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Slováci chcú kvalitnejšie
potraviny

•

Slovenská vláda nedávno zobrala na vedomie túto
sťažnosť a pripojila sa k iniciatíve všetkých krajín
Vyšehradskej štvorky (V4) s cieľom upozorniť Brusel
na tento problém.

•

Spotrebitelia zo strednej a východnej Európy jedia
menej kvalitné značkové produkty ako ľudia, ktorí žijú
v západných krajinách.

•

•

„Už mám dosť nekvalitných potravín na Slovensku.
Mohli by ste mi poradiť, kam mám ísť nakupovať
do Rakúska?“ Táto otázka sa nedávno objavila na istom
online diskusnom fóre. Nejde však o novú záležitosť.

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná
pre denník SME 25. mája uviedla, že český minister
pôdohospodárstva Marian Jurečka o tomto probléme
informoval Radu ministrov EÚ.

•

„Vyjadrili sme sa podobne, keďže máme rovnaké
skúsenosti,“ uviedla.

•

Ide o dvojakú kvalitu produktov, ktoré sa dovážajú
pod rovnakou značkou. Na zozname takýchto
produktov sú sladené nápoje, káva, čokoládové
výrobky, kozmetika a čistiace prostriedky.

•

Jarmila Halgašová, riaditeľka Potravinárskej komory
Slovenska (PKS), uviedla, že rakúske potraviny nie sú
vo všeobecnosti lepšie ako slovenské.

•

Už niekoľko rokov chodia mnohí Bratislavčania
a ľudia žijúci v blízkosti rakúskych hraníc nakupovať
potraviny do Rakúska. Tvrdia, že potraviny, ktoré dostať
v supermarkete v Kittsee alebo v Hainburgu, sú oveľa
lepšie ako na Slovensku, a to aj v prípade, že ide
o produkty rovnakej značky.
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•

„Kvalitatívne požiadavky na Slovensku sú prísnejšie ako
v iných krajinách, avšak reštriktívne právne predpisy
nemajú na dovážaný tovar vplyv,“ povedala J. Halgašová
podľa denníka SME.

•

Kompetencia EÚ

•

Jana Gasperová z ministerstva pôdohospodárstva
uviedla, že dvojaká kvalita je problematika, ktorú musí
EÚ riešiť, keďže na spoločnom trhu platí doložka
o vzájomnom uznávaní.

•

„Jednotlivé členské štáty nemajú právny rámec
na monitorovanie kvality potravín vyrobených v iných
členských štátoch,“ povedala J. Gasperová pre The
Slovak Spectator.

•

České ministerstvo pôdohospodárstva plánuje otvoriť
diskusiu na túto tému aj na Fóre pre lepšie fungovanie
potravinového dodávateľského reťazca, ktoré sa bude
konať tento rok v septembri.

•

„Odborné diskusie by mali viesť k legislatívnej zmene,
ktorá prax dvojakej kvality znemožní,“ uviedla podľa
denníka SME hovorkyňa českého ministerstva
pôdohospodárstva Markéta Ježková.

•

Neoficiálne testy ukazujú rozdiely

•

J. Gasperová dodala, že hoci orgány EÚ vyzvali
krajiny V4, aby preukázali svoje tvrdenie o dvojakej
kvalite oficiálnymi laboratórnymi testami, sťažnosti
krajín V4 zatiaľ vychádzajú z neoficiálnych analýz
spotrebiteľských združení a inšpekčných orgánov.

•

Miroslav Tulák zo Združenia slovenských spotrebiteľov
(ZSS) to považuje za dlhodobý problém, pričom sa
odvoláva na testy Miloša Lauka z iného združenia
Asociácie spotrebiteľov Slovenska (ASS), ktorý ako prvý
poukázal na rôznu kvalitu vybraných nápojov, čokolády,
kávy a korenia už v roku 2011.

•

„Lauko našiel značné rozdiely napr. v použitých
sladidlách,“ povedal M. Tulák pre The Slovak Spectator.

•

Denník SME uviedol, že výskum Vysokej školy
chemicko-technologickej v Prahe odhalil odlišný obsah
tukov v jogurtoch či kofeínu v káve.

•

J. Halgašová však uviedla, že sťažnosti budú
opodstatnené, až keď budú podložené dôkazmi
akreditovaných laboratórií.

•

„Výrobcovia sa môžu legitímne sťažovať na poškodenie
dobrého mena,“ povedala J. Halgašová pre The Slovak
Spectator.
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Vláda: Zvýšenie štátnej
pomoci o 36,79 %
na 440,65 mil. EUR
•

Podľa správy Protimonopolného úradu sa štátna
pomoc v roku 2015 zvýšila viac ako o tretinu.

•

Slovensko poskytlo štátnu pomoc spoločnostiam
v celkovej výške 440,65 mil. EUR, z toho 207,01 mil.
EUR z národných zdrojov a 233,64 mil. zo zdrojov EÚ.
Vyplýva to zo správy Protimonopolného úradu (PMÚ),
ktorú schválila vláda 8. júna 2016.

