DENNÝ PREHĽAD

SIMS MEDIA

Streda 30. január 2019

EKONOMIKA

(NBS). Tá zároveň znížila odhad tempa rastu HDP v tomto roku na 4,2 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

RegioJet rokuje o zvýšení svojich prepravných kapacít

Index vnímania korupcie na Slovensku sa zhoršil

Spoločnosť RegioJet rokuje s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR
o zvýšení kapacít na trati Bratislava – Komárno. Diskutuje sa o viacerých
variantoch. Jedným z nich je nasadenie dvojpodlažných vozidiel. Na tejto
trati RegioJet prepravil v minulom roku takmer 3,8 milióna cestujúcich, čo
je medziročne približne o milión viac. Táto trať je podľa dopravcu
najvyťaženejšou jednokoľajnou železničnou traťou na Slovensku.
(Zdroj: TASR)

Počet zákazníkov O2 v roku 2018 presiahol 2 milióny
Telekomunikačný operátor O2 zaznamenal v minulom roku výnosy v
sume 290,3 mil. €. V medziročnom porovnaní je to nárast o 7,6 %. Dátové
výnosy stúpli o takmer 17 %. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBITDA)
medziročne stúpol o 10,9 % na 104,2 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

ZAHRANIČIE
Japonský letecký prepravca kúpi 50 nových lietadiel
Prevádzkovateľ japonskej leteckej spoločnosti All Nippon Airways oznámil
objednávku na takmer 50 nových lietadiel, pričom väčšinu z nich plánuje
nakúpiť od amerického výrobcu Boeing. Do 20 strojov kúpi od európskej
spoločnosti Airbus. (Zdroj: TASR)

Philips zaznamenal pokles zisku o 41 %

IS Capital Group investovala do generačnej výmeny
Investičná skupina IS Capital Group investovala 20 mil. € do fondu
generačnej výmeny SKGT Fund investiční fond SICAV. Ten spravuje
najväčšia česká investičná spoločnosť pre fondy kvalifikovaných
investorov AVANT Investiční společnost, a.s. (Zdroj: Hospodárske noviny)

SSD zaznamenala škody počas kalamity za 195 tis. €
Päťdňová kalamita od 13. do 17. januára spôsobila spoločnosti
Stredoslovenská distribučná (SSD) celkové škody 195 000 €. V dôsledku
hustého sneženia a silného vetra zostalo bez elektriny viac ako 110 000
odberateľov. (Zdroj: TASR)

Holandská spoločnosť Philips oznámila za minulý rok pokles zisku o 41,3
% na 1,09 mld. €, na druhej strane sa jej zvýšili tržby medziročne o 2 % na
18,12 mld. €. (Zdroj: TASR)

Čína chce podporiť domáci dopyt
Čína oznámila viacero nových opatrení s cieľom podporiť dopyt na
domácom trhu, od nákupu áut a spotrebičov až po informačné služby.
Čínska vláda tak reaguje na najnovšie informácie o spomalení rastu
ekonomiky v roku 2018 na najnižšiu úroveň za takmer 30 rokov.
(Zdroj: TASR)

Švajčiarsky export dosiahol rekordné čísla

Majetok Majáka nádeje nepôjde do konkurzu
Majetok neziskovej organizácie Maják nádeje na Karpatskej ulici v
bratislavskom Starom Meste do konkurzu definitívne nepôjde. Vyplýva to
z rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I, ktorý návrh na vyhlásenie
konkurzného konania zamietol v celom rozsahu. Rozhodnutie je
právoplatné. (Zdroj: TASR)

Doprastav Development investuje do rekreačnej zóny
Doprastav Development chce v Senci pri jazerách vybudovať novú
rekreačnú zónu. Firma chce začať stavať ešte tento rok, plánované
ukončenie je v roku 2020. Odhadovaná investícia dosahuje 2 mil. €.
(Zdroj: Trend)

Rezort práce dal 4,77 mil. € do podpory zamestnanosti
V roku 2018 sa na realizáciu projektu "Pripravený na prácu" celkovo
vyčerpalo 4,77 mil. €. Z toho 4,37 mil. € bolo uhradených externému
poskytovateľovi zabezpečujúcemu realizáciu vzdelávacích programov
a 402 tis. € bolo uhradených uchádzačom o zamestnanie. (Zdroj: TASR)

