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M. Draghi: ECB môže opäť uvoľniť svoju menovú politiku

Slovenský AeroMobil získal investorov
Slovak Investment Holding písomne potvrdil svoju investíciu do
spoločnosti AeroMobil Holding S. A., výrobcu nového prototypu
lietajúceho auta. Spoluinvestormi sú v tomto investičnom kole izraelská
investičná spoločnosť Focus Capital Group a čínska výrobno-technická a
investičná firma Weilong Enterprise. (Zdroj: TASR)

Generálnu opravu VEG urobia štyri firmy
Po vyše roku a pol od vyhlásenia medzinárodného tendra sa môže začať s
dlho očakávanou generálnou opravou Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG).
Víťazom sa stalo konzorcium firiem Združenie Gabčíkovo, ktoré urobí
opravu VEG za takmer 81 mil. €. Členmi konzorcia sú CEDIS (vedúci člen),
HANT BA, česká firma Strojírny Brno a talianska Todini Construzioni
Generali. (Zdroj: SME)

Eximbanke sa rozšíri rozsah činností
Ministerstvo financií navrhuje rozšíriť rozsah činností Eximbanky o
vykonávanie finančných nástrojov EÚ určených na rozvojovú spoluprácu.
Tiež jej má byť umožnené priamo financovať zvýhodnené vývozné úvery.
Na túto činnosť sú pre Eximbanku zabezpečené finančné prostriedky na
rok 2019 vo výške 1 mil. €, na rok 2020 v rovnakej výške a na rok 2021
1,5 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Dovozca áut pripravil štát o 450 tis. €
Firma, ktorá dovážala autá na Slovensko z Nemecka, pripravila štát na
daniach o 450 000 €. Zistili to colníci z Kriminálneho úradu finančnej
správy. Počas troch rokov firma doviezla a následne predala viac ako
110 osobných motorových vozidiel zákazníkom na Slovensku, pričom išlo
najmä o luxusné značky. (Zdroj: TASR)

Vláda podporí najmenej rozvinuté okresy
Celkové zdroje na rozvoj chudobnejších oblastí by mali tento rok
dosiahnuť takmer 17 mil. €. Vzniknúť by malo viac ako 450 nových
pracovných miest. Každé jedno tak vyjde takmer na 38 tis. €. Z miliónov na
podporu najmenej rozvinutých okresov však ide na vzdelanie a inovácie
minimum zdrojov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Program stability SR predpokladá zníženie dlhu
Program stability Slovenskej republiky na roky 2019 až 2022 predpokladá
nulový deficit štátneho rozpočtu. Zároveň garantuje a počíta s ďalším
postupným znižovaním dlhu. Hrubý aj čistý dlh verejnej správy by mal
naďalej klesať a udržať sa pod sankčnými pásmami ústavného zákona o
rozpočtovej zodpovednosti. Do roku 2022 by malo hrubé zadlženie
klesnúť na 44,4 % HDP, čistý dlh má klesnúť až na 37 % HDP.
(Zdroj: TASR)

Parlament schválil štátny záverečný účet
Schodok verejných financií vlani dosiahol 629,5 mil. € a oproti
schválenému rozpočtu tak bol nižší o 113,4 mil. €. Slovensko vlani
zaznamenalo aj pokles dlhu verejnej správy v pomere k HDP. Oproti roku
2017 sa znížil o 2 p.b. na 48,9 % HDP. (Zdroj: SME)

EU odporučila Slovensku 10 opatrení v oblasti energetiky a klímy
Európska komisia zverejnila posúdenie návrhov plánov členských štátov
na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy na rok 2030.
Exekutíva EÚ vo svojej správe predložila Slovensku desať odporúčaní,
ktoré by vláda mala zohľadniť pri vypracovaní konečného národného
plánu, ktorý musí byť predložený EK do konca tohto roka.
(Zdroj: TASR)

Európska centrálna banka (ECB) opäť uvoľní svoju menovú politiku, ak
inflácia nebude smerovať k jej cieľovej dvojpercentnej úrovni. Vyhlásil to v
utorok prezident ECB Mario Draghi. Podporil tak očakávania trhu, že ECB
v najbližších týždňoch ponúkne eurozóne ďalšie stimuly. Miera inflácie v
eurozóne sa v tomto roku drží pod cieľovou hranicou ECB.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Dlhopisy krajín eurozóny sa posilnili
Dlhopisy krajín eurozóny sa posilnili po tom, čo šéf Európskej centrálnej
banky signalizoval ďalšie uvoľnenie menovej politiky. Výnosy
desaťročných francúzskych dlhopisov sa prvýkrát v histórii dostali do
negatívneho pásma a na rekordné minimum padli aj výnosy nemeckých
dlhopisov. (Zdroj: TASR)

