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Očakávajú to analytici, podľa ktorých môže miera nezamestnanosti
mierne rásť najmä v slabších regiónoch Slovenska. V januári na Slovensku
medzimesačne vzrástla nezamestnanosť na 5,26 %. (Zdroj: TASR)

Orange mal v roku 2018 výnosy 561,2 mil. €
Ku koncu roka 2018 evidovala spoločnosť Orange Slovensko 2,799 milióna
aktívnych zákazníkov mobilných a 203.000 zákazníkov fixných služieb.
Celkové výnosy spoločnosti k 31. decembru 2018 dosiahli 561,2 mil. € čo
predstavuje medziročný nárast 1,2 %. (Zdroj: TASR)

Skupina Slovak Telekom dosiahla výnosy 761,1 mil. €
Slovak Telekom zvýšila vlani investície o 9 % na 157 mil. € a udržala
zameranie na inovácie, vďaka čomu jej výnosy stúpli takmer o 2 % na 761
mil. €. Za rok 2018 dosiahla skupina celkové konsolidované výnosy 761,1
mil. €. (Zdroj: TASR)

Chipita stavia obrovskú pekáreň bez vládnych stimulov
V Kostolných Kračanoch pri Dunajskej Strede si chce postaviť novú
pekáreň grécka potravinárska skupina Chipita. Investícia za takmer 60 mil.
€ sa už rozbieha. Investor Chipita Slovakia ponúkané vládne stimuly
odmietol a stavia bez nich. (Zdroj: Trend)

Skupina Déhora vstupuje na slovenský trh
Medzinárodná poradenská skupina Déhora dva roky po otvorení českej
pobočky rozširuje svoje podnikateľské aktivity aj na slovenský trh.
Skupina poskytuje riešenia v oblasti plánovania a riadenia pracovných síl.
V súčasnej dobe má pobočky v Holandsku, Belgicku, Poľsku a Českej
republike. (Zdroj: TASR)

Priemyselný park Trebišov kupuje cyperská schránka
Novým majiteľom 10 hektárového priemyselného areálu s modernými
výrobnými halami je cyperská firma Finvip Limited. Cyperská schránka sa
dosiaľ v biznise na Slovensku neangažovala. Nový vlastník má s parkom
veľké plány, ktoré však nešpecifikoval. (Zdroj: Hospodárske noviny)

ZSSK Cargo bude stáť zvýšenie miezd 2,5 mil. €
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) sa dohodla so
zástupcami zamestnancov na znení podnikovej kolektívnej zmluvy na
roky 2019 – 2020. Jej súčasťou je aj mzdový nárast, čo bude ZSSK Cargo
stáť 2,5 mil. €. (Zdroj: SME)

D4R7 Construction nebude stavať asfaltáreň
Medzi Šamorínom a Kvetoslavovom napokon nevybudujú obaľovňu
živičných zmesí na zabezpečovanie výroby asfaltu pre potreby výstavby
rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4. Investor – spoločnosť D4R7
Construction, upúšťa od zámeru výstavby. (Zdroj: Pravda)

V kauze G-komponet rozhodol súd v prospech zelenej
energie

Digitalizácia zrýchli ekonomický rast
Odborníci upozorňujú na to, že globálna ekonomika spomaľuje.
Slovensko už takmer vyčerpalo pracovnú silu a na to, aby sa priblížilo k
úrovni vyspelých krajín bude potrebovať nové opatrenia. Tie súčasné totiž
nedokážu zabrániť spomaľovaniu ekonomiky. Priemyselná revolúcia v
podobe digitalizácie je podľa odborníkov kľúčom k zrýchleniu
ekonomického rastu. (Zdroj: TASR)

Neistota ovplyvňuje ekonomiku v eurozóne
Neistota, ktorá vplýva na rast ekonomiky eurozóny, sa v poslednom
období zvýšila. Európska centrálna banka by mohla pristúpiť k stimulom,
pravdepodobne v podobe balíka dlhodobých bankových úverov. Analytici
očakávajú, že banka za takýchto okolností posunie termín zvýšenia
úrokových sadzieb. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Deutsche Telekom bol v 4. kvartáli stratový
Nemecký telekomunikačný gigant Deutsche Telekom vo 4. štvrťroku
zaznamenal stratu, ale jeho prevádzkový zisk za celý rok 2018 prekonal
prognózy. Spoločnosť vykázala za tri mesiace do konca decembra 2018
čistú stratu 431 mil. €, zatiaľ čo rok predtým dosiahla čistý zisk 1,33 mld. €.
Tržby sa v 4. štvrťroku zvýšili o 5,7 % na 20,26 mld. €. (Zdroj: TASR)

