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Sao Paulo: nový brazílsky Detroit
VÝROBA ÁUT l Priemyselná metropola najväčšej juhoamerickej krajiny sa obáva ekonomického pádu.

Bratislava – Neustále sa zvyšujú-
ca nezamestnanosť, kriminalita, 
opustené domy, lacné bezcenné 
pozemky, o ktoré nikto nemá 
záujem. Aj takto môže v budúc-
nosti vyzerať brazílske Sao Paulo, 
najľudnatejšie mesto na južnej 
pologuli, ktorého priemysel zažíva 
v súčasnosti krušné chvíle. Štát-
na priemyselná komora Brazílie 
uvádza, že len v Sao Paule príde 
o prácu 20 000 ľudí mesačne, ktorí 
sa nemajú kam pohnúť. „Celkovo 
je finančná situácia krajiny veľmi 
zlá. Ratingová agentúra Standards 
and Poor̀ s už začiatkom septem-
bra znížila jej rating,“ tvrdí Ján 
Jursa, analytik spoločnosti Capital 
Markets. 

Problémom je 
nezamestnanosť
Podobnosť s americkým mestom 
Detroit v štáte Michigan nie je ná-
hodná. Dokonalý prototyp továr-
ne na autá značiek Ford a General 
Motors sa dostal v priebehu pár 
rokov do hlbokej recesie. Detroit 
sa dodnes nespamätal a trpí vyso-
kou nezamestnanosťou a krimi-
nalitou. 

Podobný osud hrozí aj Sao Pau-
lu. Svoje továrne, ktoré zamestná-
vali tisíce ľudí, tam mal americký 
Ford, ale aj nemecký Volkswagen. 
Práve spomínané automobilky, 
ako aj ďalšia priemyselná výroba 
spôsobili, že sa nezamestnanosť 
v krajine dlhodobo držala na níz-
kej úrovni. V roku 2014 to bolo len 
4,3 percenta. Výrobcovia áut však 
v Brazílii v posledných rokoch ob-
medzili výrobu. Teraz je v krajine 
bez práce 7,6 percenta ľudí. Ana-

lytici juhoamerickej banky Itau 
Unibanco odhadujú, že do konca 
roka 2016 môže nezamestnanosť 
dosiahnuť až 10-percentnú hladi-
nu.

Spomínané automobilky v tom 
nie sú samy. Dalo by sa povedať, 
že automobilový priemysel v Sao 
Paule sa stal obeťou vnútorných, 
ale aj vonkajších ekonomických 
vplyvov. „Problémom Sao Pau-

la je, že došlo k prudkému pokle-
su cien komodít, najmä železnej 
rudy, od ktorej je brazílska ekono-
mika závislá. Medzi domáce prob-
lémy patrí rozsiahla korupcia, kto-
rá tiež znižuje aktivitu a efektivi-
tu brazílskej ekonomiky,“ tvrdí Jiří 
Šimara, analytik spoločnosti Cyr-
rus.  O tom, že Brazília nie je zďa-
leka von z ekonomickej krízy a re-
cesie, svedčí aj fakt, že ratingové 

agentúry plánujú hodnotenie kra-
jiny aj naďalej znižovať. „Nie je to 
pozostatok svetovej hospodárskej 
krízy. Je to kríza samotnej Brazí-
lie, ktorá je už štyri mesiace ofi-
ciálne v recesii, inflácia dosiah-
la 10 percent a rozpočtový deficit 
je najväčší za posledné dve deká-
dy,“ konštatuje Jursa. Dodáva, že 
kroky brazílskej vlády tiež veľmi 
nepomáhajú. „Vláda a ropná spo-

ločnosť Petrobras je navyše po-
dozrievaná z korupcie. Podozrivé 
kontrakty majú hodnotu 22 mili-
árd dolárov. 

Politická nestabilita
Analytici sa zhodujú v tom, že 
problémy najväčšej juhoameric-
kej krajiny sa do ekonomických 
výsledkov Európy a Slovenska ne-
premietnu. „Automobilový prie-

mysel strednej Európy je závislý 
od predajov v západnej Európe. 
Muselo by dôjsť k dlhodobému 
a hlbokému prepadu dopytu po 
nových autách napríklad v Ne-
mecku či vo Veľkej Británii,“ 
tvrdí Šimara. Potenciálne nebez-
pečenstvo by podľa neho mohlo 
znamenať presunutie výroby do 
lacných krajín, akými sú Bulhar-
sko, Rumunsko či Turecko.     
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Sao Paulo usporadúva podobne ako Detroit pravidelný autosalón, kde sa predstavujú automobilky z celého sveta. SNÍMKA: REUTERS
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Nemecký Bild zatrhol 
blokovanie reklamy 

Berlín – Nemecký vydavateľ 
urobil zásadný krok. Na svojom 
webe sa rozhodol znemožniť čí-
tanie obsahu ľuďom, ak majú 
nainštalovaný nástroj na bloko-
vanie reklamy. Hlavným cieľom 
vydavateľstva Axel Springer je 
zastaviť takýto prístup čitateľov 
na Blid.de. Blokovanie reklamy 
na internetových stránkach totiž 
oberá firmu o príjmy z reklamy.
Cesta, ako sa k obsahu webu do-
stať, však existuje. Bild.de dáva 
svojim čitateľom dve možnosti. 
Buď si pri návšteve portálu vypnú 
nástroj na blokovanie reklamy, 

alebo musia zaplatiť mesačný po-
platok 2,99 eura, ktorý im umožní 
prístup k obsahu. „Ten, kto nie je 
ochotný vypnúť blokovanie re-
klamy alebo nezaplatí, neuvidí 
žiadny obsah na Bild.de,“ hovorí 
vydavateľ. Blokovanie reklamy 
je problém pre vydavateľov na 
celom svete. Podľa Reuters vlani 
používalo nástroje umožňujúce 
nezobrazenie reklamy okolo 200 
miliónov ľudí. Je to o 40 percent 
viac ako rok predtým. Podľa pre-
počtov ide o výpadok z reklam-
ných príjmov na úrovni asi 22 
miliárd dolárov.   (RED)

