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Volkswagen zníži počet zamestnancov
Nemecká automobilka Volkswagen tento rok prvýkrát od útlmu globálnej
ekonomiky v roku 2009 plánuje znížiť počet pracovníkov svojej slovenskej
divízie. Slovenská divízia Volkswagenu vráti zhruba 500 pracovníkov do
maďarskej divízie značky Audi, zníži počet agentúrnych pracovníkov a
nebude predlžovať zmluvy zamestnancom na dobu určitú.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Skelet Yosaria Plaza má nového majiteľa
Komplex Yosaria Plaza v Bratislave má nového majiteľa. Nedostavané
nákupné centrum v Ružinove vlastní od konca minulého roka spoločnosť
Yosarka, za ktorou stojí MiddleCap Group. Touto akvizíciou sa skupina
zaradí medzi výraznejšie developerské skupiny. (Zdroj: Trend)

Sociálna poisťovňa vyplatila viac nemocenských dávok
Vyše dva milióny dávok z nemocenského poistenia vyplatila Sociálna
poisťovňa v priebehu roka 2018. Oproti roku 2017 išlo o nárast o vyše
108 000 vyplatených dávok z tohto typu poistenia. (Zdroj:
www.openiazoch.sk)
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Ceny stavebných prác zostali nezmenené. Napriek miernemu poklesu cien
oproti novembru sa ceny priemyselných výrobkov od začiatku roka 2018
zvýšili o 1,1 %, poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 2 % a ceny
stavebných prác oproti rovnakému obdobiu roka 2017 vzrástli o 3,4 %.
(Zdroj: TASR)

Slovenské podniky sú konkurencieschopné
Slovenské podnikateľské subjekty preukázali podľa agentúry SARIO vo
všetkých podporovaných sektoroch hospodárstva vysokú mieru
konkurencieschopnosti v porovnaní so zahraničnými. Napríklad v
strojárstve, automatizácii, robotike či elektrotechnike dokázali
konkurovať nielen cenou, ale najmä kvalitou ponúkanej výroby.
(Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Za rok 2018 doviezla Čína z Ruska 74,49 mil. ton ropy
Rusko bolo v závere minulého roka najväčším dodávateľom ropy do Číny.
Zabezpečilo si tak prvú pozíciu v tejto oblasti aj za celý rok 2018, už tretí
rok po sebe. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

USA stiahlo sankcie uvalené na ruské firmy

Letisková spoločnosť Žilina prejde pod kraj
Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) prevezme od Slovenskej republiky akcie
Letiskovej spoločnosti Žilina. Podiel ŽSK na základnom imaní bude
65,99 %. Cena prevodu podielu v hodnote 2 094 210 € je stanovená na 1 €.
(Zdroj: TASR)

Americké ministerstvo financií stiahlo sankcie uvalené na tri spoločnosti
napojené na ruského oligarchu Olega Deripasku. Zo svojho sankčného
zoznamu USA vyraďuje hlinikárenský koncern Rusal a dve ďalšie
spoločnosti. Dôvodom je skutočnosť, že Deripaskove priame a nepriame
akciové podiely v týchto firmách sa znížili. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Nemocnice v Trenčianskom kraji majú riaditeľov

Čínsky priemysel v decembri klesol

Všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja budú mať od 1. februára menovaných riaditeľov.
Riaditelia nemocníc v Bojniciach, Považskej Bystrici a v Myjave vzišli z
výberových konaní. (Zdroj: TASR)

Návrh zákona stanovuje pokuty pre obchodné reťazce
Od začiatku apríla má vstúpiť do platnosti zákon o neprimeraných
obchodných podmienkach, ktorý stanovuje pokuty pre obchodníkov až
do výšky 500 tis. € za oneskorené vyplatenie faktúry. Návrh zákona
skracuje splatnosti faktúr pre dodávateľov potravín zo 45 dní na 30 dní a
pri vybraných potravinách, najmä pekárenských výrobkoch, dokonca na
15 dní. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Dopravná štúdia bude hotová na jar
Štúdia realizovateľnosti uzla Bratislava, ktorá má zásadným spôsobom
ovplyvniť vývoj železničnej dopravy v hlavnom meste, by mohla byť
hotová na jar. Štúdia Železníc Slovenskej republiky má priniesť
komplexnú analýzu súčasného stavu a riešiť bude aj dopravnú
perspektívu železničných úsekov v Bratislave a okolí. (Zdroj: TASR)