Poľnohospodári investujú do výkonnejších traktorov
V minulom roku sa na Slovensku predalo najmenej traktorov za posledné
štyri roky. Do evidencie Policajného zboru SR bolo prihlásených 720
nových traktorov, čo predstavuje desaťpercentný pokles oproti
predchádzajúcemu roku. Pokles prihlasovania nových traktorov súvisí aj
s neustálym zvyšovaním výkonu prihlasovaných strojov, čo je dôsledok
nedostatku pracovnej sily. (Zdroj: TASR)

Firmy očakávajú v tomto roku stagnáciu
Slovenské firmy očakávajú v tomto roku prevažne stagnáciu svojich
hospodárskych ukazovateľov, okrem rastu miezd a obratu. Vyplýva to z
prieskumu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Podnikateľské
prostredie na Slovensku ako priaznivé označilo len 7 % spoločností.
(Zdroj: TASR)

NBS znížila prognózu rastu, hrozbou je aj tvrdý brexit
Tvrdý brexit by mohol spôsobiť pokles HDP slovenskej ekonomiky
kumulatívne o 0,7 % až 1,1 % do roku 2023. Vplyv na slovenskú ekonomiku
by bol najmä prostredníctvom poklesu zahraničného obchodu. Vyplýva to
z aktualizovanej Strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska
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O tri priečky kleslo Slovensko medziročne v indexe vnímania korupcie
Corruption Perceptions Index zverejnenom organizáciou Transparency
International. Spomedzi 180 krajín sa ocitlo na 57. mieste. Z krajín EÚ je za
Slovenskom päť krajín, a to Maďarsko a balkánske štáty. (Zdroj: TASR)

Export Švajčiarska vzrástol vlani najvýraznejším tempom za osem rokov a
dosiahol novú rekordnú úroveň 233,1 mld. CHF, čo predstavuje
medziročný nárast o 5,7 %. Je to najrýchlejšie tempo rastu od roku 2010.
(Zdroj: TASR)

Gréci predali päťročné dlhopisy
Grécko v utorok získalo 2,5 mld. € z predaja päťročných dlhopisov. Bola to
jeho prvá aukcia od skončenia posledného záchranného programu v
minulom roku. (Zdroj: SME)

Sýria a Irán majú nové obchodné dohody
Sýrsky prezident Bašár Asad vyhlásil, že nové bilaterálne obchodné
dohody s Iránom, kľúčovým spojencom Damasku, pomôžu obom
krajinám čeliť "ekonomickej vojne", ktorú proti nim vedie Západ.
(Zdroj: TASR)

Dohoda CETA je v súlade s legislatívou EÚ
Sporná klauzula dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a
Kanadou (CETA) týkajúca sa urovnávania sporov je podľa generálneho
advokáta Európskeho súdneho dvora v súlade s legislatívou EÚ. Prípad na
súd predložilo Belgicko, ktorého región Valónsko dlhodobo hrozil
zablokovaním celkovej obchodnej dohody. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

EIB znížila objem úverov o 20 %
Európska investičná banka (EIB), úverová inštitúcia EÚ, minulý rok znížila
objem pôžičiek o takmer 20 %. A v roku 2019 plánuje udržať financovanie
na úrovni približne 60 mld. €, podobnej ako vlani. Banka sa tiež pripravuje
na všetky scenáre brexitu, vrátane odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ
bez dohody na konci marca. Ostatných 27 štátov EÚ by po brexite malo
vyplniť kapitálovú medzeru spôsobenú odchodom Británie z bloku.
(Zdroj: SME)

OECD rieši minimálne sadzby dane z príjmu
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pracuje na
plánoch minimálnej sadzby dane z príjmu právnických osôb. Je to súčasť
jej revízie globálnych daňových pravidiel. Vznik digitálnych gigantov
poukázal na slabé miesta medzinárodných daňových pravidiel. Tieto
koncerny si totiž môžu vyberať zisk v krajinách s najnižšími daňami bez
ohľadu na to, odkiaľ je ich zákazník. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
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