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Editorial
Tradičné družstvo sa otvára
pre ďalších členov.
Vie ich prijať až 1500
Tradičné družstvo je so svojím overeným
know-how na získavanie investičného kapitálu, oceneným znalcom na sumu 1,15 mil.
eur, schopné zabezpečiť pasívne príjmy až pre
3000 členov družstva. Vzniká tak priestor pre
zhruba 1500 nových členov, ktorí sa už dnes
môžu zaregistrovať do družstva a spoločne
s ďalšími členmi spolupracovať a vytvárať si
tak vlastný pasívny príjem.
Čo vstupom do TD noví členovia automaticky získavajú? Už prvým dňom v družstve
sa aj oni stávajú spoluvlastníkmi všetkého,
čo TD vlastní a nie je toho málo. V súčastnosti Tradičné družstvo vlastní okrem svojho know-how aj elektronickú peňaženku
TD-Pay. Ďalej vlastní cestovnú kanceláriu
a dovolenkový program PV na cestovanie po
celom svete, bez nákladu na ubytovanie až
v 2700 partnerských dovolenkových destináciách. Spoluvlastní obchodný podiel v českej
finančnej inštitúcii, s cieľom získavať podiel
na zisku z činnosti platobných služieb. TD je
spoluvlastníkom Hotela Raj v Slovenskom raji,
ktorý renovuje na úroveň vysokého štandardu.
Vlastní tiež prostredníctvom svojich členov aj

pohľadávky v hodnote niekoľko miliónov eur
a začína investovať do siete nabíjacích staníc
pre elektromobily. S týmito aktívami chce
TD pre každého svojho člena vybudovať jeho
vlastný “družstevný dôchodok.”
Na množstvo otázok, ktoré môžu noví členovia pri vstupe do družstva mať, sa rozhodli
jeho súčasní členovia odpovedať práve prostredníctvom videa Základné otázky a odpovede o Tradičnom družstve, kde odpovedajú
na otázky, ktoré väčšinou nových záujemcov
zaujímajú, napr. čo to je Tradičné družstvo, čo

člen získava, čo sa od neho očakáva, aké sú riziká a či je to reálne.
Členovia TD pochádzajú predovšetkým zo
Slovenska, Poľska a Českej republiky, ale TD
má aj členov v Anglicku, Nemecku, Rakúsku,
či Írsku. Noví členovia, môžu prísť teda odkiaľkoľvek. TD je síce v súčasnosti otvorené pre
všetkých, ale nie všetci sa do družstva hodia.
Byť členom družstva si vyžaduje predovšetkým
trpezlivosť a lojalitu. Ak sú Vám tieto vlastnosti
blízke, máte šancu byť tým správnym členom.
Redakcia DN

Elektromobily a hybridy
ovládli čínske mestá

Katolícky kňaz pri zrode najväčšieho
družstevného giganta na svete

Elektrické a hybridné vozidlá sa v súčasnosti podieľajú približne jednou pätinou na celkovom predaji nových vozidiel v šiestich najväčších
čínskych mestách.
/ viac na strane 2

José María Arizmendiarrieta Madariaga bol rímskokatolícky kňaz, pôvodom
Bask. Bol to nielen kňaz svätého života, ale aj mimoriadne talentovaný organizátor. Do dejín ľudstva sa zapísal zlatými písmenami najmä vďaka založeniu
najväčšieho družstevného giganta na svete Mondragón
/ viac na strane 4
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Elektromobily a hybridy
ovládli čínske mestá

Elektrické a hybridné vozidlá sa v súčasnosti podieľajú približne jednou pätinou na celkovom predaji nových vozidiel
v šiestich najväčších čínskych mestách.
Vyplýva to údajov čínskeho združenia
predajcov osobných áut (CPCA). Ide
o ďalšiu významnú ukážku svetového trendu výmeny spaľovacích motorov. Čínsky
automobilový trh totiž zvykne rozhodovať
o stratégiách mnohých automobiliek
V niektorých rušných centrách, napríklad v Šanghaji, je podiel elektromobilov
ešte vyšší. Približne 31 percent automobilov predaných v čínskej finančnej metropole je na alternatívny pohon. To je
výrazný nárast zo 6 percent v roku 2016,
uviedol Cchuej Tung-šu, generálny tajomník združenia.

