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12,6 % dovozu LNG v roku 2019 tretím najväčším dodávateľom
skvapalneného plynu v Európe. (Zdroj: SME)

Firma Aureus+ ponúkla v súťaži najnižšiu cenu

ZAHRANIČIE

Jedinečné kódy, ktoré od mája musia mať všetky balíčky cigariet a
cigaretového tabaku, dodá za takmer 4 mil. € firma, ktorá funguje len dva
roky a nemá zamestnancov. Štátne DataCentrum, ktoré súťaž vyhlásilo,
zatiaľ s firmou nepodpísalo zmluvu. Celková hodnota zákazky by mala byť
3,74 mil. € s DPH za päť rokov. (Zdroj: SME)

Štátna firma Biont uzavrela nevýhodné zmluvy
Najvyšší kontrolný úrad poukázal na nevýhodné zmluvy, ktoré uzavrela
štátna akciová spoločnosť Biont so súkromnou obchodnou spoločnosťou
Dr. Magnet. Zo zistení kontrolórov vyplýva, že celkovým výsledkom tohto
zmluvného vzťahu za roky 2012 až 2017 bola strata 125 898 €.
(Zdroj: Trend)

SSD investuje 0,5 mil. € do rekonštrukcie
Stredoslovenská distribučná (SSD) investuje na Orave pol milióna eur do
výmeny elektrického vedenia. Výsledkom bude vyššia spoľahlivosť
dodávky, čo znamená menej výpadkov prúdu z dôvodu porúch.
(Zdroj: TASR)

Do Lučenca prichádzajú dvaja noví investori
Niekoľko desiatok nových pracovných miest by mali vytvoriť v Lučenci
dvaja noví investori. Prvým je spoločnosť Poortjes z Banskej Bystrice.
Výška investície má byť 200 000 €, pri spustení výroby vytvorí minimálne
10 nových pracovných miest, neskôr 30. Druhým investorom je Hado
Investments, ktorá v prvom roku vytvorí 10 nových pracovných príležitostí
a v nasledujúcich rokoch 30. (Zdroj: TASR)

Priemyselný park vo Vrábľoch sa rozrastá
Svoje rozvojové projekty avizuje firma Miba Steeltec, s. r. o., ktorá už má v
priemyselnom parku pozemok, aby sa mohla rozšíriť, firma Masam, s. r. o.,
v širšej priemyselnej zóne sa buduje veľká investícia firmy
Švec a spol., s. r. o., rozvoj avizuje aj firma Dexis Slovakia, s. r. o..
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Križovatka Triblavina zdražela
Cena za výstavbu mimoúrovňovej križovatky Triblavina na úseku diaľnice
D1 Bratislava - Trnava sa zvýšila z pôvodne zazmluvnených 19,75 mil. €
najnovšie na 22,17 mil. €. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. uzavrela so
zhotoviteľom, spoločnosťou PORR, s. r. o., ďalšie dodatky k zmluve o
zmenách stavby. (Zdroj: SME)

Británia môže svoj plánovaný odchod z Európskej únie odložiť len o
niekoľko týždňov a iba v tom prípade, ak uvedie konkrétny dôvod. Uviedol
to predseda Európskeho parlamentu. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z
EÚ, ktorého termín je stanovený na 29. marca, môže byť odložené len do
začiatku júla (Zdroj: TASR)

Export z Číny klesol vo februári o 20,7 %
Čínsky vývoz a dovoz klesli vo februári oveľa viac, ako sa očakávalo.
Dôvodom boli oslavy lunárneho Nového roka aj obchodná vojna s USA. V
každom prípade, februárové údaje zvýšili obavy zo spomaľovania druhej
najväčšej svetovej ekonomiky. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Británia chce tretinu elektriny z vetra
Británia plánuje zhruba o desať rokov generovať z pobrežných veterných
fariem približne tretinu svojej elektrickej energie. V minulom roku pokryli
pobrežné veterné parky spolu s veternými parkmi na pevnine 17 %
spotreby elektriny v krajine. (Zdroj: TASR)

