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Prvý rozpočet Matovičovej
vlády má rekordnú sekeru
ZISTENIE HN

úrovni 7,44 percenta, vyplýva z
návrhu, ktorý majú HN k dispozícii. Pandémia sa tak prejaví ešte
horšie ako hospodárska kríza. Tá
Bratislava – Koronakríza sa hlbo- v rokoch 2009 a 2010 poslala hosko zahryzne do plánov kabinetu podárenie štátu dva roky za sebou
Igora Matoviča. Tento rok by mal do mínusu osem percent.
schodok verejných financií poskočiť na rekordných 9,68 percen- Náročná konsolidácia
ta hrubého domáceho produktu. Ešte horšie vyhliadky sú v rozA na ďalší rok vláda navrhuje len počte na ďalšie roky. Do roku
mierne zlepšenie, a to deficit na 2022 má vláda podľa zákona
Martin Kováčik

Návrh rezortu financií
počíta pre budúci rok
s deficitom
7,44 percenta výkonu
ekonomiky. Tento rok
má skočiť takmer
na 10 percent.

©hn

martin.kovacik@mafraslovakia.sk

o rozpočtovej zodpovednosti odklad a nemusí sa príliš uskromňovať. Potom sa však výnimka skončí a bude treba ísť k vyrovnanému
rozpočtu. „Cieľom na rok 2023
sa automaticky stáva vyrovnaný
rozpočet, čo by si pri aktuálnych
parametroch fiškálneho rámca
vyžadovalo prijatie konsolidačných opatrení v objeme takmer
šesť miliárd eur,“ píše sa v návrhu rozpočtu. Bez toho by deficit

o tri roky klesol len na hodnotu Kabinet doteraz chcel najmä skresať daňové úniky, ale minister fi5,72 percenta.
nancií Eduard Heger už nevylúčil
V hre je zmena daní
ani rast sadzieb spotrebných daní,
Deficit znamená nárast dlhu pre napríklad dane z pridanej hodnobudúce generácie s nutnosťou je- ty. Rezort financií v aktuál nom
ho splácania cez úspory či boles- dokumente pripúšťa, že ak netivý nárast daní. V budúcom roku príde k rozsiahlemu ozdraveniu
by hrubý dlh mal vzrásť už na 65 verejných financií, vyrovnané
percent HDP, kým ešte vlani dosa- hospodárenie bude v nedohľadne.
hoval 48 percent. V návrhu sa spomína snaha skresať hrozivé čísla. Pokračovanie na strane 4

Sagan vyhral
na Gire.
Ruky dvíhal
po vyše roku
Tortorelo – To, čo náš cyklista Peter
Sagan nedokázal počas troch týždňov
na najslávnejších pretekoch Tour de
France a na čo čakal dlhých 15 mesiacov, sa mu podarilo včera. Trojnásobný
majster sveta triumfoval v 10. etape
Giro d’Italia a skompletizoval tak úspechy na všetkých troch podujatiach
Grand Tours. K 12 etapovým vavrínom
z Tour a štyrom z Vuelty teraz pridal
prvé z talianskych ciest. Sagan uspel
na mokrej vozovke po súboji s Britom
Benom Swiftom. Od súpera sa Slovák
odpútal v záverečnom stúpaní a osamotený prišiel do cieľa. V bodovacej
súťaži stiahol stratu na Arnáuda Démara na 20 bodov.
(RED)

SNÍMKA: TASR/AP
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Porovnali sme pomoc pre cestovný ruch.
Slovensko je v regióne chudobný príbuzný

Top zamestnávateľ
odchádza z Bratislavy

Bratislava – Hotely a reštaurácie sú
od marca pod vodou. Letná sezóna
ich nespasila. A zatiaľ záchranného
kolesa niet. Naopak, vláda ich novými obmedzeniami uvrhla do ešte
väčšieho zúfalstva. Tak rozdávajú
výpovede. „Plánujeme prepúšťanie
30 percent zamestnancov,“ uviedla majiteľka Slovak Pubu Martina

