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registrovaných nových áut v regióne sa v apríli 2019 znížil na 1,216 milióna
z 1,228 milióna pred rokom. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Poisťovňa Dôvera dosiahla vlani zisk 35,5 mil. €

Európska komisia zhoršila prognózy rastu

Zdravotná poisťovňa Dôvera dosiahla v minulom roku zisk vo výške
35,5 mil. €, pričom je tržby boli 1,4 mld. €. Zdravotná poisťovňa zvýšila svoj
zisk oproti roku 2017 o 109 %. Jej tržby vtedy boli vo výške 1,27 mld. €, v
roku 2018 tak narástli o 10 %. Použitie účtovného zisku je v rukách
akcionára, spoločnosti Penta. (Zdroj: Pravda)

Sociálna poisťovňa zaznamenala rast príjmov
Sociálna poisťovňa vlani zaznamenala rast príjmov. Celkovo príjmy
dosiahli 8,2 mld. € a medziročne vzrástli o 216,1 mil. €. Výdavky poisťovne
boli o 123 mil. € vyššie oproti schválenému rozpočtu, celkovo sa však
hospodárenie skončilo s bilančným rozdielom 666,3 mil. €, čo je o
143,8 mil. € viac, ako sa predpokladalo v schválenom rozpočte pre minulý
rok. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Miba Steeltec zamestná vo Vrábľoch ďalších 160 ľudí
Spoločnosť Miba Steeltec, s. r. o. rozširuje svoj výrobný závod vo Vrábľoch.
Výstavba novej haly v areáli existujúcej fabriky by mala byť ukončená do
mája budúceho roka. Spoločnosť zamestnáva vo Vrábľoch zhruba
600 ľudí, po rozšírení výroby by k nim malo pribudnúť ďalších 160 ľudí v
troch zmenách. (Zdroj: TASR)

UPC Broadband má za sebou úspešný štvrťrok
Spoločnosť UPC Broadband Slovakia v prvom štvrťroku vykázala nárast v
predaji služieb vo všetkých segmentoch. V segmente TV služieb, ktorých
počet na konci marca tohto roku dosiahol 171 300, vykázala nárast o
3 500 služieb oproti 1. štvrťroku 2018. Rástol aj segment telefónnych
služieb a počet užívateľov na konci 1. štvrťroku dosiahol 86 100, čo je o
5 100 viac než na konci prvého štvrťroku 2018. (Zdroj: TASR)

Energofirmy vlani nedodržiavali štandardy kvality
Aj v minulom roku nie všetky energetické podniky dodržiavali štandardy
kvality. Svojim odberateľom tak musia vyplatiť kompenzačné platby v
celkovej výške 640 tis. €. Plynárenské firmy vrátia odberateľom za
nedodržanie štandardov kvality vyše 20 tisíc €. Pri elektroenergetikoch
najviac nedodržiavali štandardy distribučné spoločnosti. (Zdroj: SME)

Ministerstvo práce chce vyššiu motiváciu pre mladé rodiny
Ministerstvo práce sa v súčasnosti sústredí na prípravu návrhu zákona na
zvýšenie rodičovského príspevku. Zvýšenie rodičovského príspevku by sa
malo dotknúť približne 140 000 ľudí na Slovensku a malo by stáť približne
145 mil. €. (Zdroj: TASR)

EK: Slovenská ekonomika spomalí tempo rastu na 3,8 %
Európska komisia (EK) vo svojej aktuálnej prognóze počíta so spomalením
tempa rastu slovenskej ekonomiky v tomto aj budúcom roku. Slovenský
HDP vlani stúpol o 4,1 %. Reálny rast HDP sa podľa jarnej prognózy EK v
roku 2019 spomalí na 3,8 % a v roku 2020 na 3,4 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Ministerstvo zdravotníctva dostane 90 mil. € navyše
Ministerstvo zdravotníctva SR sa s rezortom financií dohodlo na
dofinancovaní vo výške 90 mil. €. O nutnosti dofinancovania rezortu
zdravotníctva na tento rok hovorili zdravotné poisťovne, ale aj nemocnice
a ambulantní poskytovatelia. Dôvodom boli viaceré legislatívne zmeny,
dovolenkové poukazy či sadzba za poistencov štátu na úrovni 3,2 %.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

SR a Kuba uzatvoria dohodu o ekonomických vzťahoch
Slovenská vláda má uzatvoriť dohodu s Kubánskou republikou o
konsolidácii ekonomických vzťahov. Cieľom materiálu je vytvorenie
mechanizmu postúpenia pohľadávky na štát zo strany Eximbanky SR v
prípade vysokého rizika nevymožiteľnosti v plnej miere. (Zdroj: TASR)

