Renault;
Formula 1), ktorý zomrel pred 2 rokmi. Štafetu po ňom prebral jeho syn Cyril. Výskum
trval 25 rokov a priniesol 73 patentov. Projekt prilákal 500 malých akcionárov. V roku
2016 mu bola udelená cena OSN. Vozidlo sa stalo predmetom dvoch kontraktov.
Väčším z nich je kontrakt s indickým koncernom Tata Motors v hodnote 30 miliónov €,
druhým, menším, zasa kontrakt s francúzskou Veoliou a Airbusom. Firma MDI má záujem
predávať koncept, nie vyvážať hotové autá do celého sveta. V tejto súvislosti vytvorila
koncept „lokálnej továrne“ so 75 pracovníkmi schopnej vyprodukovať 5 300 kusov
Airpod 2.0 za rok. Spoločnosť už takisto podpísala kontrakt na „nano továreň“ na Sardínii
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(1 000 vozidiel ročne). Cena základnej verzie vozidla (dve miesta; max. rýchlosť 80 km/h;
dojazd 100 – 120 km; dobíja sa ako elektromobily počas 3 – 6h; odhadovaná cena
spotreby 1€ na 100 km) by nemala presiahnuť 10 000 €.

c) Členstvo v medzinárodných organizáciách a účasť v integračných procesoch


Luxembursko je zakladajúcim členom EÚ. Hrdí sa, že predobrazom tohto zoskupenia bol
Benelux, ktorý tento rok oslávil 60. výročie svojho vzniku. Luxembursko je zakladajúcim
členom NATO. Je zastúpené vo všetkých dôležitých medzinárodných organizáciách
(OSN, WTO, OECD).

II.
PODPORA OBCHODU A PODNIKANIA
___________________________________________________________________________
a) Podnikateľská legislatíva


Za gesciu zahraničného obchodu v Luxembursku zodpovedá Luxemburská obchodná a
investičná rada - https://www.tradeandinvest.lu/ Predsedá jej zástupca Ministerstva
hospodárstva Luxemburska. Rada úzko spolupracuje s agentúrou Luxinnovation a
Luxemburskou obchodnou komorou. Pokiaľ ide o legislatívne normy, Luxembursko je
členom EÚ, vzťahujú sa naň pravidlá voľného trhu.



Podnikanie v Luxembursku je pomerne jednoduché vzhľadom na mimoriadne otvorený
charakter miestnej ekonomiky. Pre záujemcov o podnikanie v Luxembursku je k
dispozícii
brožúra
entreprendre/index.html V



http://luxembourg.public.lu/fr/actualites/2014/04/25prípade záujmu slovenských subjektov podnikať v

Luxembursku odporúčame kontaktovať Luxemburskú obchodnú komoru http://www.cc.lu/
Náklady na prácu (odvody, sociálne zaťaženie, mzdy) však v Luxembursku dosahujú
európske maximá. Z hľadiska slovenského podnikateľa je preto výhodnejšie
zamestnávať slovenských občanov, ktorý v Luxembursku pracujú v režime zdravotného



poistenia S1. Takto fungujú predovšetkým prepravné a stavebné firmy.
Hlavnou výhodou podnikania v Luxembursku je otvorenosť krajiny, ekonomiky a
Luxemburčanov. Okrem luxemburčiny často ovládajú aj angličtinu, francúzštinu či
nemčinu. Z hľadiska slovenských podnikateľov je výhodné, že Luxemburčania sú
otvorení novým podnetom a novej obchodnej spolupráci. Neplatí to ani tak v prípade
exportu/importu, tie sú do veľkej miery orientované na susedné štáty, ale skôr v prípade
investícií. Z tohto hľadiska možno nízke povedomie o SR vnímať ako nevýhodu a
zároveň aj ako prednosť.

b) Programy podpory zahraničného obchodu, technickej a finančnej pomoci,
projekty regionálnej spolupráce
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Za podporu zahraničného obchodu v Luxembursku zodpovedá Luxemburská obchodná
a investičná rada - https://www.tradeandinvest.lu/ Najdôležitejšími aktérmi, ktorí sú v nej
zastúpení, sú Ministerstvo hospodárstva Luxemburska, Luxinnovation a Luxemburská
obchodná komora.