MALOOBCHOD

Lidl to u nás skúsi na zákazníkov cez 
socializmus. Ponúkne výrobky z 80. rokov
Bratislava – Obchodný reťazec 
Lidl spúšťa svoj ďalší tematický 
týždeň. Tentoraz v retro štýle. Od 
budúceho týždňa bude ponúkať 
vo všetkých svojich predajniach 
po celkom Slovensku výrobky, 
ktoré sú vyrobené podľa tradičnej 
receptúry, na ktorú sme zvyknutí 
z 80. rokov. 

Mlieko vo vrecúšku 
aj žuvačky Pedro
V regáloch nájdeme takmer šesť-
desiat „retro“ výrobkov v au-
tentických baleniach. Medzi ne 
patrí napríklad polotučné mlieko 
vo vrecúšku, žuvačky Pedro, ry-
žové Arizonky, Melta či Holand-
ské kakao. 

To je len niekoľko produk-
tov, ktoré Lidl ponúkne ako spo-
mienku na obdobie dávno mi-
nulé. V rámci tohto tematického 
týž dňa si budeme môcť kúpiť aj 
nepotravinové klasiky, ako na-

príklad mydlo na holenie Barbus 
Classic, vodu po holení Pitralon, 
toaletné mydlo Šeřík, univerzál-
ny čistiaci prášok AVA alebo na-
máčací prostriedok Namo, uvá-
dza sa v tlačovej správe. 

Výrobky s originálnymi 
receptúrami
„Retro týždeň sme pripravovali 
v úzkej spolupráci s dodávateľ-
mi. Okrem originálneho obalu 
sme totiž tam, kde to bolo mož-
né, chceli zachovať aj pôvodné 
zloženie a chuť. Viacero výrob-
kov bolo pre túto tematickú po-
nuku vyrobených podľa tradič-
nej receptúry, napríklad Vysoči-
na 1967 alebo Šunková údená 
saláma 1977,“ povedal Tomáš 
Bezák, PR manažér spoločnosti 
Lidl.  

Retro týždeň v reklamných 
televíznych brejkoch opäť uve-
die dvojica kuchárov z kuchyne 

Lidla Marcel Ihnačák a Roman 
Paulus. Lidl dlhodobo podľa via-
cerých odborníkov patrí medzi 
špičku vo firmách, ktoré komu-
nikujú so svojimi zákazníkmi na 
Facebooku. Najnovšie začal reťa-

zec komunikovať i prostredníc-
tvom Instagramu, kde ako medzi 
prvými značkami na Slovensku 
vyskúšal reklamy, ktoré doteraz 
Instagram len testoval na špa-
nielskom trhu.  Erika Brindzová
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TRAGÉDIA LETU MH17

Kyjev obhajoval otvorený vzdušný priestor
Ukrajina obhajovala neuzavretie vzdušného priestoru na východe 
krajiny, kde došlo k zostreleniu lietadla spoločnosti Malaysia Airlines, 
tvrdením, že si nebola vedomá prítomnosti protilietadlových zbra-
ní. V správe Holandskej rady 
pre bezpečnosť, ktorú zverej-
nila v utorok, sa uvádza, že let 
MH17 zostrelila vlani v júli ra-
keta zem-vzduch typu Buk. 
Zahynulo všetkých 298 ľudí 
na palube. Rada, ktorá neme-
novala osoby zodpovedné za 
zostrelenie, uviedla, že Ukra-
jina mala uzavrieť vzdušný 
priestor. 

AUTOMOTIVE 

Šéf Škodovky končí vo Volkswagene 
Winfried Vahland, ktorý doposiaľ riadil českú automobilku Škoda 
Auto, odchádza zo skupiny Volkswagen. Vahland mal pritom od no-
vembra prevziať vedenie automobilky v Severnej Amerike. Svoj od-
chod však neodôvod-
ňuje emisným škandá-
lom automobilky, ktorý 
prepukol v Spojených 
štátoch a rozšíril sa do 
celého sveta. Údajne 
odchádza pre nespokoj-
nosť a rozdielne názory 
na spôsob vedenia kon-
cernu Volkswagen v Se-
vernej Amerike. 

CESTOVNÝ RUCH

55
percent. O toľko vzrástol medziročný dopyt po letenkách do 
Grécka. Vyplýva to z údajov predajcu leteniek Student Agency. 
Dôvodom boli podľa spoločnosti predovšetkým ceny, ktoré 
aerolinky znížili na historické minimá v súvislosti s ekonomickou 
krízou a obavami turistov z bankrotu Grécka. „Letecké 
spoločnosti medziročne znížili ceny leteniek do Grécka 
o polovicu. 

Výrobky budú mať retro obaly. SNÍMKA: HN/MAREK KMEŤ
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