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mierou regulovať výstavbu plynovodov z tretích krajín, čo sa týka aj
sporného plynovodu Nord Stream 2, ktorý má spojiť Nemecko a Rusko
potrubím po dne Baltského mora. (Zdroj: SME)

Schaeffler znižuje počet zamestnancov
Výrobca ložísk a jeden z najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine
Schaeffler Slovensko k februáru prepustil 25 zamestnancov vo svojom
závode v Skalici. Dôvodom je pokles objednávok od zákazníkov. Nemecký
Schaeffler má druhý veľký závod v Kysuckom Novom Meste. Aj v ňom firma
zaznamenáva nestabilný trend vo vývoji zákaziek. (Zdroj: Trend)

Esin Group sa vzdala svojho veľkého projektu za 30 mil. €
Komplex Lomnické korzo, ktorý mal ambíciu vytvoriť zlatú uličku, zostane
len na papieri. Minimálne v takej podobe, ako ho chcela zrealizovať
spoločnosť Esin Group v spojení s Tatry mountain resorts (TMR). Esin
Group z projektu vycúvala kvôli nevysporiadanému pozemku vo
vlastníctve štátu. Holding TMR na tomto území teraz pripravuje nový
projekt. (Zdroj: Trend)

Firma Tradepetrol skončila v konkurze
Spoločnosť Tradepetrol z Bernolákova roky zarábala na budovaní cestnej
infraštruktúry na Slovensku, ale napriek tomu krachuje. Už dlhší čas totiž
dlhuje svojim obchodným partnerom nielen za dodané oceľové výrobky.
Návrh na vyhlásenie konkurzu podala žilinská firma Elektrovod Slovakia a
české spoločnosti Signum a Energ-Servis. (Zdroj: Hospodárske noviny)

J & T Real Estate bude stáť stavba Klingerky 84 mil. €
Realitný projekt v Bratislave -Klingerka, za ktorým stojí developer J&T
Real Estate, už disponuje právoplatným stavebným povolením. Projekt je
navrhnutý ako koncept dvoch budov - bytovej veže a administratívneho
objektu, ktoré prepája parkovací dom so zelenou strechou. Komplexnosť
má dopĺňať občianska vybavenosť. (Zdroj: SME)

Ceny PHM môžu mierne stúpnuť
Ceny pohonných látok v SR by v najbližšom období mohli mierne stúpnuť.
Už niekoľko týždňov totiž cena ropy Brent stagnuje okolo úrovne 60 až
63 $ za barel. To je dané tým, že produkcia ropy kartelu OPEC klesá a
naopak, produkcia ropy v USA sa drží na rekordne vysokej úrovni.
(Zdroj: TASR)

Bezdymové cigarety zasiahnu štátny rozpočet
Podľa Inštitútu finančnej politiky prechod spotrebiteľov od klasických
cigariet k menej škodlivým bezdymovým tabakovým výrobkom môže
pripraviť štátnu pokladnicu o milióny eur. Dôvodom je rozdielna sadzba
spotrebnej dane, ktorá je u klasických cigariet 4,5-krát vyššia.
(Zdroj: TASR)

Ku koncu roka bolo zamestnaných 2,44 mil. ľudí
Zamestnanosť na Slovensku sa vo štvrtom štvrťroku minulého roka
zvýšila. Ako informoval Štatistický úrad, zamestnanosť na Slovensku v
uvedenom období dosiahla takmer 2,44 milióna osôb. V porovnaní so
štvrtým štvrťrokom 2017 tak vzrástla o 1,7 %. (Zdroj: SME)

Slovenská ekonomika na konci roka vzrástla o 3,6 %
Podľa rýchleho odhadu, ktorý publikoval Štatistický úrad SR, slovenská
ekonomika vzrástla v 4. štvrťroku 2018 medziročne o 3,6 %. Po očistení
výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP zvýšil medziročne o 4 % a oproti
3. kvartálu 2018 o 0,8 %. (Zdroj: Pravda)

