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zamestnancov v priemyselnej výrobe 151 robotov. V susednej Českej
republike to bolo za rok 2018 zhruba 119 robotov na 10 tisíc
zamestnancov. (Zdroj: TASR)

Najbohatším Slovákom je Ivan Chrenko
Najbohatším Slovákom podľa rebríčka magazínu Forbes je developer a
majiteľ skupiny HB Reavis Ivan Chrenko s majetkom 1,39 mld. €. Celkovo
disponuje 32 najbohatších Slovákov bohatstvom na odhadovanej úrovni
11,8 md. €. (Zdroj: TASR)

Firma EcoTank podpísala kontrakt s TSG
Firma EcoTank sa stane výhradným distribútorom kvapaliny do
ostrekovačov pre siete čerpacích staníc a servisných miest vo Švajčiarsku
firmy TSG Services and Solutions. (Zdroj: TASR)

Vedenie DPB podpísalo novú kolektívnu zmluvu s odborármi

Výrobná aktivita v eurozóne klesla najprudšie od roku 2012
Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny klesla v septembri najprudšie od
roku 2012. Výrazne sa znížili nové objednávky a produkcia. Finálny index
nákupných manažérov IHS Markit pre výrobný sektor eurozóny v
septembri padol na 45,7 bodu zo 47 bodov v auguste.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

ZAHRANIČIE
WTO znížila prognózu rastu svetového obchodu

Predstavenstvo Dopravného podniku Bratislava (DPB) spolu so
zástupcami zamestnancov podpísali kolektívnu zmluvu na roky 2019 až
2023, účinnú od 1.10.2019. Kolektívna zmluva obsahuje zvýšenie miezd
všetkých vodičov o 10 % a dielenských pracovníkov o 20 %. (Zdroj: SME)

Eskalácia obchodných sporov a spomaľovanie globálnej ekonomiky
spôsobili, že Svetová obchodná organizácia (WTO) aktuálne v tomto roku
počíta s expanziou obchodu len o 1,2 % a v roku 2020 o 2,7 %. Organizácia
ešte v apríli očakávala nárast o 2,6 %, respektíve o 3 %. (Zdroj: TASR)

Podnikateľ investuje 2 mil. € do výstavby zóny obchodu a služieb

Austrálska centrálna banka znížila úrokové sadzby

Podnikateľ Marián Kubica z obce Hladovka plánuje v Trstenej investovať
2 mil. € do výstavby zóny obchodu a služieb, v ktorej bude pôsobiť
autoservis a súvisiace prevádzky. Vytvorí 30 nových pracovných miest.
Viac informácií nájdete na www.platforma.sims.sk. (Zdroj: SIMS)

Austrálska centrálna banka znížila úrokové sadzby tretíkrát v tomto roku
o 0,25 p.b. a tie sa dostali na nové historické minimum 0,75 %. Týmto
spôsobom sa snaží podporiť spomaľujúcu sa domácu ekonomiku.
(Zdroj: TASR)

Eximbanka ponúka exportérom zvýhodnené úvery

Japonsko zvýšilo DPH na 10 %

Slovenskí exportéri môžu od 1. októbra tohto roka využívať zvýhodnené
vývozné úvery do rozvojových krajín prostredníctvom Eximbanky SR. Tá
bude môcť financovať aj poisťovať úvery slovenských exportérov
vyvážajúcich do vybraných rozvojových krajín. (Zdroj: TASR)

Podľa dát Eurostatu je v SR 12,3 % IT špecialistiek
Podľa dát Eurostatu z roku 2018 je na Slovensku v IT sektore 87,7 % mužov
špecialistov a 12,3 % žien špecialistiek. V Európskej únii sú iba štyri krajiny,
ktoré majú nižší podiel žien zamestnaných v IT ako Slovensko.
(Zdroj: TASR)

Rast platov v budúcom roku dosiahne 5 – 7 %
V budúcom roku by mali mzdy na Slovensku rásť 5 až 7 %-ným tempom.
Rast platov by sa mal oproti tomuto roku spomaliť. V tomto roku by mal
byť rast platov ešte v rozpätí 6 - 8 %. Očakáva to vo svojom najnovšom
výhľade personálna agentúra Grafton Recruitment. (Zdroj: Trend)

