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Lacné úvery pre komerčné banky nebudú veľkorysé

Firma I.C.A. nahlásila hromadné prepúšťanie
Svidnícka spoločnosť I.C.A., s. r. o., plánuje prepustiť 103 zamestnancov.
Majiteľ chce šitie realizovať v Srbsku, kde už určitý čas aj funguje. Je to
hlavne z dôvodu každoročného zvyšovania nákladov. V odevnej fabrike s
talianskou majetkovou účasťou tak ostane pracovať 34 ľudí v žehliarni
a strihárni. (Zdroj: Pravda)

Staviteľ úseku D1 Tunel Višňové chce zo stavby odísť
Taliansko-slovenské združenie firiem Dúha a Salini Impregilo sa snažili so
štátom dohodnúť na nových podmienkach. Podľa najnovších informácií
však plánujú stavbu opustiť. Národná diaľničná spoločnosť v reakcii na
aktuálne dianie odkázala, že zhotoviteľ je ešte stále povinný pracovať.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Majetok pod správou správcovských spoločností
vzrástol
Celkový majetok v podielových fondoch a riadených portfóliách pod
správou členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností dosiahol
k 31. decembru 2018 hodnotu 9,12 mld. €. Z celkových aktív v podielových
fondoch tvoria dlhopisové fondy 19,5 %, realitné fondy 16,8 %, akciové
fondy 12,7 % a 5,9 % tvoria aktíva fondov krátkodobých investícií.
(Zdroj: TASR)

Voľby do europarlamentu budú stáť 10,2 mil. €
Májové voľby do Európskeho parlamentu by mali na Slovensku stáť
takmer 10,2 mil. €. Z rozpočtu ministerstva vnútra na ne pôjde 8 687 175 €,
z rozpočtu Štatistického úradu 1 494 750 €. (Zdroj: TASR)

Vozidlá 4x4 obstarajú v medzinárodnej súťaži
Ministerstvo obrany SR bude bojové obrnené vozidlá 4x4 obstarávať
formou medzinárodnej verejnej súťaže. Výber firmy, ktorá obnoví
letiskovú rádiolokačnú techniku Vzdušných síl Ozbrojených síl SR,
prebehne rokovacím konaním so zverejnením. Tieto postupy schválila
vláda. (Zdroj: TASR)

Podľa ministra práce minimálna mzda rapídne vzrastie
Vývoj ekonomiky na Slovensku a reálna potreba zvyšovania miezd podľa
ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera velí k tomu, aby sa v
budúcom roku minimálna mzda na Slovensku rapídne zvýšila. Ku
konkrétnej výške minimálnej mzdy sa však odmietol vyjadriť.
(Zdroj: SME)

Nemocnice sa dohodli s poisťovňou na mzdách
Asociácia nemocníc Slovenska sa dohodla so Všeobecnou zdravotnou
poisťovňou na navýšení miezd zdravotníckych pracovníkov. Nedohodli sa
však na sociálnom balíčku. (Zdroj: SME)

Každá štvrtá platba firmám prichádza neskoro
Podľa štúdie European Payment Practices 2018 najčastejším riešením,
ktoré používajú firmy na Slovensku pri nakopení nezaplatených
pohľadávok, je odloženie investícií, zvyšovanie cien a prepúšťanie
zamestnancov. Priznala to každá štvrtá firma, čo je oproti ostatným
európskym krajinám nadpriemerný výsledok.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Pranie špinavých peňazí sa týka aj podnikateľov
Novelizovaný zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a financovaní terorizmu rozšíril okruh povinných osôb, na ktoré
sa vzťahuje. Sprísnené sú aj požiadavky na tieto osoby. Do legislatívy sa k
tomu začína transponovať európska smernica a chystá sa aj kontrola zo
strany MONEYVAL Rady Európy. (Zdroj: TASR)
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Európska centrálna banka (ECB) už čoskoro prediskutuje nové, viacročné
lacné úvery komerčným bankám. Povedal to hlavný ekonóm ECB.
Naznačil však, že nové kolo úverov nemusí byť také veľkorysé ako
predchádzajúce. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Air France-KLM znížila kvartálnu stratu
Letecká spoločnosť Air France-KLM zaznamenala vo 4. kvartáli minulého
roka opäť stratu, v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho
roka táto však výrazne klesla. Dosiahla úroveň 218 mil. €. V rovnakom
období predchádzajúceho roka predstavovala 928 mil. €. (Zdroj: TASR)

