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EKONOMIKA

prichádzalo s omeškaním alebo vôbec. Platby boli problémové pri
koncových, ako aj pri biznis zákazníkoch. (Zdroj: Pravda)

U. S. Steel chce skracovať pracovný týždeň aj ďalej

Priemyselná produkcia v marci rástla o 1,2 %

V košických oceliarňach U. S. Steel by mohol aj počas nasledujúcich
mesiacov pokračovať štvordňový pracovný týždeň. Zamestnanci za deň,
keď sú doma, dostávajú 70 % náhradu mzdy. Podľa prezidenta oceliarní
sa do EÚ dostáva množstvo ocele za trhovo neférových podmienok, čo
košické oceliarne znevýhodňuje. Dopyt klesol najviac od roku 2015.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

SAM Automotive získal investora, pokračuje v investícii
Nemecká spoločnosť SAM automotive, ktorá buduje závod vo Veľkom
Krtíši, má nového investora. Stal sa ním čínsky Fuyao. Závod mal pôvodne
spustiť výrobu v lete 2018, investícia sa však oddialila pre problémy
materskej spoločnosti. Výrobca automobilových komponentov SAM
automotive má podľa plánu postupne vo Veľkom Krtíši zamestnať viac ako
800 ľudí. (Zdroj: TASR)

PSS v prvom štvrťroku medziročne vzrástol zisk o 2,7 %
Prvá stavebná sporiteľňa (PSS) ku koncu marca mierne zlepšila svoje
hospodárenie. Kým v prvých troch mesiacoch vlaňajška bola v zisku
4,07 mil. €, v prvom kvartáli tohto roka to bolo 4,18 mil. €. V medziročnom
porovnaní sa počet zmlúv zvýšil o 11,6 % na takmer 31 tisíc. Ich objem
stúpol ešte výraznejšie, a to takmer o 23 % na 611,88 mil. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Poštovej banke klesol štvrťročný zisk o 15,6 %
Štvrťročný zisk Poštovej banky v tomto roku poklesol. V prvých troch
mesiacoch tohto roka evidovala zisk 10 mil. €. Vlani ku koncu marca to
bola suma 11,8 mil. €, je to teda medziročný pokles o 15,6 %. Banke síce
stúpli čisté úrokové výnosy, avšak pokles evidovali čisté výnosy z
poplatkov a provízií. Banka zároveň vykázala stratu z finančných operácií
a vyššie odpisy. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Firma ewia investuje 600 mil. € do spracovania odpadu

Medzimesačný rast priemyselnej produkcie na Slovensku bol v marci v
rámci krajín Európskej únie tretí najrýchlejší. Slovenský priemysel v marci
oproti februáru podľa kalendárne a sezónne upravených údajov posilnil o
1,2 %. Medziročne slovenská priemyselná produkcia v rámci krajín EÚ
posilnila štvrtým najrýchlejším tempom, a to o 7,3 %. (Zdroj: SME)

Záporné saldo agropotravinárskeho obchodu vzrástlo
Saldo zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a
potravinárskymi výrobkami v období január až február 2019 bolo pasívne,
a to v hodnote 277,9 mil. €. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 6,5 %.
(Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Inflácia v Nemecku zrýchlila tempo
Tempo rastu inflácie v Nemecku sa v apríli zrýchlilo tak, ako naznačil
predbežný odhad, a dosiahlo najvyššiu úroveň za päť mesiacov. Vyplýva
to z údajov štatistického úradu Destatis. Index spotrebiteľských cien v
Nemecku sa v apríli zvýšil na 2 % z 1,3 % v marci. (Zdroj: TASR)

Trump očakáva víťazstvo USA v spore s Čínou
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že ak americká centrálna
banka (Fed) zníži úrokové sadzby, USA vyhrajú obchodnú vojnu. Trump
očakáva, že ďalším krokom Číny v obchodnej vojne bude zníženie
úrokových sadzieb. Preto tlačí na Fed, aby urobil to isté, čo by podľa neho
viedlo k jasnému víťazstvu USA. (Zdroj: SME)

VW postaví závod na výrobu batérií za 1 mld. €
Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) oznámil, že investuje
1 mld. € do vybudovania nového závodu na výrobu batérií pre
elektromobily v Nemecku. (Zdroj: SME)

Bratislavská spoločnosť ewia, a.s. plánuje v nasledujúcich desiatich
rokoch výstavbu piatich centier cirkulárnej ekonomiky, ktoré by mali vo
vybraných regiónoch vrátiť do výroby približne polovicu z doteraz
skládkovaného odpadu. Zvyšok odpadu sa premení na teplo a elektrickú
energiu. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Honda zatvorí závod v Británii

