DENNÝ PREHĽAD

SIMS MEDIA
EKONOMIKA

405 865 ton papiera, lepenky, skla, plastov a kovov. Zber triedeného
odpadu klasických zložiek tak medziročne narástol o 47,62 %.
(Zdroj: TASR)

CBA Slovakia stavia distribučné centrum
V Žiari nad Hronom vyrastie nové distribučné centrum slovenského
maloobchodného predajcu potravín. CBA Slovakia ho postaví v spolupráci
so spoločnosťou Prologis. Na pozemku sa už začali prípravné práce,
otvorenie centra plánujú v novembri tohto roku. Prácu v novom
distribučnom centre by v prvej fáze malo nájsť 130 zamestnancov.
(Zdroj: SME)

ŽSR racionalizujú rozsah svojho majetku
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili ponukové konania na
odpredaj železničných polikliník vo Zvolene a v Žiline. Zámerom je
racionalizácia rozsahu spravovaného majetku ŽSR a kapitalizácia toho
majetku, ktorý nesúvisí s prevádzkou železničnej infraštruktúry.
(Zdroj: TASR)

Slovenská pošta stavia logistické centrum
Slovenská pošta začala stavať v Lieskovci pri Zvolene nové logistické
centrum. Investícia za niekoľko miliónov eur je reakciou na dlhodobý
nárast balíkových zásielok. Stavba by mala byť ukončená v závere tohto
roku. Prevádzku logistického centra pri Zvolene zabezpečí vyše
160 zamestnancov SP. (Zdroj: TASR)

Schindler v Dunajskej strede rozšíri výrobu
Švajčiarsky výrobca výťahov a eskalátorov Schindler chystá ďalšie
rozširovanie svojej dunajskostredskej základne. Jednu z tamojších hál,
ktorú dosiaľ využíval len ako logistický sklad, mieni prebudovať na výrobu
výťahových kabín a dverí. V tejto výrobe nájde prácu 170 nových
zamestnancov. (Zdroj: Trend)

Firma Embraco sa stala tvz. bronzovým závodom
Japonský profesor ocenil pokrok Spišiakov, päť rokov po zavedení
programu Výroba na svetovej úrovni (World Class Manufacturing - WCM)
sa totiž spišskonovoveský výrobca chladiarenských kompresorov dostal
na úroveň tzv. bronzového závodu. Dosiahol skóre 50 na 100 bodovej
stupnici. (Zdroj: TASR)

FP Solutions chce stavať bytový dom za 20 mil. €
Zástavbu v širšom centre Bratislavy doplní ďalší bytový dom. Projekt s
názvom Fazuľová by sa mal začať do roka stavať. Investor vyčíslil celkové
náklady na 20 mil. €. Majiteľom pozemkov je spoločnosť Dreamer
a stavebný zámer predložila na posudzovanie spoločnosť FP solutions.
Obe firmy sú blízke skupine Penta. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Úrad chce zefektívniť výkon regulácie
Národný projekt Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb chce znížiť administratívnu záťaž občanov
a podnikateľov. Na tento účel mu bola zo štátneho rozpočtu vyčlenená
suma 4,6 mil. €. Regulačný úrad chce týmto projektom elektronizovať
procesy pri výkone regulácie aj pri štátnom dohľade elektronických
komunikácií a poštových služieb. (Zdroj: TASR)

Ľudia investujú do rekonštrukcie bývania
Slováci si čoraz viac zveľaďujú svoje nehnuteľnosti. Do rekonštrukcie
alebo aspoň čiastočnej obnovy svojho bytu, domu či chalupy sa minulý
rok pustila štvrtina ľudí na Slovensku. (Zdroj: TASR)

Automobilky sa musia zamerať na elektromobily
Viacerí analytici sa zhodli, že prepúšťanie ani znižovanie počtu
pracovných zmien ohlásené slovenskými automobilkami nie je výsledkom
vplyvu dlhodobého trendu a nebude mať vplyv na zamestnanosť ani na
HDP krajiny. Slovensko však zaostáva v príprave priemyslu na výrobu
ekologickejších vozidiel a automobilový priemysel potrebuje okamžité
investície do inovácií. (Zdroj: TASR)