Flydubai sa dostal do straty
Nízkonákladový letecký dopravca flydubai oznámil, že za rok 2018 vykázal
stratu vo výške 43,5 mil. $. Odôvodnil to vyššími nákladmi na palivo a
napätou politickou situáciou v Perzskom zálive. (Zdroj: TASR)

Ford zatvorí závod v Brazílii
Americká automobilka Ford po vyše 50 rokoch zatvorí závod v Brazílii a
ukončí tak výrobu ťažkých nákladných vozidiel v Južnej Amerike.
Očakávané zrušenie približne 2800 pracovných miest v priebehu tohto
roka je nepríjemnou správou pre Brazíliu, kde nezamestnanosť dosahuje
viac než 10 %. (Zdroj: TASR)

Začalo trestné konanie proti koncernu Daimler
Prokuratúra v nemeckom Stuttgarte začala trestné konanie proti
automobilovému koncernu Daimler. Dôvodom je podozrenie z
manipulácie s emisnými testami dieselových modelov. (Zdroj: TASR)

Iberdola oznámila nárast zisku za rok 2018
Španielsky energetický gigant Iberdrola dosiahol v roku 2018 nárast
čistého aj prevádzkového zisku. Čistý zisk koncernu sa v roku 2018 zvýšil o
7,5 % na 3,01 mld. €, čo je jeho najlepší výsledok v histórii. (Zdroj: TASR)

Ťažobný koncern Glencore mal vlani zisk 3,41 mld. $
Ťažobný koncern a obchodník s komoditami Glencore oznámil za minulý
rok pokles čistého zisku o vyše 40 %, prevádzkový zisk ale vzrástol na
rekordnú úroveň. Spoločnosť zároveň oznámila nový program spätného
odkúpenia akcií v hodnote 2 mld. $. (Zdroj: TASR)

Banke Lloyds Banking Group vzrástol zisk o 24 %
Britská banka Lloyds Banking Group oznámila za minulý rok rast čistého
zisku na 4,4 mld. £, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje
rast o 24 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Banka UBS dostala pokutu 3,7 mld. €
Francúzsky súd uznal švajčiarsku banku UBS za vinnú a udelil jej pokutu
3,7 mld. € za nelegálnu právnu pomoc firmám a pranie peňazí z daňových
únikov. Sudcovia zatiaľ neoznámili výšku kompenzácií pre francúzsky štát
za stratu daňových príjmov. Vláda požadovala náhradu škody vo výške 1,6
mld. €. (Zdroj: SME)

Danske Bank musí opustiť Estónsko
Estónsko vyšetruje obvinenia, ktoré spájajú švédsku Swedbank s
podozrivými transakciami Danske Bank. Danske Bank už vyšetrujú úrady
na jej domácom trhu v Dánsku, a tiež v Estónsku, Británii, Francúzsku a
Spojených štátoch pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Estónske
úrady tento týždeň nariadili Danske, aby v priebehu ôsmich mesiacov
ukončila svoju činnosť v krajine. (Zdroj: SME)

Agentúra Fitch môže znížiť rating Británie
Agentúra Fitch Ratings varovala, že by mohla znížiť rating Británie pre
rastúcu neistotu týkajúcu sa rokovaní medzi Londýnom a Európskou
úniou o odchode z Británie z bloku koncom marca. (Zdroj: Pravda)
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