Od roku 2022 sa budú zálohovať jednorazové nápojové obaly
Od roku 2022 sa budú na Slovensku zálohovať jednorazové nápojové
obaly. Suma za zálohovanie sa má pohybovať vo výške 12 centov pri PET
fľašiach a 10 centov pri plechovkách. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý
podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Vstupné náklady na
zavedenie systému majú byť na úrovni 80 mil. €. (Zdroj: TASR)

Prezidentka podpísala novelu zákona o dani z príjmov
Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o dani z príjmov.
Jej cieľom je podpora malých a stredných podnikov, znižovanie
administratívneho zaťaženia daňovníkov či podpora automobilového
priemyslu. Súčasťou novely je opatrenie, ktoré má motivovať
podnikateľov a firmy vo väčšej miere investovať do výskumu a vývoja.
(Zdroj: Pravda)

Japonsko po 5 rokoch opäť zvýšilo daň z pridanej hodnoty (DPH).
Dôvodom sú rastúce náklady na sociálne zabezpečenie. Od utorka stúpla
v Japonsku DPH z 8 % na 10 %. Hlavným dôvodom je starnúca populácia
krajiny. Japonská DPH vzrástla v roku 1997 z 3 % na 5 %, a potom v roku
2014 na 8 %. Prechádzajúce zvýšenia DPH mali vždy výrazný negatívny
vplyv na ekonomiku. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Agentúra S&P Global potvrdila hodnotenie Číny
Agentúra S&P Global potvrdila rating dlhodobých záväzkov Číny na úrovni
A+ a rating krátkodobých záväzkov na úrovni A-1. Ako dôvod svojho
rozhodnutia uviedla, že nadpriemerný rast ekonomiky a zlepšovanie vo
fiškálnej oblasti bude pokračovať v najbližších 3 až 4 rokoch. Výhľad
ratingov je stabilný. (Zdroj: TASR)

Rast HDP v Nemecku dosiahne len 0,5 %
Popredné nemecké ekonomické inštitúty znížili prognózu tohtoročného
hospodárskeho rastu v Nemecku. Podľa nich dosiahne rast hrubého
domáceho produktu (HDP) v tomto roku 0,5 %, v budúcom roku pôjde o
1,1 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Banky odchádzajú z Británie do Frankfurtu nad Mohanom
Banky, ktoré pre brexit presúvajú časť svojich aktivít z Británie do
kontinentálnej časti EÚ, sa rozhodujú najčastejšie pre nemecký Frankfurt
nad Mohanom. Ukázala to štúdia, ktorú zverejnila nemecká banka Helaba.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Danske Bank odchádza z Estónska
Banka ukončila svoje obchodné aktivity v krajine a jej miestna divízia bude
zlikvidovaná. Dôvodom je škandál týkajúci sa prania špinavých peňazí.
Estónsky finančný dozor nariadil Danske Bank vo februári tohto roka, aby
ukončila svoju činnosť v krajine. (Zdroj: www.aktuality.sk)

Bude vyššia úroda zemiakov, ale menej kukurice a slnečnice

Ekvádor oznámil odchod z ropného kartelu

Úroda kukurice na zrno by mala podľa štatistikov dosiahnuť takmer
1,4 milióna ton a v porovnaní s rokom 2018 by mala byť nižšia o 7,7 %.
Úroda slnečnice bola odhadnutá na úrovni 131 000 ton, teda o 35 % menej
ako v roku 2018. Pri komodite zemiaky sa očakáva tento rok vyššia úroda
o 9,5 % na úrovni 170 000 ton. (Zdroj: TASR)

Opel zavedie v hlavnom závode skrátený pracovný čas

Automatizácia priemyselnej výroby napreduje
Postupná automatizácia priemyselnej výroby dosiahla na Slovensku za
vlaňajšok vyššie úrovne ako v susednej Českej republike. Podľa údajov
Medzinárodnej federácie robotiky pripadalo na Slovensku na 10 tisíc

www.sims.sk

Počet členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) od budúceho
roka klesne. Stane sa tak po tom, ako organizáciu opustí Ekvádor. V rámci
OPEC patrí k najmenším producentom. (Zdroj: SME)
V hlavnom závode nemeckej automobilky Opel v Rüsselsheime sa na
najbližších šesť mesiacov plánuje zavedenie skráteného pracovného času.
Uviedla to v utorok firma Opel s tým, že takzvaný kurzarbeit je súčasťou
programu na znižovanie nákladov, ktorý pre Opel stanovil jeho nový
majiteľ, francúzska automobilka PSA Group. (Zdroj: SME)
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