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Niektoré krajiny vykazujú ekonomickú nerovnováhu

Penta postaví v Prahe letisko za 77 mil. €
Projekt Penty za 77 mil. €, o ktorého realizáciu sa finančná skupina snaží
už roky, je bližšie k uskutočneniu. Európsky súd v Štrasburgu totiž
odmietol prejednávať žalobu obcí, ktoré sú proti výstavbe letiska. Investor
tak môže pokračovať v plánoch na rozšírenie svojich aktivít vo vlastných
priestoroch najstaršieho leteckého výrobcu v krajine – Aero Vodochody.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Počet stavebných úverov PSS klesol

Desať krajín EÚ vykazuje ekonomické nerovnováhy a v ďalších troch
krajinách sú tieto nerovnováhy nadmerné. Vyplýva to zo správ Európskej
komisie o ekonomikách členských štátov Únie. Ekonomická nerovnováha
sa prejavuje v Bulharsku, Chorvátsku, Francúzsku, Írsku, Holandsku,
Nemecku, Portugalsku, Rumunsku, Španielsku a Švédsku. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Švédska prokuratúra prešetruje Swedbank

Klienti Prvej stavebnej sporiteľne (PSS) uzatvorili v minulom roku 112 225
nových zmlúv o stavebnom sporení v celkovom objeme cieľových súm
2,03 mld. €. V roku 2017 to bolo 144 320 zmlúv, čo predstavuje 22 %
medziročný pokles. Spoločnosť vlani poskytla 17 247 úverov zo
stavebného sporenia v celkovom objeme 423,95 mil. €. Rok predtým to
bolo 20 528 úverov v objeme 482,26 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Švédska prokuratúra začala prešetrovanie jedného z najväčších
peňažných ústavov v krajine, banky Swedbank, v súvislosti s praním
špinavých peňazí v dánskej banke Danske Bank. Vyšetrovanie preskúma,
či pätnásti najväčší akcionári Swedbank dostali dôverné informácie, že
banka bola spojená so škandálom prania špinavých peňazí predtým, ako
to minulý týždeň zverejnila švédska televízia.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Omnia Invest postaví Omnia Business Center

Ahold zaznamenal pokles čistého zisku

V areáli bývalého výrobného Ústavu textilnej techniky na Tomášikovej
ulici v tesnej blízkosti Martinského cintorína by mal vyrásť komplex Omnia
Business Center s kanceláriami a bytmi. S výstavbou chcel investor začať
pôvodne už v priebehu roku 2013, keď rozpočet celého projektu vyčíslil na
45 mil. €. Aktuálna investícia nie je známa. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Skupina Wienerberger dosiahla rekordné tržby
Rakúsky výrobca stavebných materiálov Wienerberger v minulom roku
zvýšil tržby o 6 % na sumu 3,3 mld. €, čo predstavuje najlepší výsledok v
dvestoročnej histórii firmy. Koncern Wienerberger na Slovensku vlastní
dva výrobné závody - v Zlatých Moravciach a v Boleráze. Od roku 2015
patrí do skupiny Wienerberger aj spoločnosť Tondach Slovensko.
(Zdroj: SME)

HC Slovan dlhuje mestu Bratislava 1 mil. €
Hokejový klub HC Slovan Bratislava dlhuje za nájomné, zmluvné pokuty a
úroky z omeškania mestskej organizácii Správa telovýchovných a
rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
takmer 1 mil. €. Vedenie mesta zvažuje ukončenie nájmu HC Slovan
v priestoroch zimného štadióna. (Zdroj: SME)

2. dôchodkový pilier vzrástol na 8,36 mld. €
Objem majetku v druhom dôchodkovom pilieri stúpol na 8,36 mld. € Čistá
hodnota majetku sa zvýšila o 11,9 mil. €. V garantovaných dlhopisových
fondoch objem prostriedkov dosiahol 6,34 mld. €, v negarantovaných
fondoch objem majetku predstavoval 2 mld. €. (Zdroj: TASR)

NBS povedie Peter Kažimír
Prezident SR Andrej Kiska vymenuje do funkcie guvernéra Národnej banky
Slovenska súčasného ministra financií Petra Kažimíra. Do kresla má
zasadnúť od 1. júna tohto roka. (Zdroj: SME)