Hlinová. Ubytovacie zariadenia na
tom nie sú lepšie. „Náš hotel už
piaty mesiac za sebou dosahuje obsadenosť na úrovni 10 percent, čo
je absolútne devastačné,“ uviedol
Robert Ďurica, generálny manažér
Holiday Inn Bratislava.
Pritom účinná pomoc je možná. Naši podnikatelia často ukazu-

jú na Česko. To znížilo DPH, ktorá
je u nás najvyššia v celej EÚ, na 10
percent. A tamojšia vláda prispievala hotelom sumou 350 korún – čiže takmer 13 eur – za izbu na noc
za obdobie, keď mali zatvorené.
Plánuje tiež program COVID nájomné, ktorý má prispievať majiteľom zariadení na priestory. V Ra-
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kúsku a Maďarsku spomínanú taxu stlačili dokonca na päť percent.
„V Rakúsku funguje aj pokrytie 75
percent fixných nákladov,“ upozorňuje Jozef Bardik, generálny
riaditeľ siete reštaurácií Regal Burger.
(MS)
Viac na strane 3, Náš...

Bratislava – Globálny dodávateľ
svetiel pre automotive výrobcov
sa už mesiace trápi so spomalením trhu. To sa prejaví aj na Slovensku, kde zamestnáva viac ako
štyritisíc ľudí. Jednou zo zmien
má byť zatvorenie bratislavskej
fabriky. „Podľa našich informácií
priamo od zamestnancov v Bratislave, ktorí boli oficiálne upo-

vedomení o situácii, by mala byť
výroba kompletne presunutá do
Trenčína,“ potvrdil pre HN šéf odborov Kovo v Hella Slovakia Signal Lightning Michal Nirka. Zároveň sa k nám má priniesť vývoj
zadných svetiel z Nemecka a aj
kapacity zo Španielska.
(RT )
Viac na strane 10, Hella...
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Dôvera investorov
v Nemecku klesla

bratia staveniska,“ informoval
hovorca mesta Tomáš Holúbek.
Výška investície predstavuje
takmer 1,965 milióna eur bez
DPH. Projekt výstavby nájomných bytov na Dieloch vznikol
ešte v minulom volebnom období. Podľa primátora Mareka
Hattasa však bola potrebná jeho aktualizácia. „V mestskom
zastupiteľstve sa vo februári
schválila nová projektová idea
tejto výstavby,“ uviedol Hattas.
(TASR)

Mannheim – Dôvera investorov
v ekonomiku Nemecka sa v októbri znížila viac, ako analytici
očakávali. Dôvodom sú obavy
z druhej vlny pandémie nového
koronavírusu a tiež neistota
v súvislosti s brexitom a americkými prezidentskými voľbami. Ukázal to prieskum Centra
pre výskum európskeho hospodárstva. Kľúčový index dôvery
nemeckých investorov, ktorý
vyjadruje ich očakávania na
najbližších šesť mesiacov, sa
v októbri 2020 znížil na 56,1
Brusel – Európska únia zavedie
bodu z 20-ročného maxima
77,4 bodu v septembri. Analyti- dočasné clá až 48 percent na
ci pritom odhadovali, že klesne
oveľa menej, na 73 bodov. Októbrový pokles indexu bol prvý
od júla tohto roka.
(TASR)

EÚ zavedie clo
na hliník z Číny

BlackRock dosiahol
väčší zisk
New York – Najväčší svetový
správca aktív, americká spoločnosť BlackRock, zaznamenal
v treťom štvrťroku nárast zisku
o 27 percent, čím prekonal odhady ekonómov. Prispeli k tomu vyššie príjmy z poplatkov.
Čistý zisk spoločnosti so sídlom
v New Yorku sa za tri mesiace
do konca septembra 2020 zvýšil
na 1,36 miliardy dolárov z 1,12
miliardy dolárov v rovnakom

dovoz hliníkových výliskov
z Číny. Clá nadobudnú platnosť
dnes a budú platiť, kým Brusel
nedokončí vyšetrovanie, ktoré
má zistiť, či čínski výrobcovia
nepredávajú svoje produkty za
nepoctivo nízku cenu. Clá sa
pohybujú od 30,4 percenta do
48 percent. EÚ očakáva, že vyšetrovanie dokončí do apríla
budúceho roka. Potom by mala
zaviesť konečné clá s platnosťou na päť rokov.
(ČTK)

