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Firmy pre nedostatok zamestnancov odmietajú zákazky

Way Industries dodá na Srí Lanku ďalšiu Boženu
K celkom 20 kusom odmínovacích strojov Božena, ktoré krupinská
spoločnosť Way Industries dodala na Srí Lanku v rokoch 2003 - 2010, by
mal pribudnúť ďalší. K podpisu kontraktu by mohlo prísť do konca tohto
roka. (Zdroj: SME)

Firma Manutan Slovakia zaznamenala nárast zisku
Spoločnosť Manutan Slovakia, ktorá je dodávateľom výrobkov pre
kancelárie, sklady a dielne, dosiahla v minulom roku tržby 2,7 mil. €.
Minuloročný obrat tak medziročne vzrástol o 7 %. Zisk v porovnaní s
predchádzajúcim rokom vzrástol o 219 % na 122,8 tis. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Sociálna poisťovňa hospodári bez pomoci štátu
Sociálna poisťovňa hospodárila za prvé dva mesiace tohto roka už bez
finančnej pomoci zo štátneho rozpočtu. Vlani pritom štát poisťovni
pomohol sumou 106,4 mil. €. Celkový prebytok poisťovne ku koncu
februára tohto roka predstavoval 600,5 mil. €. Výdavky poisťovne za dva
mesiace tohto roka dosiahli 1,38 mld. € a príjmy 1,31 mld. €. (Zdroj: SME)

Firma Thermalpark DS dosiahla vlani rekordný obrat
Thermalpark v Dunajskej Strede dosiahol v minulom roku obrat viac ako
4 mil. €, čo je doteraz najvyšší obrat. Zisk sa oproti predošlému roku zvýšil
o 93 % a návštevníkov bolo viac ako 428 000. Oproti minulým rokom sa
výrazne zvýšil príjem kúpaliska z ubytovania aj vzhľadom na rozšírenie
hotelovej kapacity. (Zdroj: TASR)

Slovenské firmy v Izraeli predstavia svoje produkty

Podľa prieskumu ČSOB platí pravidlo, že čím väčšia firma na Slovensku,
tým je závažnejšou témou nedostatok zamestnancov. V prípade malých
firiem má tento problém iba tretina zamestnávateľov, u veľkých firiem
polovica. Zamestnávatelia často musia odmietať zákazky. (Zdroj: SME)

Robotizácia zmení slovenský trh práce
Medzinárodná federácia pre robotiku uvádza, že od roku 2013 až 2017 sa
globálna výroba a predaj priemyselných robotov zvýšili o 114 %. Do roku
2021 sa očakáva, že by trh s robotmi mal každoročne vzrásť o 14 %. Na
Slovensku by mala práve robotizácia v nasledujúcich rokoch meniť trh
práce. Robotmi by sa mala nahradiť približne tretina súčasných
pracovných pozícií. (Zdroj: TASR)

Apetít bánk financovať investície je silný
Podľa realitno-poradenskej spoločnosti CBRE banky na Slovensku i v celej
strednej Európe ponúkajú zaujímavé podmienky na získanie investičných
úverov do nehnuteľností. Slovenský realitný trh dosiahol v roku 2018
veľmi dobré výsledky. CBRE však očakáva, že slovenský rekord bude
prekonaný v tomto roku. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

ZAHRANIČIE
Amazonu vzrástol v 11. kvartáli zisk o 125 %
Amazon v 1. kvartáli výrazne zvýšil zisk a jeho výsledky prekonali
očakávania analytikov. Jedným z dôvodov bol aj výrazný nárast v oblasti
cloudových služieb. Tržby za tri mesiace medziročne stúpli o 17 % na
59,7 mld. $. Čistý zisk vzrástol o 125 % na 3,56 mld. $..
(Zdroj: www.aktuality.sk)

Zástupcovia šiestich slovenských firiem z odvetví biotechnológií,
priemyslu 4.0 a kybernetickej bezpečnosti by v izraelskom
podnikateľskom akcelerátore SIT4F mali predstaviť svoj produkt. Úrad
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu poskytne na pobyt
a režijné náklady každej z týchto firiem 110 000 €. (Zdroj: SME)

Automobilka Ford vykázala pokles zisku o 34 %

NKÚ: eHealth nedosiahne predpokladané benefity

Nemecký výrobca autokomponentov Continental oznámil pokles zisku za
1. štvrťrok. Zisk EBIT za tri mesiace klesol na 884,2 mil. € z 1,07 mld. € v
rovnakom období predchádzajúceho roka. Tržby stúpli len o 0,3 % na
11,05 mld. €. Firma napriek tomu v druhej polovici roka naďalej očakáva
oživenie trhu. (Zdroj: TASR)

Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR ukázala, že ani po
desiatich rokoch nie je idea elektronického zdravotníctva eHealth
(eZdravie) naplnená. Na vývoj a realizáciu eZdravia bolo vynaložených
123,3 mil. €. V rokoch 2019 až 2021 sa plánuje použiť ešte ďalších takmer
57 mil. €. Analýza NKÚ ukázala, že pôvodne predpokladané ekonomické
benefity nebudú dosiahnuté. (Zdroj: TA3)

Dlh v zdravotníctve klesol o 10,14 mil. €
Ministerstvo zdravotníctva informovalo, že dlh v zdravotníctve na konci
minulého roka dosiahol 780,99 mil. €. Medziročne tak poklesol o 10,14 mil.
€. Najväčšie dlhy majú štátne univerzitné a fakultné nemocnice a to 656,35
mil. €. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Firmy majú problém s platobnou disciplínou zákazníkov
Až polovica slovenských firiem trpí stratou zisku v dôsledku zlej platobnej
disciplíny jej zákazníkov. Necelá polovica (44 %) tak má vyššie úrokové
náklady a 42 % firiem zaznamenáva problémy s cash flow. Ukázala to
štúdia „European Payment Practices 2018“ spoločnosti EOS KSI.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Ceny stavebných prác vzrástli medziročne o 4,1 %
Podľa údajov Štatistického úradu SR ceny stavebných prác v marci 2019
oproti februáru 2019 vzrástli o 0,4 %. V porovnaní s marcom 2018 sa zvýšili
o 3,5 %. V priemere od začiatku roka ceny stavebných prác medziročne
vzrástli o 4,1 %. (Zdroj: TASR)

Ceny priemyselných výrobcov v 1. štvrťroku vzrástli
Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko sa v marci 2019 oproti
februáru 2019 zvýšili o 0,4 %. V priemere od začiatku roka oproti
rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli ceny priemyselných výrobcov
o 3,9 % vplyvom vyšších cien ťažby a dobývania o 9,6 %, dodávky elektriny,
plynu, pary a studeného vzduchu o 8,3 % a priemyselnej výroby o 1,5 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)
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Zisk druhej najväčšej americkej automobilky Ford klesol v 1. kvartáli
o 34 % na 1,15 mld. $. Tržby sa znížili približne o 4 % na 40,34 mld. $. Akcia
Fordu si v burzovom obchodovaní polepšila až o 9 %. (Zdroj: TASR)

Continental očakáva oživenie trhu

Daimler zaznamenal pokles tržieb aj zisku
Oslabenie jadrových operácií a ďalšie zvýšenie výdavkov mali negatívny
vplyv na hospodárske výsledky Daimleru. Tržby sa v 1. kvartáli medziročne
znížili na 39,7 mld. € z 39,8 mld. € v rovnakom období vlani. Čistý zisk klesol
na 2,10 mld. € z 2,27 mld. €. (Zdroj: TASR)

Deutsche Bank dosiahla nárast štvrťročného zisku o 67 %
Výsledky Deutsche Bank za 1. kvartál prekonali očakávania trhu. Čistý zisk
za tri mesiace od januára do konca marca medziročne vyskočil o 67 % na
201 mil. €. Tržby klesli o 9 % na 6,35 mld. € zo 6,98 mld. € v rovnakom
období vlani. (Zdroj: Webnoviny)

Americký HDP vzrástol medziročne o 3,2 %
Americká ekonomika v prvých troch mesiacoch 2019 nečakane zrýchlila a
vzrástla medziročne o 3,2 %. V predchádzajúcom 4. štvrťroku 2018 sa HDP
Spojených štátov zvýšil o 2,2 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Ekonómovia očakávajú spomalenie americkej ekonomiky
Rast americkej ekonomiky bude v tomto aj nasledujúcom roku
pokračovať, avšak pomalším tempom, než predpokladali skoršie
prognózy. Vyplýva to z prieskumu, o ktorom informovala v pondelok
Národná asociácia podnikových ekonómov. (Zdroj SME)

Rusko problém kontaminovanej ropy čoskoro vyrieši
Rusko je presvedčené, že súčasný problém znečistenej ropy, ktorá
kontaminovala kľúčový ropovod Družba a zasiahla rafinérie až po
Nemecko, čoskoro vyrieši. Uviedol to štátny tajomník ruského
ministerstva energetiky Pavel Sorokin počas rokovaní s odberateľmi.
(Zdroj: TASR)
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