DENNÝ PREHĽAD

SIMS MEDIA
EKONOMIKA
Bukóza Holding investovala 3 mil. € do zníženia emisií
Spoločnosť Bukóza Holding v súčasnosti inštaluje nové filtračné
zariadenie. Od investície vo výške viac ako 3 mil. € očakáva zníženie emisií
tuhých znečisťujúcich látok na štvrtinu pôvodného limitu. (Zdroj: TASR)

Developer All Inclusive Myjava postaví byty za 165 mil. €
Vysoký dopyt po nových nehnuteľnostiach je po krajských mestách citeľný
aj v menej zaľudnených regiónoch. Na miestne pomery rozsiahlu výstavbu
pripravuje developer All Inclusive Myjava. V Myjave chce postaviť štyri
bytové domy spolu za 165 mil. €. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Firma Slov Inn Jasná Tree Houses stavia v Jasnej chatky
Centrum Jasná v Nízkych Tatrách zažíva stavebný boom a jeho výsledkom
majú byť stovky nových lôžok. Spoločnosť Slov Inn Jasná Tree Houses,
ktorej spoločníkmi sú spoločnosti Cassa a Slovunit, v stredisku postaví
15 netypických chatiek. (Zdroj: SME)

Firma Voltia sa presadila vo Francúzsku
Francúzska spoločnosť Chronopost dováža balíky v Paríži bez emisií s
pomocou 400 elektrických dodávok slovenskej firmy Voltia. Tieto by mali
byť do polovice roka 2020 nasadené aj v ďalších francúzskych mestách.
Chronopost si objednal vozidlá Nissan e-NV200 s konverziou Voltia na
doplnenie elektrickej flotily na bezemisný rozvoz balíkov v Paríži.
(Zdroj: TASR)

Firma OLO vrátila všetky autá prenajaté od B2B
Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vrátila
všetky vozidlá, ktoré mala prenajaté v rozpore so zákonom o verejnom
obstarávaní. Kontrakt sa týkal 20 áut, ktoré predchádzajúce vedenie
obstaralo od firmy B2B prostredníctvom zmluvy o prenájme za 415 000 €.
Kontrolóri Úradu pre verejné obstarávanie zistili pochybenia a uložili
firme pokutu. (Zdroj: SME)

Vlaky z Číny prídu do terminálu Metrans každý týždeň
Do terminálu spoločnosti Metrans v Dunajskej Strede vo štvrtok dorazil
prvý ucelený nákladný vlak z čínskeho mesta Xian. Jeho cesta na
Slovensko s celkovo 44 naloženými kontajnermi s elektronikou trvala
14 dní. Ak sa prevádzka vlaku osvedčí, na Slovensko by mal smerovať
pravidelne každý týždeň. (Zdroj: Pravda)

Zmluva s firmou SK-NIC je údajne nevýhodná
Štát podpísal nevýhodnú zmluvu so súkromnou firmou SK-NIC, ktorá je
správcom registra slovenskej národnej internetovej domény .sk. Zmluva
je prakticky nevypovedateľná a štát pri podpise posledného dodatku
mohol dohodnúť lepšie podmienky a vyššiu sumu, ktorú mohla
spoločnosť SK-NIC investovať do digitálnej gramotnosti na Slovensku.
Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu. (Zdroj: TASR)

ANS potrebuje tento rok na dofinancovanie 10 mil. €
Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) potrebuje podľa vyjadrenia jej
prezidenta na tohtoročné dofinancovanie sociálneho balíčka a
rekreačných poukazov v 76 nemocniciach sumu 10 mil. €. (Zdroj: SME)

Počet osobných bankrotov narastá

Piatok 4. október 2019

sprevádzaná rastom cien energií, dosahmi zvyšovania minimálnej mzdy a
sociálnych balíčkov a vplyvmi zo zahraničia. Konštatuje to prezídium
Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu. (Zdroj: Pravda)

Majetok v 2. pilieri vzrástol o 36,8 mil. €
Objem majetku sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri dosiahol
9,08 mld. €. Jeho čistá hodnota vzrástla o 36,8 mil. €. V garantovaných
dlhopisových fondoch dosiahol objem prostriedkov takmer 6,7 mld. €,
pričom vzrástol o 30,3 mil. €. V negarantovaných fondoch predstavoval
2,4 mld. € pri raste o 6,5 mil. €. (Zdroj: TASR)

