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SLSP rastie počet používateľov digitálnych služieb
Slovenská sporiteľňa je z pohľadu počtu užívateľov v digitálnom
bankovníctve na najvyšších priečkach. Aktuálne ma zriadený prístup do
elektronického bankovníctva Slovenskej sporiteľne 1 063 595 retailových
klientov. Digitálnu platformu George využíva viac ako 720 tisíc ľudí. Počet
používateľov mobilnej aplikácie sa zvýšil zo 120 tisíc koncom roka 2017 na
takmer 260 tisíc koncom roka 2018. (Zdroj: TASR)

Firma Komas postavila novú výrobnú halu
Kožiarska firma Komas v Giraltovciach, ktorá sa zaoberá výrobou
obuvníckych zvrškov, má novú výrobnú halu. Firma využila viac ako 104
tis. € z regionálneho príspevku, ktorý je určený pre najmenej rozvinuté
okresy. Náklady na výstavbu novej haly boli približne 700 000 €.
(Zdroj: SME)

Skupina BHP predala Hotel InterContinental za 222 mil. €
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Tieto opatrenia nahradia dočasné ustanovenia, ktoré boli v platnosti od
júla 2018. Opatrenia sa týkajú 26 kategórií výrobkov z ocele a pozostávajú
z colných kvót, na ktorých prekročenie sa bude uplatňovať clo vo výške 25
%. Colné kvóty zachovávajú tradičné úrovne dovozu do EÚ a budú sa
postupne zvyšovať. (Zdroj: TASR)

Slováci žalujú Rakúsko kvôli rodinným prídavkom
Slovenskí a českí ošetrovatelia, ktorí pracujú v Rakúsku, avšak ich deti žijú
v zahraničí, žalujú Rakúsko na súde za krátenie rodinných prídavkov.
Európska komisia vedie s Rakúskom konanie z dôvodu porušovania
európskeho práva v súvislosti s rovnakým zaobchádzaním s občanmi EÚ.
Minulý týždeň dala EK Viedni dva mesiace na to, aby vysvetlila nové
pravidlá o výmere rodinných dávok a daňových úľav občanov EÚ.
(Zdroj: Trend)

ZAHRANIČIE
Dohoda medzi EÚ a Japonskom vstúpila do platnosti

Best Hotel Properties (BHP) a.s. predala svoj nepriamy 90-% podiel vo
vlastníckej štruktúre spoločností, prostredníctvom ktorých vlastnila Hotel
InterContinental Praha. Novým vlastníkom sa stala investičná spoločnosť
R2G Heritage. Hodnota predmetu transakcie finálne dosiahla 222 mil. €.
(Zdroj: TASR)

Začiatkom februára vstúpila do platnosti Dohoda o hospodárskom
partnerstve medzi Japonskom a Európskou úniou (DHP). Vytvorí zónu
voľného obchodu, ktorá zahŕňa 635 miliónov ľudí a takmer tretinu HDP
sveta. (Zdroj: Trend)

Zisk U. S. Steel Košice vzrástol

Čínsky výrobný sektor zaznamenal v januári najvýraznejší pokles za
takmer tri roky. Uviedli to spoločnosť Markit a časopis Caixin, ktoré sa na
rozdiel od informácií štatistického úradu v prieskume viac sústreďujú na
menšie a súkromné podniky. Najnovší prieskum tak ešte posilnil obavy, že
spomaľovanie čínskej ekonomiky sa zrýchľuje. (Zdroj: TASR)

Košickým železiarňam sa v uplynulom roku opäť darilo. Americký koncern
U.S. Steel totiž informoval, že jeho európsky segment, ktorý tvorí práve
fabrika v Košiciach, dosiahol v minulom roku zisk pred zdanením a úrokmi
v objeme 359 mil. $. Medziročne tak vzrástol o bezmála 10 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Ministerstvo rieši situáciu s výstavbou úseku D1
Ministerstvo dopravy a výstavby aktuálne pracuje na optimálnom riešení
situácie pri výstavbe diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové –
Dubná Skala. Spory medzi NDS a zhotoviteľom úseku D1 Lietavská Lúčka
– Višňové – Dubná Skala pomáha zároveň od 28. januára riešiť
medzinárodná Komisia pre riešenie sporov. (Zdroj: TASR)