Luxembursko

je

súčasťou

regionálneho

zoskupenia

Únia

Beneluxu

–

http://www.benelux.int, ktorého cieľom je zjednodušovanie spolupráce a harmonizácia
právnych noriem medzi členskými krajinami Luxemburskom, Belgickom a Holandskom.
Spolupráca v rámci Beneluxu sa netýka len ekonomiky, ale mnohých ďalších sfér
(vzdelávanie, vnútro, životné prostredie atď).

c) Verejné obstarávanie


Informácie o legislatíve, procedúrach a aktuálnych ponukách nájdu záujemcovia na
špecializovanom
portáli
verejných
obstarávaní
v
Luxembursku
https://marches.public.lu/fr.html



Slovenské podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem o verejné obstarávania v
Luxembursku, by na sledovanie výziev mali mať zamestnancov, ktorí ovládajú niektorý z
jazykov, v ktorom sú výzvy publikované. Takisto by mali byť schopní naštudovať
súvisiacu legislatívu a nadviazať kontakt s luxemburskými úradmi.

d) Zmluvná základňa


Luxembursko je súčasťou EÚ. Vzťahujú sa naň pravidlá voľného trhu EÚ. Okrem tohto
faktu podnikanie zjednodušuje používanie jednotnej európskej meny Euro.



Pokiaľ ide o bilaterálny rámec, spoluprácu s Luxemburskom upravujú nasledujúce
zmluvy a dohody:
o Zmluva o konaní zmierovacom, rozhodcovskom a súdnom medzi Republikou

o

československou a Veľkovojvodstvom luxemburským (Ženeva, 18. septembra
1929, č. 142/1930 Zb.)
Dohoda o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a
Luxemburským veľkovojvodstvom (Praha, 6. decembra 1968, č.53/1972 Zb.)

o

Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou
Luxemburského veľkovojvodstva o medzinárodnej cestnej preprave tovaru
(Luxemburg, 15. júla 1982)

o

Vykonávací protokol k Dohode medzi vládou ČSSR a vládou Luxemburského
veľkovojvodstva o medzinárodnej cestnej preprave tovaru (Luxemburg, 24.
septembra 1982)

o

Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou
Luxemburského

veľkovojvodstva

o

zamedzení

dvojakého

zdanenia

a

zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (Luxemburg,
18. marca 1991, č. 227/1993 Zb.) - pripravuje sa novelizácia tejto dohody
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o

Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou

o

Luxemburského veľkovojvodstva o vnútrozemskej plavbe (Luxemburg, 30.
decembra 1992)
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom o

o

sociálnom zabezpečení (Bratislava, 23. mája 2002, publ. č. 29/2004 Z.z.)
Vykonávacia dohoda o podmienkach vykonávania Zmluvy medzi Slovenskou

o

o

republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom o sociálnom zabezpečení,
(Brusel 4. marca 2004)
Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky,
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied a
Ministerstvom kultúry, Ministerstvom zahraničných vecí, Ministerstvom školstva,
Ministerstvom
mládeže
a
Ministerstvom
športu
Luxemburského
veľkovojvodstva na roky 1997, 1998, 1999 (Bratislava, 11. novembra 1996, publ.
č. 22/1997 Z.z.)
Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky,
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry,
Ministerstvom

zahraničných

vecí

a

spolupráce,

Ministerstvom

školstva,

Ministerstvom mládeže a Ministerstvom športu Luxemburského veľkovojvodstva
na roky 2002 – 2004 (Luxemburg, 27. mája 2002, publ. č. 363/2002 Z.z.)