EDP predáva elektrárne
Energetická spoločnosť EDP - Energia de Portugal pripravuje predaj
niektorých elektrární v Portugalsku, aby získala hotovosť na rozvoj oblasti
obnoviteľných zdrojov. EDP súbežne s tým začal s predajom tepelnej
elektrárne Pecem v brazílskom štáte Ceará. Elektráreň môže mať hodnotu
zhruba 520 mil. $. (Zdroj: SME)

VW zruší 5 tisíc miest v administratíve
Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) zruší ďalších 5 000
pracovných miest v administratíve do roku 2023. Je to súčasť programu
znižovania nákladov. Vedenie Volkswagenu však o svojich plánoch ešte
nerokovalo so zamestnaneckou radou koncernu. VW chce zároveň od
roku 2023 znížiť výrobné náklady o 5,9 mld. € ročne (Zdroj: Trend)

BMW je v USA najväčším automobilovým exportérom
Nemecký koncern BMW oznámil, že vlani sa už piaty rok po sebe stal
najväčším americkým automobilovým vývozcom podľa hodnoty. Jeho
fabrika v Spartanburgu v Južnej Karolíne v roku 2018 vyviezla 234 689
vozidiel radu X. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Nemecké automobilky môžu dostať pokutu za kartel

Prenájom priemyselných budov je úspešný
V poslednom štvrťroku 2018 bolo na Slovensku prenajatých spolu 205 905
m2 priemyselných priestorov. Podľa poradensko-realitnej spoločnosti
CBRE bolo toto obdobie najlepšie z celého roka. Väčšinu priemyselných
priestorov si prenajali výrobné spoločnosti. V súčasnosti prebieha
výstavba 5 developerských projektov s celkovou plochou na prenájom
122 300 m2, z toho je 61 % priestorov už kontrahovaných. (Zdroj: TASR)

Podiel Británie na našom vývoze je 6 %
Podľa odborníkov ani brexit bez dohody by nemal viesť k bankrotom alebo
konkurzom slovenských firiem. Bude mať však dosah na pokles exportu i
úbytok pracovných síl najmä v automobilovom priemysle. (Zdroj: TASR)

Nemeckým automobilovým koncernom BMW, Volkswagen a Daimler hrozí
pokuta pre nelegálny kartel. Podľa nemeckého časopisu Spiegel môže
európsky protimonopolný úrad rozhodnúť o pokute už budúci týždeň.
(Zdroj: Pravda)

Venezuela musí zaplatiť 8,7 mld. $ odškodné
Uprostred mocenského politického boja vo Venezuele bola krajina
odsúdená na zaplatenie odškodného americkému koncernu
ConocoPhillips vo výške 8,7 mld. $ za znárodnené ropné projekty. Po
niekoľkoročnom spore o tom rozhodol arbitrážny orgán Svetovej banky.
(Zdroj: Pravda)

Diesel vyhlásil konkurz

Z rozhodnutia ECB môže profitovať aj Slovensko
Ekonomickí analytici sa zhodli, že oznámenie Európskej centrálnej banky
(ECB) o ponechaní nulovej úrokovej sadzby do konca tohto roka a
uľahčení prístupu bánk k pôžičkám pomôže naštartovať európsku
ekonomiku. Oslabenie kurzu eura voči doláru prispeje k exportnej
výkonnosti eurozóny a profitovať by tak z rozhodnutia ECB malo nepriamo
aj Slovensko. (Zdroj: TASR)

Dovoz LNG z USA do EÚ rastie
Dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) zo Spojených štátov na trh EÚ
za posledných šesť mesiacov stále rastie. Spojené štáty sú s podielom
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Brexit môže byť odložený len do júla

Módna značka Diesel USA, známa najmä svojimi džínsami, vyhlásila
konkurz. Ako dôvody uvádza hromadiace sa straty, prepad predaja, drahé
nájmy a kybernetické podvody. Diesel USA neplánuje likvidáciu, no chce
zatvoriť niektoré z 28 predajní. (Zdroj: TASR)

Nórsky štátny fond mení stratégiu
Nórsky štátny investičný fond, ktorý je najväčší na svete a disponuje
majetkom zhruba jeden bilión dolárov, zásadne zmení stratégiu. Predá
podiely v spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú len prieskumom a ťažbou
ropy a plynu, podiely v integrovaných energetických spoločnostiach si ale
ponechá. (Zdroj: Pravda)
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