Orange vykázal čistý zisk 1,95 mld. €
Francúzska telekomunikačná spoločnosť Orange dosiahla v roku 2018
celkové tržby 41,38 mld. €, čo predstavuje nárast oproti
predchádzajúcemu roku o 1,3 %. Čistý zisk v roku 2018 vzrástol na 1,95
mld. € z 1,84 mld. € v roku 2017. (Zdroj: TASR)

Henkel dosiahol zisk 2,6 mld. €
Nemecký výrobca spotrebiteľského tovaru Henkel zvýšil upravený čistý
zisk za rok 2018 medziročne o 2,8 % na 2,6 mld. €. Tržby koncernu mierne
klesli, o 0,6 % na 19,9 mld. € z predvlaňajších 20,03 mld. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Zbrojári BAE Systems zaznamenali nárast zisku o 21 %
Britský zbrojársky koncern BAE Systems oznámil za minulý rok rast
čistého zisku na 1 mld. £, čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje rast o
21 %. Tržby síce klesli, pokles bol však iba mierny. Dosiahli 18,4 mld. £
oproti 18,84 mld. £ v roku 2017. (Zdroj: TASR)

A.P. Moller-Maersk klesol štvrťročný zisk na 59 mil. €

Krajský súd v Košiciach prvýkrát rozhodol v kauze G-komponent. Potvrdil
rozhodnutie Okresného súdu Košice I, ktoré dalo za pravdu výrobcovi
zelenej energie. Východoslovenská distribučná tak musí výrobcovi
elektriny vrátiť takmer 100 000 €. (Zdroj: SME)

Dánska lodiarska spoločnosť A.P. Moller-Maersk zaznamenala vo 4.
štvrťroku pokles čistého zisku na 59 mil. $ z 374 mil. $ v rovnakom období
predchádzajúceho roka. Tržby pritom v sledovanom období stúpli o 21 %
na 10,18 mld. $. (Zdroj: TASR)

Rýchlostná cesta na juhu Slovenska sa začína hýbať

Zaisťovňa Swiss Re oznámila spätné odkúpenie akcií

Príprava rýchlostnej cesty na juhu Slovenska sa po štyroch rokoch výrazne
pohla. Prvých 25 kilometrov stavia koncesionár v rámci nového
diaľničného obchvatu Bratislavy. Ďalších 21 kilometrov chce následne
dobudovať štát. Budú rozdelené do dvoch úsekov a štát vyjdú na
210 mil. €. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Švajčiarska zaisťovňa Swiss Re oznámila, že jej zisk v minulom roku 2018
vzrástol napriek nákladom na prírodné katastrofy. Oznámila tiež program
spätného odkúpenia akcií. Čistý zisk Swiss Re za rok 2018 dosiahol 421 mil.
$ v porovnaní s 331 mil. $ v predchádzajúcom roku. (Zdroj: TASR)

Nákupné ceny mlieka nepokrývajú náklady

Zisk banky Barclays pred zdanením sa vlani znížil o 1 % na 3,49 mld. £ z
3,54 mld. £ rok predtým. V tomto výsledku sú zahrnuté aj poplatky za
súdne konania a spory, ktoré sa minulý rok zvýšili na 2,2 mld. £ z 1,2 mld.
£ rok predtým. (Zdroj: TASR)

Dva roky po skončení mliečnej krízy nie sú nákupné ceny mlieka na úrovni,
ktorá by pokrývala náklady na jeho výrobu. Celková podpora z Európskej
únie a zo štátu dosiahla v priemere necelých 5 centov na kilogram mlieka,
vďaka čomu sa podarilo slovenským prvovýrobcom mlieka znížiť stratu na
3 centy na každý kilogram mlieka. (Zdroj: SME)

Trh práce na Slovensku čaká ochladenie
Slovenský pracovný trh pravdepodobne čaká ochladenie a nové pracovné
miesta sa môžu tvoriť pomalšie ako v predchádzajúcich rokoch.
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Banka Barclays vykázala pokles zisku

Volkswagen by na clách do USA ročne zaplatil 2,5 mld. €
Najväčšou hrozbou pre príjmy nemeckého automobilového koncernu
Volkswagen v roku 2019 sú potenciálne clá na import vozidiel do USA.
Analytici z londýnskej spoločnosti Evercore ISI odhadujú, že clá by mohli
stáť Volkswagen 2,5 mld. € ročne. (Zdroj: Pravda)
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