III.
INVESTÍCIE, ENERGETIKA, VEDA A VÝSKUM
___________________________________________________________________________
a) Priame zahraničné investície:


Luxembursko aktuálne figuruje na 4. priečke najvýznamnejších zahraničných investorov
v SR (ešte v roku 2015 to bolo „len“ 7. miesto). Vzhľadom na dominantné postavenie
finančného sektora a zmenšujúci podiel spracovateľských odvetví pripadá hlavný
podiel investícií z Luxemburska na portfóliové investície. Investičná činnosť v segmente
priamych investícií je realizovaná v 90 % prostredníctvom tzv. SPE (Special Purpose
Entities), ktoré združujú rôzne kategórie finančných spoločností (okrem bánk). Zahraničné
subjekty ukladajú svoj kapitál hlavne do investičných fondov sídliacich v Luxembursku,
ktoré ho spravujú a investujú do aktív v zahraničí.



Priame zahraničné investície z Luxemburska v slovenských podnikoch dosiahli ku koncu
roka 2016 úroveň 4 414 mil. €. Na Slovensku pôsobí viac ako 300 firiem s luxemburským
kapitálom, medzi najznámejšie patria Universal Media Corporation, Swiss Re, Delphi, IEE
Sensing, DS Smith, Goodman Slovakia, IAC Group, Deltrian, Qatena. Štátna investičná
pomoc bola poskytnutá v celkovej výške 42,4 mil. €. Často však ide len o „papierovo“
luxemburské firmy; časť týchto investícií má často pôvod v iných krajinách, ktoré
investície smerujú cez Luxembursko kvôli výhodným daňovým podmienkam. Slovenskí
podnikatelia si pre sídlo svojich firiem tiež radi vyberajú Luxembursko, hlavne kvôli
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výhodným daňovým podmienkam (po Cypre, Švajčiarsku a Seychelských ostrovoch je
Luxembursko štvrtou najobľúbenejšou krajinou usídlenia slovenských podnikov).


Pomoc pri vstupe zahraničných investorov poskytuje Luxemburská obchodná a
investičná rada - https://www.tradeandinvest.lu/

b) Energetická politika krajiny


Produkcia elektriny v Luxembursku nie je veľká. Luxembursko ju dováža, zväčša z
Nemecka. Energetický mix má nasledujúcu podobu: plyn – 33%, obnoviteľné zdroje –
67% (biopalivá a odpad – 26%, voda – 14%, slnko – 13%, vietor – 14%). Luxembursko
vôbec nedováža ropu, len hotové ropné výrobky (najmä z Belgicka).



Energetická politika Luxemburska spočíva najmä v snahe zvyšovať energetickú
bezpečnosť a zväčšovať podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovom mixe. Viac
o
nej
na
stránke
Ministerstva
hospodárstva
Luxemburska
https://meco.gouvernement.lu/fr/le-ministere/domaines-activite/energie.html

c) Veda, výskum a vývoj, inovácie


Luxembursko bolo relatívne donedávna vystavené odlivu mozgov. Vďaka vládnym
investíciám do školstva (jedinou štátnou univerzitou je Luxemburská univerzita založená v
roku 2003 - https://wwwfr.uni.lu/), vedy a výskumu (vytvorenie Luxemburského inštitútu
vedy a technológií LIST v roku 2015 - https://www.list.lu/) sa podarilo luxemburských
vedcov prilákať naspäť do vlasti. Nasledovali ich aj zahraniční vedci, ktorým



Luxembursko ponúklo zaujímavé podmienky na ich prácu.
Veda, výskum, vývoj a inovácie (vytvorenie agentúry Luxinnovation v roku 1984 https://www.luxinnovation.lu/), ako aj digitalizácia (spustenie iniciatívy https://digitalluxembourg.public.lu/ v roku 2014) sa stali absolútnou prioritou súčasnej luxemburskej
vlády. Podiel nákladov dosahuje 1,3% HDP (ku ktorému možno pripočítať 1,4%
investovaných zo strany súkromného sektora). Tendencia za ostatné roky je stúpajúca. V
roku 2014, keď nastúpila súčasná vláda, to bolo len 0,69% HDP. Cieľom je do roku 2020



dosiahnuť 2,3 – 2, 6% HDP.
Vládna
politika
v
tejto
oblasti
je
vysvetlená
na
portáli
http://www.innovation.public.lu/fr/decouvrir/politique/index.html Dobrý prehľad o
zásadných krokoch v tejto oblasti od roku 1981 (rok, kedy Luxembursko spustilo prvú
ucelenejšiu politiku podpory vedy, výskumu a inovácií) je dostupný na
http://www.innovation.public.lu/en/decouvrir/politique/ri-en-bref/index.html
Nástroje
podpory
luxemburská
vláda
prezentuje
na
http://www.innovation.public.lu/fr/financer/index.html



Luxembursko je svetovou špičkou v oblasti biotechnológií, vesmírnych technológií,
zdravotníctva.