Predaj počítačov
výrazne vzrástol
New York – Dopyt po osobných
počítačoch vyvolaný výučbou
a práce z domova spôsobil, že
období minulého roka. Po vylú- ich predaj sa v treťom štvrťroku
výrazne zvýšil. Celkový odbyt
čení jednorazových položiek
dosiahla spoločnosť BlackRock vzrástol v porovnaní s rovnav sledovanom období upravený kým obdobím vlani o 14,6 perzisk vo výške 1,42 miliardy do- centa, čo je najviac od druhého
štvrťroku 2010. Uviedla to výlárov. Tržby spoločnosti v treskumná spoločnosť IDC. Podľa
ťom štvrťroku vzrástli o 18,4
percenta na 4,37 miliardy dolá- údajov spoločnosti Gartner odrov.
(TASR) byt počítačov vzrástol o 3,6 percenta. Odbyt sa podľa obidvoch
firiem výrazne zvýšil už druhý
štvrťrok za sebou, zatiaľ čo
v posledných rokoch, naopak,
zaostával pre rast záujmu o inNitra – Na nitrianskom sídlisku teligentné telefóny.
(ČTK)
Diely III. sa začala výstavba bytového domu s 33 nájomnými
bytmi. Radnica odovzdala
v pondelok stavenisko Nitrianskej investičnej, ktorá bude výstavbu na Tokajskej ulici realizovať. „Výstavba by mala byť
ukončená o 16 mesiacov od pre-

V Nitre stavajú
nájomné byty

HOSPODÁRSKE NOVINY
STREDA 14. OKTÓBRA 2020

Hella vypne fabriku,
no pridá výrobu aj vývoj
ZISTENIE HN
Nemecký výrobca
svetlometov pre
automotive prenesie
bratislavskú fabriku
do Trenčína,
v Bánovciach pribudne
vývojové centrum.
©hn

Róbert Turza
robert.turza@mafraslovakia.sk

Bratislava – Nemecký výrobca svetiel zamestnáva na Slovensku viac
ako štyritisíc pracovníkov, no momentálne prechádza zložitým obdobím. V posledných mesiacoch totiž
zápasil so spomaľovaním automotive trhu a v jednej zo slovenských
prevádzok prepustil dve stovky ľudí. Centrála v Lippstadte oznámila,
že plánuje pokračovať v znižovaní
nákladov aj stavov zamestnancov.
Veľká reorganizácia sa dotkne aj
Slovenska. V rámci nej má u nás
pribudnúť globálny dizajnový vývoj
zadných svetiel či výrobné kapacity
zo Španielska.
Najzávažnejším počinom je však
zámer uzavrieť už v budúcom roku
bratislavskú výrobu ambientného
osvetlenia s 300 pracovníkmi. „Pod-

ľa našich informácií priamo od zamestnancov z Bratislavy, ktorí boli
oficiálne upovedomení o situácii, by
mala byť výroba kompletne presunutá do závodu v Trenčíne,“ potvrdil pre HN šéf odborov Kovo v Hella Slovakia Signal Lightning Michal
Nirka. Udiať by sa tak malo najneskôr v septembri budúceho roka.
Vedenie spoločnosti na otázky HN
do uzávierky neodpovedalo.

Prinesú globálny vývoj
aj nové výrobné kapacity
Presun výroby do Trenčína vytvorí
potrebu zvýšenia výrobných kapacít, prenájmu nových priestorov
a keďže nie je predpokladaný veľký záujem o zmenu miesta výkonu
práce z Bratislavy do Trenčína, zrejme budú prijímať aj nových pracovníkov.
Pozitívnou správou pre konkurencieschopnosť slovenských fabrík
je aj príchod globálneho vývojového
centra zameraného na dizajn, ktoré
bude v rámci šetrenia premiestnené z nemeckého Lippstadtu do Bánoviec. Vďaka tomu Hella u nás vytvorí približne sto nových vysokošpecializovaných pracovných miest.
„Dodávatelia sú pre situáciu v automotive nútení šetriť. Inžinieri na Slovensku sú lacnejší ako v Nemecku,
kde ich priemerný ročný plat predstavuje 73-tisíc eur,“ hovorí analytička Finlord Eva Mahdalová. O ob-

Rovnakú povinnosť má aj naša firma ako globálny dodávateľ,“ približuje Nirka.

