Správy s pôvodnými zdrojmi
Správa 1
Podľa výskumu Svetovej banky, dosiahne hospodársky rast v tomto roku priemer 4,9 %, takmer tretina
krajín v regióne by mala rásť o 6 alebo viac %.
Ďalej predpovedá, že jej rast v roku 2014 posilní
na úroveň 5,3 % a 5,4 % v roku 2015.1
Správna odpoveď: Afrika

Správa 2
...najbohatšou ženou je módna návrhárka, ktorá
študovala módu v Londýne a potom pokračovala
vo výrobe šiat... Podľa časopisu Ventures – oblasť
módy jej iba nepriamo pomohla k vytvoreniu bohatstva... Predpokladaná hodnota jej majetku je 4,5
miliardy libier...
Správna odpoveď: Afrika
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Africkou najbohatšou ženou je módna návrhárka –
Folorunsho Alakija, ktorá študovala módu v Londýne,
a potom pokračovala vo výrobe šiat pre Maryam
Babaginda, zosnulú manželku nigérijského vojenského diktátora Ibrahim-a Babagindu. Podľa časopisu
Ventures – oblasť módy jej iba nepriamo pomohla
k vytvoreniu bohatstva. Jej vzťah s Maryam Babagindovou jej bol iba prínosom k získaniu aktív... za
relatívne priaznivú cenu. Predpokladaná hodnota jej
majetku je 4,5 miliardy libier.2

Správa 3
Každý piaty mladý človek vo veku 15 rokov a tiež
takmer 75 miliónov dospelých nemá základné schopnosti čítať a písať. To im sťažuje hľadanie práce,
zvyšuje riziko chudoby a vylúčenia zo spoločnosti.3
Správna odpoveď: Európa

Správa 4
Najvýznamnejším priemyselným odvetvím je stále
rastúci automobilový priemysel, pričom svoje závody
na výrobu motorových vozidiel a ich súčastí tu majú
Volkswagen/Audi, BMW, Mercedes Benz, Scania,
Volvo... V roku 2011 dosahovala výroba vozidiel
a export až približne 533 000 automobilov do
osemdesiatich krajín.4
Správna odpoveď: Afrika (JAR)

Správa 5
Život týchto detí je veľmi ťažký. Môžete tam vidieť
rôzne chatrče a provizórne príbytky... Môžete tam
vidieť skládky odpadu... Nájdete tu aj maloleté deti,
v rôznej vekovej kategórii so sáčkom v ruke, ako
vdychujú do seba lepidlo, ale žiadne dieťa s knihou
v ruke... Nájdete tu hroznú chudobu, ale žiadnu
nádej na lepší život. Všade je blato, ľudia tu žijú bez
vody, elektriny, neexistuje tu prístupová cesta či

Ako vieme, že to funguje?

chodník. Toto prostredie ma strašne deprimuje
a doslova ubíja...
Správna odpoveď: Európa
Život detí v rómskych osadách
Život týchto detí je veľmi ťažký. Môžete tam vidieť
rôzne chatrče a provizórne príbytky, ale žiadne
detské ihrisko. Môžete tam vidieť skládky odpadu, ale žiadny park, lavičku, či detské pieskovisko.
Nájdete tu aj maloleté deti v rôznej vekovej kategórii
so sáčkom v ruke, ako vdychujú do seba toluén, ale
žiadne dieťa s knihou v ruke, loptou, švihadlom či
inou hračkou. Nájdete tu hroznú chudobu, ale žiadnu
nádej na lepší život. Všade je blato, ľad, ľudia tu žijú
bez vody, elektriny, neexistuje tu prístupová cesta
či chodník. Toto prostredie ma strašne deprimuje
a doslova ubíja...5

Správa 6
V priebehu posledných rokov v tomto meste technologickí giganti ako Google, Facebook a Microsoft
otvorili svoje pobočky. V rokoch 2007 až 2012
technologický priemysel v tejto krajine podľa vlády
vzrástol o 177 % na 6,8 miliardy dolárov.
Správna odpoveď: Latinská Amerika
V priebehu posledných rokov v Bogote technologický
giganti ako Google, Facebook a Microsoft otvorili
svoje pobočky. V rokoch 2007 až 2012 technologický
priemysel v Kolumbii podľa vlády vzrástol o 177 %
na 6,8 miliardy dolárov.6