IV.

ZAHRANIČNÝ OBCHOD KRAJINY
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___________________________________________________________________________
a) Dovozný a vývozný režim, obchodná prax


Luxembursko je súčasťou EÚ. Vzťahujú sa naň pravidlá voľného trhu EÚ. Okrem tohto
faktu podnikanie zjednodušuje používanie jednotnej európskej meny Euro. Informácia
o bilaterálnej zmluvnej základni je k dispozícii vyššie.

b) Základná štatistika zahraničného obchodu


V roku 2017 dosiahol export 12 660,5 milióna € (oproti 11 903,1 v roku 2016). Import v
rovnakom období dosiahol 18 983,8 (oproti 17 636,1 v roku 2016). Obchodná bilancia
bola negatívna, so schodkom 6 323,3 milióna €.



Detailné prehľady zahraničného obchodu za uplynulý aj predchádzajúce roky sú k
dispozícii
na
stránke
Štatistického
úradu
Luxemburska
http://www.statistiques.public.lu/stat/ReportFolders/ReportFolder.aspx?IF_Language=fr
a&MainTheme=5&FldrName=4&RFPath=113



Vzhľadom na celkovú konjunktúru a dobre naštartované reformy v Luxembursku možno
očakávať, že Luxembursko bude pokračovať v doterajšom trende, tzn. zvyšovať export
(od nástupu súčasnej vlády sa export každým rokom mierne zvyšuje) znižovať import a
vyrovnávať bilanciu.

c) Tovarová štruktúra zahraničného obchodu v členení vývoz/dovoz



Luxembursko v roku 2017 exportovalo hlavne metalurgické výrobky, nasledovali stroje a
strojné zariadenia, tovary rôznej výroby, chemické produkty, výrobky súvisiace s
automobilovým priemyslom, potraviny a živé zvieratá.
V rovnakom roku Luxembursko importovalo najmä stroje a strojné zariadenia, autá a
výrobky súvisiace s automobilovým priemyslom, chemické produkty, tovary rôznej
výroby, potraviny a živé zvieratá, pohonné hmoty a mazadlá, nápoje a tabakové
výrobky.

d) Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu vývoz/dovoz


Hlavnými klientmi Luxemburska sú tradične jeho najbližší susedia – Belgicko, Nemecko a
Francúzsko. Miera vývozu do ďalších krajín je výrazne nižšia. V roku 2017 Luxembursko
exportovalo hlavne do Nemecka, ďalej do Francúzska, Belgicka, Holandska, Spojeného



kráľovstva, Talianska, Spojených štátov amerických, Švajčiarska, Poľska a Španielska.
Slovensko je 26. klientom Luxemburska.
Tak ako v prípade exportu, aj pri importe platí, že hlavnými klientmi Luxemburska sú
tradične jeho najbližší susedia – Belgicko, Nemecko a Francúzsko. Miera dovozu z
ostatných krajín je výrazne nižšia. V roku 2017 Luxembursko importovalo hlavne z
Belgicka, ďalej z Nemecka, Francúzska, Holandska, Spojených štátov amerických,
Japonska, Talianska, Spojeného kráľovstva, Poľska, Španielska. Slovensko bolo na 25.
mieste dodávateľov Luxemburska.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belgicku: www.mzv.sk/brusel, emb.brussel@mzv.sk

e) Vývoj zahraničného obchodu so SR za posledných päť rokov (vývoz/dovoz)


