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Slovensko

Východniarov láka export do exotiky
OTVÁRANIE NOVÝCH TRHOV l

Exportná aktivita firiem z východného Slovenska rastie. V kurze sú Ukrajina, Rusko i Balkán.

Na atraktivite naberajú aj také krajiny ako Azerbajdžan. Jeho hlavné mesto Baku sa za posledné roky premenilo na modernú metropolu.
Marek Nemec
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Košice – Najaktívnejší slovenskí
exportéri sídlia na východe Slovenska. Spoločnosti z Košického
kraja si totiž v minulom roku odkrojili najväčší diel z celkového
koláča upísaného rizika v štátnej EXIMBANKE SR. Informácia
zaznela na Exportnom klube
EXIMBANKY SR v Košiciach,
na ktorom sa zúčastnili štyri
desiatky východoslovenských
exportérov. Ich podiel na celkovej poistnej angažovanosti štátnej exportno-úverovej agentúry
predstavoval v minulom roku
asi 27 percent. Východniari sa
čoraz častejšie presadzujú na geograficky vzdialených a vysoko
rizikových trhoch. Obľúbenými
destináciami sa stávajú Turecko,
Egypt, Rusko, Ukrajina, Gruzínsko, Azerbajdžan, Pakistan,
Vietnam a Kuba. „Kombináciou
viacerých poistných produktov si
tak podnikatelia ošetrujú nielen
riziká vyplývajúce z vývozu, ale
i tie, ktoré vznikajú počas výrobnej fázy,“ hovorí riaditeľ odboru
poistenia neobchodovateľného
rizika EXIMBANKY SR Michal
Demák. Štátna exportno-úverová
agentúra pritom poisťuje nielen
krátkodobé pohľadávky, ale i dlhodobé exportné úvery so splatnosťou viac ako dva roky, ktoré
sú na komerčnom trhu ťažko poistiteľné.

Eliminácia rizika
Pritom iba 15 percent z celkového vývozu Slovákov do zahraničia smeruje mimo Európskej

únie. „Väčšina vývozcov má pred
TOP 10 krajín – poistná
takýmto exportom rešpekt. Pri
angažovanosť za
dôkladných opatreniach sa však
EXIMBANKU SR na dané
riziko minimalizuje a exportér
teritórium celkovo v súčte
môže výrazne uspieť,“ vysvetľuza roky 2010 – 2014
je Demák. Medzi hlavné dôvody,
export realizovaný
prečo malí a strední podnikatelia
prostredníctvom
zo Slovenska veľmi nepozerajú
exportérov z východného
mimo Európy, patria obavy z veľSlovenska (Prešovský
kého rizika a platobnej disciplíny
a Košický kraj)
vzdialených partnerov. Postupné
osmelenie však dokazuje rast
1. Ukrajina
objemu priamych úverov poskyt2. Rusko
nutých exportérom, ktorý sa za
3. Bosna a Hercegovina
posledných šesť rokov viac ako
zdvojnásobil. Kým riziko finan4. Grécko
covania vývozných kontraktov
5. Kuba
EXIMBANKY SR k 31. 12. 2009
6. Pakistan
dosiahlo objem takmer 112 milió7. Srbsko
nov, v minulom roku to už bolo
8. Bielorusko
viac ako 230 miliónov eur.
9. Libanon
Táto inštitúcia pritom pomá10. Egypt
ha biznisu v zahraničí nielen formou financovania vývozných pohľadávok, ale aj poistením pred
celou paletou rizík – od prírodných katastrof cez politické ne- kde sme vymenili celý riadiaci
pokoje až po neočakávané vládne systém a technológiu jej riadeopatrenia v cieľových krajinách. nia,“ hovorí Štefan Szabó, jeden
z konateľov Energo Control. Firma si financovanie zabezpečila
Z Košíc ku Kubáncom
Pomocnú ruku EXIMBANKY SR v komerčnom bankovom dome,
využila pri prieniku na exotické EXIMBANKA SR jej obchody za
trhy i košická spoločnosť Energo desiatky miliónov eur poisťovala.
Control. So svojimi riešeniami Referencie od Kubáncov dopov automatizácii technologických mohli firme do Venezuely. Spoprocesov sa presadila na Kube ločne s českými a slovenskými
a vo Venezuele. K prvej zákazke spoločnosťami tam rekonštruona ostrove slobody sa Košičania vala jeden 400 Mw blok štátnej
dostali po boku slovenského vý- tepelnej elektrárne s výkonom
robcu energetických zariadení 2-tisíc megawattov.
SES Tlmače. „Na Kube sme napokon realizovali viacero projektov Rozhodujú aj detaily
v energetike. Objemovo najroz- Ako pripomína advokátka Jana
siahlejší kontrakt sme uskutočni- Štulrajterová z Krivak & Co., ktoli v najväčšej kubánskej rafinérii, rá sa zaoberá medzinárodným
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právom, riziká vyplývajúce zo
zahraničnoobchodných operácií
eliminuje už v zárodku detailne
vedená dokumentácia. Zdôrazňuje dôležitosť zrozumiteľnosti kontraktov, jasného vymedzenia práv
a povinností, či rozhodcovskej
doložky. „Zmluvy odporúčame
uzatvárať v angličtine prípadne
dvojjazyčne. Vždy ich konzultovať s právnikom a nezabúdať
na ozrejmenie, akým právom sa
bude zmluva riadiť v prípade sporov,“ upozorňuje na možné riziká
a právne odlišnosti Jana Štulrajterová.

