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Paríž, 20. októbra 2015 

Automotive a energetika si pohoršujú 
 
Coface vydala štvrťročnú aktualizáciu hodnotenia sektorových rizík 
 
Energia je rizikovejšia ako kedykoľvek predtým, kým informačné 
a komunikačné technológie sú jediným sektorom, pri ktorom došlo 
k pozitívnemu prehodnoteniu. V automobilovom priemysle dochádza 
k zmenám, upozorňuje nadnárodná spoločnosť Coface pri pravidelnom 
štvrťročnom hodnotení rizika v sektoroch. 
 
Hoci sa celosvetový rast spomaľuje (v roku 2015 je predpoveď rastu HDP 2,6 % v porovnaní 
s 2,7 % v roku 2014), v sektorovej dynamike sú vo svete stále výrazné rozdiely. Popredný líder 
v manažovaní rizika firiem vo svete, nadnárodná spoločnosť Coface tento rok zmenila svoje 
hodnotenie rizika pre tri sektory: automobilový priemysel v rozvíjajúcich sa krajinách Ázie, 
energetiku v troch sledovaných zónach a IKT v západnej Európe. Napriek problémom ropného 
priemyslu zostáva Severná Amerika najmenej rizikovým regiónom, a to vďaka rastúcej aktivite. 

Energetika: riziko v troch regiónoch stúplo 

Nový prepad ropných cien viedol Coface k zníženiu hodnotenia energetického sektora v troch 
sledovaných zónach. V súčasnosti predstavuje „vysoké riziko“. Popredné ropné spoločnosti 
znižujú svoje investície a tým oslabujú spoločnosti v sektore. 

 Regiónom, ktorý najviac zasiahol pokles cien ropy, zostáva Severná Amerika. Tam sa 
už vlani v apríli zhoršila úroveň rizika o jeden stupeň. Nepomohol ani obrat ekonomiky 
k lepšiemu v druhom štvrťroku  (predpokladaný rast 2,5 % pre roky 2015 a 2016). 
Prieskumné a produkčné spoločnosti totiž okrem drastických škrtov investícií ťaží 
vysoká zadlženosť a tlak na ceny. 

 v západnej Európe energetický priemysel zasiahlo rozhodnutie niektorých krajín 
zastaviť ťažbu bridlicového plynu a pád cien ropy. Niektoré firmy to donútilo skresať 
kapitálové výdavky. 

 rozvíjajúce sa krajiny Ázie pocítili menší dopad aj napriek tomu, že sú ovplyvnené 
spomalením v Číne. Popredné ropné spoločnosti ochránilo štátne vlastníctvo. Hráči, 
ktorí nemajú až taký prístup k verejnému financovaniu však pokles výrazne pocítia. 

Automobilový priemysel v rozvíjajúcich sa krajinách Ázie si pohoršil. Pre spomalenie 
ekonomiky  tu platí „stredné“ riziko. 

V automobilovom priemysle dochádza k zmenám. Vďaka posilneniu predaja luxusných 
značiek sa mu darí v Severnej Amerike. V západnej Európe pociťuje sektor nádej na rast, a to 
vďaka viacerým reštrukturalizačným programom zameraných na skresanie nákladov. Škandál 
Volkswagenu však môže opäť situáciu zahmliť, najmä v Nemecku a v stredoeurópskych 
krajinách, kde má spoločnosť vysoký podiel miestnych predajov. 

V rozvíjajúcich sa krajinách Ázie je situácia oveľa zložitejšia a Coface zhoršil riziko na 
„stredné“. Rast predaja klesol v Číne v prvých ôsmich mesiacoch roku 2015 na 2,6 %. 
Spomalenie čínskej ekonomiky a zvýšená konkurencia ovplyvnili výrobcov, ktorí sa musia 
prispôsobovať novému štandardu rastu. Od dvojciferných prírastkov z minulosti tak má ďaleko. 
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Hodnotenie riziko pre IKT sa zlepšilo, podporila ho obnova v Európe 

Vzhľadom na to, že úroveň rizika v západnej Európe je teraz „stredná“, hodnotenie sektora 
informačných a komunikačných technológií je rovnaké vo všetkých geografických zónach. 
Nižšie náklady spojené s vývojom nových video platforiem, ako aj zvýšená spotreba 
domácností prispeli k udržaniu dopytu. Pokrok nastal aj vo vývoji úložiskových služieb pre 
jednotlivcov a stále existuje trhový podiel, o ktorý sa spoločnosti môžu uchádzať. 

Napriek dosiahnutiu čiastočného nasýtenia trhu môžu spoločnosti v rozvíjajúcich sa krajinách 
Ázie stavať na iných oblastiach, ako je napríklad vývoj 4G. V Severnej Amerike hráči na 
telekomunikačnom trhu čelia silnému konkurenčnému tlaku, keďže pribudli „noví“  hráči ako 
Facebook a Google. 

Zaostrené na kovospracujúci a papierenský priemysel  

 podobne ako energetika, aj kovospracujúci priemysel zaznamenáva celosvetový 
prepad cien, najmä v Severnej Amerike. Ťažko ho zasiahli problémy s nadvýrobou 
v rozvíjajúcich sa krajinách Ázie.  

 papierensko-drevárenský sektor čelí takisto problémom s nadvýrobou a konkurenciou 
elektronických médií. V rastúcich krajinách Ázie ho však tlačí spracovanie na export. 

	

Pozn.: Indikátor úverových rizík spoločnosti Coface je založený na zmenách vo finančných 
údajoch zverejňovaných viac než 6000 kótovanými spoločnosťami z rozvíjajúcej sa Ázie, 
Severnej Ameriky a 15 štátov Európskej únie: zmeny obratu, ziskovosti, zadlženosti, cash flow 
a pohľadávok zaznamenané analytikmi spoločnosti Coface. Rozlišuje štyri kategórie rizík: 
mierne, stredné, vysoké a veľmi vysoké. Údaje sú k októbru 2015. 
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PRE MÉDIÁ:  

Slávka Boldocká  -  0918805510,  slavka@mediamedia.sk 
 
O spoločnosti Coface 
 
Skupina Coface, popredný svetový hráč v poistení pohľadávok, ponúka spoločnostiam po celom svete 
globálne riešenia pre riadenie rizík pohľadávok a platobnej neschopnosti klientov tak na domácom trhu, 
ako aj pri exporte. V roku 2014 skupina zvýšila svoj konsolidovaný obrat o 1,6 % na 1,441 miliardy eur, 
v strednej Európe dokonca o 3 % na 113,3 milióna eur. V súčasnosti pôsobí priamo alebo nepriamo v 
99 krajinách, jej 4 406 expertov zabezpečuje  transakcie 40 000 spoločností vo viac než 200 krajinách 
sveta. Každý štvrťrok Coface publikuje svoje hodnotenie rizík 160 krajín sveta, ktoré je založené na 
jedinečných znalostiach platobnej morálky v krajinách a odborných znalostiach 350 underwriterov. Vo 
Francúzsku Coface poskytuje verejnoprávne exportné záruky z poverenia francúzskeho štátu. Na 
Slovensku pôsobí Coface Slovensko od roku 1993 
.  

www.coface.com 
 

Coface SA je kótovaná na Euronext Paris – Compartment A 
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