V Pekingu je podiel vozidiel, na ktorých budúcnosť investične vsadilo aj
Tradičné družstvo, na úrovni 16 percent, v Kuang-čou 13 percent, v Šen-čene 25 percent, v Chang-čou 21 percent
a Tchien-ťine 12 percent. To je viac ako
8 percent v celej Číne. Výrazný je hlavne
nárast podielu za posledných 5 rokov.
Spotrebitelia v uvedených šiestich veľkých a vyspelých mestách na východnom pobreží Číny prijali elektromobily
rýchlejšie ako ich vnútrozemskí spoluobčania vďaka politike miestnych samospráv, ako je napríklad zjednodušený prístup k poznávacím značkám. Ale
Cchuej Tung-šu zároveň upozornil, že
tento vývoj vo veľkých mestách sa môže
zmeniť pre rastúce zápchy a vysoké
ceny NEV.

Napríklad Šanghaj podľa miestnych
médií už zvažuje, že začne obmedzovať prednostné vydávanie ŠPZ pre malé
elektromobily, ako napríklad Hongguang
Mini od spoločnosti SAIC-GM-Wuling
Automobile. Automobily, ktoré sú kratšie
ako 4,6 metra a predávajú sa za menej ako
100.000 jüanov (12.813,12 eura), už podľa
nemenovaných zdrojov nebudú mať preferenčné zaobchádzanie.
No bez ohľadu na to, či Šanghaj zmení
svoju politiku alebo nie, je nepravdepodobné, že by to malo dlhodobý vplyv na
celkový predaj elektromobilov v Číne,
uviedol šéf CPCA.
.
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Tradičné družstvo prináša
svojim členom nové produkty a služby
Poistenie
Fyzických
osôb a ich
majetku

Tradičné družstvo v rámci rozvoja svojej
činnosti prináša pre svojich členov, prípadne ich známych, možnosť poistenia
alebo získania úveru cez zmluvných licencovaných finančných sprostredkovateľov.
Touto sprostredkovateľskou činnosťou
družstvo rozširuje svoj smer pôsobenia
v oblasti financií. Za účelom zjednodušenia a zníženia nákladov na túto činnosť družstvo nepôsobí ako samostatný
finančný agent, ale využíva zmluvných
partnerov, ktorí zabezpečujú kompletnú
administratívu, servis a následnú starostlivosť súvisiacu s jednotlivými produktami. Družstvo teda vystupuje len ako tipér
a samotnú činnosť vykonáva Ing. Peter

Citát

Poistenie
Hypotéky
Právnických a úvery
osôb a ich
majetku

Zágora a spoločnosť Finspace a.s..
Aké nové možnosti sa s novými produktami a službami pre členov družstva
otvárajú? Ide najmä o možnosť dojednania
poistenia, hypotéky alebo pôžičky. V rámci poistenia prináša pre členov online PZP
poistenie, priamo z web stránky družstva,
kde na základe zadaných údajov o vozidle
dochádza k okamžitému vygenerovaniu
cenových ponúk jednotlivých poisťovní
a člen sa následne môže na základe vlastných preferencií rozhodnúť pre niektorú z
nich. V rámci záujmu o ostatné produkty
stačí vyplniť kontaktný formulár a zvoliť
si kategóriu, o ktorú by mal člen záujem.
Zmluvní špecialisti tieto požiadavky spra-

covávajú a následne je člen oslovený k bližšej špecifikácii jeho potrieb.
Konkrétne informácie o produktoch si
členovia môžu už dnes pozrieť na stránke družstva v sekcii "Produkty a služby".
Aktuálne prebieha finalizácia webu, ktorý
bude následne dostupný aj zo zóny TD-Pay
v rámci sekcie "Finančné služby”. Možnosť
platby týchto produktov cez družstevný
TD-Pay predstavuje pre členov ďalší spôsob ako získať Zľavové body. Ďalšie bonusy
plynúce z tejto spolupráce Vám prinesieme
v nasledujúcich vydaniach našich novín.

