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Medziročne v tomto hodnotení kleslo o šesť miest. Dôvodom zhoršenia
pozície sú najmä vyššie príplatky za nočnú prácu a zavedenie príplatkov
za víkend. (Zdroj: TASR)

Doprastav získal v Čechách zákazku za 227 mil. €
Stavebná firma Doprastav získala v Česku jednu z najžiadanejších
štátnych zákaziek – stavbu diaľničného úseku pri Českých Budějoviciach,
ktorú zrealizuje spolu s talianskou firmou Salini Impregilo. Tender má
hodnotu 227 mil. €. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Slevomat.cz dosiahol na Slovensku nárast obratu
Obrat portálu zlavomat.sk v roku 2018 medziročne vzrástol rekordne až o
20 % na takmer 30 mil. €. Ide zatiaľ o najúspešnejší rok v histórii
Zľavomatu, čo sa týka celkového obratu aj medziročného tempa rastu.
Najväčší záujem mali Slováci o cestovanie. (Zdroj: TASR)

Firma Ento postaví v Košiciach obchodné centrum
V Košiciach sa plánuje výstavba ďalšieho obchodného centra. Projekt
predložila košická spoločnosť Ento, ktorá chce začať stavať v januári 2020.
Predpokladá, že celá výstavba bude stáť 32 mil. €. (Zdroj: Trend)

Firma NASA Plast zrušila investičný zámer
Spoločnosť NASA plast, s.r.o. nakoniec nezrealizuje svoj investičný zámer
v humenskom priemyselnom parku. Firma chcela v parku vyrábať
plastové nádrže a čistiarne odpadových vôd. V úvode plánovala
zamestnať do 20 ľudí. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

PMÚ SR schválil koncentráciu
Protimonopolný úrad SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní
spoločnej kontroly firiem BUDAMAR LOGISTICS, a. s., Bratislava a Optifin
Invest, s. r. o., Bratislava nad nemeckými spoločnosťami ELH
Eisenbahnlaufwerke Halle GmbH & Co. KG, WBN Waggonbau Niesky
GmbH a WBN Zwischenholding GmbH. (Zdroj: www.antimon.gov.sk)

Automobilový priemysel bol opäť rekordný
Na Slovensku sa podľa Zväzu automobilového priemyslu SR v minulom
roku vyrobilo 1 080 000 automobilov. V prepočte na tisíc obyvateľov to
predstavuje 198 vozidiel. Podiel výroby automobilov na celkovej
priemyselnej produkcii dosiahol 46,8 % a automobilový priemysel sa na
priemyselnom exporte Slovenska podieľal 35 %. (Zdroj: TASR)

Dôchodkoví sporitelia majú záujem o prestup
V roku 2018 vydala Sociálna poisťovňa sporiteľom 30 870 akceptačných
listov. Vyšší počet vydaných akceptačných listov v roku 2018 naznačuje
pretrvávajúci záujem sporiteľov o ich prestup do inej dôchodkovej
správcovskej spoločnosti. (Zdroj: TASR)

V novembri priemyselná produkcia vzrástla
Podľa informácií Štatistického úradu SR priemyselná produkcia v
novembri 2018 medziročne vzrástla o 3,3 %. Vývoj ovplyvnil rast v
priemyselnej výrobe o 5,5 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a
studeného vzduchu o 7,8 % a v ťažbe a dobývaní o 15,7 %. (Zdroj: TASR)

Stavebné spoločnosti sú vyťažené
Podľa analytickej spoločnosti CEEC Research kapacity slovenských
stavebných spoločností sú v súčasnosti vyťažené v priemere na 92 %.
Tento údaj bez väčších rozdielov platí pre všetky firmy bez ohľadu na ich
veľkosť alebo zameranie. (Zdroj: TASR)

Firmám chýba stratégia kybernetickej bezpečnosti
Slovensko sa nachádza na posledných miestach v rámci štátov Európskej
únie v pripravenosti voči kybernetickým útokom a ich prevencii po
technickej, ale aj personálnej stránke. (Zdroj: TASR)

