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HDP EÚ a eurozóny vzrástol v 4. štvrťroku 2018 o 0,2 %

V kuloároch U.S. Steel sa hovorí o prepúšťaní
Oceliarsky gigant U. S. Steel Košice (USSK) plánuje podľa neoficiálnych
informácií v najbližších rokoch prepustiť okolo 5 % ľudí. Jedným
z dôvodov má byť údajne blížiaci sa brexit a predpokladaný pokles
objednávok od automobiliek. Hovorca USSK ani odborári však
o prepúšťaní zatiaľ nehovoria, rokujú len o výške miezd. Americký koncern
U. S. Steel v Košiciach predpokladá vyššie ceny výrobných vstupov
a taktiež nepriaznivý vplyv výmenného kurzu eura. (Zdroj: SME)

Firma SWS postaví sklad ropy, investuje 45,5 mil. €
Na východnom Slovensku by mal vyrásť nový nadzemný sklad ropy
a petrochemických výrobkov, ktorý chce postaviť spoločnosť SWS. Jej
spoločníkmi sú firmy Slovnaft a Transpetrol. Na spomínanú investíciu by
sa malo vynaložiť vyše 45,5 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Nová nemocnica Svet zdravia bude stáť 100 mil. €
Nemocnicu novej generácie, ktorá vyrastá v bratislavskom Lamači,
upravuje Penta do finálnej podoby. Nemocnicu stavia Penta ako koncové
zdravotnícke zariadenie pre svoju sieť Svet zdravia aj pacientov z iných
nemocníc. (Zdroj: Trend)

Dôvera žaluje ministerstvo zdravotníctva
Zdravotná poisťovňa Dôvera podala vo veci revízie úhrad liekov
z 2. augusta minulého roka na Ministerstvo zdravotníctva SR žalobu.
Zdravotná poisťovňa je presvedčená, že pri revízii úhrad sa nedodržal
zákon. (Zdroj: TASR)

Asociácia nemocníc Slovenska a Union sa dohodli

Výkon ekonomiky EÚ aj eurozóny sa v posledných troch mesiacoch
minulého roka 2018 po úprave o sezónne vplyvy zvýšil zhodne o 0,2 %
oproti predchádzajúcemu kvartálu. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

ZAHRANIČIE
Reklamné príjmy internetových gigantov sa budú deliť
Internetové giganty sa budú musieť podeliť o miliardové reklamné príjmy
s vydavateľmi a autormi zdieľaných príspevkov. V Bruseli sa totiž zrodila
neformálna dohoda o digitálnom autorskom práve. Nové pravidlá sa
priamo dotknú služieb poskytovaných platformami YouTube, Facebook či
Google News. (Zdroj: Pravda)

Airbus dosiahol v roku 2018 čistý zisk 3,05 mld. €
Európsky výrobca lietadiel Airbus oznámil za minulý rok rast čistého zisku
o vyše štvrtinu. Predpokladá, že tento rok dodá na trh takmer 900 lietadiel.
Spoločnosť však zároveň informovala, že s výrobou najväčšieho lietadla
na svete A380 končí. Airbus oznámil, že firma míňa milióny eur na prípravu
na dôsledky odchodu Británie z EÚ. (Zdroj: Pravda)

Automobilke Škoda Auto klesol v januári odbyt
Česká automobilka Škoda Auto oznámila, že jej globálny odbyt v januári
klesol. Dôvodom bol najmä slabý predaj v Číne a v strednej Európe. Škoda
v januári 2019 predala celkovo 102 600 vozidiel, čo predstavuje
medziročný pokles o 1,1 %. (Zdroj: TASR)

VW chce zvýšením produktivity ušetriť 2,6 mld. €

Zástupcovia Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) rokovali s vedením
súkromných zdravotných poisťovní o pokrytí nákladov nemocníc
združených v ANS. Zdravotná poisťovňa Union sa na úprave vzájomných
zmluvných vzťahov s ANS dohodla. (Zdroj: TASR)

Nemecká automobilka Volkswagen (VW) chce zvýšiť produktivitu vo
svojich kľúčových závodoch. To bude znamenať zníženie počtu
pracovníkov a väčšiu závislosť od automatizácie, uviedla automobilka.
VW chce s výnimkou čínskych závodov do roku 2025 zvýšiť produktivitu o
30 %, čo ušetrí 2,6 mld. €. (Zdroj: Trend)

