DENNÝ PREHĽAD

SIMS MEDIA
EKONOMIKA

Utorok 12. február 2019

Certifikácia k registračným pokladniciam je spustená

Firmu Websupport kúpili Dáni
Najväčší slovenský poskytovateľ internetového priestoru Websupport
prešiel do rúk dánskej investičnej spoločnosti Axcel. Firma s 30
zamestnancami a obratom takmer 4 mil. € sa stala spolu s jednotkou
švédskeho trhu Loopia a trojkou na českom trhu Active 24 členom Loopia
Group. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

HB Reavis vstupuje na nemecký trh
Spoločnosť HB Reavis vstupuje aktívne na nemecký trh. Developer
oznámil, že v krajine kúpil dva väčšie pozemky, kde plánuje postaviť
kancelárske priestory, coworking aj kampus. (Zdroj: Trend)

Odpadovej firme v Košiciach hrozí konkurz
Košická odpadová firma Kosit tlačí do konkurzu konkurenčnú odpadovú
firmu Fúra. Dcéra Kositu, spoločnosť Remko Sirník, si pred súdom voči
Fúre uplatňuje svoje pohľadávky po splatnosti za uskladnenie
dovezeného odpadu na skládke v obci Sirník a žiada rozpredaj majetku
svojho konkurenta v konkurze. Košický súd nateraz o konkurznom návrhu
nerozhodol. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Zbrojári MSM Group vytvorili nové dátové centrum
Na Slovensku pribudlo ďalšie moderné dátové centrum s virtualizačnou
technikou. Spustila ho IT firma Virte, ktorá je dcérskou spoločnosťou
slovenského zbrojárskeho holdingu MSM Group.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Doprastav Development dá 2 mil. € do rekreačnej zóny
Pri Hlbokom jazere v Senci plánuje spoločnosť Doprastav Development
vybudovať rekreačnú zónu za odhadované 2 mil. €. Počíta aj s výstavbou
41 rekreačných domov, jedného apartmánového domu a 96 parkovacích
miest. (Zdroj: SME)

NDS hľadá servisnú firmu na obchvat Čadce
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. vyhlásila verejnú súťaž na výkon
servisnej činnosti a opráv stavebnej a technologickej časti obchvatu
Čadce na ceste prvej triedy I/11. Predpokladaná hodnota zákazky na štyri
roky predstavuje 1,37 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Slovenská produkčná kúpila TV stanice v Čechách
Slovenská produkčná, matka niekoľkých spoločností, ktoré sú držiteľmi
licencií televíznych staníc Joj Group, je novým majiteľom Československej
filmovej společnosti. Tá na českom i slovenskom trhu prevádzkuje
tematické stanice ako CS film, CS mini či Kinosvět. (Zdroj: Trend)

Priemyselná produkcia v decembri vzrástla o 3,1 %
Podľa údajov Štatistického úradu SR priemyselná produkcia v decembri
2018 medziročne vzrástla o 3,1 %. Vývoj ovplyvnil rast v priemyselnej
výrobe o 4,1 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného
vzduchu o 1 % a v ťažbe a dobývaní o 3,9 %. Od začiatku roka 2018 vzrástla
priemyselná produkcia medziročne o 4,5 %.
(Zdroj: TASR)

Finančná správa spustila certifikáciu nových pokladničných programov a
chránených dátových úložísk k registračným pokladniciam. Tie majú byť
po novom on-line pripojené priamo na finančnú správu. Nové podmienky
musia splniť všetky novovzniknuté prevádzky od 1. apríla tohto roka,
súčasné prevádzky majú na zmenu čas do konca júna. (Zdroj: TASR)

Brexit bez dohody by tvrdo zasiahol Slovensko
Odchod Veľkej Británie z Európskej únie bez dohody, tzv. tvrdý brexit, by
podľa najnovšej štúdie najsilnejšie zasiahol pracovný trh na Malte, v Írsku,
Belgicku a na Slovensku. Tieto krajiny majú s Britániou intenzívnu výmenu
tovarov a služieb. (Zdroj: Trend)

