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Vedenie Continentalu sa dohodlo s odborármi

Britský parlament znovu neschválil dohodu o brexite

Vo zvolenskej spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia sa
štrajkovať nebude. Rozhodli o tom v uplynulých dňoch hlasovaním
zamestnanci firmy. Po niekoľkomesačnom kolektívnom vyjednávaní sú
tak zástupcovia odborov pripravení uzavrieť celý proces podpisom novej
kolektívnej zmluvy. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Prima banka dostala pokutu za Sberbank
Prima banka musí zaplatiť pokutu 50 tisíc €. Udelila ju Národná banka
Slovenska. Trest vyniesla za to, že bývalá Sberbank, ktorú Prima banka
kúpila pred dvomi rokmi, mohla zavádzať svojich klientov. Sberbank
podľa NBS na konci roka 2016 neinformovala včas vyše 5 tisíc zo svojich
klientov o tom, ako mení obchodné podmienky, a zrozumiteľne im zmeny
nevysvetlila. (Zdroj: SME)

EASA zakázala lety Boeingov v Európe
Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) v utorok preventívne
zakázala lety všetkých strojov typu Boeing 737 MAX 8 a Boeing 737 MAX 9
v Európe. Dôvodom sú bezpečnostné obavy, ktoré vyvolalo nedeľné
zrútenie lietadla tohto typu v Etiópii. (Zdroj: TASR)

Volkswagen zvýšil čistý zisk o 6 %

Zamestnanci VSE Holding protestovali
Protestné zhromaždenie zamestnancov VSE Holding, a.s. sa konalo preto,
že s vedením sa zatiaľ nedohodli na obsahu jedného z dodatkov k
podnikovej kolektívnej zmluve. Podľa spoločnosti ide o zbytočnú
eskaláciu, keďže požiadavka odborov a návrh manažmentu na rast miezd
sú veľmi blízko. (Zdroj: TASR)

Nemecká automobilka Volkswagen zvýšila v minulom roku čistý zisk nad
12,15 mld. €. Prekonala tak očakávania analytikov napriek tomu, že od
roku 2015 musí riešiť škandál so zavádzaním pri emisných testoch a do jej
výsledkov vstúpili ešte aj náklady spojené s novými normami na meranie
emisií. (Zdroj: TASR)

Japonská značka Infiniti odchádza z Európy

Prezident vymenoval nového guvernéra NBS
Prezident Andrej Kiska vymenoval ministra financií Petra Kažimíra do
funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska. Do funkcie nastúpi od
1. júna tohto roka. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Majetok v 2 pilieri vzrástol na 8,38 mld. €
Objem majetku v druhom dôchodkovom pilieri stúpol na 8,38 mld. €. Čistá
hodnota majetku sa zvýšila o 6,3 mil. €. Spomedzi negarantovaných
fondov mali sporitelia najviac zdrojov uložených v akciových fondoch, kde
dôchodkové správcovské spoločnosti spravovali 1,04 mld. €.
(Zdroj: TASR)

Britské firmy zvýšili záujem o Slovensko
Od júla 2018 do dnešných dní vzniklo na Slovensku 163 nových firiem s
majiteľom z Veľkej Británie. Na Slovensku tak dnes podniká až 1 466
britských firiem a rovnako rekordná je i výška vlastneného základného
kapitálu, ktorý presiahol 1 mld. €. (Zdroj: TASR)

V roku 2017 tvoril export do Británie 4,447 mld. €
Odchod Británie z EÚ skomplikuje najmä slovenský vývoz automobilov a
dodávky tovarov pre veľké firmy v obidvoch krajinách. Po prípadnom
tvrdom brexite by sa v Británii pre 10 % clá pravdepodobne znížil záujem
o dovážané automobily, colné a administratívne prekážky by, naopak,
mohli spôsobiť prechodný pokles dovozu chemických výrobkov či
napríklad čokolády a whisky na Slovensko. (Zdroj: TASR)

Štátne zákazky sú podľa EK uspokojivé
Slovensko sa podľa hodnotenia Európskej komisie výrazne zlepšilo v
oblasti štátnych zákaziek. Ubudlo verejných súťaží, v ktorých sa zúčastnil
iba jeden uchádzač, ako aj zákaziek, ktoré sa pridelili bez verejnej súťaže.
V celkovom hodnotení sa Slovensko v roku 2017 zaradilo do skupiny
siedmich najlepších, na ktorej čele je Škandinávia. (Zdroj: Trend)

