mesiac v ekonomike

Ako ďalej,

domáce potraviny?
Dňa 15. novembra 2012 sa v Trnave uskutočnil
tretí ročník konferencie pre manažérov
v agrobiznise a súvisiacich odvetviach
AGROPROGRESS 2012. Záštitu nad ňou prevzal
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ľubomír Jahnátek. Jedným z partnerov
konferencie bola Agro-potravinárska
sekcia SOPK.

K

onferencia bola tematicky zameraná na biznisové, manažérske a marketingové tímy pre manažérov zo sektoru
poľnohospodárstva, potravinárstva a odvetví, ktoré s týmito
odvetviami úzko súvisia.
Nosnou témou spájajúcou všetky tri obsahové bloky konferencie bolo: „Dokáže Slovensko rozvinúť výrobu kvalitných
domácich potravín v podmienkach po roku 2014?“
Predseda Agro-potravinárskej sekcie SOPK Roman Kollár
zo spločnosti Heineken Slovensko podal pohľad potravinárskej
spoločnosti na trendy vo vývoji dodávateľsko-odberateľských
vzťahov na Slovensku.
Medzi prednášajúcimi boli zástupcovia MPRv SR, bankári,
farmári, chovatelia dobytka, zahraniční hostia z ČR a Dánska.
Konferenciu po odbornej a organizačnej stránke pripravili vydavateľstvá VELDAN (ProgressLetter) a Ecopress (HN
konferencie a Hospodárske noviny).
Konferencia bola svojim bohatým programom prínosom
mnohými námetmi a informáciami pre prítomných manažérov. Ocenili aj skutočnosť, že tento typ konferencie neorganizovali subjekty priamo z odvetvia pôdohospodárstva, a preto
priniesli aj iné pohľady na problematiku, ktorú manažéri
z agrosektora denne riešia. 
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Konferencia bola
rozdelená do 3 blokov.
1. blok: Budúce
podmienky pre
rozvoj slovenského
poľnohospodárstva
a potravinárstva po
roku 2014
2. blok: Má bankový
sektor záujem o spoluprácu pri reštarte
poľnohospodárstva
a potravinárstva?
Budeme vyrábať
a predávať spotrebiteľom na Slovensku
opäť kvalitné
a konkurencieschopné potraviny?
3. blok: Rozvoj výroby
poľnohospodárskych
komodít, základne
pre kvalitné slovenské potraviny.

Firmou roka 2012 sa stal leopoldovský výrobca bionafty z rastlinných olejov Meroco. Cenu pre najúspešnejšiu
banku si druhýkrát v histórii vybojovala Slovenská sporiteľňa. Pozíciu najúspešnejšieho poisťovateľa obhájila
poisťovňa MetLife Amslico a Manažérom roka 2012 sa
stal Ľuboš Lopatka, bývalý generálny riaditeľ Sociálnej
poisťovne – 16. výročné ceny za mimoriadne podnikateľské výsledky udelil ekonomický týždenník TREND.
Obce budú oslobodené od dane z príjmov pri predaji
ich majetku, rozhodla o tom vláda.
Finanční riaditelia očakávajú ďalšie náročné obdobie z dôvodu predpokladaného spomalenia slovenskej
ekonomiky a plánovaných rozpočtových opatrení vlády.
Tieto dva faktory budú mať kľúčový vplyv na ekonomické výsledky spoločností. Vyplýva to z prieskumu, ktorý
druhýkrát realizovala spoločnosť Deloitte medzi finančnými riaditeľmi Chorvátska, Česka, Maďarska, Poľska,
Bulharska, Slovinska, Rumunska a Slovenska.
Rezort financií plánuje vydávať štátne dlhopisy aj
pre obyvateľstvo, a to už pravdepodobne od budúceho
roka, oznámil minister financií Peter Kažimír. Podľa
riaditeľa Inštitútu hospodárskej politiky Igora Kissa by
nemali predstavovať privysoké nominálne hodnoty.
Zmeny v Zákonníku práce začínajú platiť od januára, prezident podpísal novelu. Nové pravidlá sa dotknú
dohodárov, odborárov či ustanovení o práci nadčas, ako
aj výpovedných lehôt. Podľa rezortu práce sa posilňujú
práva zamestnancov, podľa opozície iba odborárov.
Ružomberský Mondi SCP získal prestížne celosvetové
ocenenia PPI Awards za riadenie bezpečnosti a rizík
a zvyšovanie efektívnosti papierenských strojov.
Európska komisia schválila finančnú podporu
52,2 mil. € na projekt Oravskej vodárenskej spoločnosti,
ktorý má zabezpečiť zber a čistenie odpadových vôd
pre osem aglomerácií oravského regiónu.
Ambíciou ministerstva pôdohospodárstva
a regionálneho rozvoja je dosiahnuť na domácom trhu
80-percentný podiel zastúpenia potravín vyrobených na
Slovensku. Pripravilo preto súbor legislatívnych opatrení, ktoré by mali uľahčiť podmienky na návrat domácich
potravín na pulty predajní.
Minister financií Peter Kažimír obsadil 7. priečku
v rebríčku rezortných kolegov z EÚ, ktorý každý rok
zostavujú renomované noviny Financial Times (FT).
Najlepším ministrom financií z 19 najväčších ekonomík
EÚ je Wolfgang Schäuble z Nemecka. FT pri zostavovaní
rebríčka hodnotia politické schopnosti ministrov, a tiež
výkon ich ekonomík a dôveryhodnosť z pohľadu finan
čných trhov. Čo sa týka ekonomického kritéria, Peter Kažimír vďaka solídnemu rastu slovenského hospodárstva
obsadil 1. priečku. Ale nepodarilo sa mu získať dôveru
trhov, o čom svedčí predposledné, 18. miesto v tejto
kategórii, zatiaľ čo politické schopnosti ministra ocenili
britské noviny 13. priečkou.
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