•

Celková výška štátnej pomoci sa vlani v porovnaní
s rokom 2014 zvýšila o 118,51 mil. EUR, čo predstavuje
nárast o 36,79 %. Tlačová agentúra TASR citovala
zo správy, že podiel poskytnutej štátnej pomoci
z hrubého domáceho produktu bol 0,56 %.

•

Minulý rok sa štátna pomoc poskytla najmä formou
dotácií a nevratného finančného príspevku (84,60 %)
a daňových úľav (15,40 %). Najväčší podiel pomoci sa
poskytol na rozvoj regiónov (49,82 %); výrobu, prenos
a distribúciu energie (15,28 %) a na podporu výskumu
a vývoja (11,96 %).

Analytik: Zahraničný
obchod v apríli
vykompenzoval slabý
marec
•

Prebytok zahraničného obchodu sa v apríli 2016 zvýšil
na 404 mil. EUR, čím naplnil očakávania po slabších
marcových veľkonočných číslach.

•

Štatistický úrad SR (ŠÚ) tiež revidoval na základe
presnejších údajov prebytok za prvý štvrťrok o 46 mil.
EUR. 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu tak
v marci vzrástol z 4,1 % na 4,2 % HDP.

•

Makroekonomický analytik trhov z UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák 9. marca
napísal, že významnejšie zlepšenie slabších marcových
čísiel bolo v súlade s našimi očakávaniami.

•

Ešte pozitívnejšie ako samotný prebytok bolo zvýšenie
obratu zahraničného obchodu. Vývoz aj dovoz
zaznamenali výrazné zlepšenie a prakticky úplne
vykompenzovali marcové straty.
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V apríli sa vývoz zvýšil o 3,0 % oproti
predchádzajúcemu mesiacu (po sezónnom očistení
podľa UniCredit Bank). V medziročnom porovnaní sa
dostal naspäť do čiernych čísel – zvýšil sa o 6,4 % oproti
roku 2015. Podľa všetkého sa potvrdzuje hypotéza
o tom, že veľkonočný pokles na konci mesiaca
(a štvrťroka) má aspoň čiastočne vplyv na saldo.
Vysvetlila by sa tým aj slabšia dynamika rastu vývozu.
Zdá sa, že automobilový priemysel zostáva hlavnou
hybnou silou vývozu.
•

•

V apríli rástol dynamicky aj dovoz – podľa Koršňáka
o 4,1 % (po sezónnom očistení), pričom jeho
medziročný rast sa tiež oživil – v porovnaní
s vlaňajškom zvýšil o 3,9 %. Zdá sa, že dopĺňanie
tovaru v obchodoch po Veľkonočných sviatkoch bolo
dôvodom tohto dynamického rastu, ako aj silnejší
dovoz spotrebiteľského tovaru. Objem dovozu
nominálne zvýšili aj rastúce ceny ropy na globálnych
trhoch.
Koršňák dodal, že výhľadom je postupný rast prebytku
zahraničného obchodu, ktorý sa v nasledujúcich
mesiacoch ustáli približne na úrovni 4,5 % HDP.

Rast HDP v eurozóne
za 1. štvrťrok upravený
smerom nahor

•

Grécko bolo jediným štátom z 19 krajín eurozóny, kde
sa ekonomika spomalila. Medzikvartálne klesla o 0,5 %
a medziročne o 1,9 %.

•

Najväčší podiel na raste mala spotreba domácností
a investície súkromného sektora.

•

Zmeny zásob spoločností a výdavkov verejného sektora
boli tiež pozitívne, ale dovoz rástol viac ako vývoz.

Európska centrálna
banka začala nakupovať
podnikové dlhopisy
•

Európska centrálna banka začala nakupovať podnikové
dlhopisy s cieľom podnietiť firmy, aby si požičiavali
a míňali peniaze, čím chce posilniť ekonomiku eurozóny
a zvýšiť infláciu.

•

Nákup dlhu niektorých najväčších spoločností v Európe
je bezprecedentným krokom a nasleduje po tom, ako
ECB každý mesiac nakupovala prevažne štátne dlhopisy
v hodnote 80 miliárd EUR, čo nemalo významný vplyv
na rast regiónu ani na mimoriadne nízku infláciu.

•

Obchodníci uviedli, že ECB nakupuje dlhopisy podnikov
pôsobiacich v sieťových odvetviach, poisťovní
a telekomunikačných spoločností vrátane poprednej
talianskej poisťovne Generali a španielskej spoločnosti
Telefonica.

