Podujatie:
Obchodná misia do Bieloruska
Organizátor:
Banskobystrická
regionálna komora SOPK
a kancelária v Lučenci
Termín:
8. – 12. 6. 2015
Miesto: Minsk,
Vitebsk/Bielorusko

Misiu pripravujeme v spolupráci s obchodnými komorami v Minsku a vo Vitebsku. Počítame aj s účasťou nášho obchodného radcu
v Bielorusku.
Cieľ:
Prezentácia slovenských firiem a ich výrobkov v Bielorusku. Na
bilaterálne rokovania budú pozvané bieloruské spoločnosti zaujímajúce sa o import slovenských výrobkov.
Vo vývoze zo Slovenska do Bieloruska prevládajú v tovarovej
štruktúre osobné vozidlá, stroje a zariadenia všeobecne
používané v priemysle, čerpadlá, kompresory a ventilátory,
výrobky zo základných kovov, elektrické prístroje a spínače,
telekomunikačné zariadenia, letecké motory s vnútorným
spaľovaním, predmety z plastických hmôt, gumové pneumatiky,
televízne prijímače, poľnohospodárske stroje, výrobky
zdravotníckej techniky.
Dovoz na Slovensko v komoditnej štruktúre reprezentujú
zariadenia a prístroje na lekárske a veterinárne účely, drôtené výrobky a pletivo, textilná priadza, výrobky z kovov, umelé hnojivá,
klince, skrutky, matice, nábytok a jeho diely, plastické hmoty,
železné a oceľové tyče, ropné oleje a iné.
Odbytové možnosti:
Bielorusko je od 1. 12. 2014 členom Euro-ázijskej ekonomickej
únie so 170-miliónovým trhom. Rysujú sa možnosti spolupráce
v automobilovom priemysle, výrobe kompletujúcich dielcov, strojárstve, stavebníctve, potravinárstve (dodávky mäsa a polotovarov,
konzervárenských výrobkov a detských výživ), kŕmnych doplnky
pre hydinu, technológie ČOV, v spracovaní odpadov, výroba liekov, poľnohospodárstva, turizmu (kúpeľná liečba, detské tábory,
lyžiarska turistika).

Úrad vlády SR pripravuje informačnú kampaň
o eurofondoch za vyše pol milióna eur. Problematiku
eurofondov by chcel úrad vlády komunikovať cez out
doorovú reklamu, televízne a rozhlasové spoty, printové
médiá, online reklamu, podporné PR články a rozho
vory či diskusné relácie v televízii. Uchádzači môžu
predkladať svoje návrhy do 27. apríla.
Záväzné ponuky na kúpu 66 % Slovenských elektrární
očakáva Enel do 9. mája. Podľa medializovaných infor
mácií doteraz o Slovenské elektrárne prejavili záujem
štyri firmy – český ČEZ a Energetický a průmyslový
holding (EPH), konzorcium Slovnaft spoločne s ma
ďarskou MVM Group a fínsky Fortum.
Fed signalizoval, že môže zvýšiť úrokové sadzby už
v júni. Fed naposledy zvyšoval úrokové sadzby v júni
2006, keď sa kľúčový úrok dostal na 5,25 %. Odvtedy
už len klesal a od decembra 2008 je prakticky na nule.
Rast štátov strednej a východnej Európy v najbližších
rokoch potiahnu najmä malé a stredné podniky. Konšta
tujú to dve štúdie britského analytického centra The
Economist Intelligence Unit, ktoré si objednala spoloč
nosť TMF Group. Podnikateľské prostredie pre malé
a stredné podniky sa zlepšuje v niekoľkých krajinách
tohto regiónu, konkrétne v Česku, Maďarsku, Poľsku
a na Slovensku. Podniky však stále narážajú na problé
my v administratíve a v regulačnej a daňovej oblasti.
Poisťovňa MetLife Amslico začala od januára meniť
svoj názov na MetLife. Zmena bude zavŕšená v júni
2015. Poisťovňa, ktorá má na Slovensku približne
10-percentný podiel na trhu životného poistenia, vyká
zala za minulý rok hrubý zisk 24,54 mil. € a dosiahla
predpis poistného vo výške 120,65 mil. €. Spoločnosť
pôsobí na slovenskom trhu 20 rokov a má viac ako
500-tisíc zákazníkov.
Na hornej Nitre by mal vzniknúť priemyselný klaster.
Združovať má podniky s týmto zameraním a plánuje
ho vybudovať Združenie pre rozvoj regiónu horná Nit
ra. Projekt je v štádiu prípravy a združenie ho realizu
je s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK.

Program:
1. deň: 8. 6. 2015 (pondelok) – odlet z Budapešti, prílet do Minska,
transfer do hotela
2. deň: 9. 6. 2015 (utorok) – bilaterálne rokovania v Minsku,
prehliadka mesta
3. deň: 10. 6. 2015 (streda) – transfer z Minska do Vitebska, prehliadka mesta
4. deň: 11. 6. 2015 (štvrtok) – bilaterálne rokovania vo Vitebsku,
voľný program
5. deň: 12. 6. 2015 (piatok) – odchod z Vitebska do Minska, odlet
z Minska, medzipristátie v Rige, prílet do Budapešti

Nová Ázijská banka pre investície do infraštruktúry
(AIIB) bude formálne založená do konca tohto roka.
Jej úlohou bude financovať rozvoj infraštruktúry, napr.
budovanie nových ciest, železníc či telekomunikačných
sietí. Washington sa obáva, že Peking bude banku vyu
žívať na zvýšenie svojho vplyvu vo svete a považuje ju
za rivala SB, v ktorej majú dominantné postavenie USA,
a tiež za rivala Ázijskej rozvojovej banky, v ktorej má
dominantné postavenie Japonsko. Najväčším akcioná
rom bude Čína. Sľúbila, že do banky vloží polovicu
z plánovaného počiatočného kapitálu 100 mld. USD.

Rokovací jazyk: ruština, príp. angličtina
Uzávierka prihlášok: 20. 5. 2015

Najväčší telekomunikačný operátor v ČR, O2 Czech
Republic, založil na Slovensku organizačnú zložku.
Má sa zaoberať poskytovaním fixných služieb za
meraných na firemných zákazníkov. Portfólio týchto
služieb postupne doplnia hlasové mobilné služby
operátora O2 na Slovensku.
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Kontakt, podrobnejšie informácie:
Banskobystrická RK SOPK, Nám. Š. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica
Jarmila Kurucová l tel./fax: 048/4125 634
e-mail: jarmila.kurucova@sopk.sk
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