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4,90 %. Medziročne klesla o 0,52 p. b.. Najnižšiu mieru nezamestnanosti
(1,72 %) dosiahol okres Trenčín. (Zdroj: Hospodárske noviny)

SZRB vzrástol štvrťročný čistý zisk o 38 %

RRZ: Slovenská ekonomika tento rok vzrastie o 3,8 %

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) zvýšila v prvom štvrťroku
čistý zisk medziročne o viac ako 38 %. Jej trojmesačný zisk po zdanení tak
predstavoval 2,78 mil. €. Prevádzkové výnosy banky však medziročne
klesli a zároveň stúpli náklady, pričom prevádzkový zisk klesol o 37 % na
1,2 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Salini impregilo a Dúha onedlho v tuneli Višňové skončia
Staviteľ úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala by mal
definitívne opustiť stavenisko koncom mája tohto roka. Stavba je v
súčasnosti zinventarizovaná na viac ako dve tretiny. Inventúra bude
základom pre spustenie novej súťaže na zhotoviteľa. Súťažiť sa bude
formou súťažného dialógu. (Zdroj: SME)

DPMŽ má nové trolejbusy za 14,4 mil. €
Dopravný podnik mesta Žilina (DPMŽ) investoval 14,4 mil. € z eurofondov,
štátneho i mestského rozpočtu do nákupu 27 trolejbusov. (Zdroj: TASR)

Česká spoločnosť ČEZ ESCO kúpila 51 % vo firme e-Dome
Česká spoločnosť ČEZ ESCO vstupuje do slovenskej firmy e-Dome. Získala
51-percentný podiel. Zvyšných 49 % zostáva súčasnému majiteľovi,
podnikateľovi Petrovi Lukešovi. Výšku investície spoločnosti nechceli
konkretizovať. Spoločnosť e-Dome je poskytovateľom energetických
služieb hlavne na slovenskom trhu. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

RTVS dostane finančnú injekciu
Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) dostane od štátu ďalších 675 000 €,
prostriedky použije hlavne na nákup hudobných nástrojov pre
Symfonický orchester. Celková výška príspevku zo štátneho rozpočtu pre
RTVS v roku 2019 je po zmene 26 675 000 €. RTVS by však ešte v prvom
polroku 2019 mohla zo štátneho rozpočtu dostať ďalších 21 mil. € ako
čiastočnú kompenzáciu výpadku príjmov, ktorý jej spôsobili sociálne
opatrenia upravujúce výšku koncesionárskych poplatkov. (Zdroj: TASR)

NKÚ kontroloval Lesy SR, zistil nedostatky
Nedostatky, ktoré majú vplyv na hospodárenie štátneho podniku Lesy SR,
Národný kontrolný úrad (NKÚ) kontrolou identifikoval najmä pri predaji
dreva, pri rizikových a neefektívnych nájomných zmluvách, ako aj pri
procese odpredaja prebytočného majetku. Lesy SR poskytnú odpovede
na všetky zistenia na tlačovej konferencii. (Zdroj: SME)

Súd vyhlásil konkurz na Bašternákov majetok
Okresný súd Bratislava I vyhlásil konkurz na majetok právoplatne
odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka. Konkurzná správkyňa
bude zisťovať, aký má majetok. Môže žiadať, aby sa skoršie prevody
majetku vrátili späť do majetkovej podstaty. Bašternák za posledné dva
mesiace prepísal viaceré nehnuteľnosti na manželku. (Zdroj: Pravda)

Štát si požičal 200 mil. €

Slovenská ekonomika porastie v 2. štvrťroku medziročne o 3,7 % HDP a za
celý rok 2019 o 3,8 % HDP. Vyplýva to z májovej krátkodobej prognózy
ekonomiky, ktorú zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).
HDP by podľa prognózy mal vzrásť medziročne o 3,7 % aj v 3. štvrťroku.
(Zdroj: SME)

USA boli pre EÚ minulý rok najväčším exportným trhom
EÚ dosiala v roku 2018 v obchode s USA prebytok 139 mld. €. Hodnota
exportu predstavovala 407 mld. € a importu z USA do EÚ 268 mld. €. Na
priemyselné tovary pripadalo 89 % vývozu tovarov z EÚ a 80 % dovozu
tovarov z USA. USA boli vlani najväčším exportným trhom pre EÚ,
smerovalo tam 21 % z celkového vývozu z EÚ. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