Redakcia DN

„To, ako tím hrá ako celok, rozhoduje
o jeho úspechu. Môžete mať najväčšiu
skupinu hviezd jednotlivcov na svete,
ale ak nebudú hrať spolu, nebude
to stáť ani za cent.“
Babe Ruth
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Katolícky kňaz pri zrode najväčšieho
družstevného giganta na svete

José María Arizmendiarrieta Madariaga
bol rímskokatolícky kňaz, pôvodom Bask,
teda rodák sv. Ignáca z Loyoly a sv. Františka
Xaverského, ktorí sa takisto narodili v Baskicku. Bol to nielen kňaz svätého života, ale
aj mimoriadne talentovaný organizátor. Do
dejín ľudstva sa zapísal zlatými písmenami

do Castillo y Elejabeitia, kde vstúpil do
chlapčenského seminára diecézy Vitoria.
Po skončení chlapčenského seminára študoval
filozofiu a teológiu v seminári vo Vitorii.
Keď v roku 1936 vypukla španielska občianska vojna, mal Arizmendiarrieta iba
21 rokov. Nebol však povolaný do armády,

najmä vďaka založeniu najväčšieho družstevného giganta na svete, ktorý od roku
1991 nesie názov Mondragón Corporación
Cooperativa (MCC).
Arizmendiarrieta sa narodil ako najstarší syn malej farmárskej rodiny a vyrastal na vidieku. Vidiecku školu navštevoval
do 12 rokov. Ako dvanásťročný odišiel

pretože v detstve po jednej nehode prišiel o
jedno oko. Namiesto toho sa venoval žurnalistike. Našiel si prácu v baskickom denníku
EGUNA, ktorý bol vytvorený v októbri 1936
a bol hlasom baskickej vlády. Pracoval však
aj pre ďalšie baskické noviny GUDARI.
Po návrate do seminára vo Vitorii zavŕšil štúdium kňazstva. V roku 1940 bol

vysvätený za kňaza. Jeho prvým a jediným
pôsobiskom bola farnosť San Juan Bautista v Mondragóne, kde sa stal koadjútorom,
dušpastierom Katolíckej akcie a o niečo
neskôr aj biskupským delegátom v miestnom mládežníckom hnutí Falanga (po španielsky Falange). Na mondragónskej železničnej stanici vystúpil Arizmendiarrieta
5. februára 1941 a tu zakotvil na celý zvyšok
svojho života.
Mondragón mal v tej dobe asi sedemtisíc
obyvateľov, ktorí pociťovali následky nedávno skončenej občianskej vojny. V prostredí
beznádeje, chudoby a hladu kázal Arizmendiarrieta Madariaga zásady práce, solidarity
a spolupráce. Jedným z jeho sloganov bolo:
„Ideológie rozdeľujú, potreby spájajú“.
V roku 1943 založil Arizmendiarrieta
prvú odbornú školu v Mondragóne. Neskôr
založil ďalšie školy, ktoré pripravovali mladých ľudí pre prácu v priemysle. V roku 1947
vyslal jedenástich mladých ľudí študovať
v Zaragoze, aby získali priemyselné know-how. V tejto skupine študentov a Arizmendiarrietom založenej škole môžeme nájsť
korene neskoršieho mondragónskeho družstevného komplexu, ktorý oficiálne vznikol 14. apríla 1956 požehnaním základného
kameňa prvého družstva s názvom Ulgor
pátrom Arizmendiarrietom. Prvé stanovy
Talleres Ulgor (Ulgorských dielní) však boli
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oficiálne prijaté až v máji 1959, teda po viac
ako troch rokoch.
Ďalšie aktivity boli zamerané na starostlivosť o vzdelávanie potenciálnych pracovníkov v mieste pôsobenia zakladateľov.
V roku 1957 bola založená Escuela Profesional, neskôr premenovaná na Mondragón
Eskola Politeknikoa. Tradícia vzdelávacích
iniciatív Arizmendiarrietu, ktorý v 40. rokoch 20. storočia zakladal odborné školy,
zostala v Mondragóne zachovaná aj po jeho
smrti. Najvýznamnejším počinom bol v roku
1997 vznik Universidad de Mondragón spojením troch spolupracujúcich vzdelávacích
družstiev: Mondragon Goi Eskola Politeknikoa Jose Maria Arizmendiarrieta, S. Coop.,
ETEO S. Coop. a Irakasle Eskola S. Coop.
V roku 1957 vzniklo aj družstvo Arrasate
S.Coop, neskôr Fagor Arrasate, ktoré v začiatkoch vyrábalo ťažné a strihacie raznice.
Ulgor potom založil svoju pobočku s elektronikou. O deväť rokov neskôr sa pobočka pretransformovala na spoločnosť Fagor
Electrónica.
V roku 1958 došlo na základe nariadenia
ministerstva práce k vylúčeniu členov družstiev zo štátneho systému sociálneho zabezpečenia. Toto vyvolalo sériu aktivít, ktorých
výsledkom bolo vytvorenie subjektu dobrovoľnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia, známeho v súčasnosti pod názvom Lagun-Aro.
V tom istom roku začali na Escuela Profesional študovať okrem chlapcov aj prvé
budúce absolventky, ktorým bolo sprístupnené štúdium chémie.
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všetky operácie nových úverových inštitúcií. Takto bol položený základ pre vznik viac
ako 20 demokraticky organizovaných družstevných spoločností od začiatku 60. rokov
20. storočia. Do družstevnej sporiteľne boli
vložené všetky finančné rezervy Lagun Aro.
Vznikol tak uzavretý komplex vzájomne
úzko prepojených inštitúcií mondragónskeho „superdružstva“, schopného prekonať
všetky ekonomické otrasy.
Rástlo však nielen družstevníctvo samotné, ale aj školstvo rozširujúceho sa
mondragónskeho megakooperatívu. Počet
študentov, prichádzajúcich vzdelávať sa na
Escuela Profesional, vzrástol z 21 v jej počiatkoch na 300 v roku 1960.

