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Porsche postaví na Slovensku technologické centrum
Nemecký výrobca športových vozidiel Porsche plánuje v Hornej Strede pri
Piešťanoch postaviť technologické centrum divízie robotizovaných liniek
pre automobilový priemysel. Prostredníctvom dcérskej spoločnosti
Porsche Werkzeugbau chce do projektu v prvej fáze investovať 14 mil. € a
vytvoriť približne 40 pracovných miest. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Nemecká firma Kamax v Bardejove zamestná 15 ľudí
Nemecký dodávateľ pre automobilový priemysel Kamax postaví v
Bardejove svoj nový závod. K existujúcej nástrojárni pribudne fabrika na
výrobu oceľových skrutiek. Spoločnosť v prvej etape plánuje do výstavby
investovať viac ako 6 mil. €. Vzniknúť by malo približne 150 nových
pracovných miest. (Zdroj: Trend)

Firma InoBat nadviazala spoluprácu s firmou ESS Inc.
Americká spoločnosť ESS Inc., výrobca vysokokapacitných systémov na
skladovanie energie, oznámil spoluprácu so slovenskou firmou InoBat,
ktorá je platformou investičnej skupiny IPM Group a regionálnych
industriálnych hráčov v energetike A.EN. Group a MSM Group. Výsledkom
tejto spolupráce by malo byť inovatívno-výskumné centrum na
Slovensku. (Zdroj: TASR)

Goimpex Bratislava postaví na Donovaloch reštauráciu
Firma Borisa Kollára, ktorá prevádzkuje lyžiarske stredisko na
Donovaloch, po dlhom období výraznejšie investuje. V stredisku chce
postaviť celoročnú reštauráciu s otvorenou terasou na vrcholnej stanici
sedačkovej lanovky. Investor predpokladá celkové náklady 700 tis. €.
(Zdroj: Trend)

O2 Slovakia zvýšil výnosy, zisk aj počet zákazníkov
Podľa zverejnených údajov výnosy spoločnosti O2 Slovakia dosiahli za
prvé tri mesiace tohto roka 71 mil. €, čo znamenalo mierny medziročný
rast o 3 %, kým zisk EBITDA oproti prvému kvartálu vlaňajška vzrástol o
13 % na 27,9 mil. €. Počet zákazníkov O2 sa medziročne zvýšil o 5 % na
2,048 milióna. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Výnosy Slovak Telekom v prvom štvrťroku rástli
Výnosy a zisk skupiny Slovak Telekom v prvom štvrťroku tohto roka
mierne rástli. Konsolidované výnosy telekomunikačného operátora totiž
dosiahli 185,4 mil. €, čo znamenalo v medziročnom porovnaní nárast
o 2,6 %. Celkový počet zákazníkov, ktorí využili služby Slovak Telekomu v
mobilnej sieti v posledných troch mesiacoch, dosiahol 2,293 milióna.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Bratislavské letisko vyhlásilo súťaže za viac ako 4 mil. €
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave hľadá dodávateľa pre upratovanie
objektov a časti vonkajších priestorov za 2,12 mil. €. Zároveň hľadá firmu
pre upratovanie lietadiel, kde odhaduje cenu 792 tis. € a tiež dodávateľa
elektriny na rok 2020 za odhadovaných takmer 1,5 mil. €. (Zdroj: TASR)

Zamestnancom v DPB vzrastú od júla mzdy
V Dopravnom podniku Bratislava (DPB) sa končí štrajková pohotovosť,
ktorá trvala od začiatku mája. Dopravný podnik sa dohodol s hlavným
mestom na zvýšení miezd pre svojich zamestnancov s účinnosťou od
1. júla. Nárast mzdy sa dotkne všetkých zamestnancov. (Zdroj: Trend)

Saldo zahraničného obchodu v marci medziročne kleslo
V marci 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 7,198 mld. €,
pri medziročnom raste o 3,4 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o
6,1 % na 6,855 mld. €. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v
hodnote 342,6 mil. €, teda bolo o 161,4 mil. € nižšie ako v rovnakom
období minulého roku. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

SAV: Investori o dva roky začnú odchádzať
Mzdy v slovenských fabrikách začínajú dosahovať úroveň, keď sa
niektorým zahraničným investorom oplatí presunúť výrobu do lacnejších
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krajín východnej Európy. Podľa Slovenskej akadémie vied (SAV) tou
pomyselnou hranicou je stúpnutie priemernej mzdy na 1 200 € v hrubom.
Vlani v priemere slovenskí zamestnanci zarábali 1 013 € v hrubom.
Dosiahnutie kritickej hranice je tak otázkou možno dvoch rokov.
(Zdroj: Pravda)

