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Rozšírenie D1 bude mať zdržanie

Gazprom sa obáva konkurencie plynu z USA

Diaľnica D1 medzi Bratislavou a Trnavou má byť kompletne rozšírená v
roku 2028. Národná diaľničná spoločnosť ešte minulý rok terminovala
kompletné rozšírenie D1 medzi hlavným mestom a Trnavou na rok 2027.
Teraz priznávajú zdržanie už v prvej etape prác. (Zdroj: SME)

Unimed Pharma testuje sterilnú výrobu
Slovenská farmaceutická spoločnosť Unimed Pharma ubezpečila, že
svojimi liekmi neohrozila pacientov. Výrobu farmafirmy dočasne
pozastavil Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Ten zistil nesúlad výrobcu so
správnou výrobnou praxou. Sterilnú výrobu po zavedení nápravných
opatrení v spoločnosti testujú. Očakávajú inšpekciu zo strany štátneho
ústavu. Finančná strata spoločnosti doposiaľ nebola vyčíslená, relevantné
údaje bude možné určiť až po opätovnom spustení výroby. (Zdroj: TASR)

Tento rok by mohlo vzniknúť 24 tisíc pracovných miest

Export skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA do Európy bude pre
ruský plynárenský koncern Gazprom v tomto roku najväčšou
konkurenciou. Uviedla ruská spoločnosť, ktorá tak výrazne zmenila svoje
pôvodné názory na vplyv dodávok plynu z USA. (Zdroj: Pravda)

Fúzia bánk zruší 30 tisíc pracovných miest
Ak sa uskutoční fúzia Deutsche Bank a Commerzbank, v Nemecku dôjde k
zrušeniu 500 ich filiálok. Súčasne by došlo k výraznému zníženiu
prevádzkových nákladov, lebo banky by zrušili takmer každú tretiu svoju
pobočku. Commerzbank ich má teraz vyše 1 000 a Deutsche Bank približne
530. Odbory sa obávajú, že dôjde k zrušeniu okolo 30 000 pracovných
miest. (Zdroj: SME)

V Turecku vyšetrujú banku JPMorgan Chase

Podľa ministra práce na Slovensku by mohlo v tomto roku vzniknúť 24 000
nových pracovných miest. Rozpracovaných je totiž 70 nových investičných
projektov v hodnote 2,7 mld. €. Polovica z týchto nových pracovných
miest by mohla vzniknúť práve v znevýhodnených okresoch na východe
Slovenska. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Turecké regulačné úrady vyšetrujú americkú banku JPMorgan Chase.
Turecký bankový dohľad a úrad pre dohľad nad kapitálovými trhmi
otvorili dve separátne vyšetrovania. Dôvodom sú dve analýzy, ktoré
odporúčali investorom vsádzať na posilnenie dolára proti líre v deň, keď
turecká mena stratila viac než 5 %. Správy analytikov JPMorgan mali
zavádzajúci a manipulatívny obsah. (Zdroj: SME)

Počet sporiteľov v 2. pilieri rastie

Taliansko sa pridalo k projektu Hodvábnej cesty

Priemerné dôchodkové úspory sporiteľa v druhom pilieri sa blížia k hranici
6 000 €, čo je výška, ktorá už atakuje objem individuálnych finančných
úspor priemerného Slováka. (Zdroj: TASR)

Slováci si nechránia osobné údaje
Slováci sú pri ochrane osobných údajov nedôslední. Až tretina Slovákov si
pri inštalovaní aplikácie do telefónu nechráni osobné údaje. Vyplýva to z
prieskumu Európskeho štatistického úradu Eurostat. (Zdroj: TASR)

Situácia v mliekarenstve bola vlani stabilná
Podľa Slovenského mliekarenského zväzu bola situácia v mliekarenstve
v minulom roku stabilná. Nákupná cena surového kravského mlieka bola
počas celého roka 2018 veľmi stabilná a skončila na úrovni 32 eurocentov
za kilogram surového mlieka. (Zdroj: TASR)

