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Firma De Heus v Kendiciach investuje 10 mil. €
Výrobňa kŕmnych zmesí De Heus investuje do rekonštrukcie areálu
bývalého Poľnohospodárskeho nákupného a zásobovacieho podniku
Kendice 10 mil. €. Inštalácia novej technológie výroby kŕmnych zmesí
umožní vyrábať 250 ton kŕmnych zmesí v jednej zmene. Po zrealizovaní
výstavby sa neuvažuje s prijímaním nových pracovníkov, celá prevádzka
je automatizovaná. Firma s holandskými vlastníkmi vznikla len pred
rokom. (Zdroj: SIMS)

Mäsokombinát Cimbaľák s.r.o. prepustí 120 ľudí
Jedna z firiem, do ktorej sa podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy SR malo dostať hovädzie mäso z rizikových prevádzok z Poľska,
ohlásila hromadné prepúšťanie. O prácu má prísť 120 ľudí. Kauza sa
spoločnosti, ktorá je na trhu 25 rokov, dotkla extrémnym spôsobom.
(Zdroj: TASR)

Český realitný portál expanduje na Slovensko
Bezrealitky, najväčšia služba ponúkajúca priamy predaj alebo prenájom
nehnuteľností v Českej republike, oznámila plány vstúpiť na Slovensko. Do
budúceho roka by chcela sprostredkovávať predaj 10 % nehnuteľností na
bývanie. Portál by mal na slovenskom trhu ponúkať všetky služby, ktoré
sú dostupné aj českým zákazníkom. (Zdroj: Trend)

Opatrenia NBS zatiaľ zadlžovanie nespomalili
Rýchle zadlžovanie Slovákov je problém, ktorý môže ohroziť finančnú
stabilitu krajiny. Preto od leta 2018 regulátor zaviedol nové opatrenia pri
schvaľovaní úverov, ktoré by mali rast zadlžovania aspoň zmierniť. Podľa
údajov NBS sa však po oznámení opatrení v slovenských bankách začalo
úverovať ešte viac. Celkovo tak vlani poskytli obyvateľstvu nové úvery za
takmer 13 mld. €, rok predtým to bolo necelých 11,5 mld. €. (Zdroj: Trend)

Zamestnávanie cudzincov nebude limitované
Počet cudzincov zamestnávaných na Slovensku cez agentúry dočasného
zamestnávania limitovaný nebude. Návrh zákona mal ochrániť slovenský
pracovný trh v prospech občanov SR pred zahraničnými pracovníkmi,
ktorí sú zamestnávaní na Slovensku cestou pracovných agentúr
dočasného zamestnávania alebo iných zamestnávateľov. (Zdroj: TASR)

Počet zamestnaných osôb v roku 2018 vzrástol
Počet ľudí v trvalom zamestnaneckom pomere medziročne vzrástol o viac
ako 36 000 osôb. Sociálna poisťovňa v decembri 2018 registrovala 2 037
702 zamestnancov, v decembri 2017 ich evidovala 2 001 507.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Opatrenia vlády majú usporiť podnikateľom 50 mil. €
Slovenská vláda plánuje zaviesť sériu 36 opatrení, ktoré majú zlepšiť
podnikateľské prostredie. Balíček má podnikateľom priniesť od budúceho
roka priame a nepriame úspory približne vo výške 50 mil. €. (Zdroj: TASR)

Schválili zákon o neprimeraných podmienkach
Poslanci Národnej rady schválili návrh zákona o neprimeraných
podmienkach v obchode s potravinami, ktorý zavádza aj tzv. generálnu
klauzulu neprimeranej podmienky, ktorej porušenie bude
sankcionovateľné. (Zdroj: Hospodárske noviny)

OECD predpovedá Slovensku rast HDP 4,3 %
Podľa najnovšieho ekonomického výhľadu OECD by slovenská ekonomika
by mala v tomto roku rásť 4,3 % -ným tempom. V budúcom roku by mal
rast hrubého domáceho produktu dosiahnuť 3,6 %. (Zdroj: TASR)

Súkromný sektor eurozóny opäť spomalil
Tempo rastu aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v januári
spomalilo už piaty mesiac po sebe. Po očistení od sezónnych vplyvov v
januári klesol index na 51 bodov z decembrovej hodnoty 51,1 bodu.
(Zdroj: TASR)