„Ideológie
rozdeľujú,
potreby
spájajú.“
V roku 1959 došlo k ďalšej prelomovej
udalosti. Dovtedajšie podniky Ulgor, Arrasate a Cooperativa de Consumo San José (dnes
Eroski) trpeli nedostatkom finančných prostriedkov. Preto bola založená družstevná sporiteľňa Caja Laboral Popular. Toto
úverové družstvo založil Arizmendiarrieta
s cieľom finančne podporovať rozvoj družstevníctva. Od úplného začiatku funguje
v Caja Laboral Popular organizačná štruktúra, ktorá garantuje väčšinu zástupcom družstiev. Družstvá svojím 25 %-ným podielom
na celkovom zdieľanom kapitále garantujú

Arizmendiarrieta sa riadil víziou zospoločenštenia informácií ako predpokladu skutočne demokratickej moci. Toto bol základ
vytvorenia neskoršieho vzdelávacieho systému v mondragónskom družstevnom kolose. V záujme čo najširšieho prístupu k informáciám bol založený časopis Cooperación
(Družstevníctvo), ktorý neskôr viackrát
zmenil názov až po dnešný TU lankide. Dnes
MCC disponuje sieťou vlastných oznamovacích a informačných prostriedkov.
Družstvo Caja Laboral Popular sa už
v roku 1960 otvorilo aj pre verejnosť a zís-
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kalo charakter banky. Toto umožnilo prílev
dodatočných finančných zdrojov pri realizácii ďalších investícií MCC. Prvá filiálka
Caja Laboral Popular (od roku 2013 Laboral
Kutxa) v skromných priestoroch na mondragónskej ulici Ferrerias sa krátko po svojom založení presunula na svoje súčasné pôsobisko (Calle Don José María Resusta 27,
dnes Iturriotze Kalea 27).
Každý ďalší rok prinášal MCC nové
a nové úspechy. Družstvo dynamicky rástlo
a postupne sa stávalo jedným z najvýznamnejších podnikov v rámci celého Španielska.
Popísať podrobne celý zložitý vývoj MCC by
si vyžadovalo samostatnú publikáciu, preto
sa obmedzíme len na relatívne stručný popis
niektorých prelomových momentov v histórii
mondragónskeho družstevného komplexu.
Začiatkom 70. rokov sa začal výrazne
zhoršovať zdravotný stav Arizmendiarrietu. Ochorenie srdca vitálneho kňaza si vyžiadalo niekoľko operácií. Ešte pred svojou
smrťou však Arizmendiarrieta mal možnosť
vidieť nádejnú perspektívu ním iniciovaného a podporovaného družstevného systému,
ktorý sa osvedčil v hospodárskej kríze, vyvolanej krízou cien ropy v roku 1974. Hoci
sa kríza dotkla aj družstevných spoločností
a jedného družstva bolo potrebné vzdať sa,
zamestnanci si udržali svoju prácu prechodom na iné družstvá a zachránili družstevný
kolos pred krachom cez sociálny fond a sociálne poistenie.
MCC sa dodnes riadi iniciatívou pre
samosprávnu ekonomickú činnosť a princípmi katolíckeho sociálneho učenia, ktoré
jej v začiatkoch vtlačil zakladateľ Arizmendiarrieta. Je to vlastne „superdružstvo“, zastrešujúce viaceré družstva. Desaťročia po
