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Poľnohospodárska pridaná hodnota je nízka

Odbory v Jaguari hrozia štrajkom
Odbory v nitrianskej automobilke Jaguar Land Rover žiadajú vyššie mzdy,
nadštandardné príplatky a viac prestávok. Mzda by mala v podniku podľa
ich predstáv po dohode narásť priemerne o 15 %, čím by sa chceli vyrovnať
zvyšku výrobcov automobilov na našom trhu.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Penta pre svoje nemocnice hľadá strategického partnera
Do nadnárodného nemocničného holdingu Penta Hospitals International
možno vstúpia zahraniční partneri. Rokovania o možnom vstupe by sa
týkali tých strategických investorov, ktorí sú významnými
medzinárodnými hráčmi v zdravotníckom sektore. (Zdroj: Pravda)

Generali preberá poistný kmeň Ergo Poisťovne
Spoločnosti Ergo Poisťovňa, a. s. a Generali Poisťovňa, a. s. na základe
právoplatného rozhodnutia Národnej banky Slovenska, uzatvorili
25. 9. 2019 zmluvu o prevode poistného kmeňa. Poisťovňa Generali od
1. októbra 2019 prevezme poistný kmeň spoločnosti Ergo a zároveň začne
zabezpečovať všetky súvisiace služby pre klientov. (Zdroj: TASR)

Prima banka vydala dlhopis so záporným výnosom
Prima banka vydáva historicky prvý slovenský dlhopis so záporným
výnosom. V rámci schváleného programu emisie krytých dlhopisov vo
výške 1,5 mld. € banka upísala prvú benchmarkovú emisiu krytých
dlhopisov v celkovom objeme 500 mil. € s dátumom splatnosti 1.10.2026.
(Zdroj: Pravda)

Po problémoch Continental opäť prijíma ľudí
Firma Continental Automotive System Slovakia Zvolen, ktorá ešte
začiatkom roku dávala prácu asi 1300 ľuďom, mala v septembri v evidencii
asi o 100 ľudí menej. Prepustili ich pri počiatočných problémoch s
objednávkami. Momentálne ale opäť začínajú s náborom ľudí na pozíciu
operátora. (Zdroj: TASR)

Vyšetrovatelia obvinili firmy Mold-Trade a Agro-Valaliky
Národná kriminálna agentúra obvinila dve poľnohospodárske firmy z
pokusu o podvod. Prípad súvisí s dlhodobými spormi medzi farmárom
Františkom Oravcom a dvoma firmami skupiny Esin group. Obidve strany
sa vzájomne obviňujú z úmyselného kríženia pozemkov, ktoré komplikuje
čerpanie dotácií. (Zdroj: www.aktuality.sk)

Časť podielu štátu na majetku LSZA dostane ŽSK za euro
Časť majetkovej účasti štátu na podnikaní obchodnej spoločnosti
Letisková spoločnosť Žilina (LSZA) by sa mala previesť na Žilinský
samosprávny kraj (ŽSK). Účasť štátu, ktorá predstavuje 65,52 %, by sa
mala previesť za kúpnu cenu jedno euro. (Zdroj: TASR)

NDS zaplatí firmám Metrostav Asfalt a Santech 2,5 mil. €
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) dá na opravy vozoviek
diaľničných úsekov zhruba 2,5 mil. € bez DPH. Stavebné práce budú
zabezpečovať spoločnosti Metrostav Asfalt, a. s., Zvolen a Santech, s. r. o.,
Bratislava. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Firma Vadaš postaví bazén za 1,6 mil. €
Na termálnom kúpalisku Vadaš v Štúrove vyrastá nový zážitkový bazén.
Náklady na jeho realizáciu sú vyčíslené na 1,6 mil. €. Polovicu plánuje
hradiť spoločnosť Vadaš z vlastných zdrojov a polovicu z úverových
zdrojov. (Zdroj: TASR)

MH SR pripravuje obstarávanie na rekonštrukciu budovy
Rekonštrukcia budov Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) na Mierovej
ulici v Bratislave by mala stáť 21,2 mil. € bez DPH. Cenu môže ovplyvniť
verejné obstarávanie, ktoré sa začne v najbližšom období. (Zdroj: TASR)

ÚPVII dá 20 mil. € na kybernetickú bezpečnosť
Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) spúšťa
dopytovú výzvu, ktorá si dáva za cieľ zvyšovať kybernetickú bezpečnosť
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Na tento
účel vyčlenil ÚPVII 20 mil. €. (Zdroj: TASR)
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Pridaná hodnota v poľnohospodárstve na hektár pôdy na Slovensku je
nízka. Dôvodom je štruktúra poľnohospodárskej produkcie, v ktorej
dominuje produkcia s nízkou pridanou hodnotou, ako sú obilniny a
olejniny. (Zdroj: TASR)