Tržby v maloobchode boli v decembri sklamaním
Podľa údajov Štatistického úradu sa tržby slovenských obchodníkov v
maloobchode v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom
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znížili o 0,7 %, pričom dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z
novembrových 5,4 % na 0,6 %. Maloobchod v decembri zaknihoval
najpomalší medziročný rast tržieb za posledného takmer 2,5 roka.
(Zdroj: TASR)

Tržby v EÚ aj v eurozóne na konci roka klesli
Podľa údajov Eurostatu maloobchodné tržby v eurozóne aj v celej
Európskej únii na konci vlaňajška klesli. V eurozóne sa znížili o 1,6 % a v
EÚ o 1,4 %. Za celý rok 2018 si priemerné maloobchodné tržby v porovnaní
s rokom 2017 v eurozóne polepšili o 1,4 % a v EÚ o 2 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

ZAHRANIČIE
Ropný koncern BP strojnásobil zisk
Britský ropný koncern BP sa v poslednom štvrťroku roku 2018 dostal z
červených čísiel a jeho zisk za celý rok sa takmer strojnásobil. Za tri
mesiace do konca decembra 2018 dosiahol zisk 2,72 mld. $ (2,38 mld. €),
zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho roka vykázal stratu 583
mil. $. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Rosnefť vykázal pokles zisku o 23 %
Najväčšia ruská ropná spoločnosť Rosnefť zaznamenala v 4. kvartáli 2018
pokles zisku o 23 % na 109 mld. RUB. Tržby v 4. štvrťroku klesli o 5,3 % na
2,2 bil. RUB. (Zdroj: TASR)

EK zablokuje fúziu Siemensu a Alstomu
Európska komisia v stredu 6. 2. zablokuje fúziu vlakových divízií
francúzskeho koncernu Alstom a nemeckého priemyselného
konglomerátu Siemens, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje
oboznámené so záležitosťou. EK vyjadrila obavy, že nová firma by
poškodila hospodársku súťaž v Európe. (Zdroj: Trend)

Banka Intesa Sanpaolo zaznamenala pokles zisku
Čistý zisk talianskej banky Intesa Sanpaolo za 4. štvrťrok 2018 dosiahol
1,038 mld. €, zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho roka to bolo
1,428 mld. €. Prevádzkový zisk klesol o 11,2 % na 4,19 mld. €. Aj napriek
slabšiemu záveru roka sa zisk za celý rok 2018 zvýšil na 4,05 mld. €. Oproti
roku 2017 to predstavuje rast o 6,6 %. (Zdroj: TASR)

Letecká spoločnosť Germania je platobne neschopná
Nemecká letecká spoločnosť Germania vyhlásila platobnú neschopnosť
po tom, ako sa jej nepodarilo zabezpečiť krátkodobé financovanie. Už na
začiatku januára priznala, že sa ocitla vo finančných ťažkostiach a nie je
schopná vyplatiť svojim zamestnancom mzdy. (Zdroj: Trend)

General Motors začal s prepúšťaním
Americký výrobca áut General Motors oznámil, že v rámci ďalšieho kola
reštrukturalizácie začal s prepúšťaním približne 4 000 zamestnancov.
Koncern vlani v novembri avizoval, že bude musieť znížiť počet stálych
zamestnancov v Severnej Amerike o 15 % zo súčasných 54 000.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Apple sa dohodol s Francúzskom
Americký technologický gigant Apple oznámil, že dosiahol dohodu s
Francúzskom o spätnom zaplatení nedeklarovanej dane v
nešpecifikovanej výške. Francúzske médiá odhadujú túto sumu na
približne 500 mil. €. (Zdroj: TASR)

Nemeckí oceliari vstúpili do varovného štrajku
Tarifný konflikt v severozápadnom Oceliarskom priemysle
(Stahlindustrie) vyústil do štrajku. Vedenie odborového zväzu IG Metall
vyzvalo, aby sa do štrajku zapojilo okolo 1 000 oceliarov. Varovné štrajky
potrvajú do 18. februára, keď sa bude konať štvrté kolo tarifných rokovaní.
(Zdroj: TASR)

Nákupné aktivity čínskych investorov v Európe slabnú
Po tom, ako ekonomika Číny stráca tempo rastu, chuť jej firiem kupovať
európske podniky slabne. V roku 2018 čínske spoločnosti vynaložili
podstatne menej peňazí na nákup, prípadne získavanie podielov v
európskych podnikoch, než rok predtým. (Zdroj: TASR)
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