Pozor na právne kľučky
To sú odrazové mostíky, ktoré
majú zabrániť dezinterpretácii
a rôznym výkladom v medzinárodnom obchode. Podniky sa
tak vyhnú viacerým komplikáciám a možným nástrahám. „Pri
zmluvách navrhnutých veľkými
zahraničnými importérmi sa
môže stať, že sa firmy zaviažu
k niečomu, o čom ani netušili,“
poukazuje na medzery, ktoré občas vzniknú, odborníčka na medzinárodné právo.
Podnikateľom preto odporúča tvorbu obchodného vzťahu na
papieri nepodceňovať. V prípade častých rozhodcovských doložiek upozorňuje na fakt, že oproti štátnym súdom síce koná medzinárodná arbitráž pružne, ale
zároveň je finančne náročnejšia.
Napríklad poplatky rozhodcovskému súdu medzinárodnej obchodnej komory (ICC) pri uplatnení spornej pohľadávky vo výške 50-tisíc eur predstavujú sumu
približne 21-tisíc eur, ak spor rozhodujú traja rozhodcovia.

Vývoj poistnej angažovanosti EXIMBANKY SR (za roky 2010 – 2014 v tis. eur)
Poistenie krátkodobých obchodovateľných rizík
Poistenie krátkodobých neobchodovateľných rizík
Poistenie strednodobých a dlhodobých rizík
Poistná angažovanosť

k 31. 12. 2010
303 677
50 409
391 386
745 472

k 31. 12. 2011
391 289
53 233
369 299
813 821

k 31. 12. 2012
425 477
34 838
337 250
797 565

k 31. 12. 2013
266 223
35 711
341 480
643 414

k 31. 12. 2014
218 016
48 647
297 343
564 006

Rozbehli sme Chavézovi rafinériu

Štefan Szabó,
konateľ proexportne
orientovanej spoločnosti
Energo Control Košice,
pre HN:
Ako sa dá presadiť v exportnom biznise?
Po zmene politického systému sme v roku 1991 založili firmu, ktorá mala to šťastie
pracovať na veľkých projektoch ako elektráreň vo Vojanoch a v Novákoch. Tam sme
zúročili predošlé skúsenosti a zároveň získali nové poznatky o moderných riadiacich
systémoch. Keď prišla príležitosť presadiť sa na Kube, a videli sme pred sebou takmer
ta kú ist ú elekt rá reň, a kú
sme už zvládli, zákazníka sme
presvedčili. Prvý raz sme sa
tam dostali ako subdodávateľ SES Tlmače. Vzhľadom na
úspech sme dostali ďalšie zákazky.
Presvedčili ste Kubáncov referenciami, alebo boli jednoducho s prácou firmy spokojní?
Svoju prácu sme na rozdiel
od mnohých iných dodávateľov
zvládli dobre. Oni totiž kubánsku odbornosť podcenili tým,
že im dodali najjednoduchšie
technologické riešenia. My sme
im, naopak, naše systémy otvorili, všetko im vysvetlili a nechali im voľnú ruku. Nestavali sme totiž na budúcich servisoch. Chceli sa to naučiť, tak
sme ich to učili a doteraz nemáme žiadne reklamácie.

Na Kube ste realizovali viacero veľkých projektov. Objemovo najväčším sa stalo oživenie
nedokončenej rafinérie Camilo Cienfuegos. Ako sa vám podarilo získavať takéto zákazky?
Na začiatku je náhoda a potom to už ide automaticky. Kubánci vytvorili so Venezuelskou štátnou petrolejárskou
spoločnosťou Petróleos de Venez uela spoločný pod n i k.
Kuba do nej vložila nedokončenú rafinériu a Venezuela
financie. V decembri 2006
sme podpísali kontrakt na dodávku r iad iaceho systému
a v máji 2007 sme podpísali
kontrakt na dodávku ďalších
prístrojov a zariadení. Už v novembri sme mali všetko dodané
a namontované, termíny sme
plnili do bodky. Prezident Chávez v tom čase doň sľuboval
obrovské investície vo výške
12 miliárd dolárov. V čase našej
pracovnej špičky tam pracovalo
z Košíc a zo Slovenska až
130 ľudí. Odviedli sme výnimočnú prácu, ktorá bola aj výnimočne ohodnotená. No nakoniec prišla kríza a s veľkými projektmi bol koniec.
Narazili ste v Latinskej Amerike na nejaké netradičnéúskalia?
V p r í p a d e e u r ó p s k yc h
alebo amerických spoločností
je častá snaha využiť formulácie kontraktu na získanie výhod. V prípade kubánskych zákazníkov sme sa s tým nikdy
nestretli.
Šlo pritom o kontrakty za
desiatky miliónov eur. Zmluvy
síce hovorili o množstve penále a pokút, ale keď sa kontrakt podpísal, zabudlo sa na
to, pravda, všetky projekty sa
skončili dobre.
(MN)