Vytriedenosť odpadu na Slovensku rastie
Miera vytriedených zložiek komunálneho odpadu na Slovensku v roku
2017 vzrástla oproti roku 2016 o 130 931 ton. Celkovo sa vyzbieralo

www.sims.sk

Piatok 25. január 2019

Súkromný sektor v eurozóne takmer stagnuje
Podľa rýchleho odhadu Markit súkromný sektor eurozóny v januári sotva
rástol. Jeho tempo sa už natoľko spomalilo, že sa priblížilo k stagnácii.
Objednávky aj export klesli a produkcia firiem bola najnižšia za 5,5 roka.
Hodnota indexu sa síce udržala nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá
oddeľuje rast výkonu súkromného sektora od jeho poklesu, ale tesne sa k
nej priblížila. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Hyundai Motor v 4. kvartáli dosiahla stratu
Najväčšia juhokórejská automobilka Hyundai Motor za 4. kvartál 2018
vykázala stratu, prvú po ôsmich rokoch. Pod tento výsledok sa podpísal
pokles predaja na kľúčovom trhu v Číne aj kurzové výkyvy, ktoré skresali
príjmy automobilky zo zahraničia. (Zdroj: TASR)

Ford sa prepadol do straty
Americká automobilka Ford Motor za posledné tri mesiace roku 2018
vykázala čistú stratu 116 mil. $. Upravený zisk pred úrokmi a zdanením
mal Ford na úrovni 1,5 mld. $ a jeho tržby mierne vzrástli o 1 % na 41,8
mld. $ z predvlaňajších 41,3 mld. $. (Zdroj: TASR)

American Airlines Group dosiahla v 4. štvrťroku zisk
Americká letecká spoločnosť American Airlines Group oznámila za
4. kvartál minulého roka návrat do zisku. Čistý zisk dosiahol 319 mil. $,
zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka zaznamenala stratu 583 mil.
$. Tržby dosiahli 10,94 mld. $. To je o 3 % viac než v rovnakom období
minulého roka. (Zdroj: TASR)

Huawei chce byť najväčším predajcom mobilov
Čínsky technologický gigant Huawei Technologies predstaví smartfón,
ktorý bude podporovať siete 5G a namiesto amerických súčiastok bude
založený na vlastnej technológii. Spoločnosť zároveň vyhlásila, že v
priebehu dvoch rokov sa chce stať najväčším predajcom múdrych
telefónov na svete. (Zdroj: SME)

Shutdown ovplyvní rast americkej ekonomiky
Pozastavenie financovania federálnych inštitúcií v USA, tzv. čiastočný
shutdown, najdlhší v doterajšej histórii, zasiahne rast americkej
ekonomiky už v 1. štvrťroku 2019. Federálny rezervný systém, ktorý plní
úlohu centrálnej banky, zrejme nebude hýbať s úrokmi minimálne do
svojho zasadania na prelome apríla a mája. (Zdroj: TASR)

Francúzsko stále očakáva rast o 1,7 %
Francúzsko sa drží svojej prognózy rastu hospodárstva v roku 2019
o 1,7 % aj širších plánov na zdanenie najväčších svetových internetových
a softvérových spoločností. Francúzsky minister financií uviedol, že
skupina G7 by mala zvážiť stanovenie spoločnej minimálnej dane z
príjmov právnických osôb a riešiť moc obrovských nadnárodných
korporácií. (Zdroj: TASR)

Sberbank chce predať svoj podiel v Agrokore
Ruská Sberbank, ktorá je kľúčovým akcionárom chorvátskeho výrobcu
potravín a maloobchodníka Agrokor, plánuje predať tento svoj podiel vo
firme v prvej polovici 2019. (Zdroj: TASR)

ECB nezvýši kľúčovú úrokovú sadzbu
Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) na prvom zasadnutí v
tomto roku oznámila, že kľúčovú úrokovú sadzbu ponecháva na 0 %.
Zároveň opätovne oznámila, že úrokové sadzby zostanú na historickom
minime prinajmenšom do konca leta 2019. Rozhodnutie banky prišlo
zhruba mesiac po oznámení, že končí s programom nákupu aktív.
(Zdroj: Pravda)

Copyright © 2019 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. (SIMS)