ZAHRANIČIE
Nálada vo svetovej ekonomike je najhoršia za 7 rokov
Podľa mníchovského inštitútu Ifo Index svetovej ekonomickej klímy padol
na -13,1 bodu z -2,2 bodu v poslednom štvrťroku vlaňajška. Inštitút
zostavuje index štvrťročne na základe prieskumu medzi 1300 expertmi zo
122 krajín. (Zdroj: TASR)

USA a Čína pokračujú v rokovaniach
Začína sa ďalšie kolo rokovaní medzi Čínou a USA, ktorých cieľom je
riešenie vzájomných obchodných sporov. Predstavitelia oboch krajín sa
stretli v Pekingu, aby sa pripravili na návštevu delegácie vysokých
predstaviteľov pod vedením ministra financií Stevena Mnuchina.
(Zdroj: TASR)

Británia a Švajčiarsko sa dohodli na zóne voľného
obchodu
Veľká Británia a Švajčiarsko podpísali v pondelok dohodu o vzájomných
hospodárskych vzťahoch po odchode Londýna z EÚ. Švajčiarska vláda
informovala, že dohodou sa riešia vzájomné hospodárske vzťahy
vytvorením zóny voľného obchodu. Zhodli sa aj na spoločnom postupe pri
potláčaní podvodov. (Zdroj: TASR)

V Číne sa iPhonom prestáva dariť
Predaj iPhonov v Číne v poslednom kvartáli vlaňajška podľa odhadov
padol o 20 %. To ukazuje výrazný ústup Apple na najväčšom svetovom
trhu pre mobilné zariadenia. Hlavným dôvodom je rastúca konkurencia
lokálnych rivalov. (Zdroj: SME)

Mercedes-Benz očakáva rekordný rok
Predaj áut nemeckého výrobcu luxusných vozidiel Mercedes-Benz klesol v
prvom mesiaci tohto roka o takmer 7 %. Napriek tomu firma očakáva, že
za celý rok 2019 zaznamená nový rekord. (Zdroj: TASR)

Goodyear sa vrátil k zisku
Americký výrobca pneumatík Goodyear Tire and Rubber sa vo 4. kvartáli
vrátil do zisku. Goodyear uviedol, že za 4. štvrťrok dosiahol čistý zisk 110
mil. $, v rovnakom období predchádzajúceho roka vykázala firma stratu
96 mil. $. Za celý rok 2018 sa mierne zvýšili tržby. Dosiahli 15,5 mld. $, čo
oproti roku 2017 predstavuje rast o 1 %. (Zdroj: TASR)

Štrajky oceliarov v Nemecku pokračujú

Stavebníctvo medziročne zvýšilo produkciu o 7,9 %
Stavebná produkcia v decembri 2018 dosiahla hodnotu 540,3 mil. €, v
porovnaní s decembrom 2017 sa zvýšila o 7,9 %. V priemere za rok 2018 v
porovnaní s rokom 2017 sa stavebná produkcia zvýšila o 8,4 % na 5,805
mld. €. (Zdroj: TASR)

Tarifný konflikt v severonemeckom oceliarskom priemysle vstúpil v
pondelok varovnými štrajkmi do druhého týždňa. Od začiatku protestov
sa na nich podľa údajov odborového zväzu IG Metall zúčastnilo viac ako
8 000 zamestnancov. (Zdroj: TASR)

Zamestnanosť v decembri 2018 vzrástla o 3,4 %

Talianska ekonomika môže tento rok klesnúť o 0,3 %

Tempo rastu miezd a zamestnanosti na Slovensku ku koncu minulého
roka mierne spomalilo. Aj napriek tomu však podľa analytikov zostáva trh
práce naďalej silný. Platy rástli pomalšie najmä zamestnancom v obchode
a priemysle. Naopak, pomerne dynamicky rástli mzdy v stavebníctve a
službách. (Zdroj: TASR)
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Podľa údajov talianskeho štatistického úradu talianska ekonomika v
závere minulého roka oficiálne skĺzla do recesie. Úrad zverejnil predbežné
údaje, podľa ktorých ekonomika zaznamenala vo 4. kvartáli
medzištvrťročný pokles o 0,2 %. Podľa analytikov americkej banky
JPMorgan by ekonomika Talianska mohla tento rok zaznamenať pokles o
0,3 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
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