Najviac podnikateľov pribudlo v Prešovskom kraji
Od začiatku roka rozbehlo na Slovensku vlastný biznis 33 092
podnikateľov – fyzických osôb. Najviac z nich, až 6 083 podnikateľov, si
zaregistrovalo podnikanie v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorý je
považovaný za jeden z ekonomicky najslabších regiónov Slovenska.
(Zdroj: TASR)

V rebríčku spracovania odpadu Slovensko skončilo zle
Slovensko skončilo v rebríčku The Global Waste Index na deviatom
najhoršom mieste z 36. Získalo pomerne dobré hodnotenie v množstve
vyprodukovaného odpadu, kde bolo šieste najlepšie. Konečné zlé
hodnotenie však ovplyvnila piata najnižšia miera recyklácie spomedzi
všetkých OECD krajín a 14. najhoršia miera skládkovania. (Zdroj: TASR)

Nezamestnanosť bude stúpať, hrozia hromadné prepúšťania
Počet nahlásených prepúšťaní bol za prvých osem mesiacov tohto roka
najvyšší od roku 2015, rovnako je na niekoľkoročnom maxime aj počet
ohrozených pracovných miest. Najviac prišli o prácu ľudia v obuvníctve,
textilkách a na pošte. Miera nezamestnanosti by sa podľa Národnej banky
Slovenska mala v závere roka dostať na 6 %. (Zdroj: Hospodárske noviny)

ZAHRANIČIE
Michelin zatvorí závod v nemeckom Bambergu
Francúzsky výrobca pneumatík Michelin plánuje zatvoriť svoj závod v
nemeckom Bambergu. Závod zamestnávajúci 860 ľudí by mal produkciu
ukončiť v roku 2021. Firma na zafinancovanie tohto kroku vyčlení približne
167 mil. €, pričom financie započíta do výsledkov za rok 2019. (Zdroj: SME)

Výsledky Nike prekonali očakávania analytikov
Nike, výrobca športovej obuvi a odevov, vykázal za tri mesiace do konca
augusta 2019 zisk 1,37 mld. $, zatiaľ čo v rovnakom období vlani mal zisk
1,09 mld. $. Tržby spoločnosti Nike sa v 1. kvartáli jej finančného roka
zvýšili o 7 % na 10,66 mld. $ z 9,95 mld. $ v minulom roku. (Zdroj: TASR)

Nárast on-line predaja zdvihol tržby gigantu Ikea
On-line predaj švédskeho nábytkárskeho gigantu Ikea v auguste vzrástol
medziročne až o 43 %. Pomohol tak zvýšiť celkový maloobchodný predaj.
Maloobchodné tržby vo všetkých 433 obchodných domoch Ikea a na
internetových stránkach v auguste dosiahli 41,3 mld. €. (Zdroj: TASR)

Nemecko poskytne aerolíniám Condor úver
Letecká spoločnosť Condor, patriaca skrachovanému britskému
koncernu Thomas Cook, dostane od nemeckého štátu finančnú podporu.
Nemecká vláda oznámila, že poskytne Condoru úver vo výške 380 mil. €.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Čínska ekonomika na budúci rok spomalí
Rast čínskej ekonomiky bude pokračovať v ochladzovaní aj na budúci rok
z dôvodu spomalenia exportu a obchodnej vojny s USA, varovala Ázijská
rozvojová banka (ADB) a znížila prognózy vývoja čínskeho HDP. ADB
počíta v tomto roku s expanziou čínskej ekonomiky o 6,2 %, ktorá sa v roku
2020 spomalí na 6 %. (Zdroj: SME)

Vývoz vzácnych zemín z Číny do USA vzrástol
Podľa údajov čínskej colnej správy vzrástla dodávka vzácnych zemín do
USA v auguste o 1,2 % oproti predchádzajúcemu mesiacu približne na
452 ton. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Svetový export kvôli obchodnému sporu USA a Číny klesá
Svetový export zaznamenal po júni pokles aj v júli a navyše, klesol aj za
celých sedem mesiacov od začiatku roka. Dôvodom je zvýšenie politickej
neistoty vo svete a nekončiaci konflikt medzi dvomi najväčšími
ekonomikami sveta, Čínou a USA. (Zdroj: SME)
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