Rast minimálnej mzdy je predpokladom zdražovania potravín
Zvýšenie minimálnej mzdy je podľa Slovenskej poľnohospodárskej a
potravinárskej komory predpokladom zdražovania potravín. Väčšina
potravinárskych podnikov totiž nevie utlmiť úpravu minimálnej mzdy vo
vlastnej ekonomike a bude nútená rokovať o zvýšení odbytových cien.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Roboty zmenia trh práce na Slovensku
Robotizácia môže na Slovensku ohroziť až tretinu pracovných pozícií.
Roboty nahradia ľudí na mnohých pracovných pozíciách, no môžu
pomôcť pri nedostatku pracovných síl spôsobeného starnutím populácie.
Podľa Medzinárodnej federácie pre robotiku sa v rokoch 2013 - 2017
produkcia priemyselných robotov zvýšila o 224 % a od roku 2021 by ich
produkcia mohla ročne vzrásť o ďalších 14 %.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

ZAHRANIČIE
Prezident USA rozhodnutie WTO o clách pre EÚ privítal
Americký prezident privítal víťazstvo USA na pôde Svetovej obchodnej
organizácie (WTO) v spore s EÚ. Úrad obchodného splnomocnenca USA
upozornil, že môže clá kedykoľvek zvýšiť, prípadne zmeniť produkty,
ktorých sa budú týkať. Clá budú pravidelne prehodnocovať v závislosti od
diskusií s EÚ. (Zdroj: TASR)

Francúzska vláda pripravuje odvetné opatrenia
Francúzska vláda pripravuje odvetné opatrenia za clá, ktoré ohlásili USA z
dôvodu nelegálnych subvencií Európskej únie pre Airbus. Odpoveď na clá
je potrebné zosúladiť na európskej úrovni. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Medziročná miera inflácie v OECD dosiahla v auguste 1,9 %
Inflácia v krajinách združených v Organizácii pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj (OECD) zaznamenala v auguste mierne spomalenie, pod čo sa
podpísali najmä ceny energií a potravín. Augustový výsledok predstavuje
najslabší rast spotrebiteľských cien v rámci OECD od júna 2017.
(Zdroj: TASR)

VW nemusí českým zákazníkom platiť odškodné
Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) nemusí českým
zákazníkom poškodeným v takzvanej afére dieselgate platiť odškodnenie.
Podľa predchádzajúceho rozhodnutia súdu malo odškodnenie
predstavovať viac než 500 mil. CZK. (Zdroj: SME)

Tesla dodala v 3. štvrťroku 97 tisíc áut

V septembri 2019 bolo na Slovensku vyhlásených 1 554 osobných
bankrotov a v 3. štvrťroku ich počet dosiahol 4 782. Medziročne to bolo
o 22,55 % viac. Od roku 2006 do konca septembra 2019 zbankrotovalo už
34 670 dlžníkov. (Zdroj: TASR)

Americký výrobca elektromobilov Tesla v 3. kvartáli dodal svojim
zákazníkom 97 000 áut. To je síce nové historické maximum, ale dodávky
sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšili len o 2 %. Tesla
navyše nesplnila ambiciózny cieľ, ktorý hovoril o dodávkach na úrovni
100 000 vozidiel. (Zdroj: SME)

Elektrina z jadra urobí zo Slovenska svetového lídra

Americký nápojový koncern PepsiCo oznámil pokles zisku

S takmer 55 % podielom na vygenerovanej energii z jadra sme dnes na
druhom mieste vo svete. Viac má iba Francúzsko, ktoré však chce podiel
jadra do roku 2035 znížiť na 50 %. Slovensko, naopak plánuje zvýšiť výrobu
do piatich rokov z 29 na 36 TWh ročne. Rokuje sa o predĺžení životnosti
blokov V2 v Jaslovských Bohuniciach. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Čistý zisk spoločnosti PepsiCo dosiahol za tretí štvrťrok 2,10 mld. $. V
rovnakom období minulého roka predstavoval zisk 2,50 mld. $. Čisté tržby
za tretí kvartál vzrástli medziročne o 4,3 % na 17,19 mld. $.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Kríza v chémii sa už podľa farmaceutov začala

Prestavba švédskeho módneho koncernu Hennes & Mauritz (H&M) sa
vyplatila. Jeho zisk v treťom štvrťroku vzrástol prvýkrát po vyše dvoch
rokoch o štvrtinu na 5,01 mld. SEK. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Chemické a farmaceutické podniky pociťujú značné ekonomické škody.
Spôsobuje ich súčasná nepriaznivá podnikateľská situácia na Slovensku
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Koncern H&M zaznamenal rast po dvoch rokoch
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