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Slovenské firmy
obracajú zrak
na východ
Miriam Letašiová, vrchná riaditeľka
EXIMBANKY SR, v rozhovore pre Hospodárske noviny:
TRENDY V OBCHODE l

Máme skúsenosti s rizikom a dokážeme ho
eliminovať. Exportérov nasledujeme do všetkých
krajín sveta, v ktorých majú svoje obchodné
aktivity, vysvetľuje Miriam Letašiová. Poukazuje na
to, že slovenským exportným firmám vie
EXIMBANKA SR odporučiť, na čo si majú dať
pozor a akých vecí by sa mali vyvarovať.
Marek Nemec

©hn

marek.nemec@mafraslovakia.sk

Kedy prichádza ten správny čas, aby exportér prišiel do
EXIMBANKY SR?
Ideálne je keď nás firmy
navštívia v prípravnej fáze obchodného kontraktu so zahraničným kupujúcim, v čase negociácie, pretože im vieme poradiť
v častiach kontraktu, týkajúcich
sa platobných a ďalších podmienok, ktoré by sa ešte dali upraviť
a zmeniť. Samotnému financovaniu kontraktu však predchádza
niekoľko krokov. Určenie zmluvných strán, ceny, zabezpečenia,
jurisdikcie, možnosti arbitráže,
či dodacie podmienky. Až keď sa
naformulujú základné veci, dochádza k negociovaniu kontraktu a prichádza finančná ponuka. Pre nás je jednoduchšie, ak
klient príde na začiatku procesu.
Neriskuje firma pri expanzii do
zahraničia?
Máme skúsenosti s rizikom
a dokážeme ho eliminovať. Vieme slovenským exportérom odporučiť, na ktoré konkrétne veci
si majú dať pozor a ako ich ošetriť, aby sme riziko minimalizovali. Stáva sa nám však, že klient
príde a povie: vyvážam obrazne povedané „o päť minút dvanásť“ pomôžte. Samozrejme, že
sa snažíme klientovi pomôcť, ale
je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že vo väčšine prípadov ide
o zložitejšie a rizikovejšie teritóriá a tým aj príprava obchodného vzťahu je časovo náročnejšia
ako si klient na začiatku predstavoval. Za posledných pár rokov
sme mali tisícky obchodných prí-

Na viacerých
projektoch
pracujeme
v juhovýchodnej
Ázii, kde
participujeme
na obchodoch
v oblasti
technológií
a energetiky.

padov z rôznych oblastí, od úplne sofistikovaných, ktorých príprava bola časovo a administratívne náročná a prepracovaná,
až po prípady, pri ktorých nie je
dostatok času a vtedy zohráva
hlavnú úlohu najmä kvalita podkladov a dokumentácie.
Čo firmám ponúkate? Úver, poistenie alebo oboje?

Poskytujeme financovanie aj
poistenie exportu. Umožňujeme
vstup slovenským exportérom do
obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný sektor prejavuje menší záujem ísť do rizika
a prevziať ho na seba. Realizujeme vývozy do teritórií s vyššou
mierou rizika, a to aj pri veľkých
projektoch s dlhým odkladom
splatnosti. V oboch prípadoch
poskytujeme exportérom individuálne poradenstvo bez ohľadu
na ich veľkosť, t. j. poskytujeme
poradenstvo pre malé a stredné
podniky aj veľké firmy.
Asistujete pri obchodoch do
exotických krajín celého sveta.
Ako sa pozeráte na možné riziko? Sú krajiny, do ktorých neodporúčate exportovať (resp.
by EXIMBANKA SR do nich obchod nepodporila)?
Pracujeme s určitou škálou rizikovosti jednotlivých krajín od
0 do 7 (podľa klasifikácie OECD). Čím vyššie číslo, tým väčšia rizikovosť. Do poslednej, najrizikovejšej skupiny patrí napríklad Bielorusko alebo Ukrajina.
Stretli sme sa s prípadmi, keď
klient nášho exportéra z Maďarska alebo Česka dostal do problémov veľké slovenské firmy napriek tomu, že podniká vo veľmi
stabilnom právnom prostredí. Na
druhej strane v Bielorusku sme
za posledných 20 rokov nezaznamenali žiadne problémy. Postupujeme preto individuálne podľa konkrétneho prípadu a svojich klientov sa snažíme spoznať
i prostredníctvom osobných
stretnutí.
Poisťujú si podnikatelia vývozy
do štátov Európskej únie?
Ak majú firmy zahraničných
vlastníkov, väčšinou si poisťujú
pohľadávky v rámci svojich domovských krajín. Vývoz slovenských exportérov smeruje najmä
do členských krajín EÚ, v roku
2014 sme zaznamenali najvyššie objemy poisteného exportu
do Poľska, Nemecka, Talianska,
Českej republiky a Maďarska.
Poisťujeme vývoz technológií,
kontrakty v strojárstve, energe-

