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Bratislava, 11. júla 2016 

Coface: Slovenských vývozcov čakajú s Brexitom zmeny  

Firmy zo Slovenska, ktoré podnikajú v Británii, sa musia po vystúpení 
krajiny z Európskej únie pripraviť na zmenu tamojšej legislatívy, ako aj 
hrozbu úpadku podnikajúcich v citlivých odvetviach, upozorňuje Juraj 
Janči, generálny riaditeľ Coface Slovakia. 

Vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie prinesie aj pre slovenských vývozcov isté zmeny, 
na ktoré je potrebné sa pripraviť. Podotkol to v súvislosti s ďalším vývojom po rozhodnutí 
Veľkej Británie vystúpiť z Európskej únie Juraj Janči, generálny riaditeľ Coface Slovakia. 
Nadnárodná spoločnosť Coface je globálnym lídrom v manažovaní kreditného rizika firiem.  

Už krátkodobá reakcia po referende vo Veľkej Británii priniesla oslabenie britskej libry, z čoho 
ťažili hlavne vývozné spoločnosti z Británie, naopak export do Británie sa našim spoločnostiam 
predražil. Ako pripomína Juraj Janči, oslabenie libry už nebude pokračovať v takých skokoch 
ako doteraz a kurz voči euru bude stabilnejší. „Na druhej strane, vystúpenie členskej krajiny zo 
spoločenstva Európskej únie má svoje procesné a technické kroky a je platné tak pre úniu, 
ako aj pre Veľkú Britániu. Slovenské firmy by sa preto zároveň mali pripraviť vopred aj na 
zmenu právnych predpisov, pokiaľ priamo podnikajú vo Veľkej Británii,“ upozorňuje Juraj 
Janči. „Pripraviť by sa mali najmä na zmeny v otázkach zamestnania a daňových predpisov,“ 
spresňuje.  

Dopad Brexitu je potrebné podľa neho zvážiť  predovšetkým pri firmách, ktoré predávajú tovar 
citlivý na domáci dopyt. „Medzi ne napríklad patrí elektronika, alebo tovar týkajúci sa  
zariadenia bytov,“ vypočítava. Aj z tohto dôvodu nevylučuje, že sa niektoré spoločnosti a teda 
obchodní partneri môžu dostať do problémov. „Môže sa objaviť ďalšia vlna úpadku jednak 
predajcov elektroniky, ako aj firiem podnikajúcich v stavebníctve,“ podotýka Juraj Janči. 

Aby vlna problémov nestiahla aj slovenské spoločnosti obchodujúce na tamojšom trhu, 
odporúča zváženie dodatočných zabezpečení. „Zároveň by mali zvážiť podporu vzájomných 
vzťahov cez poistenie či iné nástroje zábezpeky, ako napríklad akreditívy či ďalšie,“ konštatuje 
Juraj Janči, generálny riaditeľ Coface Slovakia. 
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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 2015 skupina a jej 4 500 expertov zvýšila svoj konsolidovaný obrat na 1,490 
miliardy eur. V súčasnosti pôsobí priamo alebo nepriamo v 100 krajinách, zabezpečuje  transakcie 40 
tisíc 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 660 underwriterov a kreditných analytikov. Vo Francúzsku Coface poskytuje 
verejnoprávne exportné záruky z poverenia francúzskeho štátu. Na Slovensku pôsobí Coface 
Slovensko od roku 1993.  

www.coface.com 
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