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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polacy mają bardzo niewielką wiedzę
finansową – wynika z badania przygotowanego przez firmę Maison & Partners.
W teście średnia ocena to 3 minus, co oznacza,
że nasza wiedza jest nikła. Co drugi badany
nie potrafił prawidłowo odpowiedzieć na połowę pytań. Mimo deklarowanego przez trzy
czwarte badanych poczucia wysokich kompetencji z zakresu finansów osobistych wyniki
testu pokazują, że potrzebne są skuteczne
i długofalowe działania z edukacji finansowej.
Największy problem sprawiło badanym pytanie dotyczące opłacalności nabywania produktów w wielopakach. Wyniki testu pokazały,
że 72 proc. Polaków nie zdaje sobie sprawy,
że kupowanie ich nie zawsze musi być opłacalne. Wykazujemy się także brakiem wiedzy
na temat mądrego planowania wydatków. Aż
67 proc. z nas nie jest świadoma, ile wynosi
rekomendowana wartość poduszki finansowej.
Ponad połowa badanych ma problem z udzieleniem poprawnych odpowiedzi na 50 proc.
pytań testowych z zakresu kredytów.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Jesień wokół nas”.
Nagrodę wylosowała: Eugenia Węglorz z Cieszyna.

Piwo przez wieki

Polskie ale na chmielu z USA

Nowy trunek od Okocimia jest warzony
na bazie czterech słodów – pilzneńskiego,
Pale Ale, karmelowego i monachijskiego.
Za goryczkę odpowiadają chmiel goryczkowy i amerykański chmiel Cascade. Ten drugi
stosowany jest do produkcji piw rzemieślniczych i jemu Okocim Polskie Ale zawdzięcza delikatnie cytrusowe nuty. Ma równie
delikatną goryczkę, odmienną od typowych
mocnych ale. W smaku tego złocistego, klarownego, zwieńczonego obfitą pianą piwa
dominują słodowość i karmel. Po otwarciu
butelki wyczuwalny jest przede wszystkim
delikatny zapach karmelu i chmielu. Browar
zaleca serwowanie zawierającego 5,1-proc.
alkoholu Okocimia Polskie Ale w temperaturze 10°C i podawanie go do potraw
z wołowiny i czerwonych mięs, ziołowych,
pikantnych sosów i tłustych ryb, jak również
do sałat.

ARCHIWUM

Piwna planeta dzieli się na dwie półkule –
lagery i ale. W Polsce o wiele popularniejsze
są te pierwsze, warzone przy użyciu drożdży dolnej fermentacji w temperaturach od
6 do 12°C – czyli tzw. jasne pełne. Niszowe ale
to najstarszy rodzaj piw na świecie, do warzenia których używane są szczepy drożdży
górnej fermentacji i które fermentują w wyższych temperaturach – 18–25°C. Dzięki temu
wyróżniają się głębszym, bardziej treściwym
smakiem i aromatem, w którym wyczuwalne
są nuty cytrusowe i owocowe. Ostatnio Browar Okocim wzbogacił nieco ich wybór na naszym rynku, wypuszczając na rynek Okocim
Polskie Ale.

P iwo tylko po 23?
Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która dopuszcza
reklamowanie piwa w telewizji tylko między
23 a 6, czyli trzy godziny krócej niż obecnie.
Ministerialny projekt zawiera też m.in. zakaz
wprowadzania do obrotu alkoholu w postaci
proszku, kryształu, żelu lub pasty, zwiększenie uprawnień gmin dotyczących decydowania o liczbie całodobowych sklepów
z alkoholem oraz zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych (poza do tego
przeznaczonymi).
Związek Browary Polskie, zrzeszający
największych producentów piwa, odniósł
się krytycznie do projektu nowelizacji.

W swoim stanowisku zwrócił uwagę, że polskie ustawodawstwo w zakresie reklamy piwa
należy do jednych z najbardziej restrykcyjnych w Unii Europejskiej. Przedstawiciele
branży piwnej odwołali się też do tradycji –
piwo jest obok chleba jednym z najstarszych
produktów spożywczych, a piwowarstwo
to zawód, rzemiosło i sztuka.
Według nich kolejne obostrzenia w kwestii reklamy piwa nie rozwiążą problemów
osób, które nadużywają alkoholu. Rozwiązaniem powinny być raczej kampanie edukacyjne tłumaczące, że alkohol nie załatwia
problemów, oraz wsparcie dla poszkodowanych przez alkohol. Autorzy stanowiska ZBP
podkreślają, że problem osób nadużywających alkoholu dotyczy kilku procent dorosłej populacji, która sięga przede wszystkim
po alkohole mocne, a nie piwo.
Branża piwowarska nie zgadza się też
z opinią, że reklamowanie piwa w telewizji
wiąże się z wyższym poziomem jego konsumpcji. Pomimo dłuższego czasu emisji
reklam, spowodowanego również większą
liczbą programów TV, konsumpcja piwa
w Polsce pozostaje od lat na niezmienionym
poziomie – między 97 a 99 litrów na osobę. Zdaniem piwowarów ograniczenie byłoby też krokiem wstecz w kształtowaniu
pozytywnej kultury picia i umiarkowanej
konsumpcji, którą promują reklamy. Duże
koncerny od lat dobrowolnie umieszczają
na etykietach informacje dla konsumentów
o składzie, wartościach odżywczych i wartości energetycznej piw.

MAREK KOWALIK

Wenezuela ma najwyższą inflację
na świecie. W tym roku ceny wzrosną tam
o 653 proc., a w przyszłym o ponad 2300 proc.
PKB kraju zmniejszy się w tym roku o 12 proc.,
a w przyszłym roku kryzys się pogłębi. Główne
problemy Wenezueli to brak towarów, spadek
wydobycia i eksportu ropy – głównego źródła dochodów kasy państwa, a także protesty
społeczne przeciwko prezydentowi Nicolasowi
Maduro i jego ekipie, która zupełnie nie radzi
sobie z wywołanym przez siebie kryzysem.
Pomimo zapaści w Wenezueli gospodarka
Ameryki Łacińskiej wzrośnie o 1,2 proc., jest
to bowiem jedyne państwo pod kreską w regionie. W minionym roku PKB zmniejszył się też
w Argentynie, Brazylii i Ekwadorze, ale w tym
roku kraje te będą miały wzrost gospodarczy.
G iełda singapurska przygotowała
ofertę dla bogaczy szukających bezpiecznej lokaty środków finansowych.
Dotąd inwestorzy wskazywali jako bezpieczne inwestycje złoto i amerykańskie obligacje
skarbowe, teraz dołączą jeszcze diamenty.
Singapore Diamond Investment Exchange
przygotowała produkt zwany Diamond Bullion w wersji za około 100 tys. i 200 tys. dolarów za zestaw diamentów. Założyciel singapurskiej giełdy przekonuje, że diamenty mają
zerową korelację z innymi klasami aktywów,
są przechowalnią zamożności i zabezpieczeniem przed zmiennością. Jednak notowania
diamentów od szczytu w 2011 roku spadły
o ponad 30 proc. W tym okresie ceny złota obniżyły się w tej samej skali, gdyż akcje
zaczęły drożeć na fali globalnego ożywienia.
Singapore Diamond Investment Exchange
działa od maja 2016 roku.
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