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V tomto čísle:

ČESKÝ KONIEC UHLIA
Česká republika ročne spotrebuje okolo 80 TWh elektriny. V Českom energetickom mixe majú v súčasnosti zásadný podiel na výrobe energie uhoľné
zdroje . Uhoľné zdroje v dodávajú takmer cez 40 % elektrickej energie.
Čierne uhlie sa v Česku ťaží v hlbinných baniach, v súčasnosti už iba v najrozsiahlejšej ostravsko-karvinskej uhoľnej panve.
Predtým fungovali aj bane na Kladensku, Plzensku či v Rosickooslavanskom revíre na južnej Morave. Ešte okolo deväťdesiatych rokov
pracovalo v tomto odvetví v Česku
cez 100 tisíc ľudí, no v súčasnosti je
to len niečo okolo 10 tisíc, čo teda
predstavuje pokles o 90%. To však
neznamená, že uhlia stratilo v ich
mixe podstatné zastúpenie. Hneď
za uhlím
je
významným
zdrojom
pre českú
energetiku aj jadro, ktoré
zabezpečuje
až
okolo
40% elektriny.



Švédsko kompenzuje výdavky domácností v súvislosti s
rastom cien energií



Ako sa darilo slovenským
automobilkám počas roku
2021



Stavebníctvo si mierne medziročne polepšilo



Maďarsko zaviedlo na tri
mesiace regulácie cien potravín



Priemyselná produkcia v novembri 2021 zaznamenala
rast

Práve od jadra sa očakáva, že by ných baní do roku 2033.Tento krok
mohlo postupne nahrádzať ener- má dopomôcť k zelenšej transforgiu, ktorú bude treba, keď sa budú mácii jednotlivých krajín sveta. Z EÚ
odstavovať v krajine masívne uhoľ- napríklad majú na tieto transforné elektrárne. V súčasnosti republi- mačné ciele niektoré české kraje už
ka disponuje šiestimi jadrovými prisľúbené financie vo výške 42 mireaktormi v dvoch elektrárňach. liárd českých korún. (pd)
Aktuálne sa po výmene českej vlády
zaviazala krajina k postupnéVývoj českého energetického mixu
mu úplnému zrušeniu uhoľ-
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Maďarské regulácie cien
Maďarská centrálna banka v polovici decembra zvýšila svoju hlavnú
úrokovú sadzbu na 2,4%, čo predstavuje najvyššie zvýšenie v posledných siedmich rokoch. Cieľom takéhoto sprísňovania je najmä fakt, že
sa maďarská inflácia vyšplhala až na
úroveň 7,4% čo predstavuje
výrazný odklon od ich 3%
cielenia. V súčasnosti globálne rastú ceny energií a palív,
čo neminulo ani Maďarsko,
kde sa aktuálne inflácia v
oblasti palív pohybuje až cez
30%. V novembri už pritom
maďarská vláda stanovila
strop cien benzínu na 480
forintov (1,55 eura) za dolár.
Najnovšie kroky, ktoré krajina podnikla v súvislosti s
infláciou sú regulácie cien
potravín. Ceny cukru, pšeničnej múky, slnečnicového
oleja, bravčového stehna,
kuracích pŕs a mlieka s 2,8

percentami tuku budú zmrazené na
úrovni 15. októbra 2021. Takéto
regulácie síce môžu krátkodobo
pomôcť domácnostiam, no zo základných ekonomických znalostí
vieme, že akékoľvek regulácie trhu
nepomáhajú. Zdá sa tak, že tento

krok je skôr politický nakoľko Viktora Orbána čakajú na začiatku apríla
voľby, pričom očakáva svoje znovuzvolenie. Štátom regulovaná výška cien týchto šiestich typov potravín by mala ostať v platnosti najbližšie tri mesiace. (pd)

Novembrová priemyselná produkcia v raste
Novembrový výkon slovenského
priemyslu v roku 2021 dosiahol medziročný rast okolo 4%. V porovnaní
s rovnakým mesiacom, no ešte rokom pred pandémiou sa rovnako

dosiahol rast, a to až 7%. Spomedzi
jednotlivých zložiek ťahali produkciu v novembri najmä výroba strojov a zariadení, výroba koksu a rafinovaných ropných produktov – obe