OECD nepovažuje dotácie na elektromobily za efektívne
Slovensko by malo zvýšiť environmentálne dane a zrušiť výnimky v oblasti
spotreby energie. Odporúča to najnovšia správa Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). OECD reagovala aj na zavedenie
dotácií na nákup elektromobilov, ktoré nepovažuje za veľmi efektívne.
(Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Švédska centrálna banka nezmenila záporný úrok
Menový výbor švédskej centrálnej banky Riksbank ponechal svoju
kľúčovú úrokovú sadzbu v zápornom teritóriu s hodnotou -0,25 %.
Dôvodom je slabý rast ekonomiky a inflácia blízko cieľovej úrovne. Banka
ale potvrdila svoj zámer zvýšiť úrok v druhej polovici roka napriek značnej
neistote v globálnej ekonomike. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Brexit stál banku Barclays 100 až 200 mil. £
Banka Barclays minula 100 až 200 mil. £ na presun operácií a
zamestnancov z Británie v reakcii na brexit. Barclays sťahuje svoju
európsku centrálu a aktíva v objeme takmer 200 mld. £ do Dublinu a 40 až
50 pracovných miest v oblasti investičného bankovníctva z Londýna do
Frankfurtu nad Mohanom. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

ECB by uvítala spoločný rozpočet eurozóny
Európska centrálna banka (ECB) by uvítala spoločný rozpočet pre
19 krajín, ktoré zaviedli jednotnú európsku menu euro. Najmä ak by
priniesol makroekonomickú stabilitu. Uviedol to prezident banky Mario
Draghi. (Zdroj: SME)

Britská vláda nestihne zreplikovať všetky zmluvy EÚ
Britská vláda v nadchádzajúcich dňoch oznámi, ktoré obchodné zmluvy
EÚ nestihne zreplikovať pred odchodom z bloku 29. marca. Británia sa
snaží skopírovať približne 40 zmlúv EÚ, ktoré sa týkajú obchodnej výmeny
s viac ako 70 krajinami sveta. (Zdroj: TASR)

Štátny dlh USA dosiahol rekordných 22 bil. $
Štátny dlh Spojených štátov zaznamenal tento týždeň nový rekord, keď
dosiahol závratných vyše 22 bil. $. Ako uviedli analytici, problémom je
nielen to, že štátny dlh dosiahol nový rekord, ale aj fakt, akým tempom sa
zvyšuje. Na zvýšenie dlhu o 1 bil. $ totiž Washington potreboval iba
11 mesiacov a od nástupu Trumpa vzrástol o 2,06 bil. $. (Zdroj: TASR)

Heinekenu vzrástli tržby, ale klesol čistý zisk
Holandská pivovarnícka skupina Heineken zaznamenala v uplynulom
roku 2018 pokles čistého zisku o 1,6 % na 1,9 mld. €. Tržby celej skupiny sa
zvýšili o 3,7 % na 26,8 mld. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Ford sa pripravuje na odchod z Británie
Americká automobilka Ford Motor oznámila britskej premiérke Therese
Mayovej, že zintenzívňuje prípravy na presun výroby z Británie. Odchod
Spojeného kráľovstva EÚ bez dohody bude stáť automobilku viac ako
1 mld. $. (Zdroj: Pravda)

Akzo Nobel začne so spätným odkupom akcií

Priemyselná produkcia v eurozóne klesá
Priemyselná produkcia v eurozóne aj v celej EÚ v decembri klesla. Výkon
priemyslu sa v euroregióne po očistení od sezónnych vplyvov v decembri
2018 medzimesačne znížil o 0,9 % a v EÚ o 0,5 %. Za celý rok 2018
produkcia priemyslu vzrástla v eurozóne o 1,1 % a v EÚ o 1,3 %. V
medziročnom porovnaní sa priemyselná produkcia v decembri 2018
znížila o 4,2 % v eurozóne a o 2,7 % v EÚ. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Nová smernica o plyne posilní solidaritu v EÚ
Európska komisia konečnú dohodu medzi vyjednávačmi Európskeho
parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie ohľadom revidovanej smernice
EÚ o plyne. Pozmenená smernica umožní Európskej komisii väčšou

www.sims.sk

Štvrtok 14. február 2019

Holandský chemický a farmaceutický koncern Akzo Nobel v stredu
oznámil, že jeho čistý zisk v 4. štvrťroku 2018 prudko vzrástol. Dosiahol 5,8
mld. €. Prispeli k tomu jednorazové príjmy z predaja niektorých
špecializovaných podnikov. Koncern uviedol, že koncom tohto mesiaca
začne so spätným odkupom akcií za 2,5 mld. €. (Zdroj: TASR)

Dohoda o voľnom obchode EÚ so Singapurom je
schválená
Poslanci Európskeho parlamentu schválili dohodu o voľnom obchode
a investíciách medzi EÚ a Singapurom. Odobrili zároveň aj dohodu
o partnerstve a spolupráci s touto ázijskou krajinou. (Zdroj: SME)
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