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Ekonomika regiónu OECD spomaľuje

Letisko Piešťany nesúhlasí s rozhodnutím súdu
Letisko Piešťany, a. s., sa odvolalo voči rozhodnutiu Okresného súdu v
Piešťanoch vo veci vyplatenia odmien vo výške viac ako 38 000 € bývalému
členovi vedenia letiska Vladimírovi Krátkemu. Napriek tomu, že OS tento
nárok uznal, Trnavský samosprávny kraj (TTSK) ako majoritný akcionár
trvá na stanovisku, že vyplatenie odmien ľuďom, ktorí priviedli letisko na
pokraj zániku, je nehorázne a jednoznačne v rozpore s verejným záujmom.
(Zdroj: TASR)

Železnice investujú do modernizácie zubačiek 18 mil. €
Celá stavba potrvá podľa odhadov 10 mesiacov a bude financovaná
výlučne zo zdrojov Železníc Slovenskej republiky. Súčasná modernizácia
železničnej infraštruktúry medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským Plesom
súvisí s nákupom piatich nových klimatizovaných zubačiek za 39 mil. €.
Dodávateľom nových vlakov pre Železničnú spoločnosť Slovensko je
švajčiarsky výrobca Stadler. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Práce na cestách D4 a R7 za vyše 1,7 mld. € pokračujú
Práce na výstavbe diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 napredujú. Hlavným
zhotoviteľom projektu je firma D4R7 Construction, koncesionár je
spoločnosť Zero Bypass Limited. Cesta sa stavia ako projekt verejnosúkromného partnerstva (PPP projekt). Koncesionár ju má postaviť a
bude ju 30 rokov prevádzkovať, za čo mu bude štát platiť počas 30 rokov
splátky. Ročná splátka by mala byť vo výške 52,8 mil. €, čo má po 30 rokoch
Slovensko vyjsť na 1,76 mld. €. (Zdroj: TASR)

Dánski farmári dohodli miliónovú akvizíciu
Spoločnosť FirstFarms oznámila, že sa s ďalším dánskym investorom v
slovenskom poľnohospodárstve, spoločnosťou Hospoda Invest, dohodla
na odkúpení jej podielu vo firme JK Gabčíkovo, ktorá sa zameriava na
poľnohospodársku výrobu na Žitnom ostrove. Dohodnutá kúpna cena za
100 % vlastnícky podiel v JK Gabčíkovo predstavuje 185 mil. DKK
(24,8 mil. €). (Zdroj: SME)

Platba za poistencov štátu sa zvýši
Poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských
organizáciách v zdravotníctve. Sadzba za poistencov štátu sa zvýši na
3,44%. Účinnosť úpravy je od 1. júna do 31. decembra 2019.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Bratislava sa uchádza o sídlo Európskeho úradu práce
Rada EÚ zverejnila v pondelok zoznam členských krajín Únie, ktoré sa
oficiálne uchádzajú o sídlo budúceho Európskeho úradu práce (ELA).
Bratislava má v tejto súťaži troch ďalších protikandidátov, Nikóziu, Rigu a
Sofiu. (Zdroj: Pravda)

Poslanci schválili zmeny v Obchodnom zákonníku
Zmeny v Obchodnom zákonníku v pondelok schválili poslanci Národnej
rady SR. Novela mení zákonník na základe európskej smernice, napríklad
odstraňuje existujúce prekážky v cezhraničnom investovaní, ako aj pri
účasti a hlasovaní akcionárov na valnom zhromaždení prostredníctvom
elektronických prostriedkov. (Zdroj: SME)

Staré exekúcie by sa mohli ukončiť
Staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017 by sa mohli ukončiť. Vyplýva to
z návrhu zákona o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorý v
pondelok posunul parlament do druhého čítania. Stará exekúcia sa podľa
návrhu má zastaviť, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa
majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie. (Zdroj: SME)