Správa 7
Najväčší výrobca smartfónov v krajine informoval,
že v roku 2014 strojnásobil svoje predaje, keďže
predali viac než 61 miliónov telefónov. Hovorca
spoločnosti poznamenal, že to prispelo k ročným
príjmom vo výške viac ako 12 miliárd amerických
dolárov. Na základe údajov zaznamenaných od BI
Intelligence, spoločnosť vo štvrtom štvrťroku
predala 17 miliónov smartfónov, čo je jednoznačne
impozantným medziročným rastom o 233 %. Keď
za celý rok predala 61 miliónov smartfónov, jedná
sa o 227 % nárast oproti 18,7 miliónov kusov
predaných v roku 2013.
Správna odpoveď: Ázia
Najväčší výrobca smartfónov v Číne poznamenal, že
v roku 2014 strojnásobil svoje predaje, keďže predali
viac než 61 miliónov telefónov. CEO spoločnosti
Xiaomi Lei June poznamenal, že to prispelo k ročným
príjmom vo výške viac ako 12 miliárd amerických
dolárov. Na základe údajov zaznamenaných od BI
Intelligence, spoločnosť Xiaomi vo štvrtom štvrťroku
predala 17 miliónov smartfónov, čo je jednoznačne

impozantným medziročným rastom o 233 %. Keď za
celý rok predala jej 61 miliónov smartfónov, jedná sa
o 227 % nárast oproti 18,7 miliónov kusov predaných v roku 2013.7

miesto,“ uviedla odborníčka. Vo svete pripustilo túto
možnosť iba 29 %.

Správa 8
Tento región bude podľa Medzinárodného menového
fondu v najbližších dvoch rokoch druhým najrýchlejšie rastúcim regiónom na svete s ročným rastom
okolo 5 %. Rast regiónu podporujú najmä investície
do infraštruktúry, rozvíjajúci sa sektor služieb a poľnohospodárska výroba. Nedávna analýza štruktúry
HDP v regióne odhalila, že ekonomiky sú viac diverzifikované…. HDP… sa od roku 2000 strojnásobil,
pričom služby tvoria až 60 % pridanej hodnoty.

Korupcia je v SR značne rozšírená a neetické správanie pretrváva. Získať alebo udržať si zákazku pomocou nekalých praktík, ako sú neprimerané náklady
na reprezentáciu, je ochotných 52 % slovenských
manažérov, čo celosvetovo v prieskume predstavuje
tretie miesto, uviedla senior manažérka oddelenia
investigatívnych služieb a riešení sporov EY Slovensko Pavla Hladká. Vo svete pripustilo túto možnosť
iba 29 %, v západnej Európe 30 % a u susedov
z východnej Európy 31 % manažérov.9

Správna odpoveď: Afrika

Správa 10

Správa 9
Korupcia je v krajine značne rozšírená a neetické
správanie pretrváva. Získať alebo udržať si zákazku
pomocou nekalých praktík, ako sú neprimerané náklady na reprezentáciu, je ochotných 52 % manažérov, čo celosvetovo v prieskume predstavuje tretie

Riziko chudoby a sociálneho vylúčenia sa týka 24,5 %
obyvateľov kontinentu. V roku 2013 sa nebezpečenstvo chudoby vzťahovalo na 122,6 miliónov ľudí.
Podľa informácií, ktoré dnes zverejnila štatistická
agentúra, sa počet ohrozených minulý rok znížil
po predchádzajúcom trojročnom náraste.
Správna odpoveď: Európa
Riziko chudoby a sociálneho vylúčenia sa týka 24,5 %
obyvateľov európskej dvadsaťosmičky. Je to menej
ako pred rokom, ale stále o necelé percento viac
ako pred krízou v roku 2008. V roku 2013 sa nebezpečenstvo chudoby vzťahovalo na 122,6 miliónov
ľudí v Európskej únii. Podľa informácií, ktoré dnes
zverejnila štatistická agentúra Eurostat sa počet
ohrozených minulý rok znížil po predchádzajúcom
trojročnom náraste.10
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Afrika, najmä jej subsaharská časť, bude podľa MMF
v najbližších dvoch rokoch druhým najrýchlejšie
rastúcim regiónom na svete (za východnou Áziou)
s ročným rastom okolo 5 %. Rast regiónu podporujú najmä investície do infraštruktúry, rozvíjajúci sa
sektor služieb a poľnohospodárska výroba. Nedávna
analýza štruktúry HDP v regióne odhalila, že ekonomiky sú viac diverzifikované, ako sa predpokladalo
v minulosti. HDP Afriky sa od roku 2000 strojnásobil,
pričom služby tvoria až 60 % pridanej hodnoty.8

Správna odpoveď: Európa

