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Na Slovensku pracuje takmer 70 tisíc cudzincov

Čína a Nemecko zvýšia prístup bánk a poisťovní na svoje
trhy

Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku ku koncu minulého roka
presiahol 69,1 tisíca. Oproti koncu novembra minulého roka ide o nárast
o 2,5 tisíca osôb. Najpočetnejšie zastúpenie na slovenskom pracovnom
trhu majú občania Srbska. Nasledujú občania z Ukrajiny a Rumunska.
(Zdroj: O Peniazoch)

Módna hviezda Zoot bojuje o svoje prežitie

Rozhodli sa tak na bilaterálnych rokovaniach v Pekingu. Po skončení
rozhovorov boli podpísané tri zmluvy o spolupráci v oblasti bankového
dohľadu, obchodovania s cennými papiermi a o posilnení spolupráce
medzi centrálnymi bankami oboch krajín. (Zdroj: TASR)

Ešte v roku 2017 ho Financial Times zaradil medzi najrýchlejšie rastúce
firmy v Európe. Český internetový obchod Zoot, ktorý má aj svoju
slovenskú dcéru, sa dostal do vážnych finančných problémov. Známy eshop nebol schopný splácať niektoré zo svojich úverov. Zoot má teraz z
finančných problémov dostať fond Natland Finance, ktorý od
internetového obchodu odkúpil pohľadávky v hodnote zhruba 5,9 milióna
eur. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Renault zaznamenal v roku 2018 nárast predaja o 3,2 %

Nezamestnanosť na Slovensku je na historickom
minime

Nadnárodný koncern Philips uviedol, že má v úmysle zavrieť svoju továreň
Avent na výrobu dojčenských fliaš v Suffolku na juhovýchode Anglicka v
roku 2020 a presunúť výrobu späť do Holandska. To povedie k strate
zhruba 430 pracovných miest v britskom závode. (Zdroj: O Peniazoch)

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v decembri
2018 úroveň 5,04 %. V porovnaní s novembrom 2018, keď bola 5,09 %,
klesla o 0,05 percentuálneho bodu. (Zdroj: Pravda)

Prispel k tomu čiastočne aj nový spoločný podnik v Číne. Skupina očakáva
mierny rast predaja aj v tomto roku vďaka oživeniu dopytu v Rusku a v
Latinskej Amerike. V minulom roku predal rekordných 3,88 milióna
vozidiel, z toho 166.000 prostredníctvom nového partnerstva s čínskou
Brilliance. (Zdroj: TASR)

Philips zatvorí svoju fabriku

Korbačka z J&T kúpil nákupné centrá v Španielsku

Zisk American Express prekonal očakávania

Koncom roka podpísal finančník zo skupiny J&T Peter Korbačka so
spoločnosťou Sonae Sierra dohodu o spoločnom podniku. Korbačka tak k
nákupnému centru Eurovea, ktoré vlastní na Slovensku, získa tri
v Španielsku, a to GranCasa v Zaragoze, Valle Real v Santandere a Max
Center v Bilbau. V novom spoločnom podniku bude mať po novom
majoritný podiel, Sonae Sierra ostane 12,5 percenta. (Zdroj: SME)

Spoločnosť American Express, ktorá vydáva kreditné karty, vo štvrtom
kvartáli vlaňajška dosiahla zisk 2,01 mld. USD, čiže 2,32 USD na akciu,
pričom v rovnakom období predchádzajúceho roka skončila v strate 1,21
mld. USD, čiže 1,42 USD na akciu. Čistý zisk tak za záverečné tri mesiace
minulého roka vysoko prekonal očakávania analytikov. (Zdroj:
O Peniazoch)

Slovenské domácnosti si odkladajú viac peňazí

Irán buduje solárne elektrárne v odľahlých oblastiach

Motivácia sporiť dostala nový rozmer kvôli reguláciám na trhu hypoték.
Záujemcovia o kúpu nehnuteľností tak budú musieť vložiť čoraz viac
vlastných nasporených peňazí, keďže banky už neumožňujú stopercentné
financovanie. (Zdroj: SME)