Slovenské firmy vedia vyrábať aj predať. Potrebujú len pomôcť s financovaním, hovorí Miriam Letašiová.
tike, ale i softvér. Exportérov teda nasledujeme do všetkých krajín, v ktorých majú svojich odberateľov.
Aký je trend pri poisťovaní exportu?
Firmy si postupne zvykajú na
poistenie vývozu. Klienti sa naučili, že im poistenie prináša ľahšiu orientáciu pri prieniku na zahraničné trhy, zlepšuje cash flow
a na základe uvedeného aj nárast
obchodu.
Na Slovensku zároveň rastie
trh krátkodobého poistenia a odráža sa to aj na našich číslach
alebo na faktoringu.
Ktoré krajiny a štáty sa stávajú
atraktívnymi pre slovenských
podnikateľov v posledných rokoch?
Z pohľadu poistenia je najväčšia angažovanosť v krajinách ako

Kto je Miriam Letašiová
V štátnej EXIMBANKE SR pôsobí vyše desať rokov. Počas tohto obdobia pôsobila vo funkcii
riaditeľky odboru. V súčasnosti
je na pozícii vrchnej riaditeľky
a zodpovedá za stratégiu a koordináciu útvarov priamo riadených generálnym riaditeľom,
ktorými sú útvar marketingu
a komunikácie, útvar medzinárodných vzťahov, útvar klientskeho poradenstva, odbor
právny, likvidácie a vymáhania,
odbor kancelárie generálneho
riaditeľa a odbor informačných
technológií. Je členkou viacerých pracovných skupín zriadených Radou vlády SR na podporu exportu a investícií.

SNÍMKA: ARCHÍV

Azerbajdžan, Ruská federácia,
Kazachstan, Turecko. V súčasnosti zaznamenávame nárast do
Rumunska, Gruzínska, Moldavska, Bosny a Hercegoviny, máme
rozpracované viaceré projekty aj
v juhovýchodnej Ázii, tam participujeme na obchodoch v oblasti
technológií a energetiky. Medzi
zaujímavé trhy patrí určite Kuba, Vietnam, Balkán, Pakistan,
či Kaukaz.
P r i ob cho do ch z va ž uje te
politické riziko. Ako v tomto smere zamával s obchodmi
ozbrojený konflikt na východe
Ukrajiny?
Sme opatrnejší, ale naďalej financujeme projekty na Ukrajinu
a Rusko, avšak každý jeden obchodný prípad posudzujeme individuálne a obozretne. Zatiaľ
v tomto smere neevidujeme žiadnu poistnú udalosť.

Export Slovenska vo faktoch
Čísla ťahajú hlavne automobilky
Do zahraničia v najväčších objemoch vyvážame dva druhy tovarov. Najmä tri
veľké automobilky, ktoré u nás v súčasnosti pôsobia, sa svojou výrobou a následným vývozom automobilov podieľajú na celkovom slovenskom exporte 17,4 percenta. V uplynulom roku sme vyviezli osobné automobily a iné motorové vozidlá v celkovej hodnote 11,2 miliardy eur.
Najväčšími odberateľmi „slovenských áut“
sú Nemci a Briti, ale
aj Francúzi, Číňania
a Američania. Do tejto
pätice krajín odišla až
viac ako polovica vyvezených vozidiel,“ konštatuje analytička Poštovej banky Dominika
Ondrová. Podľa jej slov
v porovnaní s rokom
2013 tak USA predbehli
Taliansko, ktoré vtedy
zastávalo 5. priečku.

64,8
miliardy eur. V takom objeme sme
podľa údajov Štatistického úradu SR
vyviezli tovary a služby. „Vzhľadom na
to, že hodnota importu dosiahla v tom
istom období objem 60,2 miliardy eur,
sme vykázali opäť rekordne vysoký
prebytok zahraničného obchodu.
Export sa tak na celkovom HDP
podieľal 86 percentami,“ vyčíslila
analytička Poštovej banky Dominika
Ondrová.

Televízory vyvážame do celého sveta
Druhou najvýznamnejšou exportnou položkou boli v roku 2014 monitory, projektory a televízne prijímače. V tejto kategórii nás medzi európsku špičku ťahajú závody kórejského Samsungu v Galante a Voderadoch, ktoré vyrábajú LCD monitory a televízory. „Na celkovom exporte sa podieľali 8,4 percenta. Aj v tomto prípade
smeroval najväčší objem tovarov, rovná pätina, do Nemecka. V porovnaní s rokom
2013 sa do prvej pätice najvýznamnejších expor t ných
k rajín nedostalo
Poľsko,“ prepočítava analytička Poštovej banky Dominika Ondrová Nahradilo ho Taliansko,
aj keď ani v prípade
tejto krajiny a ani
v prípade piateho
Francúzska objem
vyvezených tovarov
nedosiahol hodnoty
spred dvoch rokov.