Arriva Nové Zámky pripravuje novú autobusovú stanicu

Amazon nepostaví novú centrálu v New Yorku

Spoločnosť Arriva pripravuje výstavbu novej autobusovej stanice v
Nových Zámkoch. Celkovú investíciu vyčíslili na 5,5 mil. €, z tejto sumy by
3,2 mil. € mala tvoriť dotácia z eurofondov. (Zdroj: TASR)

Firma Vadaš postaví v Štúrove nový bazén za 1,7 mil. €
V areáli termálneho kúpaliska Vadaš v Štúrove vznikne nový bazén.
Spoločnosť Vadaš, s.r.o., ktorej vlastníkom je mesto Štúrovo, investuje do
jeho výstavby 1,7 mil. €. (Zdroj: TASR)

eKasa prinesie vyššie príjmy štátneho rozpočtu
Nová povinnosť pre podnikateľov vo forme eKasy s online pripojením do
systému finančnej správy vstúpi do platnosti od 1. apríla. Štátu má
priniesť nielen vyššie príjmy do štátneho rozpočtu, ale aj zvýšenie
transparentnosti výberu daní. (Zdroj: SME)

Slovenská ekonomika v 4. kvartáli vzrástla o 3,6 %
Podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu slovenská ekonomika vzrástla
v 4. štvrťroku 2018 medziročne o 3,6 %. Po očistení výsledkov o sezónne
vplyvy sa HDP zvýšil medziročne o 4 % a medzikvartálne o 0,8 %. Analytici
pristúpili k zmierneniu odhadu rastu pre tento rok na 3,2, resp. 3,4 %
namiesto pôvodných 4,3 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

V roku 2019 vzrastie počet insolvencií na Slovensku o 16 %
Platobná neschopnosť vo svete má stúpať už tretí rok po sebe. V priemere
má počet insolvencií stúpnuť o 6 %. V roku 2019 vzrastie počet insolvencií
na Slovensku o rekordných 16 %. Po Číne je to najviac spomedzi všetkých
43 krajín vo svete, ktoré boli zaradené do najnovšej analýzy spoločnosti
Euler Hermes. (Zdroj: TASR)

Zamestnanosť v eurozóne aj v EÚ vzrástla
Zamestnanosť v posledných troch mesiacoch minulého roka vzrástla
podľa predbežných údajov Eurostatu o 0,3 % oproti predchádzajúcemu 3.
štvrťroku v eurozóne a o 0,2 % v celej EÚ. (Zdroj: TASR)
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Amazon zrušil svoj plán postaviť veľkú centrálu v New Yorku. Americký
koncern ako dôvod uviedol predovšetkým odpor lokálnych politikov.
Plánovaná centrála sa mala nachádzať na Long Islande v Queens.
(Zdroj: Trend)

CMI kúpila za 52 mil. € francúzske časopisy
Spoločnosť Czech Media Invest (CMI), ktorú spoluvlastní český miliardár
Daniel Křetinský, dokončila nákup francúzskych časopisov mediálnej
skupiny Lagardére za 52 mil. €. (Zdroj: SME)

Dovozné clá stáli v novembri 2018 americké firmy 3 mld. $
Dodatočné dovozné clá stáli americké firmy len v novembri takmer 3 mld.
$. Uviedla to koalícia amerických organizácií zastupujúcich podniky z
jednotlivých sektorov, ktorá kritizuje dovozné clá zavedené prezidentom
Donaldom Trumpom. (Zdroj: Pravda)

MO tržby v USA klesli v decembri medzimesačne o 1,2 %
Maloobchodné (MO) tržby v USA na konci vlaňajška padli najviac za
posledných 9 rokov. To je ďalší doklad slabosti minuloročnej vianočnej
sezóny a signalizuje to prudké spomalenie ekonomiky na konci roka.
Výrazný pokles zaznamenal dokonca aj internetový predaj. (Zdroj: TASR)

Credit Suisse sa v roku 2018 vrátila po 4 rokoch k zisku
Švajčiarska banka Credit Suisse oznámila za rok 2018 návrat do zisku,
prvého za posledné štyri roky. Dosiahol úroveň 2,06 mld. CHF. Prispeli k
tomu najmä nižšie náklady, ktoré pomohli vykompenzovať nepriaznivý
vývoj vo 4. kvartáli. (Zdroj: TASR)

Commerzbank dosiahla zisk 865 mil. €
Čistý zisk druhej najväčšej banky v Nemecku Commerzbank dosiahol za
minulý rok 865 mil. €. V roku 2017 predstavoval 128 mil. €. (Zdroj: TASR)
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