EÚ trpí nedostatkom IT špecialistov
Vlani pracovalo v EÚ 8,9 milióna ľudí v IT oblasti. Túto profesiu robí len
17 % žien (1,5 milióna). Najnižší podiel žien v oblasti IT je v Maďarsku
(9 %), Českej republike (10 %) a Grécku. Slovensko je v prípade podielu
žien v tomto sektore na 24. mieste z 28 krajín EÚ. IT sektor je jedným z
najrýchlejšie rastúcich sektorov v rámci EÚ a IT špecialistov je stále
nedostatok. (Zdroj: TASR)

www.sims.sk

Utorok 14. máj 2019

Ekonomika regiónu, ktorý zastrešuje Organizácia pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD), spomaľuje. Naznačil to vývoj kľúčového
ukazovateľa tzv. composite leading indicator (CLI), ktorý OECD aktualizuje
každý mesiac. CLI v marci mierne klesol na 99 bodov z februárových
99,1 bodu. To ukazuje na mierne spomalenie hospodárskeho rastu
regiónu ako celku. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Brexit prispel k záujmu firiem o Nemecko
Rekordných vyše 2 060 zahraničných firiem v minulom roku buď rozšírilo
svoje aktivity, alebo začalo pôsobiť na nemeckom trhu. Medzi hlavné
faktory, ktoré presvedčili zahraničné firmy, aby sa rozhodli pre nemecký
trh, patrí brexit. (Zdroj: TASR)

Čína zavedie odvetné clá
Čína oznámila, že plánuje zaviesť odvetné clá na dovoz z USA v objeme
60 mld. $. Clá by sa mali pohybovať v pásme od 5 % do 25 % a dotknú sa
viac než 5000 amerických produktov. Do platnosti vstúpia 1. júna.
(Zdroj: Pravda)

Burza Wall Street kvôli čínskym clám oslabuje
Wall Street v pondelok po otvorení prudko oslabila. Dôvodom je eskalácia
napätia v obchodnom spore medzi USA a Čínou, keď Peking oznámil
odvetné clá na americké tovary. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Pokles predaja áut v Číne pokračuje
Predaj áut v Číne v apríli opäť klesol. Predalo sa 1,98 milióna áut, čo oproti
rovnakému mesiacu minulého roka znamená pokles o 14,6 %.To znamená
pokles predaja vozidiel už 10. mesiac po sebe a výrazne väčší než v
predchádzajúcom mesiaci. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

E.ON v prvom kvartáli zaznamenal pokles zisku
Najväčší nemecký energetický koncern E.ON zaznamenal v 1. štvrťroku
prudký pokles zisku. Čistý zisk koncernu sa za tri mesiace do konca marca
2019 znížil na 393 mil. € z 880 mil. € v rovnakom období predchádzajúceho
roka. Tržby pritom stúpli na 9,16 mld. € z minuloročných 8,75 mld. €.
(Zdroj: www.dennikn.sk)

Toshibe vzrástol zisk o štvrtinu
Japonský konglomerát Toshiba oznámil rast zisku za minulý obchodný
rok o vyše štvrtinu, čistý zisk dosiahol za obchodný rok 2018/2019, ktorý
sa skončil v marci, 1,01 bil. jenov. V porovnaní s predchádzajúcim
obchodným rokom to znamená rast o 26 %. (Zdroj: TASR)

Nissan odmietol návrh na holding s Renaultom
Japonský Nissan Motor je proti obnovenej snahe francúzskeho aliančného
partnera Renault zlúčiť obe firmy do holdingovej spoločnosti. Zlúčenie by
zvýšilo odolnosť oboch firiem v čase, keď automobilový priemysel
prechádza radikálnym posunom smerom k elektrickým a autonómnym
vozidlám. (Zdroj: TASR)

Firma Mahle pokračuje v úspornom programe
Nemecký dodávateľ automobilového priemyslu Mahle bude pokračovať v
úsporách. Zo 4 300 zamestnancov ich bude do konca nasledujúceho roku
o 380 menej. Miesta sa však nebudú rušiť v hlavnej výrobnej činnosti.
Firma má v Nemecku a vo svete takmer 79 000 zamestnancov. (Zdroj: SME)

ThyssenKrupp stále hľadá partnera
Nemecký gigant ThyssenKrupp bude ďalej hľadať partnerov pre svoje
oceliarne po tom, ako upustil od fúzie s európskymi závodmi indickej
spoločnosti Tata Steel, ktorá by viedla k vytvoreniu druhého najväčšieho
výrobcu ocele v Európe po ArcelorMittal. (Zdroj: TASR)

Pivovary AB InBev dostali od EÚ pokutu 200 mil. €
Európska komisia uložila pokutu spoločnosti AB InBev vo výške
200 409 000 € za porušenie antitrustových pravidiel EÚ. Podľa exekutívy
EÚ najväčšia pivná spoločnosť na svete zneužila svoje dominantné
postavenie na belgickom trhu s pivom tým, že bránila lacnejšiemu dovozu
svojho piva Jupiler z Holandska do Belgicka. (Zdroj: Pravda)
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