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Jaguar Land Rover spustil ďalší nábor zamestnancov

Ekonomika eurozóny spomalila, Taliansko je v recesii

Spoločnosť Jaguar Land Rover v Nitre spúšťa druhú vlnu náborovej
kampane. V rámci nej plánuje obsadiť 850 pracovných miest
predovšetkým vo výrobných prevádzkach na pozíciách operátor,
mechatronik, automechanik, autoelektrikár, inšpektor kvality, retušér či
údržbár. Aktuálne pracuje v automobilke v nitrianskom priemyselnom
parku viac ako 1 500 zamestnancov. (Zdroj: TASR)

ŽSR a odbory sa dohodli
Železnice Slovenskej republiky a odborové organizácie sa dohodli na
znení kolektívnej zmluvy na roky 2019 – 2020. Neobsahuje však definitívny
mzdový nárast, vo vyjednávaní o tejto otázke sa tak bude pokračovať.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Telerozhlas je Najzamestnávateľom roka 2018
Najatraktívnejším zamestnávateľom roka v mediálnej oblasti sa stala
RTVS. V siedmom ročníku ankety „Najzamestnávateľ roka 2018“ obhájila
svoje predchádzajúce tri prvenstvá. Anketu každoročne organizuje
spoločnosť Profesia. (Zdroj: TASR)

Spory NDS a staviteľa D1 rieši medzinárodná komisia
Spory medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a zhotoviteľom
úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, ktorým je združenie
Salini Impregilo – Dúha pomáha od pondelka 28. januára riešiť
medzinárodná Komisia pre riešenie sporov. (Zdroj: SME)

Záujem o letenky do USA rastie
V roku 2018 predala slovenská spoločnosť pelicantravel.com celkovo 308
215 leteniek. Najväčší podiel na predaji podľa kontinentov mala Európa
(78,54 %) nasledovaná Severnou Amerikou. Rastúci dopyt po letenkách do
Ameriky súvisí s ich dlhodobo klesajúcou cenou. (Zdroj: TASR)

Slováci chcú vyrábať batérie do e-áut
Slovenská batériová aliancia naberá reálne kontúry. V tomto roku je na
stole naštartovanie pilotného projektu výskumno-vývojového strediska s
testovacou a výrobnou linkou slúžiacou európskemu trhu.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Dopyt firiem po úveroch rástol
Koncom minulého roka na Slovensku naďalej pretrvával pozitívny vývoj v
úverovaní firiem. Podľa analytikov Národnej banky Slovenska to
naznačuje zvýšenie ich investičného dopytu. V prípade domácností sa
dynamika rastu úverov zmiernila, dôvodom sú opatrenia, ktoré začali
platiť, aby sa zadlžovanie ľudí spomalilo. (Zdroj: TASR)

Mladé rodiny budú mať výhodnejší úver
Mladé začínajúce rodiny sa budú môcť uchádzať o štátnu podporu pri
obstaraní bývania. Úver má byť pre ne poskytnutý s tým zvýhodnením, že
prvých 15.000 eur z úveru bude poskytnutých s výhodnejšou úrokovou
sadzbou. Toto opatrenie zavedie novela zákona o Štátnom fonde rozvoja
bývania, ktorá má začať platiť od 1. júla. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

EIB poskytla v roku 2018 SR pôžičky vo výške 616 mil. €
Európska investičná banka v roku 2018 poskytla v SR pôžičky v sume 616
mil. €, čo medziročne predstavuje nárast o takmer 100 %. Za posledných
päť rokov (2014 až 2018) banka poskytla na financovanie projektov na
Slovensku finančné prostriedky vo výške asi 3,7 mld. €. (Zdroj: Pravda)