Tvrdý brexit spomalí slovenskú ekonomiku
Prípadný tvrdý brexit spomalí slovenskú ekonomiku podľa odhadov
medzinárodných inštitúcií v dlhodobom horizonte o 0,3 až 1,9 % HDP.
Odhad negatívneho vplyvu odchodu Británie z EÚ bez dohody je podľa
Inštitútu finančnej politiky o niečo nižší a pohybuje sa v rozmedzí od 0,7
do 1,4 % HDP. (Zdroj: TASR)

Slovensko zaostáva v niektorých oblastiach
Slovensko je v rámci makroekonomických výsledkov na popredných
pozíciách v EÚ. Z pohľadu ekonomiky sa Slovensku darí, zaostáva však v
oblastiach kľúčových pre budúci rast. Tvrdí to Európska komisia v Správe
o Slovensku 2019. Vyzdvihla vysoký hospodársky rast či nízku
nezamestnanosť. Výzvami však podľa EK zostávajú napríklad regionálne
rozdiely, kvalita verejných inštitúcií, vzdelávanie, veda a výskum.
(Zdroj: SME)
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Holandský maloobchodný reťazec Ahold zaznamenal v 4. kvartáli 2018
pokles čistého zisku o 31 % na 517 mil. €. Dôvodom však boli jednorazové
položky, súvisiace najmä s daňami. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Firma Belersdorf dosiahla zisk 756 mil. €
Nemecká spoločnosť Beiersdorf, výrobca krémov Nivea, oznámila za
minulý rok rast zisku po zdanení takmer o desatinu na 756 mil. €, k čomu
prispel solídny rast tržieb. Zároveň informovala o spustení investičného
programu v hodnote 70 až 80 mil. € ročne. (Zdroj: TASR)

Bayer kvôli jednorazovým položkám dosiahol nižší zisk
Čistý zisk nemeckej chemickej spoločnosti Bayer zaznamenal v minulom
roku prudký pokles. Oproti predchádzajúcemu roku sa znížil takmer o
77 %, keď dosiahol 1,7 mld. €. (Zdroj: TASR)

Letecká spoločnosť SAS prehĺbila stratu
Škandinávska letecká spoločnosť SAS v stredu oznámila, že v 1. štvrťroku
finančného roka 2018/19 prehĺbila svoju čistú stratu. Pripísala to
nepriaznivým menovým kurzom a vyšším nákladom na palivo. Aerolínie
vykázali za tri mesiace do konca januára 2019 čistú stratu 469 mil. SEK,
zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho roka mali stratu 249 mil.
SEK. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Lego sa vrátilo k rastu
Dánsky výrobca legendárnej stavebnice Lego sa minulý rok vrátil k rastu.
Jeho tržby sa po poklese v ťažkom roku 2017 opäť zvýšili o 4 % na
36,4 mld. DK. (Zdroj: TASR)

Koncernu Rio Tinto vzrá stol zisk o 56 %
Britsko-austrálsky ťažobný koncern Rio Tinto dosiahol za minulý rok
vysoký rast zisku. Veľkou mierou k tomu prispel predaj aktív firmy vo
viacerých krajinách. Spoločnosť oznámila, že čistý zisk za minulý rok
dosiahol 13,64 mld. $. (Zdroj: TASR)

Hyundai Motor investuje do vývoja 45,3 bil. KRW
Juhokórejská automobilka Hyundai Motor oznámila, že plánuje masívne
investície do výskumu a vývoja nových technológií, aby udržala krok s
transformáciou priemyslu a s novou konkurenciou, ako je výrobca
elektromobilov Tesla. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Holandsko kúpilo 13 % v Air France-KLM
Holandská vláda oznámila, že kúpila vo francúzskych aerolíniách Air
France-KLM takmer 13 % podiel. Cieľom tohto kroku bolo získať taký
podiel, a tým aj vplyv, aký má v súčasnosti francúzska vláda. Krátko po
otvorení parížskej burzy sa cena akcií Air France-KLM prepadla o vyše
11% na 11,29 eura/akcia. Hlavný index parížskej burzy CAC-40 zaznamenal
pokles o 0,4 %. (Zdroj: TASR)
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