V západnej Európe v apríli klesol počet predaných áut
Predaj automobilov v západnej Európe v apríli klesol o 1 %. Dôvodom sú
stále nevyriešené podmienky brexitu a širšia ekonomická neistota. Počet

www.sims.sk

Európska komisia zhoršila očakávania týkajúce sa expanzie ekonomiky
eurozóny v tomto roku. Aktuálne počíta so zvýšením HDP o 1,2 %. V roku
2020 by sa tempo expanzie malo zrýchliť na 1,5 %. Vlani HDP eurozóny
stúpol o 1,9 %. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Slovensko neznížilo vlani svoj podiel na emisiách CO2
Členské krajiny EÚ znížili v roku 2018 svoje emisie oxidu uhličitého (CO2)
o 2,5 % v porovnaní s rokom 2017, avšak toto úsilie bolo obmedzené
vysokým zvýšením uhlíkových emisií vo ôsmich krajinách vrátane
Slovenska. Najvyšší nárast uhlíkových emisií mali vlani Lotyšsko (8,5 %),
Malta (6,7 %) a Estónsko (4,5 %), za nimi v závese boli Luxembursko
(3,7 %), Poľsko (3,5 %), Slovensko (2,4 %), Fínsko (1,9 %) a nakoniec Litva
(0,6 %). (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Commerzbank v prvom kvartáli klesli tržby aj zisk
Zisk Commerzbank v 1. kvartáli prudko klesol na 120 mil. € z 262 mil. € v
rovnakom období vlani. Prevádzkový zisk dosiahol 244 mil. € po 258 mil. €
pred rokom. Prevádzkové náklady klesli na 1,83 mld. € z 1,88 mld. €. Tržby
skupiny sa znížili na 2,16 mld. € z 2,22 mld. €. (Zdroj: TASR)

BMW prudko klesol zisk za 1. štvrťrok
Nemecká automobilka BMW oznámila prudký pokles zisku v 1. štvrťroku
2019. Dôvodom bolo vyčlenenie rezervy vo výške 1,4 mld. € v súvislosti s
vyšetrovaním kartelovej dohody automobiliek v EÚ. Čistý zisk BMW sa za
tri mesiace do konca marca 2019 prepadol o 74,2 % na 588 mil. € z
2,28 mld. € v rovnakom období minulého roka. (Zdroj: Finančný trh)

Firma Henkel vykázala pokles kvartálneho zisku
Nemecký výrobca spotrebného tovaru Henkel zaznamenal v 1. kvartáli
2019 pokles prevádzkového zisku. Jeho upravený prevádzkový zisk pred
úrokmi a zdanením (EBIT) sa v prvých troch mesiacoch 2019 znížil o 5,6 %
na 795 mil. € z 842 mil. € pred rokom. Tržby za 1. štvrťrok vzrástli o 2,8 %
na 4,97 mld. €. (Zdroj: TASR)

Siemens vykázal rast tržieb aj prevádzkového zisku
Siemens zaznamenal v 2. kvartáli fiškálneho roka 2018/19 solídne
výsledky. Tržby nemeckého priemyselného konglomerátu za tri mesiace
medziročne stúpli o 4 % na 20,94 mld. €. Prevádzkový zisk vzrástol o 7 %
na 2,4 mld. €, pričom analytici očakávali 2,24 mld. €. Čistý zisk mierne
klesol na 1,8 mld. € z 1,95 mld. € v rovnakom období vlani. (Zdroj: TASR)

USA zvýšia clá na tovary z Číny
Je potvrdené, že USA od 10. 5. zvýšia clá na čínsky import v hodnote
200 mld. $ z 10 % na 25 %. Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na
správu oficiálneho denníka americkej vlády. Čína údajne stiahla svoje
sľuby týkajúce sa základných požiadaviek USA, ktoré mali riešiť hlavné
výhrady Washingtonu, pre ktoré USA spustili obchodnú vojnu. Čínska
vláda pohrozila USA odvetnými opatreniami. (Zdroj: SME)

USA zaviedli nové sankcie voči Iránu
Americký prezident Donald Trump zaviedol v stredu nové sankcie voči
Iránu, ktoré postihnú tamojší oceliarsky a ťažobný priemysel. Stalo sa tak
len niekoľko hodín po tom, ako Teherán oznámil čiastočné odstúpenie od
medzinárodnej dohody o jadrovom programe z roku 2015. USA od tejto
dohody odstúpili už pred rokom. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Čínske investície v USA vlani klesli o 83 %
Čínske priame investície v USA vlani klesli o 83 %, keďže smerom nadol ich
zatlačila rastúca nedôvera medzi dvomi najväčšími ekonomikami na
svete. Konkrétne, čínske investície v americkom hospodárstve sa v
minulom roku znížili na 5 mld. $ z úrovne 29 mld. $ v roku 2017. V roku 2016
priame investície Číny v USA dosiahli rekordnú úroveň 46 mld. $.
(Zdroj: SME)
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