Slovenskí mliekari sa chcú dostať na čínsky trh
Slovenským spracovateľom mlieka sa otvára cesta na vývoz slovenských
mliečnych produktov do Čínskej republiky. Vyvážať by mohli
predovšetkým sušené mlieko, ale aj ďalšie mliečne produkty. Aktuálne je
na Slovensku 11 mliekarní, ktoré by o vývoz do Číny mali záujem.
(Zdroj: Pravda)

Zrušenie osobitného odvodu neprešlo
Opozičná strana SaS neuspela s návrhom na zrušenie osobitného odvodu
z podnikania v regulovaných odvetviach. Parlament odmietol jej návrh
zákona. Zrušením tohto odvodu chceli poslanci odbremeniť ekonomiku
od dodatočnej odvodovej záťaže. (Zdroj: TASR)

Štátny rozpočet v januári vykázal prebytok
Štát ku koncu januára tohto roka hospodáril s prebytkom. Dosiahol
úroveň 134,4 mil. €, čo predstavovalo medziročné zníženie prebytku o
12,mil. €, teda o 8,5 %. Príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu prvého
mesiaca tohto roka medziročne nižšie o 26,9 mil. €, čo predstavuje pokles
o 2,5 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne taktiež nižšie o 14,4
mil. €, klesli teda o 1,5 %. (Zdroj: TASR)

Spotrebiteľské ceny v eurozóne vzrástli o 1,4 %
Podľa údajov Eurostatu inflácia v eurozóne pokračovala na začiatku tohto
roka v spomaľovaní, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za takmer rok.
Spotrebiteľské ceny v eurozóne vzrástli v januári medziročne o 1,4 % po
1,6 % raste v decembri. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

EÚ chráni záujmy európskych oceliarov
Európska komisia zverejnila nariadenie, ktorým sa od 2. februára ukladajú
konečné ochranné opatrenia na dovoz oceľových výrobkov zo zahraničia.
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Čínsky priemysel spomaľuje

Venezuela vymení zlato za eurá
Venezuela plánuje v týchto dňoch dodať 15 ton zlata z rezerv centrálnej
banky Spojeným arabským emirátom výmenou za eurá. Cieľom je
zabezpečiť si na najbližšie obdobie financie na dovoz základných potrieb.
(Zdroj: TASR)

USA a Čína dosiahli v rokovaniach pokrok
Vyjednávači Spojených štátov a Číny dosiahli veľký pokrok na rokovaniach
o vyriešení ich obchodného sporu. Ak sa však do marca obom stranám
nepodarí dosiahnuť dohodu, hrozí ďalšia eskalácia sporu a masívne
zvýšenie ciel, čo by mohlo ohroziť globálnu ekonomiku. (Zdroj: TASR)

Deutsche Bank sa vrátila k zisku
Po troch rokoch strát zaznamenala najväčšia nemecká banka Deutsche
Bank za rok 2018 návrat k zisku, ktorý dosiahol 341 mil. €. Výsledky
pomohol vylepšiť rozsiahly program redukcie nákladov. V rámci neho sa
banke podarilo znížiť náklady za minulý rok o 5 % na 23,5 mld. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Výrobný sektor eurozóny v januári opäť spomalil
Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny zaznamenala v januári výrazné
spomalenie rastu, pričom jeho tempo bolo najslabšie za vyše štyri roky.
Januárový údaj predstavuje spomalenie rastu výrobného sektora
eurozóny šiesty mesiac po sebe. Zároveň to znamená najslabší rast od
novembra 2014. (Zdroj: TASR)

Zisk Electroluxu v roku 2018 medziročne klesol
Čistý zisk švédskej spoločnosti Electrolux dosiahol v poslednom kvartáli
minulého roka 1,57 mld. SEK (151,35 mil. €) oproti 2 mld. SEK, ktoré
dosiahla firma v roku 2017. Čisté tržby vzrástli na 34,42 mld. SEK z 32,58
mld. SEK. (Zdroj: TASR)

Vlastníci dieselových áut žalujú Volkswagen
K hromadnej žalobe proti automobilke Volkswagen v súvislosti s emisnou
kauzou sa do dnešných dní pripojilo v Nemecku už viac než 400 000
vlastníkov naftových áut. Automobilka však žalobu označila za
neopodstatnenú. (Zdroj: TASR)
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