Štrajk v maďarskom Audi poškodil obraz regiónu
Štrajk v maďarskej automobilke Audi Hungaria, ktorý sa skončil
pristúpením vedenia podniku na mzdové požiadavky odborov, môže mať
v budúcnosti negatívny dosah a spôsobiť vážne škody pre celý región
strednej Európy. Podľa stanoviska Zväzu automobilového priemyslu SR
vyslal štrajk negatívny signál a poškodil obraz regiónu smerom k
medzinárodným investorom. (Zdroj: TASR)
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Podľa Eurostatu rast ekonomiky eurozóny sa v poslednom kvartáli
minulého roka udržal na úrovni z 3. štvrťroka, za celý rok 2018 ale
zaznamenal výrazné spomalenie. Ekonomika tak pokračovala v
najslabšom tempe rastu za vyše štyri roky. Talianska ekonomika vykázala
vo štvrtom štvrťroku pokles o 0,2 % v porovnaní s predchádzajúcimi troma
mesiacmi. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Nemecká vláda upravila prognózu rastu
Nemecká vláda znížila svoju prognózu hospodárskeho rastu v roku 2019
na 1 % z predchádzajúcich 1,8 %. Nemecká ekonomika už vlani spomalila
a dosiahla najnižšie tempo za päť rokov. HDP krajiny sa v roku 2018 zvýšil
len o 1,5 % po náraste o 2,2 % v predchádzajúcich dvoch rokoch.
(Zdroj: TASR)

Výroba áut v Británii klesla
Produkcia áut v Británii klesla v minulom roku o 9 % na 1,52 milióna
vozidiel. To znamená najnižšiu produkciu za päť rokov a zároveň
najvýraznejšie tempo poklesu od roku 2009, keď produkcia klesla takmer
o tretinu. (Zdroj: TASR)

Skladové zásoby ropy budú klesať
OPEC v januári výrazne znížila svoje dodávky na trhy. Najväčší exportér z
kartelu, Saudská Arábia, síce zredukoval svojej dodávky menej, ako sa
zaviazal v rámci dohody o utlmení ťažby, ale aj ďalší členovia - Irán, Líbya
a Venezuela nedobrovoľne obmedzili svoje dodávky, takže celkovo kartel
stlačil svoju produkciu viac, ako sa čakalo. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Apple očakáva slabšie príjmy
Americký koncern Apple zaznamenal v uplynulom štvrťroku pokles zisku.
Dôvodom bol najmä slabý predaj inteligentných telefónov iPhone.
Koncern preto očakáva slabšie príjmy aj v aktuálnom štvrťroku.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

E.ON žiada komisiu o schválenie prevzatia Innogy
Nemecká spoločnosť E.On podala Európskej komisii komplexnú
informáciu a dáta týkajúce sa transakcie. Európska komisia bude teraz v
rámci formálnych procesov skúmať možné dopady transakcie na
hospodársku súťaž v Európe. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Pravdepodobnosť brexitu bez dohody sa zvýšila
Britskí poslanci schválili dva pozmeňovacie návrhy. Jeden o opätovnom
otvorení dohody o brexite a zmene tzv. írskej poistky (backstop) a jej
nahradenie bližšie nešpecifikovanými "alternatívnymi opatreniami". A
druhý, v ktorom parlament odmieta brexit bez dohody. Podľa analytikov
banky Goldman Sachs pravdepodobnosť, že Spojené kráľovstvo vystúpi z
EÚ bez dohody, sa zvýšila. (Zdroj: TASR)

Európske krajiny zaviedli mechanizmus Instex
Nemecko, Francúzsko a Británia zaviedli špeciálny účelový mechanizmus
Instex, ktorý pomôže európskym firmám podnikajúcim v Iráne vyhnúť sa
americkým sankciám. Je určený na to, aby umožnil obchod v oblastiach,
ktoré nie sú cieľom amerických sankcií. (Zdroj: TASR)

USA a Čína pokračujú v obchodných rokovaniach
Americkí a čínski vyjednávači odštartovali nové kolo dvojdňových
rozhovorov na vysokej úrovni. Ich cieľom je vyriešiť obchodný spor, ktorý
oslabil obe najväčšie svetové ekonomiky, otriasol finančnými trhmi a
zatieňuje vyhliadky globálneho obchodu. (Zdroj: SME)

Komisia obvinila banky z kartelovej dohody
Európska komisia obvinila osem nemenovaných bánk z kartelovej dohody
pri obchodovaní so štátnymi dlhopismi eurozóny v rokoch 2007 až 2012 v
čase, keď banky aj štáty zasiahla finančná kríza. Ak sa potvrdí, že došlo k
porušeniu protimonopolných pravidiel EÚ, bankám hrozia pokuty až do
výšky 10 % ich globálnych tržieb. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
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