smrti zakladateľa je MCC najväčším megakooperatívom na svete a siedmou najväčšou
spoločnosťou v Španielsku.
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V súčasnosti má 81 000 členov a zamestnáva vyše 100 000 ľudí. Svoje výrobky predáva vo viac ako 150 krajinách sveta. Ani krízové obdobia výrazne neublížili MCC, pravda
s jedinou výnimkou: v roku 2013 zaznamenalo bankrot družstvo Fagor.
Družstvo dnes pôsobí v štyroch základných sektoroch. Najdôležitejší je sektor výroby, produkujúci široký sortiment výrobkov pre priemyselné podniky i domácnosti.
Tento sektor zabezpečuje približne polovicu
všetkých príjmov MCC. Rozsah výrobného
programu je skutočne impozantný. Okrem
domácich spotrebičov, komponentov pre
automobilový priemysel, rôznych strojov
zahrňuje dokonca aj autobusy, vyrábané
družstvom Irizar, ktoré takisto patrí k MCC.
Súčasťou mondragónskeho družstevného komplexu sú však aj poľnohospodárske
družstvá.
Veľmi prínosný pre MCC je aj sektor
distribúcie, v ktorom hrá kľúčovú úlohu
obchodný reťazec Eroski. Pre finančnú
stabilitu je mimoriadne dôležitý sektor
finančníctva (banka, sociálne zaistenie,
poistenie) a výchovu nových generácií
vzdelaných špecialistov pre MCC zabezpečuje sektor znalostí (systém školstva
a vzdelávania, inovácie a vlastná výskumno-vývojová základňa).
Spoločnosť Lagun Aro je zodpovedná za
vlastné sociálne zabezpečenie pracovníkov
MCC. Funguje ako alternatívny dôchodkový systém. Navyše je v súčasnosti lídrom na
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poistnom trhu v španielskych autonómnych
oblastiach Baskicko a Navarra.
Všetky tieto zariadenia sú navzájom integrované do komplexného a doposiaľ účinného systému vzájomnej podpory.
Rozdiely v príjmoch medzi zamestnancami a vrcholovými manažérmi sú oveľa nižšie
ako rozdiely v iných spoločnostiach a pre chorých zamestnancov a zamestnancov, ktorí potrebujú starostlivosť, je zabezpečená vysoká
úroveň nepretržitého vyplácania miezd.
MCC poskytuje ľudstvu, zdevastovanému kapitalizmom, imperializmom a neoliberalizmom, svetlo na konci tunela. Družstvá
môžu rozvíjať zložité štruktúry spolupráce,
ktoré zmierňujú krízy; musia však hľadať
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nové odpovede na globalizáciu, aby zostali
verné svojim cieľom.
Podľa odhadov v celosvetovom meradle
existujú asi tri milióny družstiev. To znamená, že asi 12% všetkých pozemšťanov má členstvo aspoň v jednom družstve. V družstevníctve je v celosvetovom meradle zamestnaných
asi 10% všetkých zamestnancov.
Zásluhy Arizmendiarrietu ocenila aj Katolícka cirkev. Diecéza San Sebastián začala
proces jeho blahorečenia. Možno teda časom budú mať aj družstevníci svojho svätca
a patróna.

