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NDS začína tender na dokumentáciu D3
Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila súťaž na dokumentáciu k
úseku diaľnice D3 na Kysuciach. Konkrétne ide o úsek Žilina,
Brodno - Kysucké Nové Mesto. Za tieto služby chcú zaplatiť 7,894
mil. € bez DPH. (Zdroj: TASR)
Lesy SR zaznamenali nárast tržieb i nákladov
Štátny podnik Lesy SR zaznamenal za posledných päť rokov
nárast tržieb, ale pri zvyšujúcej sa ťažbe rástli aj jeho náklady.
Celkové náklady v minulom roku dosiahli 226,8 mil. €, zisk pred
zdanením 8,6 mil. €. (Zdroj: SME)
AGROCONTRACT Mikuláš postaví bioplynovú stanicu
Firma AGROCONTRACT Mikuláš pri obci Dubník za 2,3 mil. €
plánuje vybudovať bioplynovú stanicu. Firma okrem rastlinnej
výroby vo veľkom chová aj kravy na mlieko. Bioplyn bude teda
prirodzeným doplnkom agrárnej výroby. (Zdroj: Trend)
V Nitre sa budú stavať apartmány a kancelárie
V severozápadnej časti Nitry by mal pribudnúť nový polyfunkčný
objekt na pozemku, ktorý patrí Romanovi Cerulíkovi. Ten je
známy ako majiteľ kožiarskej značky K Cero a v posledných
rokoch aj tým, že sa so štátom súdi kvôli vyvlastneným
pozemkom pre automobilku Jaguar Land Rover. Plán
vybudovania polyfunkčného objektu predložil úradom ako
súkromná osoba Igor Králik. (Zdroj: Trend)
PSS klesol kvartálny zisk
Prvá stavebná sporiteľňa dosiahla za trištvrte roka čistý zisk niečo
cez 11 mil. €, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles
o 17,7 %. Čisté úrokové výnosy, ktoré tvoria hlavú časť
hospodárskeho výsledku, vykázali pokles o 5,2 % na 41,5 mil. €.
Čisté výnosy z poplatkov a provízií nepatrne vzrástli, a to o 1,2 %
na 11,8 mil. €. (Zdroj: SME)
Volkswagen chce postaviť ďalšiu automobilku
VW presunie do roku 2023 výrobu vozidiel rodiny Passat do
závodu svojej automobilky Škoda Auto v Kvasinách. Budú sa v nej
vyrábať aj modely Škoda Superb a Kodiaq. Ich výroba sa časom
presunie do nového závodu koncernu, ktorý by sa mal postaviť
niekde vo východnej Európe. Šance umiestniť nový závod
a vyrábať Škodu Karoq a Seat Ateca má aj východné Slovensko.
(Zdroj: Hospodárske noviny)
Štátna pomoc neovplyvňuje nerozvinuté regióny
Podľa analýzy NKÚ štátna pomoc nemá vplyv na znižovanie
regionálnych rozdielov či podporu najmenej rozvinutých
regiónov. Systém investičnej pomoci navyše nemá koncepčné
riadenie a nie sú nastavené ani merateľné ukazovatele prínosov
pomoci. (Zdroj: TASR)
Chýbajú IT špecialisti
Už o dva roky bude v EÚ chýbať 0,5 mil. IT špecialistov napriek
tomu, že táto oblasť je jednou z najlepšie ohodnotených na trhu
práce. Podľa Štatistického úradu SR bola vlani priemerná
mesačná mzda na Slovensku v odbore informačné a
komunikačné technológie (IKT) na úrovni 1 714 €. Celkovo v tomto
sektore na Slovensku pracovalo takmer 57 000 IT špecialistov.
(Zdroj: TASR)
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Vznikne Komora verejných obstarávateľov
Päť až sedem mld. €, ktoré sa ročne na Slovensku investujú vo
verejných tendroch, má strážiť nová autorita - Komora verejných
obstarávateľov. Jej vznik navrhuje Úrad pre verejné obstarávanie.
Potenciálny člen komory bude musieť prejsť skúšobným
procesom a zložiť skúšku. Tak sa stane garantom s licenciou. Bude
musieť vykázať tiež prax vo verejnom obstarávaní.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

ZAHRANIČIE
DB patrí k dôležitým finančným ústavom
Deutsche Bank (DB), najväčší nemecký úverový ústav, zostáva
napriek plánom jej vedenia znižovať riskantné podnikanie aj
naďalej mimoriadne dôležitá pre globálne finančné trhy. Rada pre
finančnú stabilitu od DB však žiada, aby zvýšila svoj rezervný
kapitál o 2 %. (Zdroj: TASR)
Američania sa vracajú do švajčiarskej banky UBS
Po zhruba desaťročí, keď zásah amerických úradov voči
švajčiarskym bankám za napomáhanie pri daňovým únikoch
bohatých Američanov stál finančné inštitúcie miliardy dolárov a
prispel k ukončeniu ich tradície bankového tajomstva, sa bohatí
Američania opäť začínajú vracať do švajčiarskej banky UBS. Majú
totiž záujem o diverzifikáciu svojich investícií. (Zdroj: TASR)
Egypt chce ťažiť plyn
Egypt, ktorý už niekoľko rokov zápasí s ekonomickými
problémami, plánuje využiť najnovšie objavy bohatých ložísk
plynu v Stredozemnom mori na získanie pozície kľúčového
vývozcu energií. To by malo výrazne prispieť k oživeniu jeho
ekonomiky. (Zdroj: TASR)
Gazprom Nefť stúpol štvrťročný zisk
Tretia najväčšia ruská ropná firma Gazprom Nefť zvýšila v 3.
kvartáli čistý zisk o 70 % na hodnotu 1,76 mld. €. K výraznému
rastu zisku prispela kombinácia vyššej produkcie a priaznivých
kurzových vplyvov. Čo sa týka ťažby, v porovnaní s 3. štvrťrokom
minulého roka sa zvýšila o 1,5 %. (Zdroj: TASR)
Tržby Airbnb prekonali miliardu
Americká spoločnosť Airbnb, ktorá sprostredkúva prenájom
ubytovania prostredníctvom internetovej stránky, v treťom
štvrťroku dosiahla najlepšie výsledky od svojho vzniku. Jej tržby
prekonali hranicu 1 mld.$, keďže rezervácie ubytovania v súkromí
výrazne stúpli na medzinárodných trhoch. (Zdroj: SME)
Maďarský MOL investuje 1,2 mld. €
Maďarský ropný gigant MOL začne výstavbu priemyselného
komplexu za 1,2 mld. €. Nový petrochemický komplex Polyol
vznikne v maďarskom Tiszaújvárosi a prácu si v ňom nájde prácu
200 nových zamestnancov. Od roku 2021 ročne vyprodukuje 200
tisíc ton polyolu. (Zdroj: Hospodárske noviny)
BlackBerry kupuje Cylance
Kanadská spoločnosť BlackBerry oznámila, že kupuje americkú
technologickú firmu Cylance. Tá by jej mala pomôcť pri expanzii v
oblasti umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti. Hodnota
kontraktu bola stanovená na 1,4 mld. $. (Zdroj: TASR)
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