Ceny potravín od vstupu do EÚ vzrástli o 37,5 %
Za 15 rokov od vstupu Slovenska do EÚ sa v krajine zvýšili ceny potravín a
nealkoholických nápojov o 37,5 %. Najviac zdražela zelenina, takmer o
88 %. V rámci zoskupenia V4 Slovensko zaznamenalo najpomalší cenový
nárast potravín a nealkoholických nápojov. Ceny potravín a
nealkoholických nápojov v EÚ či eurozóne rástli o niečo pomalšie ako u
nás a to o 34,6 % a 28,5 %. (Zdroj: Pravda)

ZAHRANIČIE
V apríli boli svetové ceny potravín vyššie o 1,5 %
Svetové ceny potravín v apríli vzrástli o 1,5 % v dôsledku výrazného
zdraženia mlieka a mäsa, ktoré pomohli vyrovnať pokles cien obilnín.
(Zdroj: TASR)

UniCredit banke za 1. štvrťrok narástol zisk o 25 %
Čistý zisk najväčšej talianskej banky UniCredit za tri mesiace roka 2019
vzrástol o 25 % na 1,39 mld. € z vlaňajších 1,11 mld. €. Tržby banky pritom
klesli o 3 % na 4,95 mld. € z 5,105 mld. € pred rokom, najmä v dôsledku
zložitého trhového prostredia. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Maloobchodná sieť Metro prehlbuje stratu
Najväčšia nemecká maloobchodná sieť Metro v 2. štvrťroku finančného
roka 2018/19 prehĺbila svoju stratu. Dôvodom boli odpisy a poplatky v
divízii hypermarketov. Nemecký maloobchodník uviedol, že jeho čistá
strata sa za tri mesiace do konca marca 2019 zvýšila na 459 mil. € z 53 mil.
€ v rovnakom období vlani. (Zdroj: TASR)

Deutsche Telekom klesol v prvom kvartáli zisk
Nemecký telekomunikačný gigant Deutsche Telekom dosiahol za
1. štvrťrok tohto roka čistý zisk 900 mil. €, čo predstavuje medziročný
pokles o viac ako 9 %, aj keď spoločnosť zaznamenala rast vo všetkých
oblastiach podnikania. Tržby spoločnosti vzrástli o 8,7 % na 19,49 mld. €
zo 17,92 mld. € pred rokom. (Zdroj: TASR)

Oceliarne ArcelorMittal cítia tlak čínskej konkurencie
Najväčší svetový výrobca ocele ArcelorMittal zaznamenal v 1. štvrťroku
pokles zisku. Dôvodom bolo zníženie cien produktov, keďže konkurencia
zo strany čínskych firiem ich tlačí smerom nadol. Čistý zisk dosiahol
hodnotu 414 mil. $, čo je zhruba tretina z toho, čo koncern zarobil v prvých
troch mesiacoch minulého roka. Firma však udržala tržby stabilné na
vlaňajšej úrovni 19,19 mld. $. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

MOL investuje 10 mil. € do výstavby nového závodu
Maďarský MOL postaví nový závod na výrobu gumoasfaltu. Tri štvrtiny
investícií vo výške 10,3 mil. $ pokryje skupina MOL z vlastných zdrojov a
štvrtina je financovaná prostredníctvom maďarského štátneho programu
na podporu firemných investícií. (Zdroj: SME)

Španielska priemyselná produkcia klesá
Produkcia španielskeho priemyslu v marci klesla. Dôvodom bolo zníženie
výroby vo väčšine odvetví. Konkrétne index priemyselnej produkcie v
Španielsku sa v marci po úprave o sezónne a kalendárne vplyvy znížil o
1,2 % oproti februáru, keď medzimesačne klesol o 1 %. (Zdroj: TASR)

MMF: Dlhý obchodný konflikt poškodí každého
Obchodné spory medzi USA a Čínou a vzájomné clá ohrozujú globálnu
ekonomiku, varoval Medzinárodný menový fond (MMF). Hovorca MMF
Gerry Rice vyzval opäť obe strany na rýchle riešenie. Podľa amerického
prezidenta dohodu, ktorá by vyriešila obchodný spor medzi Pekingom a
Washingtonom, je možné dosiahnuť ešte tento týždeň.
(Zdroj: SME)
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