Karol Dučák, člen družstva

Členovia družstva pomáhajú pri
rekonštrukcii svojho hotela
Spolupráca v družstve má veľa podôb. Vedia o
tom členovia, ktorí sa rozhodli dobrovoľne pomôcť pri rekonštrukcii Hotela Raj, ktorý sa nachádza v obci Dedinky v časti Dobšinská Maša.
V rámci Akcie Družstevná aktivita sa mnohí
rozhodli prispieť svojou osobnou účasťou a počas mesiacov máj a jún pomáhajú pri prácach
hlavne v exteriéri. Tradičné družstvo získalo v
Hoteli Raj majetkový podiel začiatkom tohto
roku a plánuje tu vykonať v najbližších rokoch
také investície, aby splňal kritéria na hotel so
štyrmi hviezdičkami. Členovia si tento hotel
zveľaďujú aj preto, že im družstvo ponúka jedinečný dovolenkový program PV, v ktorom člen
dovolenkuje v družstevných nehnuteľnostiach
a taktiež aj cez zámenný program vo vyše 2700
dovolenkových destináciách sveta, a to bez nákladu na ubytovanie. Členovia si tak zveľaďujú
svoj majetok a aktíva, ktoré budú slúžiť aj ich
ďalším generáciám.
Redakcia DN
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Poznáte naše sociálne médiá?
Digitálna doba si žiada nové formy zdieľania informácií, preto aj my ideme s trendom. Pozývame sledovať všetkých členov a sympatizantov
Tradičného družstva naše sociálne média.

Twitter
Tradičné družstvo
Instagram
tradicne druzstvo

Facebook
Tradičné družstvo
- oficiálna stránka
(Otvorená skupina
pre verejnosť)

YouTube
Družstevné Vzdelanie
Facebook
Klub Tradičného družstva
(Uzavretá klubová stránka
určená len pre členov družstva)
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Európsky
záručný fond
urýchľuje prístup
k financovaniu
obnovy
Európsky záručný fond (EGF), ktorý je
súčasťou balíka opatrení na obnovu EÚ
v hodnote 540 miliárd eur odsúhlasených v roku 2020, schválil v stredu (5. 5.)
financovanie dosahujúce takmer polovicu svojej cieľovej sumy na rok 2021.
Po odsúhlasení v rámci procesu oznamovania štátnej pomoci EÚ v decembri
2020 sa teraz ako súčasť tejto iniciatívy
schválila suma 11,7 miliardy eur na podporu európskych podnikov, ktoré zápasia
s ekonomickými dôsledkami spôsobenými pandémiou ochorenia COVID-19.
Je to takmer polovica cieľovej sumy
fondu na rok 2021. Fond zmobilizuje dodatočné financovanie a predpokladá sa,
že doteraz financované iniciatívy vygenerujú 93,9 miliardy eur vo financovaní
pre hospodárstvo EÚ.
Financovanie v rámci EGF sa už dostáva k podnikom v celej EÚ, pričom
suma 2,1 miliardy eur vo financovaní
bola podpísaná na konci apríla.
„EIB bola medzi prvými subjektmi,
ktoré zabezpečili, že Európa pomohla európskym podnikom a občanom zvládnuť
ekonomické dôsledky krízy spôsobenej
ochorením COVID-19. Našou hlavnou

Hyundai Motor
do roku 2025
investuje v USA
7,4 miliardy
USD
Hyundai Motor plánuje vysoké investície
v USA.
Juhokórejská automobilka vo štvrtok
uviedla, že do roku 2025 v USA investuje 7,4
miliardy USD (6,12 miliardy eur) do výroby
elektrických áut, modernizácie závodov a vývoja riešení v oblasti smart mobility.
Hyundai začne od budúceho roka ponúkať
americkým zákazníkom portfólio elektrických vozidiel vyrobených v USA. Stratégia
automobilky tiež počíta s využitím vodíka.