Cestovný ruch by mal v tomto roku rásť
Cestovný ruch na Slovensku v minulom roku zaznamenal pozitívne trendy
a mal by rásť aj v roku 2019. Predpokladá to Zväz cestovného ruchu SR.
Upozornil však na možné negatívne vplyvy brexitu alebo aj spomaľovania
výkonov ekonomík veľkých krajín. (Zdroj: TASR)

Na Slovensku sa má zaviesť elektronická fakturácia
Na Slovensku sa má zaviesť nový spôsob prijímania a vydávania
zaručených elektronických faktúr najmä pre subjekty verejnej správy.
Počíta s tým návrh zákona, ktorý predložilo ministerstvo financií. Zriadiť
sa má aj informačný systém elektronickej fakturácie, ako výlučný spôsob
vydávania zaručených elektronických faktúr a rámcovo sa má zakotviť
centrálny ekonomický systém. (Zdroj: TASR)

Decembrové ceny priemyselných výrobcov klesli
Z údajov ŠÚ SR vyplýva, že ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko
klesli v decembri 2018 oproti novembru o 0,7 %. Ešte výraznejšie, o 0,8 %,
poklesli v decembri medzimesačne ceny poľnohospodárskych výrobkov.
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Zisk čínskeho priemyslu aj v decembri klesol, už druhý mesiac po sebe. To
je ďalšou známkou oslabovania druhej najväčšej ekonomiky sveta.
(Zdroj: TASR)

Deutsche Bank očakáva investícia z Kataru
Nemecká banka Deutsche Bank rokuje o dodatočných investíciách od
Kataru s cieľom posilniť svoju finančnú pozíciu. Nové investície by mohla
získať pravdepodobne prostredníctvom katarského investičného fondu
Qatar Investment Authority. (Zdroj. www.openiazoch.sk)

Zásobovanie bánk peniazmi bolo stabilné
Európska centrálna banka oznámila, že zásobovanie bánk v eurozóne
peniazmi bolo v decembri stabilné, zatiaľ čo širší ukazovateľ pohybu
peňazí v hospodárstve vzrástol. Tri najväčšie hospodárstva EÚ - Nemecko,
Francúzsko a Taliansko – však v poslednom štvrťroku 2018 sotva rástli a
analytici očakávajú, že banky sprísnia poskytovanie úverov. (Zdroj: TASR)

Siemens a Alstom ponúkli EÚ nové ústupky
Nemecký priemyselný konglomerát Siemens a francúzska spoločnosť
Alstom potvrdili, že ponúkli nové ústupky regulačným úradom v
Európskej únii v snahe prekonať ich obavy z plánovaného zlúčenia svojich
vlakových divízií. Úrady v EÚ by už čoskoro mali rozhodnúť o tom, či fúziu
povolia. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Závod Audi v Ingolstadte prerušil výrobu
V pondelok a v utorok prerušia výrobu osobných áut v nemeckej centrále
automobilky Audi v Ingolstadte. Chýbajú im totiž motory z maďarského
výrobného závodu Audi Hungaria v Győri, kde od 24.1. zamestnanci
štrajkujú. (Zdroj: Pravda)

V európskom maloobchode sa začalo prepúšťať
Kríza v európskom maloobchode sa prehlbuje. Tesco, najväčší
maloobchodný reťazec v Británii, plánuje zrušiť približne 15 000 pozícií a
zatvoriť pulty pre mäso, ryby a lahôdky. V Nemecku zase Galeria Kaufhof,
ktorá vlastní obchodné domy, uviedla, že zruší 2 600 pracovných miest. A
v ten istý deň začal nemecký módny reťazec Gerry Weber International AG
konkurzné konanie. (Zdroj: TASR)
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