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Boj o mäso: výrobcovia
stavajú na domáce chute

Burzy v pohybe

Čína po
dlhšom čase
podporila
akcie

POTRAVINOVÝ PRIEMYSEL l Slovenský trh s mäsom sa pod tlakom silnej konkurencie a spotrebiteľa konsoliduje.
Marek Nemec
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GVP Humenné

Humenné – Slovenský trh s mäsovými výrobkami je poznačený
bojom malých firiem s obchodnými reťazcami. Silu konkurencie cíti aj firma GVP Humenné,
ktorá už od leta 2013 preniká pod
vlastnou registrovanou značkou
farmárskych produktov Naša domáca chuť východoslovenská maloobchodná sieť GVP Humenné.
Firma pritom vstúpila do vysoko
konkurenčného prostredia. Priamo v Humennom totiž sídlia dva
veľké mäsokombináty – Mecom,
ovládaný finančnou skupinou
Penta, a Althan, patriaci veľkopodnikateľovi Jánovi Molnárovi. GVP napriek tomu každý rok
zrýchľuje svoj rast. Kým v roku
2014 firma dodala na pulty približne 500 ton čerstvého mäsa
a vlastných výrobkov, vlani to
bolo až o vyše 25 percent viac.
„V mäsokombináte ideme na sto
percent plánovanej produktivity
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pri jednozmennej prevádzke. Mäsovýroba nám pritom produkuje
plusové čísla do hospodárskeho
výsledku spoločnosti,“ hovorí pre
HN výkonný riaditeľ východoslovenskej maloobchodnej siete GVP
Marián Cap.

Stávka na regionálne chute
Firma z Humenného stavia na
chute mäsa z gazdovského dvora
– bez chémie, separátov a ďalších
prídavkov používaných vo veľkovýrobe. „Spotrebiteľ je zvyknutý na domáce regionálne chute.
Jednoznačne ich preferuje pred
celoplošným sortimentom. Na
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výrobky, kde je 60 percent mäsa
a zvyšok tvorí balast, začínajú
byť ľudia hákliví,“ tvrdí analytik
spoločnosti Terno Ľubomír Drahovský s tým, že spotrebitelia sú
ochotní priplácať za obľúbené
značky a kvalitu. „Našu sieť zásobujeme čerstvým mäsom až štyrikrát do týždňa. Rastieme i vďaka
rozširovaniu nášho reťazca, ktorý
má 33 pobočiek,“ vysvetľuje Cap.
Celkovo reťazec zamestnáva 450
ľudí, čím sa stal druhým najväčším zamestnávateľom v Humennom. Tlak zákazníka na cenu
a kvalitu sa pritom neustále zvyšuje. Menší výrobcovia mäsa totiž

v súčasnosti nezažívajú práve najlepšie časy. Naznačujú to problémy viacerých konkurentov.

Stratový biznis
Mäsokombinát Berto SK z Vysokej
pri Morave dosahoval v najlepších
časoch ročné tržby prevyšujúce
20 miliónov eur. No v roku 2014
firma skončila v strate 1,2 milióna eur a vykázala záporné
vlastné imanie vo výške 1,15 milióna eur. Aby sa Záhoráci vyhli
bankrotu, pokúsili sa zachrániť
biznis reštrukturalizáciou. Tá sa
práve blíži ku koncu. Konečný
verdikt zatiaľ nepadol. S podob-

Talianska
ekonomika je
na vode. Jej rast
sa spomaľuje
Rím – Talianska ekonomika bude rásť
pomalšie, ako sa čakalo. OECD odhaduje rast hrubého domáceho produktu medziročne len na úrovni 1 percenta.
To je o 0,4 percenta menej, než očakávali vlani. Vláda Mattea Renziho však stále
trvá na svojej predpovedi rastu 1,6 percenta. (RED)
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nými problémami pritom bojuje
aj mladý mäsokombinát podnikateľa Jána Molnára z Humenného Althan. „Spoločnosť vykazuje
záporné vlastné imanie vo výške
1 325 685 eur. Tento stav môže významnou mierou ovplyvniť ďalšie
pokračovanie činnosti spoločnosti,“ upozorňuje v audite k účtovnej uzávierke Althanu za rok 2014
audítorská spoločnosť HB Consult
Košice. Bol to práve Molnár, kto na
Slovensku vybudoval najziskovejší
mäsokombinát Mecom Group. Ten
ešte v čase úspechu začiatkom roka 2008 predal do rúk Penty. Molnár vo februári 2012 odštartoval
výrobu nového mäsokombinátu
Althan. Ten od vzniku vykazuje
každoročne stratu a firma takmer
skončila v konkurze. Analytik
Drahovský hovorí, že na malom
slovenskom trhu vládne silná konkurencia veľkých i menších producentov. „Viac ako polovica mäsa
a výrobkov pochádza z importu.
Domáci výrobcovia sa snažia odlíšiť od konkurencie, cestou je regionálna chuť a špeciality.“

Kamil Boroš
analytik X-Trade Brokers
Uplynulý týždeň bol pre trhy pozitívny. Nemalou mierou k tomu
prispela Čína. Najskôr v pondelok po dlhom čase čínska centrálna banka posilnila kurz čínskej meny oproti doláru. V utorok zase prekvapili januárové
nové úvery v krajine, ktoré dosiahli nové maximá na úrovni
2,5 bil. jüanov. Z dlhodobého
hľadiska pumpovanie nového dlhu do čínskej ekonomiky nevytvára dojem väčšej stability, znížili sa však obavy o prudké spomalenie čínskeho rastu
v dohľadnom čase. Akcie na
oboch stranách Atlantiku predovšetkým vďaka silnému úvodu
vzrástli počas uplynulého týždňa
o viac ako 4 percentá. Na devízových trhoch sa nedarilo libre,
a to ani napriek lepším číslam
z ekonomiky. Dôvod, prečo bola
libra pod tlakom, vidíme v neistote ohľadne ďalšieho zotrvania
v EÚ. Rušno bolo aj na trhu s ropou. Najskôr ju správy o črtajúcej sa dohode o zmrazení ťažby
poslali nad 35 dolárov za barel,
po nesúhlase Iránu zisky vymazala. V úvode nového týždňa budú investori sledovať ukazovatele podnikateľskej dôvery z krajín
eurozóny, v pondelok dorazia indexy nákupných manažérov,
v utorok nemecký IFO index.
Z USA zase vo štvrtok objednávky tovarov dlhodobej spotreby
a v piatok prvú revíziu HDP.
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