Cena práce pekárov vzrastie o takmer 84 %
Podľa analýzy Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov na
základe prijatých sociálnych balíčkov vládou SR sa pekárom cena práce za
jedného zamestnanca na úrovni minimálnej mzdy pri prvom stupni
náročnosti práce vrátane príplatkov a nárastu minimálnej mzdy, zvýši v
období od 1. januára 2017 do 1. januára 2020 až o 83,7 %.
(Zdroj: Webnoviny)

Pokles nezamestnanosti sa spomalil

Taliansko sa ako prvé zo skupiny najvyspelejších krajín G7 prihlásilo k
čínskemu projektu Hodvábnej cesty. Zblíženie Ríma a Pekingu
znepokojuje Washington rovnako ako niektorých spojencov z EÚ.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Nemecký výrobný sektor opäť klesol
Aktivita v nemeckom výrobnom sektore tento mesiac opätovne klesla,
pričom sa dostala na najnižšiu úroveň za 6,5 roka. Ukázal to rýchly odhad
spoločnosti IHS Markit, ktorý zvyšuje obavy, že nevyriešené obchodné
spory USA s Čínou a EÚ stále viac tlačia na najväčšiu európsku ekonomiku.
(Zdroj: TASR)

Nemecko chce chrániť firmy pred prevzatím
Nemecko plánuje do konca tohto roka schváliť zákon o vytvorení štátneho
fondu, ktorý by umožňoval chrániť nemecké spoločnosti pred neželaným
prevzatím čínskymi a inými zahraničnými firmami. Nemecko tak výrazne
mení svoj doterajší postoj, keď štát do firemného sektora nezvykol
zasahovať. (Zdroj: Pravda)

Indonézska Garuda zrušila kontrakt na Boeing
Indonézska letecká spoločnosť Garuda zrušila kontrakt na lietadlá Boeing
737 MAX 8 za takmer 5 mld. $. Ide pravdepodobne o prvý oficiálne zrušený
kontrakt na dodávku týchto lietadiel. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Nezamestnanosť na Slovensku už klesá miernejším tempom ako v
minulom roku. Čoraz menej pracovných miest sa bude tvoriť podľa
analytikov najmä kvôli spomaľujúcej sa ekonomike. Vo februári tohto roka
podľa údajov ústredia práce klesla miera evidovanej nezamestnanosti na
5,16 %. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov
o zamestnanie dosiahla 6,35 %. (Zdroj: TASR)

GM investuje v USA 300 mil. $

Prieskum Deloitte: problémom je nájsť technikov

Trump hrozí clami pre európskych výrobcov áut

Prevažná časť finančných riaditeľov z regiónu strednej Európy
predpokladá, že počet zamestnancov v ich spoločnostiach sa nezmení
alebo vzrastie. Ukázal to prieskum spoločnosti Deloitte. Pri hľadaní tých
správnych ľudí je pre spoločnosti najnáročnejšie nájsť pracovníkov s
technickými vedomosťami a zručnosťami. (Zdroj: TASR)

Aktivita vo výrobnom sektore je tento mesiac slabá
Súkromný sektor eurozóny sa tento mesiac vyvíjal horšie, než očakávali
trhy. Výrazne sa pod to podpísal výrobný sektor, ktorý zaznamenal
najslabšiu aktivitu za takmer šesť rokov. (Zdroj: TASR)
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GM investuje 300 mil. $ do svojho montážneho závodu v štáte Michigan.
Investícia pôjde do rozšírenia závodu v meste Orion Township 40
kilometrov severne od Detroitu. GM aktuálne v závode montuje
elektromobil Chevrolet Bolt a investícia má umožniť produkovať tu nové
elektrické vozidlo pod značkou Chevrolet. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Americký prezident Donald Trump naznačil, že by mohol uvaliť clá na
dovoz áut z produkcie takých európskych firiem, ako sú BMW a Mercedes,
ak nevybudujú viac závodov v USA. (Zdroj: TASR)

V automobilke Škoda dostanú vyššie platy
Česká automobilka Škoda, ktorá je dcérskou spoločnosťou koncernu
Volkswagen, a odborová organizácia Kovo sa dohodli na novej kolektívnej
zmluve. Tarifné platy od 1. apríla stúpnu v prepočte približne o 100 €.
(Zdroj: Hospodárske noviny)
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