Index pružnosti zamestnávania sa zhoršil
Slovensko si medziročne pohoršilo v Indexe pružnosti zamestnávania
2019, keď sa umiestnilo na 32. mieste spomedzi 41 krajín EÚ a OECD.
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ZAHRANIČIE
Nord Stream 2 vyvoláva spory medzi Ruskom a USA
Ruský veľvyslanec v Holandsku Aleksandr Šuľgin obvinil USA z propagácie
svojich vlastných zdrojov energie pre európsky trh zneužívaním
konkurencie. Išlo o reakciu na amerického veľvyslanca Peta Hoekstru,
ktorý vyzval holandskú vládu, aby odstúpila od účasti na projekte
plynovodu Nord Stream 2, ktorý je spoločným podnikom ruskej
spoločnosti Gazprom a piatich európskych plynárenských spoločností.
(Zdroj: TASR)

Nórsko vyprodukovalo menej ropy
Produkcia ropy v Nórsku bude tento rok nižšia, než sa pôvodne očakávalo,
a podľa všetkého dosiahne najnižšiu úroveň za posledné tri desaťročia.
Nórsko v posledných rokoch výrazne zvýšilo investície do produkcie ropy
a plynu. Napriek tomu produkcia ropy v minulom roku dosiahla 542 mil.
barelov, zatiaľ čo odhady na začiatku roka naznačovali viac než 567 mil.
barelov. (Zdroj: TASR)

Čína plánuje deficit 2,8 % HDP
Čínske ministerstvo financií plánuje stanoviť pre tento rok vyšší
rozpočtový deficit než v roku 2018. Cieľ v oblasti rozpočtového schodku by
mal byť stanovený na 2,8 % HDP, zatiaľ čo na rok 2018 bol stanovený na
úrovni 2,6 % HDP. (Zdroj: TASR)

Inflácia v Česku spomalila
Česká inflácia sa vlani spomalila. Tempo rastu spotrebiteľských cien v
roku 2018 dosiahlo 2,1 % po 2,5 % v roku 2017. Motorom inflácie bolo vlani
zvýšenie cien nájmov, palív a niektorých potravín. (Zdroj: TASR)

Rakúsko zdaní internetové giganty
Rakúsko zavedie daň vo výške 3 % z on-line ziskov internetových gigantov,
definovaných ako spoločnosti s tržbami viac ako 750 mil. € ročne. Rakúsko
už predtým naznačilo, že túto daň budú musieť platiť veľké nadnárodné
giganty ako sú Amazon či Facebook. (Zdroj: TASR)

Jaguar Land Rover zruší tisíce pracovných miest
Najväčšia britská automobilka Jaguar Land Rover plánuje rozsiahle
rušenie pracovných miest na domácom britskom trhu. Dôvodom je
prudký pokles dopytu na kľúčovom čínskom trhu, ako aj pokles predaja
naftových vozidiel v Európe. (Zdroj: SME)

Volkswagen má za sebou úspešný rok
Predaj automobilov značky Volkswagen vzrástol globálne v minulom roku
na 6,24 milióna vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 0,2 %. Prispel
k tomu najmä zvýšený predaj v Európe, Južnej Amerike, ako aj v USA.
(Zdroj: TASR)

Automobilka Ford bude v Európe prepúšťať
Americká automobilka Ford oznámila, že zruší v Európe tisíce pracovných
miest, opustí nerentabilné trhy a zastaví stratovú výrobu v snahe dostať
sa z červených čísiel a dosiahnuť šesťpercentnú prevádzkovú maržu na
starom kontinente. (Zdroj: SME)

Rolls-Roycu pomôže riadený brexit
Britský výrobca luxusných vozidiel Rolls-Royce predal v minulom roku
4 107 áut, čo predstavuje nový rekord v 115 ročnej histórii firmy. Firma
zároveň nevylučuje ďalší rekord aj v tomto roku, podmienkou ale je, že
odchod Británie z Európskej únie bude riadený. (Zdroj: TASR)
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