Saldo obchodnej bilancie s LU sa darí v ostatných rokoch držať na pozitívnej úrovni.
Slovenský export do LU sa na vrcholnú úroveň dostal v roku 2014 - 126,4 mil. eur. Po
poklese vývozu nerastných surovín sa export do LU v roku 2017 dostal na úroveň 97,8 mil.
eur. Najviac vyvážanými (2017) boli stroje a elektrické zariadenia v objeme 31,3 mil. eur
(44,6%). Na druhom mieste boli plasty v objeme 23,4 mil. eur (29,3%), nasledujú nerastné
palivá (15,2%) a vozidlá, ktorých objem dosiahol hodnotu 10,6 mil. eur (12,9%). Za január
2018 predstavuje export hodnotu 8,3 mil. eur. Import SK z LU v roku 2017 dosiahol
hodnotu 86,0 mil. eur. Najväčší dovoz z LU zaznamenali v roku 2017 syntetické vlákna
(33,0 mil. eur), železo a oceľ (21,1 mil. eur), ďalej stroje, prístroje a zariadenia (7,3 mil.
eur), nasledované plastmi a kaučukom v sume 6,2 mil. eur. Z pohľadu LU je SR na 26.
mieste krajín vývozu. Export do SR tvorí 0,37% celkového exportu LU.





Prehľady zahraničného obchodu Slovenska a Luxemburska za predchádzajúce roky sú
k
dispozícii
na
stránke
Štatistického
úradu
Luxemburska
http://www.statistiques.public.lu/stat/ReportFolders/ReportFolder.aspx?IF_Language=fr
a&MainTheme=5&FldrName=4&RFPath=113
Potenciál zvýšenia slovenského exportu do Luxemburska je najmä vo zvýšení objemu
komodít, ktoré sa už dovážajú, ale nie v plnom rozsahu exportného potenciálu, ktorý je
v súčasnosti zvýraznený pokrízovým oživením hospodárstva a s tým spojeným nárastom
investícií a kúpyschopnosti.

V. MARKETINGOVÁ STRATÉGIA
___________________________________________________________________________
a) Obchodné zvyklosti v teritóriu


Pre obchodnú prax v Luxembursku je typická mimoriadna otvorenosť. Z hľadiska
slovenských podnikateľov je výhodné, že Luxemburčania sú otvorení novým podnetom
a novej obchodnej spolupráci. Z tohto hľadiska možno nízke povedomie o SR vnímať
ako relatívnu výhodu. Rozhodne pomáha sprostredkovanie zo strany Luxemburčanov,
ktorí už so SR majú skúsenosť, resp. na Slovensku priamo podnikajú.



Špecifikom Luxemburska je jeho investičná sila. Možno povedať, že Luxemburčania javia
väčší záujem o investovanie, ako o export na Slovensko. Perspektívu rozvoja
ekonomických



vzťahov

s

Luxemburskom

preto

predstavuje

najmä

podpora

investovania zo strany luxemburských subjektov na Slovensku.
Klasifikácia tovaru a kvalitatívne požiadavky na tovar, balenie, doprava, značenie
tovaru v Luxembursku rešpektujú európske štandardy.

b) Vyhodnotenie odbytových možností SR


Zo Slovenska vyvážajú do Luxemburska svoje tovary hlavne veľké nadnárodné
koncerny, ako automobilky. Zo strany Veľvyslanectva SR v Bruseli možno konštatovať,
že záujem slovenských subjektov o vývoz do Luxemburska je minimálny.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belgicku: www.mzv.sk/brusel, emb.brussel@mzv.sk



Hlavnou nevýhodou, ktorú slovenskí podnikatelia vnímajú, je, že luxemburský trh je malý
a už saturovaný dovozom predovšetkým zo susedných krajín. Okrem toho luxemburské
subjekty nejavia záujem o obchodné partnerstvá a subdodávky zo Slovenska.
V tejto súvislosti platí, že potenciál zvýšenia slovenského exportu do Luxemburska je
najmä v zvýšení objemu komodít, ktoré sa už dovážajú, ale nie v plnom rozsahu
exportného potenciálu, ktorý je v súčasnosti zvýraznený pokrízovým oživením
hospodárstva a s tým spojeným nárastom investícií a kúpyschopnosti.