Dodávatelia sú pre
situáciu
v automotive
nútení šetriť
a inžinieri
na Slovensku
sú lacnejší ako
v Nemecku.
Eva Mahdalová,
analytička spoločnosti
Finlord

sadenie týchto pozícii sa výrobca pokúša už dnes. Na pracovných
portáloch totiž môžeme nájsť pracovné ponuky obzerajúce sa po odborníkoch na dizajn či optiku.
Okrem toho Hella k nám plánuje priniesť ďalšie výrobné kapacity,
tentoraz zo Španielska. Ide o projekty, ktoré sa sústredia na výrobu
komponentov pre vozidlá, ktoré sa
už sériovo nevyrábajú. „Výrobcovia sú na základe noriem a predpisov 20 rokov po ukončení výroby
povinní poskytovať náhradné diely.

Dôležité šetrenie
na celom svete
Novinkou v slovenskej Helle je aj
spojenie jej výrobných kapacít do
jedného podnikateľského subjektu.
Dosiaľ boli totiž fabriky v Bratislave,
Kočovciach, Bánovciach a Trenčíne
zastrešené tromi samostatnými podnikateľskými subjektmi. Po novom
by však slovenská Hella mala byť
pod jedinou právnickou osobou.
„Takýto krok je v zlých časoch pomerne častý, spoločnosť sa bude
snažiť ušetriť na administratívnych
nákladoch a optimalizovať svoju
štruktúru. Takýmto krokom určite
príde aj k optimalizácii pracovných
síl, respektíve prepúšťaniu,“ konštatuje analytik Capital Markets Adam
Hrdlička.
Spoločnosť zamestnávajúca 40-tisíc ľudí prepustila na celom svete za
posledné dva roky viac ako 5 500 ľudí a analytici očakávajú ďalšie šetrenie. Nemecká spoločnosť totiž len
v minulom roku zaznamenala prepad tržieb o 14 percent na 5,8 miliardy eur, no utrpel najmä zisk. Ten
sa prepadol až o 60 percent na 233
miliónov eur a v tomto roku sa podľa analytika X-Trade Brokers Lukáša
Lipovského očakáva čistá strata na
úrovni 634 miliónov eur.

Maersk vidí
oživenie,
no prepúšťa
Kodaň – Najväčšia lodná prepravná
spoločnosť Maersk tvrdí, že dopyt po
jej službách sa zotavuje rýchlejšie, než
pôvodne predpokladala. Firma preto
zlepšila odhad hospodárskych výsledkov na tento rok, no zároveň potvrdila,
že bude pokračovať v prepúšťaní.
V rámci snahy o zníženie nákladov
Maersk opustí dvetisíc pracovníkov.
Nižší stav zamestnancov má spoločnosti priniesť reorganizačný plán lepšieho prepojenia námornej a pozemnej
prepravy. Celkovo firma zamestnáva
80-tisíc ľudí. „Maersk je na dobrej ceste dosiahnuť v treťom kvartáli solídne
výsledky a rast vo všetkých sektoroch
nášho biznisu,“ povedal pre agentúru
Reuters generálny riaditeľ Soren Skou.
Prevádzkový zisk by mal dosiahnuť
7,5 až osem miliárd dolárov.
(RED)
SNÍMKA: REUTERS

INZERCIA

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na
obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu, na funkčné obdobie 5 rokov,
v štátnej príspevkovej organizácii Národný ústav detských chorôb.
Bližšie informácie o predmetnom výberovom konaní sú uverejnené na internetovej
stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (www.health.gov.sk).
MS202453/03

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na
obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu, na funkčné obdobie 5 rokov,
v štátnej príspevkovej organizácii Detská fakultná nemocnica Košice.
Bližšie informácie o predmetnom výberovom konaní sú uverejnené na internetovej
stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (www.health.gov.sk).“
MS202453/02