snahou s fondom EGF je podporiť spoločnosti EÚ a poskytnúť im financovanie,
ktoré potrebujú na prežitie pandémie,“
uviedol predseda EIB Werner Hoyer
v správe pre médiá. Podľa jeho slov uvedené čísla ukazujú, že reakcia EÚ prináša
skutočné zmeny a v rekordnom čase. Najnovšie opatrenia dopĺňajú zoznam financovania EIB pre výskum a vývoj liečby
a vakcín, proti ochoreniu COVID-19.
S dohodami podpísanými takmer vo
všetkých 22 zapojených krajinách EÚ
vrátane významných zmlúv s bankami
Nordea, Raiffeisen a Banca March je EGF
teraz na ceste k zmobilizovaniu až osemnásobku svojho objemu 24,4 miliardy eur
do konca roka 2021. Dopyt po financovaní z EGF je veľký, pričom sa predpokladá,
že s ďalšími schválenými a podpísanými
zmluvami prekročí EGF už na začiatku

leta 50 % svojej cieľovej sumy.
„Malé a stredné podniky potrebujú financovanie a potrebujú ho teraz. Pracujeme na tom, aby sme pre trhy poskytli rekordné objemy zdrojov. V prvých šiestich
mesiacoch sme zmobilizovali takmer 94
miliárd eur, skoro 50 % cieľovej sumy tejto iniciatívy v snahe zabezpečiť, že podnikatelia v EÚ budú mať podporu, ktorú
potrebujú,“ opísal situáciu viceprezident
EIB a predseda Rady EGF Dario Scannapieco.
EGF založili skupina Európskej investičnej banky a členské štáty EÚ ako
ochranný štít pre európske spoločnosti
tvrdo zasiahnuté koronakrízou. Záruky
EGF fungujú ako stimul pre finančných
sprostredkovateľov, aby požičali viac
prostriedkov spoločnostiam za lepších
podmienok.
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Eurokomisia
opísala priority
aktualizovanej
priemyselnej
stratégie EÚ
Európska komisia (EK) v stredu v rámci aktualizovanej priemyselnej stratégie EÚ vytýčila
jej tri hlavné priority - posilnenie odolnosti
jednotného trhu, riešenie strategických závislostí EÚ a urýchlenie dvojitej transformácie.
Komisia upozornila, že pri posilňovaní odolnosti jednotného trhu sa treba poučiť z pandémie nového koronavírusu, lebo po jej vypuknutí došlo k obmedzeniu dodávok, uzavretiu
hraníc a fragmentácii trhu.
Medzi nové opatrenia patrí vytvorenie núdzového nástroja pre jednotný trh ako štrukturálne riešenie na zaistenie voľného pohybu
tovaru a služieb v kontexte budúcich kríz.
Nový nástroj zaručí väčšiu transparentnosť
a solidaritu a má riešiť kritický nedostatok
výrobkov tým, že urýchli ich dostupnosť
a posilní spoluprácu v oblasti verejného obstarávania. Ďalej chce EK zabezpečiť, aby členské štáty v plnej miere vykonávali smernicu
o službách, posilniť dohľad nad trhom s výrobkami a zmobilizovať významné investície na
podporu malých a stredných podnikov.
Pri riešení strategických závislostí EÚ
eurokomisia tvrdí, že otvorenosť obchodu
a investíciám je silnou stránkou Únie a tiež
zdrojom jej rastu a odolnosti. Koronakríza
však upozornila na potrebu analyzovať a riešiť

strategické závislosti technologického i priemyselného charakteru.
EK vykonala analýzu založenú na obchodných údajoch a z 5200 výrobkov dovážaných
do EÚ identifikovala 137 výrobkov (6 % celkovej hodnoty dovážaných tovarov) v citlivých ekosystémoch, na ktorých je Únia veľmi
závislá. Ide o energeticky náročné priemyselné odvetvia (suroviny), ekosystémy v oblasti
zdravia (farmaceutické zložky) a výrobky, ktoré sú dôležité z hľadiska podpory zelenej a digitálnej transformácie. Z toho je 34 výrobkov
vysoko "zraniteľných" z dôvodu obmedzených
možností, pokiaľ ide o ich diverzifikáciu či nahradenie výrobou v EÚ.
Šesť hĺbkových preskúmaní týkajúcich sa
surovín, batérií, farmaceutických látok, vodíka, polovodičov a cloudových a špičkových
počítačových technológií, poskytlo ďalšie informácie o pôvode strategických závislostí
a ich dosahu na EÚ. Druhá fáza preskúmania
potenciálnych závislostí sa bude týkať obnoviteľných zdrojov energie, uskladňovania energie a kybernetickej bezpečnosti.
Komisia s týmto cieľom navrhuje diverzifikáciu medzinárodných dodávateľských