Vzhľadom na orientáciu Luxemburska na vedu, výskum a inovácie sa priestor na



spoluprácu otvára predovšetkým pre slovenské start-upy. Keďže v Luxembursku sú
zastúpené všetky dôležité svetové firmy, prezentácia slovenských start-upov by im
mohla pomôcť presadiť sa aj v ďalších krajinách.

c) Marketingová stratégia pri vývoze do teritória


Vzhľadom

na

skutočnosť,

že

trh

v

Luxembursku

je

veľmi

malý,

je

dovoz

individualizovaný.


Bránou na luxemburský trh je jednoznačne Luxemburská obchodná komora http://www.cc.lu/. Ide o inštitúciu, ktorá je mimoriadne dobre zorganizovaná, vysoko
efektívna a poskytujúca užitočné služby. Účinnú pomoc pri zakladaní obchodnej
spoločnosti vie takisto poskytnú http://www.houseofentrepreneurship.lu/. V prípade
spoločností orientovaných na výkon remesla zasa https://www.cdm.lu/. Konkrétne kroky
zakladania
spoločnosti
sú
zosumarizované
na
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/creation-developpement.html

stránke



Prehľad
o
formách
spoločností
je
k
dispozícii
na
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/creation-developpement/forme-juridique.html



Informácie o luxemburských spoločnostiach je možné získať na stránke Luxemburského



obchodného registra https://www.lbr.lu/
Cenovú politiku v Luxembursku riadi Ministerstvo hospodárstva (konkrétne Observatoire
de la formation des prix, ktorý je súčasťou Observatoire de la compétitivité). Ďalšie



informácie
sú
k
dispozícii
na
https://odc.gouvernement.lu/fr/domainesactivite/observatoire-formation-des-prix.html
Informácie o spôsobe riešenia obchodných sporov (vrátane medzinárodných) sú k
dispozícii
na
https://guichet.public.lu/en/entreprises/gestion-juridiquecomptabilite/contentieux/litiges.html

d) Praktické informácie pre exportéra a importéra


Režim vstupu do Luxemburska a pobytu v krajine je vzhľadom na členstvo Luxemburska
v EÚ a voľný pohyb v rámci Schengenského priestoru bezproblémový.



Užitočné
informácie
pre
https://www.justarrived.lu/

návštevníkov

Luxemburska

prináša

portál



Do Luxemburska sa slovenský podnikateľ najjednoduchšie presunie letecky. Leteckou
spoločnosťou Austrian alebo Luxair z viedenského Schwechatu na luxemburské letisko
Findel. Časovo a logisticky náročnejšou alternatívou je cesta letecky Ryanairom z
Bratislavy do belgického Charleroi, odtiaľ autobusom do Luxemburgu autobusmi
spoločnosti www.flibco.com

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belgicku: www.mzv.sk/brusel, emb.brussel@mzv.sk



Pokiaľ ide o dopravu v Luxembursku, platia tu európske štandardy. Stránka
http://www.mobiliteit.lu/

ponúka

informácie

o

všetkých

druhoch

prepravy

v

Luxembursku. Taxíky a požičovne áut sú bežne dostupné.


Bežná cena ubytovania (jednoposteľová izba s raňajkami) sa v hoteloch strednej
úrovne (***) pohybuje okolo 120 €.



Zdravotné zabezpečenie: Na dobu pobytu je potrebné mať uzavreté zdravotné
poistenie, ktorej účel pre bežné lekárske ošetrenie spĺňa i Európska zdravotná karta.
Občanom SR sa odporúča pred cestou do Luxemburska uzavrieť komerčné úrazové
alebo cestovné poistenie, ktoré pokrýva prípadné náklady na transport osoby späť do
SR (v prípade zranenia, úmrtia).



Zoznam sviatkov a voľných dní v Luxembursku je k disopozícii na vládnom portáli
http://luxembourg.public.lu/fr/travailler/jours-feries-legaux/index.html Luxembursko sa
nachádza v rovnakom časovom pásme ako Slovensko.



Pohotovostné telefónne čísla: dopravná záchranná služba a hasiči – 112; polícia – 113.

Dátum: 10. 8. 2018
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