približne s 15% medziročným rastom, ďalej to boli výroba kovových
konštrukcií s 11,5%, dodávky elektriny, plynu a pary s 13% či drevené
a papierenské výrobky s viac ako
10%. Čo na druhej strane priemysel
brzdilo, je už rovnako ako aj vo väčšine predošlých mesiacoch v dôsledku oslabenia ponukovej stránky
– výroba dopravných prostriedkov,
ktorá je v prepade medziročne o
viac ako 10%. V súvislosti s týmto
odvetvím je dôležité sa pozrieť aj
na vývoj priemyselnej produkcie v
Nemecku, keďže je pre nás veľmi
dôležitým obchodným partnerom.
Tá v novembri 2021 poklesla medziročne o 2,4%, pričom výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov
poklesla taktiež veľmi výrazne – a
to až o viac ako 20% . Absolútne
najväčší slovenský prepad však aj v
tomto mesiaci predstavuje pokles v
ťažbe a dobývaní – a to až o takmer
20%. (pd)
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Stavebníctvo v 1% medziročnom raste
Objem celkovej stavebnej produkcie k novembru 2021 dosiahol úrovne 589 miliónov eur, čo predstavuje veľmi jemné medziročné prilepšenie, a to o približne 1%. Keď si
však tento výkon dáme do porovnania s úrovňou spred pandémie, je
stavebníctvo stále v takmer 9% sklze, no tento prepad sa s každým
mesiacom mierne znižuje, čo poukazuje na mierne zlepšenie situácie

v odvetví. Stavebníctvo je však veľmi špecifickým odvetvím, a tak sa
jeho zotavovanie prejavuje zväčša v
dlhšom časovom horizonte. Čo sa
týka jednotlivých zložiek, tak domáca produkcia, ktorá tvorí absolútnu
majoritu slovenského stavebníctva
dosiahla úrovne 522 miliónov eur a
zahraničná produkcia 66,1 mil. eur.
Aj napriek tomu, že zahraničná produkcia netvorí veľkú časť, je zaují-

mavé sledovať, že už niekoľko mesiacov po sebe zaznamenáva prudší
nárast. V domácej produkcii dosiahla spomedzi jednotlivých zložiek
dosiahla nová výstavba hodnoty
364 mil. eur (november 2020 355
mil.eur), či inžinierske stavby ako
diaľnice, cesty a podobne 177 mil.
eur (2020 - 178 mil. eur). Na Slovensku je dlhodobo spojený so stavebníctvom problém s dlhým povoľovacím
procesom
stavieb, a tak nedokáže
vygenerovať
dostatočný
objem
objednávok. V priemere trvá získanie
stavebného povolenia cez 300 dní, pričom pri väčších stavbách to je násobne
väčší časový úsek.
Táto problematika v
spojení s aktuálne
výrazne
rastúcimi
cenami materiálov sa
nedá v blízkom období očakávať veľký
stavebnícky rozmach.
(pd)

Švédsko dotuje svoje domácnosti
Švédski ministri oznámili plány ponúknuť kompenzáciu za decembrové, januárové a februárové účty za
elektrinu. Kompenzácia bude na
stupnici na základe spotreby energie v domácnostiach. Domácnosti,
ktoré spotrebujú viac ako 2 000
kilowatthodín mesačne, môžu počas týchto mesiacov získať kompenzáciu v hodnote približne 2 000
švédskych korún (195,5 eura) mesačne. Domácnostiam s vysokými
účtami za elektrinu bude kompenzácia vyplatená automaticky. Postihnutých by malo byť približne 1,8
milióna švédskych domácností. Celkovo Švédi vyhradili na tento účel
momentálne okolo 6 miliárd švédStrana 3
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skych korún, čo je približne 600
miliónov eur. Ceny elektriny vo
Švédsku v posledných mesiacoch
prudko vzrástli, hoci nárasty boli
menej výrazné ako v mnohých
iných častiach Európy. Elektrická
energia vo Švédsku pochádza
najmä z vlastných vodných elektrární, jadrových reaktorov a
veterných elektrární. Je to teda v
súvislosti s tým, že Švédsko má
aktuálne menej vetra ako bežne,
no aj tým, že na európskych trhoch určované vysoké ceny plynu neutíchajú, a tak aktuálne
nútia švédske domácnosti k obmedzovaniu spotreby elektriny,
keďže je jej cena vysoká. Pomoc
zo strany štátu by tak mohla aspoň
v najchladnejších mesiacoch roka
stimulovať domácnosti a znížiť ich

výdavky na správu účtov za energie. Nie je to však dlhodobé riešenie, ktoré nastane až po všeobec-

nom ukľudnení na európskom trhu
s energiami. (pd)