Vzťahy medzi EÚ a Čínou prehodnotia
Európska komisia vzhľadom na rastúcu hospodársku silu a politický vplyv
Číny navrhla prehodnotiť vzťahy Európskej únie a Číny, ako aj s tým
súvisiace príležitosti a výzvy. EÚ a Čína sa zaviazali budovať komplexné
strategické partnerstvo, v Európe však čoraz viac prevažuje pocit, že
rovnováha medzi výzvami a príležitosťami, ktoré Čína predstavuje, sa
mení. (Zdroj: Trend)
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Britský parlament ani na druhý pokus neschválil v utorok dohodu o
odchode Británie z EÚ, ktorú dosiahla vláda premiérky Theresy Mayovej.
V stredu by poslanci mali hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody,
ktoré však podľa pozorovateľov tiež nebude úspešné. V takomto prípade
by mal parlament vo štvrtok hlasovať o predĺžení termínu odchodu z Únie.
V prípade, že poslanci tento návrh schvália, bude musieť premiérka o jeho
odsúhlasenie požiadať EÚ. (Zdroj: Trend)

Japonská automobilka Nissan Motor oznámila, že jej prémiová značka
Infiniti odíde začiatkom budúceho roka zo západnej Európy. Dôvodom je
reštrukturalizácia globálnych prevádzok. Nissan sa sústredí na predaj na
dvoch najväčších automobilových trhoch na svete. (Zdroj: SME)

Nóri sa zbavujú akcií ťažiarskych firiem
Nórsky štátny penzijný fond, ktorý patrí medzi najväčšie na svete, výrazne
znižuje podiel akcií firiem ťažiacich ropu a zemný plyn vo svojom portfóliu.
Nórska vláda chce ich objem znížiť o 7,5 mld. $. Krajina tým reaguje na
prognózy viacerých odborníkov, že sa v dôsledku klimatických zmien
veľká časť rezerv uhlia, ropy a plynu nebude môcť spáliť. (Zdroj: TASR)

Švédi uvažujú o zavedení dane pre finančný sektor
Švédska vláda chce znovu preskúmať zavedenie dane pre finančný sektor.
Návrh, ktorý je súčasťou širšej plánovanej daňovej reformy, vláda
pravdepodobne predloží parlamentu, pretože aj banky vo Švédsku čelia
škandálu s praním špinavých peňazí. (Zdroj: TASR)

V Čechách sa diskutuje o sektorovej dani pre banky
Český minister zahraničných vecí si dokáže predstaviť, že banky, ktoré
priznávajú rekordné zisky, by sa mohli podieľať na financovaní verejných
služieb viac. Podľa neho by sa zavedenie sektorovej dane pre banky
neprenieslo do koncovej ceny pre zákazníka. (Zdroj: Pravda)

Podľa Standard & Poor's vážna finančná kríza nebude
Vážna finančná kríza ako v roku 2008 je podľa názoru ratingovej agentúry
Standard & Poor's v súčasnosti nepravdepodobná. Hoci je globálne
zadlženie vyššie než pred 10 rokmi, riziko, že by sa problémy rozšírili cez
finančné trhy, je oveľa nižšie. (Zdroj: TASR)

VW chce vyrobiť 22 miliónov elektromobilov
Volkswagen (VW) sa v najbližších rokoch výraznejšie sústredí na vývoj a
výrobu elektroáut. Do roku 2030 ich chce vyrobiť 22 miliónov. Pôvodne
jeho vedenie uvažovalo o výrobe len siedmich miliónov elektroáut. V ich
produkcii sa chce stať v Európe i vo svete jednotkou. (Zdroj: TASR)

Walt Disney kúpi 21st Century Fox v marci
Spoločnosť Walt Disney oznámila, že kúpa väčšiny aktív firmy 21st Century
Fox za 71,3 mld. $ sa blíži do cieľa. Obchod by mal byť definitívne
spečatený v stredu 20. marca, čo je pár mesiacov skôr, ako bolo na pláne.
(Zdroj: Trend)
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