V krajine uvedú do prevádzky 3000 malých solárnych elektrární, ktorých
umiestnenie je v odľahlých oblastiach krajiny. Vláda uvoľnila na
budovanie ekologických energetických zariadení v nasledujúcich rokoch
442,8 milióna USD (388,56 milióna eur). (Zdroj: O Peniazoch)

Finančníci z Arca Capital kúpili elektrárne z kauzy
biomasaker

Čína pumpuje obrovské peniaze do ekonomiky

Dve veľké elektrárne z kauzy biomasaker ovládla investičná skupina Arca
Capital. Stalo sa tak v závere minulého roka. V oboch elektrárňach, v
Bardejove a v Topoľčanoch, mala skupina podiely už od roku 2016.
Celková hodnota transakcie bola 60 miliónov eur. Arca by chcela tieto
elektrárne prepojiť s inými svojimi aktivitami. V Topoľčanoch by chcela
vykurovať vlastné pripravované priemyselné parky, na východnom
Slovensku kúpiť ďalšie píly, z ktorých by potom získala odpadové drevo.
Kúpiť by chceli aj lesy. (Zdroj: Trend)

Mlynári avizujú zdražovanie mlynských výrobkov
Slovenská spoločnosť mlynárov avizuje, že odbytové ceny mlynských
výrobkov pôjdu nanovo hore. Dôvodom sú nižšie úrody obilnín v EÚ, rast
ich cien a ďalšie zdražovanie položiek, ktoré vplývajú na celý mlynský
priemysel. (Zdroj: TASR)

Swan má nového generálneho riaditeľa
Fúzia dvoch telekomunikačných operátorov Swan a Benestra vstupuje do
finálnej fázy. Doterajšieho generálneho riaditeľa Martina Mosného
nahradí od februára 2019 Roman Vavrík. Doterajší generálny riaditeľ
Swanu pokračuje ako člen top manažmentu. (Zdroj: SME)

Štát si požičal v dvoch aukciách štátnych dlhopisov
Štát v dvoch aukciách štátnych dlhopisov akceptoval ponuky investorov v
hodnote 206,6 milióna eur. (Zdroj: TASR)

Zastávku Bratislava – Vinohrady opraví Gemm
Železnice Slovenskej republiky so spoločnosťou Gemm podpísali zmluvu
o dielo na stavebné práce vo výške 369.877 eur bez DPH. (Zdroj: TASR)
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Druhej najväčšej ekonomike – Číne hrozí ďalšie spomalenie ekonomiky.
Podľa najnovších informácií a analýzy ekonómov z Reuters sa má rast
spomaliť na 6,3 percenta tento rok z pôvodných 6,6 percenta. Keďže Čína
sa situácii nechce len prizerať, napumpovala svoju ekonomiku ďalšími
novými peniazmi. Konkrétne sa jedná o stimul, pri ktorom čínska
centrálna banka PBOC „natlačí“ 560 miliárd juanov (83 miliárd dolárov) do
finančného systému, aby zvládla situáciu vysokej likvidity.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Tesla chystá prepúšťanie
Americký výrobca elektromobilov Tesla sa rozhodol znížiť počet svojich
zamestnancov na plný úväzok o zhruba sedem percent. (Zdroj:
Hospodárske noviny)

Priepasť medzi bohatými a chudobnými sa zväčšuje
Organizácia Oxfam International konštatuje, že minulý rok pribudol vo
svete každý druhý deň nový miliardár, zatiaľ čo hodnota majetku
najchudobnejšej polovice svetovej populácie klesla o 11 percent. Hodnota
majetku miliardárov sa vlani zvýšila o 12 percent alebo o 2,5 miliardy
dolárov (2,19 miliardy eur) denne, zatiaľ čo 3,8 miliardy najchudobnejších
ľudí zaznamenalo pokles hodnoty svojho majetku o 500 miliónov dolárov
každý deň. (Zdroj: Trend)

Henkel zvýši investície do nových značiek a marketingu
Henkel chce od roku 2019 vynaložiť na tieto účely približne 300 miliónov
eur ročne. Asi dve tretiny z tejto sumy pôjde na značky, inovácie a
marketing, zatiaľ čo zvyšok bude určený na financovanie digitálnej
transformácie v spoločnosti. (Zdroj: TASR)
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