Slovenská automobilová bilancia
Slovensko počas minulého roku
opäť prekonalo hranicu jedného
milióna vyrobených áut, čím sme
potvrdili pozíciu najsilnejšieho výrobcu z pohľadu počtu vyrobených
áut na obyvateľa. V konkrétnych
číslach je to v prepočte na 1000
obyvateľov okolo 184 áut. Pre porovnanie Česko dosahuje hodnotu
okolo 120 automobilov, Nemecko
60 či Španielsko iba približne 50
áut/obyvateľ. Oproti roku 2020 to
predstavuje nárast o 4%. Tento pokles bol zasiahnutý dopytovým
šokom v začiatku pandémie, kedy
ľudia svoje výdavky na dlhodobé
statky obmedzili, no v druhej polovici roka sa už začal prejavovať po-

Vyrobené autá na 1000 obyvateľov, zdroj: zapsr.sk
nukový šok v ochlapracovníkov či už priamo (okolo
dení distribučných sietí a problé- 164 tisíc) alebo nepriamo a automov s polovodičmi, pričom tieto mobilový sektor sa podieľa na celproblémy pretrvávali aj počas roku kovej priemyselnej výrobe Sloven2021 a budú aj v najbližšom obdo- ska až v 50%. Na našom HDP sa aubí.. Vieme, že v krajine je naviaza- tomobilový sektor podpísal až v
ných na tento sektor cez 250 tisíc približne 13%. Registrácie nových
osobných automobilov sa počas
roku 2021 zvýšili medziročne o približne 3%, na niečo cez 85 tisíc. Do
budúcna sa očakáva, že síce vzhľadom k problému s polovodičmi je
automobilový trh brzdený, no tento
problém by mohol byť počas roka
2022 zmiernený a nastane oživenie.
Rovnako tak Slovenskej produkcii
pomôže širší rozbeh novej automobilky – Jaguar Land Rover, ktorej
ročná maximálna produkcia je v
súčasnosti okolo 150 tisíc áut. (pd)
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SPRÁVY Z FINANČNÝCH TRHOV


Monster Beverage Corporation kupuje CANarchy Craft Brewery Collective LLC, spoločnosť vyrábajúcu
remeselné pivo a tvrdú soľ za 330 miliónov dolárov v hotovosti. Canarchy, založená v roku 2015 a so sídlom v Longmont, Colorado, je skupina pivovarov vrátane Cigar City, Oskar Blues a Wasatch. Canarchy
predáva remeselné nápoje po celých USA a v 20 krajinách. Akvizícia prinesie značky Deep Ellum, Perrin
Brewing či Squatters do portfólia nápojov Monster, ale nezahŕňa samostatné reštaurácie CANarchy.
CANarchy bude fungovať nezávisle, zachová si vlastnú organizačnú štruktúru a tím pod vedením Tonyho
Shorta. Očakáva sa, že táto transakcia by mohla byť uzavretá počas prvého kvartálu roku 2022.



Športová streamovacia služba DAZN na vrchole odhadovanej zmluvy o akvizícii britského BT Sport v hodnote 800 miliónov dolárov . Rokovania o dohode sa stali verejnými na jeseň minulého roka, ale očakáva
sa, že dohoda bude uzavretá už tento mesiac. DAZN má teraz viac ako 11 miliónov predplatiteľov, zatiaľ
čo BT Sports má celkovo okolo 5 miliónov divákov.. V tom roku vykázalo DAZN stratu po zdanení vo výške
2,15 miliardy dolárov, ktorú pripísala pokračujúcim investíciám do svojej platformy a expanziám v Španielsku a Brazílii. Discovery INC je v súčasnosti ďalším uchádzačom o akvizíciu, hoci DAZN zostáva lídrom.
Akvizíciou BT Sport by sa do zoznamu DAZN pridalo množstvo vysielacích práv. V roku 2019 spoločnosť
minula približne 1,7 miliardy dolárov na športové práva podľa regulačných dokumentov. V máji Premier
League predĺžila svoje obchody so Sky, Amazon, BBC a BT z roku 2022 do roku 2025. Dohromady majú
obchody hodnotu 7 miliárd dolárov. Akvizícia BT Sport by taktiež rozšírila dosah DAZN v Spojenom kráľovstve a Írsku.

Tento dokument je publikovaný pre spoločnosti skupiny BENCONT , a môže byť reprodukovaný a ďalej
šírený len s jej písomným súhlasom. Informácie v tomto dokumente boli získané z externých zdrojov, ktoré boli spoločnosťou považované za spoľahlivé.
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