Salini Impregilo a Dúha možno budú chcieť za
nedokončený tunel Višňové doplatok

Najväčší výrobca ocele v Nemecku, koncern ThyssenKrupp, zaznamenal v
1. polroku svojho finančného roka 2018/2019 strmý pokles zisku na
36 mil. € z 320 mil. € v rovnakom období pred rokom. Prispeli k tomu
najmä vyššie ceny surovín. (Zdroj: TASR)

Finálny účet taliansko-slovenského stavebného konzorcia za rozostavanú
severnú diaľnicu D1, ktorej súčasťou je aj tunel Višňové, sa blíži k podpisu.
Diaľničiari doteraz za 16 kilometrov tunela a šesť kilometrov diaľnice
zaplatili 173 mil. €. Suma však podľa odborníkov môže ešte vzrásť.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

NDS trvá na vyhlásených výsledkoch súťaže
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zotrváva na vyhlásených výsledkoch
súťaže na vybudovanie a prevádzkovanie siete ultranabíjacích staníc na
nabíjanie elektromobilov. Uviedla to v súvislosti s vyjadrením spoločnosti
GreenWay, podľa ktorej súťaž nebola transparentná. Víťazná ponuka od
Západoslovenskej energetiky je podľa GreenWay nerealistická a môže
spôsobiť zdržania a vyššie náklady. (Zdroj: TASR)

Slovenský HDP v prvom štvrťroku vzrástol o 3,7 %
Rast hrubého domáceho produktu na Slovensku v 1. štvrťroku tohto roka
dosiahol medziročne v stálych cenách 3,7 %. Vyplýva to z rýchleho
odhadu, ktorý zverejnil Štatistický úrad SR. V bežných cenách sa v
1. štvrťroku vytvoril HDP v objeme 21,8 mld. €, čo predstavuje medziročný
nárast o 6,7 %. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Slováci sú najhorší v platení faktúr
Firmy vo východnej Európe sú menej disciplinované pri úhradách faktúr
než tie so sídlom v západnej časti kontinentu. Renomé
východoeurópskych krajín najviac kazí Slovensko. Odhalila to štúdia
„European Payment Practices 2018“ spoločnosti EOS KSI. Slovenské firmy
zaznamenali vlani najhoršie dáta za celú Európu, až 27 % platieb
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Japonská automobilka Honda potvrdila, že v roku 2021 zatvorí svoj britský
závod v meste Swindon. Tento krok ohrozuje približne 3 500 pracovných
pozícií. (Zdroj: SME)

ThyssenKrupp zaznamenal prudký pokles zisku

Allianz vykázala kvartálny zisk takmer 2 mld. €
Nemecká poisťovňa Allianz vykázala v 1. štvrťroku 2019 mierny nárast
čistého zisku na 1,97 mld. € z 1,94 mld. € v rovnakom období
predchádzajúceho roka. Tržby spoločnosti vzrástli o 9,1 % na 40,3 mld. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Vodafone mal v uplynulom roku obrovskú stratu
Telekomunikačný gigant Vodafone oznámil, že v uplynulom finančnom
roku, ktorý sa skončil 31. marca 2019, zaznamenal obrovskú stratu
7,6 mld. €. Strata po zdanení vo finančnom roku 2018/2019 ostro
kontrastuje so ziskom 2,8 mld. € v predchádzajúcom roku. (Zdroj: TASR)

Merck: kvartálny rast tržieb a zároveň pokles zisku
Nemecký chemický a farmaceutický koncern Merck dosiahol v prvom
kvartáli tržby 3,75 mld. € s medziročným nárastom o 7,5 %, ale zisk EBITDA
klesol o 4 % na 929 mil. €. Čistý zisk sa prepadol o viac ako 40 % na
189 mil. €. (Zdroj: TASR)

Skupina Schwarz Gruppe dosiahla vlani rekordné tržby
Nemecká maloobchodná skupina Schwarz Gruppe, ktorá vlastní
diskontné reťazce Lidl a Kaufland, v minulom roku zvýšila tržby o 7,4 % na
rekordných 104,3 mld. €. Ročné tržby skupiny tak vlani prvýkrát prekonali
hranicu 100 mld. €. Tržby reťazca Lidl sa zvýšili o 8,8 % na 81,2 mld. €. Tržby
hypermarketov Kaufland potom o 1,6 % na 22,6 mld. €. (Zdroj: Pravda)
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