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na
obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu, na funkčné obdobie 5 rokov,
v štátnej príspevkovej organizácii Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Banská Bystrica.
Bližšie informácie o predmetnom výberovom konaní sú uverejnené na internetovej
stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (www.health.gov.sk).
MS202453/01

MS202472/01

STAVEBNÍCTVO

FINANCIE

Zisk projektových firiem
padol takmer o tretinu

Výnosy dlhopisov krajín
južnej Európy klesajú

Bratislava – Koronakríza ovplyvnila aj zisk projektových spoločností, z ktorých 61 percent tvrdí,
že sa znížil o 29 percent. Vyplýva
to z polročnej analýzy slovenského stavebníctva spoločnosti CEEC
Research a jej generálneho partnera Považská cementáreň Ladce.
Zhruba desatina firiem uviedla,
že bola nútená prepúšťať. Väčšina
firiem to zdôvodnila očakávaním
nižšieho vyťaženia spoločnosti.
Ako ďalej vyplynulo z prieskumu, polovica opýtaných projektových spoločností sa stretla so
zrušením alebo s odložením zákazky. „Priemerne bolo zrušených 27 percent všetkých zákaziek projektových spoločností
a odložených ich bolo priemerne
34 percent,“ vyčíslili v prieskume.
Štvrtina firiem nepocítila žiadne
dosahy koronakrízy. Zhruba pätina sa stretla s inými dosahmi,
ako napríklad pomalá činnosť
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PERCENT
projektových firiem bolo
nútených prepúšťať.
stavebných úradov či platobná neschopnosť objednávateľov.
Riaditeľ organizačnej zložky
Slovensko v spoločnosti HBH Projekt Viliam Piták si myslí, že kríza sa prekonať dá, ak je spoločnosť finančne stabilná, prejaví sa
však aj tak. „Napriek nášmu vynaloženému úsiliu sme nie vždy
boli schopní splniť dohodnutý
termín, keďže veľa inštitúcií fungovalo iba v obmedzenom režime. To spôsobilo odsun dohodnutých termínov, a tým, samozrejme, nepravidelný cash flow,“
poznamenal.
( TASR)

Londýn – Úročenie dlhov krajín
južnej Európy sa pohybuje v blízkosti rekordných miním. Investori totiž počítajú s tým, že Európska centrálna banka prijme ďalšie
stimuly na podporu oživenia ekonomiky sužovanej koronakrízou.
Výnosy 30-ročných talianskych
štátnych dlhopisov a 10-ročných
gréckych dlhopisov padli včera
na rekordné minimá. Náklady na
obsluhu španielskeho a portugalského dlhu sa nachádzajú približne na jednoročných minimách,
pričom výnosy ich 10-ročných
dlhopisov klesajú smerom k nule.
Zotavovanie európskej ekonomiky je pomalšie, než sa očakávalo, a vyhlásenia kľúčových
predstaviteľov z eurozóny signalizujú potrebu ďalších monetárnych a fiškálnych stimulov, tvrdia analytici. „Hlavným dôvodom je rastúca pravdepodobnosť
ďalšej podpory Európskej centrál-

nej banky, predovšetkým predĺženie kvantitatívneho uvoľňovania,“ uviedol stratég ING Antoine Bouvet.
Posilnili sa predovšetkým dlhopisy Talianska a Španielska
s dlhou lehotou splatnosti, keď
výnosy 30-ročných talianskych
dlhopisov na sekundárnom trhu
v piatok klesli o sedem bázických
bodov na 1,60 percenta a v pondelok o ďalšie štyri body na rekordné minimum 1,56 percenta. Päťročný swap úverového zlyhania,
čo je poistenie proti platobnej neschopnosti emitenta, na talianske
dlhopisy tiež padol na rekordné
minimum 114 bázických bodov,
vyplýva z údajov prieskumnej finančníckej spoločnosti Markit.
Výnosy referenčných 10-ročných
dlhopisov Španielska a Portugalska sa v pondelok nachádzali na
úrovni 0,16 percenta, respektíve
0,17 percenta.
(TASR)