reťazcov, nadviazanie medzinárodných partnerstiev a nových priemyselných aliancií
v strategických oblastiach.
EK spresnila, že pripravuje spustenie
Aliancie pre procesory a polovodičové technológie a Aliancie pre priemyselné dáta, edge
a cloud a zvažuje založenie Aliancie pre kozmické nosné rakety a Aliancie pre leteckú dopravu s nulovými emisiami.
Pre urýchlenie dvojitej – zelenej a digitálnej – transformácie priemyslu EÚ, chce eurokomisia vytvoriť v partnerstve s priemyslom,
verejnými orgánmi a sociálnymi partnermi
transformačné dráhy v oblastiach, v ktorých
je to potrebné, počnúc cestovným ruchom
a energeticky náročnými priemyselnými
odvetviami. Zabezpečí ucelený regulačný
rámec na dosiahnutie cieľov digitálneho desaťročia Európy, okrem iného aj rýchlejším
zavádzaním obnoviteľných zdrojov energie
a zaručením prístupu k dostatočným dodávkam cenovo dostupnej a dekarbonizovanej
elektrickej energie. V neposlednom rade
bude investovať do zvyšovania úrovne kvalifikácií a rekvalifikácií v záujme podpory dvojitej transformácie.

cena druhej najväčšej kryptomeny dostala až
na 4372,35 USD. Vo štvrtok sa výrazne oslabili aj ďalšie digitálne meny, napríklad dogecoin
padol o 15 % pod 0,40 USD. Dogecoin, ktorý
pôvodne vznikol ako vtip, sa počas víkendu
dostal nad 0,70 USD a jeho celková trhová kapitalizácia prekročila 90 miliárd USD.
Niektorí experti očakávajú, že Muskov prí-

klad by mohli nasledovať aj iné firmy. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena
kladie podstatne väčší dôraz na ekológiu. Podľa
analytika spoločnosti Emden Research Tima
Emdena môže byť za proaktívnym konaním
Tesly aj politický tlak. Dodal, že krok Tesly je
"veľkou prehrou pre bitcoin vo funkcii platobného prostriedku".

Kryptomeny sa
prudko oslabili,
dôvodom
je Elon Musk
Bitcoin a ďalšie kryptomeny sa vo štvrtok výrazne oslabili. Dôvodom bol obrat šéfa Tesly
Elona Muska, ktorý v stredu (12. 5.) uviedol, že
automobilka prestala prijímať bitcoiny, a to pre
vysokú spotrebu elektriny pri ich ťažbe, čo má
negatívne environmentálne následky.
Kurz bitcoinu padol až na 45.700 USD
(37.828 eur). Neskôr najväčšia a najznámejšia
kryptomena zmazala časť strát a neskoro popoludní sa obchodovala s mínusom takmer 11 %
na úrovni okolo 50.580 USD.
Ethereum, ktoré v uplynulých dňoch prelamovalo rekordy, sa predávalo so stratou takisto takmer 11 % po 3877 USD. V stredu sa
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Evidencia a správa
členských vkladov

Bezpečné
budovanie aktív
5 bodov, na ktoré by ste nemali zabudnúť pri používaní TDpay

*Nová stránka
na prihlásenie
cp.td-coop.eu

Obratmi
na TDpay si
tvoríte svoju
refundáciu

*Nové
zberné účty
Nájdete ich v PRIJAŤ PENIAZE

Pri tech. Problémoch
Kontaktujte helpdesk
helpdesk@td-coop.eu

Ako si vygenerovať
Heslo?

Vytvorte si šablónu
„Vlastná karta“

Kliknite na „Zabudli ste heslo?“

Vytvoríte ju v Profil/Vlastné karty

Preto vykonávajte obraty každý mesiac, robia tak aj Vaši kolegovia družstevníci, ktorým
záleží na dobudovaní našich spoločných aktív. Len vzájomnou pomocou a spoluprácou
dosiahneme to, čo je našim cieľom a tým sú pasívne príjmy.
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október 2019

Program
Vacation

„Tento svet je ako kniha
a tí čo necestujú, prečítali
len jednu stranu”
sv. Augustín

