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Bratislava, 23.
2 septembrra 2014

Prieskum Coface o rizikách v 14 sekto
oroch v tro
och hlavnýých región
noch
sveta

V Európe už bad
dať názna
aky zlepšenia
Západná Eu
urópa: kovospracujúci a automobilový priemy
ysel opustili kategóriu „veľmi
„
vysoké rizik
ko“
Nulový rast ekonomiky eurozóny v 2. štvrťrok
ku 2014 síce potvrdzujee scenár mimoriadne
pomalého ožživenia, no napriek
n
tomu
u podľa odhadov spoločnosti Coface bbude v roku 2014 rast
Tento trend dokazuje
HDP pozitívny. Dosiahnu
uť by mal 0,9
9 % po pokle
ese -0,4 % v roku 2013. T
aj prvé zlepšenie v hodn
notení rizika
a dvoch sekto
orov ekonom
miky, ktoré ssa dlhodobo držalo na
úrovni „veľm
mi vysoké“ - automob ilový a kovospracujúci priemyseel. Obe odvetvia sa
najnovšie prresúvajú do miernejšej
m
ka
ategórie „vys
soké riziko“.
Rast predaja automobillov už desia
aty po sebe
e idúci mesiiac priniesoll prospech výrobcom
autodielov, čo zdynamizovalo aj ttrh v Nemecku, Veľkej Británii a v Španielsku
u. Z tohto
ozdravenia má zároveň prospech a
aj kovosprac
cujúci sektor, kde sa tržžby a ziskovosť firiem
značne zlep
pšili No hoci rastú aj in
nvestície, se
ektor naďalejj brzdia preetrvávajúce nadmerné
n
kapacity.
Pokiaľ ide o zostávajúcic
ch dvanásť o
odvetví, tam Coface hod
dnotí sektoroové riziko stá
ále v škále
„vysoké“ príípadne „stred
dné“. Naprie
ek stabilizácii totiž zatiaľľ pri žiadnom
m z odvetví nemožno
hovoriť o zle
epšení na úro
oveň „mierne
e“, ako je to napríklad v Severnej Am
merike či roz
zvíjajúcich
sa ázijských ekonomikác
ch.
Severná Am
merika: Väčš
šina sektoro
ov dosahuje
e „stredné riziko“
V Severnej Amerike pre
evláda pri vä
äčšine spolo
očností stabilný výhľad. Hoci v prvom
m kvartáli
tohto roka niektoré
n
sektory doplácalli na počasie
e, k pozitívne
emu hodnoteeniu prispel vyvážený
rast ekonom
miky, ako aj dynamická spotreba domácností.
d
Väčšina ssektorov tak
k zostáva
v kategórii „sstredné" rizik
ko.
Optimistickyy sa dá poz
zerať najmä
ä na autom
mobilový prriemysel. Te
Ten môže stále ťažiť
z pevného finančného
f
základu, akko aj z rasttu tržieb, ktoré sa výššili k júlu to
ohto roka
medziročne o 4,6 %. Dynamika v automobillovom priem
mysle ponúkka možnosti tiež pre
spoločnosti v chemickom odvetví. T
To už hlási aj
a nárast zisk
kovosti. Ku kooncu júna medziročne
ziskovosť vzzrástla o takm
mer 12 %. F irmy ťažili aj z lacnejších cien energiee a surovín.
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Rozvíjajúca
a sa Ázia: riz
ziko v papie
erensko-drev
várenskom a stavebnom
m sektore sa
s mierne
zhoršilo
Na rozdiel od
o západnej Európy a Se
evernej Ame
eriky, kde má
á rizikovosť ssektorov tendenciu sa
stabilizovať, rozvíjajúce sa ázijské e
ekonomiky volia
v
skôr op
patrnú cestuu. Dokonca aj
a napriek
tomu, že Čín
na či India vy
ykazujú udža
ateľný rast. Výsledkom
V
je
e, že zásobyy sa začínajú hromadiť
a zadlženosť firiem rastie
e, keďže aj tterajší proces
s konsolidác
cie nadmernýých kapacít je v plnom
prúde.
Kovospracu
ujúci priemy
ysel, ktorý do
opláca na po
okles cien oc
cele, je doko nca jediným odvetvím
v regióne, kttorý Coface hodnotí
h
ako ssektor s „veľľmi vysokým rizikom“ spláácania pohľa
adávok.
Zhoršenie rizikovosti sektorov vvidieť aj pri firmách v stavebnííctve a pap
pierenskodrevárensko
om priemysle
e. Výstavb
bu ohrozuje slabý dopy
yt, prísnejšiee úverové podmienky
p
a objavovanie sa miestt duchov v Číne posúv
va toto odve
etvie zo „strrednej“ rizikovosti na
„vysokú“. Nárast insolv
vencií malýcch a stredný
ých podniko
ov v papiereenskom prie
emysle, v
kombinácii s nadmernou kapacitou zas vedie Coface k zhoršeniu rizzikovosti pap
pierenskodrevárenské
ého odvetvia do kategórie
e „stredné“.

KONTAKT PR
RE MÉDIÁ:
Slávka Boldoccká - 091880
05510, slavka
a@mediamediia.sk
O spoločnos
sti Coface
Skupina Cofa
ace, svetový líder v poisten í pohľadávok, ponúka spolo
očnostiam po ccelom svete globálne
g
riešenia pre riadenie
r
rizík pohľadávok
p
a platobnej nes
schopnosti klie
entov tak na d omcom trhu, ako
a aj pri
exporte. V ro
oku 2013 skup
pina dosiahla kkonsolidovaný
ý obrat 1,44 miliardy eur. V ssúčasnosti pô
ôsobí
priamo alebo
o nepriamo v 98
9 krajinách, zzabezpečuje transakcie
t
37 000 spoločnoostí vo viac než 200
krajinách sve
eta. Každý štvrťrok Coface p
publikuje svoje
e hodnotenie rizík 160 krajínn sveta, ktoré je
založené na jedinečných znalostiach
z
pla
atobnej morálk
ky v krajinách a odborných zznalostiach 35
50
underwriterovv. Vo Francúz
zsku Coface p
poskytuje verejjnoprávne exp
portné záruky z poverenia
francúzskeho
o štátu. Na Slo
ovensku pôso
obí Coface Slo
ovakia od roku 1993.
w
www.coface.co
om
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