•

Ďalšími spomínanými menami sú belgická pivovarnícka
spoločnosť Anheuser-Busch InBev, francúzska
automobilka Renault a nemecká strojárska firma
Siemens. Okrem toho sa má za to, že sa v rámci
programu nákupu cenných papierov podnikového
sektora kúpili aj energetické spoločnosti Engie
z Francúzska a RWE z Nemecka spolu s chemickými
a realitnými spoločnosťami.

•

Hospodársky rast eurozóny bol podľa všetkého
o niečo lepší, ako sa pôvodne predpokladalo v prvých
troch mesiacoch tohto roku, ale stále nešlo o žiadne
mimoriadne čísla.

•

Európska štatistická agentúra Eurostat vo svojom
treťom a záverečnom hodnotení uviedla, že hrubý
domáci produkt sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku
zvýšil o 0,6 %, čo je najrýchlejšie tempo za 12 mesiacov.

•

Medziročne vzrástol o 1,7 %.

•

•

Tempo rastu sa zhodovalo s úrovňou zaznamenanou
v 1. štvrťroku 2015, ktorá bola prekonaná len
na začiatku roka 2011, keď ekonomika eurozóny rástla
na úrovni 0,9 %.

Nákupy ECB sa vo všeobecnosti pohybovali v rozmedzí
3 až 5 miliónov EUR na obchod, pričom ceny dlhopisov
sa menili len málo. Naznačovalo to, že sa očakával
a nacenil ďalší dopyt centrálnej banky eurozóny.

•

Aké dlhopisy banka kúpila, zistíme až 18. júla, keďže
najnovšie nákupy zverejňuje každý týždeň v pondelok.

•

Úspech bude do značnej miery závisieť od schopnosti
ECB prilákať nových dlžníkov a od nižších nákladov na
pôžičky určených pre slabšie ekonomiky, ako je Taliansko
a Španielsko, kde sú tieto náklady stále vysoké.

•

Solídny medzikvartálny rast bol zaznamenaný v najväčšej
ekonomike eurozóny – v Nemecku na úrovni 0,7 %,
vo Francúzsku predstavoval 0,6 % a v Taliansku 0,3 %.
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Veľké zníženie počtu
Rusko znižuje náklady
pracovných miest
na pôžičky vzhľadom
v ropnom a plynárenskom na klesajúcu infláciu
•
Ruská centrálna banka znížila základnú úrokovú sadzbu
sektore v Británii
o 0,5 % na 10,5 %.
•

Podľa odvetvovej lobistickej skupiny príde o prácu
v britskom ropnom a plynárenskom sektore do konca
roka až 120 000 pracovníkov.

•

Združenie Oil and Gas UK uviedlo, že by to znamenalo
25 %-né zníženie počtu pracovníkov od polovice roku
2014, keď začali klesať ceny ropy.

•

O prácu prídu priami zamestnanci, ako aj ľudia
v dodávateľskom reťazci a poskytovatelia služieb.

•

Významní zamestnávatelia v ropnom priemysle, ako
napr. Royal Dutch Shell, BP a Chevron, oznámili výrazné
zníženie pracovných miest s cieľom znížiť náklady.

•

„Celkový počet udržateľných pracovných miest, ktoré
budeme vedieť zabezpečiť, bude závisieť od výšky
prilákaných investícií,“ povedala Deirdre Michie,
generálna riaditeľka Oil and Gas UK.

•

„Ak klesnú investície, zníži sa aj počet pracovných
miest,“ dodala.

•

Mimoriadne silný dosah to má na britské ložiská
v Severnom mori, keďže ich náklady na prieskum
a ťažbu patria medzi najvyššie na svete.

•

Pred dvomi týždňami spoločnosť Shell oznámila
zrušenie ďalších 475 miest v divízii prieskumu a ťažby
v Británii a Írsku v rámci globálneho úsilia prepustiť
12 500 zamestnancov v priebehu rokov 2015 a 2016.
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•

K zníženiu nákladov na pôžičky dochádza po prvýkrát
od júla 2015.

•

Tento krok, ktorý očakávala väčšina ekonómov, mierne
zvýšil hodnotu rubľa a znížil výšku úrokov, ktoré
požadujú investori pri kúpe štátnych dlhopisov.

•

Ruská mena stúpla približne o 25 %, odkedy dosiahla
rekordné minimum v januári vďaka oživeniu svetových
cien ropy.

•

Pokles úrokovej sadzby signalizuje presvedčenie
tvorcov politík banky, že inflačné riziká sa znižujú vďaku
rastu rubľa.

•

Inflácia v uplynulom roku prudko klesla a za posledné
tri mesiace sa ustálila na úrovni 7,3 %, čo je lepší
výsledok, ako sa očakávalo. Naznačuje to, že banka je
na ceste k splneniu svojho cieľa, t. j. 4 %-nej inflácie
do konca roka 2017.

•

Banka vyhlásila, že: „zváži možnosť ďalšieho zníženia
na základe odhadov inflačných rizík a zosúladenia
zníženia inflácie s prognózovanou trajektóriou“.
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