Inflácia v eurozóne aj v EÚ sa v máji spomalila
Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne sa v máji
výrazne spomalilo na 1,2 % z aprílových 1,7 %. V celej EÚ klesla miera
inflácie v máji 2019 na 1,6 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

ZAHRANIČIE
Sanofi a Google nadviazali spoluprácu
Francúzska farmaceutická spoločnosť Sanofi sa spojila s americkým
internetovým gigantom Google pri práci na inováciách zameraných na
využívanie nových dátových technológií na zmenu spôsobu poskytovania
liekov a zdravotníckych služieb v budúcnosti. (Zdroj: www.aktuality.sk)

Brazílska firma Odebrecht požiadala o ochranu pred veriteľmi
Brazílsky stavebný gigant Odebrecht, ktorý sa priznal, že dal takmer
800 mil. $ na úplatky, aby získal kontrakty, požiadal o ochranu pred
veriteľmi. Firemní právnici podali žiadosť na konkurznom súde, aby mohli
rokovať o reštrukturalizácii dlhu, ktorý podľa médií prekročil 20 mld. $.
(Zdroj: TASR)

Facebook zavedie vlastnú digitálnu menu na budúci rok
Sociálna sieť Facebook svoju digitálnu menu s názvom libra zavedie na
budúci rok. Bude určená na platby na internete a na vlastnej platforme
sociálnej siete. Facebook použije na vytvorenie libry technológiu
blockchain, ktorá je základom aj iných kryptomien.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

PKN Orlen chce zvýšiť dovozy ropy z Afriky
Najväčšia poľská rafinérska spoločnosť PKN Orlen plánuje do budúcnosti
zvýšiť dovoz ropy z afrických krajín. Spoločnosť PKN Orlen už dlhší čas
diverzifikuje svoje zdroje dodávok, aby znížila závislosť od dovozu ropy z
Ruska. V súčasnosti približne 50 % ropy, ktorú PKN Orlen spracováva v
rafinérii v meste Plock, pochádza z iných ako ruských zdrojov. (Zdroj: SME)

British Airways chce kúpiť od Boeingu 200 lietadiel 737 Max
Americký koncern Boeing a majiteľ British Airways, International Airlines
Group, podpísali predbežnú dohodu o dodávke 200 lietadiel typu 737 Max,
ktoré sú od marca uzemnené po celom svete. Ak by sa predbežná dohoda
zmenila na záväzné objednávky, ich celková hodnota by podľa
katalógových cien predstavovala okolo 24 mld. $. (Zdroj: SME)

Vývoz ropy z Ruska cez Usť-Luga klesne pod 3 mil. ton
Vývoz ruskej ropy cez baltský prístav Usť-Luga klesne v 3. kvartáli
pravdepodobne pod 3 mil. ton z 9 mil. ton plánovaných na obdobie apríl
až jún. Zástupcovia Ruska uviedli, že v tejto chvíli je ich prioritou dodávka
ropy cez Družbu. (Zdroj: TASR)

Ratingové agentúry upravili odhad rastu poľskej ekonomiky

Predaj áut v EÚ v máji mierne vzrástol
Predaj nových osobných áut v EÚ v máji mierne vzrástol po vytrvalom
poklese v ôsmich predchádzajúcich mesiacoch. Konkrétne sa zvýšil
medziročne o 0,1 % na vyše 1,4 milióna kusov. Za prvých päť mesiacov
tohto roka však predaj nových áut v EÚ klesol o 2,1 % na 6,7 milióna kusov.
(Zdroj: SME)

www.sims.sk

Streda 19. jún 2019

Ratingová agentúra Moody's upravila odhad rastu poľskej ekonomiky v
tomto roku na 4,2 %. Jej prognóza sa tak dostala na úroveň odhadu rastu
ekonomiky zo strany agentúry Fitch. Fitch, ako aj agentúra Standard &
Poor's hodnotia rating Poľska na úrovni A- so stabilným výhľadom. Rating
zo strany Moody's je o niečo lepší, agentúra hodnotí Poľsko na úrovni A2,
rovnako so stabilným výhľadom. (Zdroj: TASR)
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