ZAHRANIČIE
Obchodná vojna poškodzuje európske firmy
Clá, ktoré v obchodnom spore voči sebe zaviedli USA a Čína, poškodili viac
než tretinu európskych firiem pôsobiacich na čínskom trhu. Ukázal to
prieskum, ktorý uskutočnila Obchodná komora EÚ v Číne. Výsledok
prieskumu medzi 585 firmami je v protiklade k pôvodným očakávaniam,
že európske firmy budú z ciel ťažiť. (Zdroj: Trend)

Bundesbank počíta v 2. kvartáli s útlmom ekonomiky
Po návrate nemeckého hospodárstva na cestu rastu počíta centrálna
banka Bundesbank s útlmom v 2. kvartáli. Podľa jej aktuálnej správy rast
len ťažko prekoná úroveň z minulej zimy. Oživenie exportne
orientovaných sektorov očakáva banka až v spojení so zotavením
globálnej ekonomiky v druhej polovici roka. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Google preruší vzťahy s koncernom Huawei
Americký internetový gigant Google oznámil, že začína utlmovať vzťahy s
čínskym technologickým koncernom Huawei, lebo ho Washington
považuje za hrozbu národnej bezpečnosti. Huawei bude najnovšie môcť
používať iba tzv. open source verziu Androidu. (Zdroj: TASR)

Ryanairu klesol v obchodnom roku 2018/19 zisk o 29,7 %
Írska letecká spoločnosť Ryanair zaznamenala za minulý obchodný rok
najnižší čistý zisk za posledné štyri roky. Jeho hodnota dosiahla
1,02 mld. €. Dôvodom je viacero nepriaznivých faktorov, medzi nimi brexit
a odklad dodávok lietadiel Boeing 737 MAX. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Firma Tata Motors dosiahla kvartálny zisk 11,17 mld. €
Indická automobilová spoločnosť Tata Motors, ktorá vlastní výrobcu áut
Jaguar Land Rover, zaznamenala vo 4. kvartáli obchodného roka 2018/19
pokles zisku o 47 %. Pod tento výsledok sa podpísali slabý predaj na
kľúčových trhoch, ako je Čína, a tiež slabšie výsledky z domáceho trhu pre
spomalenie indickej ekonomiky. (Zdroj: TASR)

Štát v dvoch aukciách štátnych dlhopisov (ŠD) akceptoval ponuky
investorov v hodnote 200,1 mil. €. V konkurenčnej časti aukcie ŠD
splatných 21. januára 2031 bol akceptovaný dopyt 115,5 mil. €, pričom
celkový dopyt sa pohyboval na hodnote 329,5 mil. €. V tzv. konkurenčnej
časti aukcie ŠD splatných 17. októbra 2047 akceptovaný dopyt dosiahol
84,6 mil. €, pri celkovom dopyte 95,1 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Jaguar Land Rover vykázal v 1. štvrťroku stratu

Stavebníctvo spomalí svoj rast

Nike, Adidas a ďalší veľkí výrobcovia a predajcovia obuvi považujú clá za
katastrofu. Napísali to v otvorenom liste americkému prezidentovi
Trumpovi. List podpísalo 173 firiem. Footwear Distributors & Retailers of
America odhaduje, že clá budú stáť amerických spotrebiteľov 7 mld. $
ročne. (Zdroj: SME)

Rast stavebníctva na Slovensku sa bude pravdepodobne spomaľovať. V
roku 2019 by malo vzrásť v priemere o 2,4 %. Vyplýva to z analýzy
spoločnosti Euler Hermes. Pozitívom je, že v roku 2018 narástli tržby
stavebných spoločností o 10,8 %. Zároveň však platí, že im stúpli náklady
na prácu a na materiál. Stavebná produkcia podľa očakávania riaditeľov
stavebných spoločností by mala v tomto roku vzrásť v priemere o 3,6 % a
v budúcom roku sa má rast spomaliť na 1 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Slovensko má historicky najnižšiu nezamestnanosť
Miera evidovanej nezamestnanosti v SR v apríli 2019 klesla na historicky
najnižšiu úroveň v ére samostatnej SR, pod hodnotu 5 %, keď mala úroveň
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Automobilka Jaguar Land Rover za svoj uplynulý účtovný rok, ktorý sa
skončil v marci, vykázala stratu 3,6 mld. £. Tržby spoločnosti v jej minulom
účtovnom roku dosiahli 24,2 mld. £. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Veľkí americkí výrobcovia obuvi napísali Trumpovi

Nemecké farmaceutické firmy zaostali za globálnou špičkou
Veľké nemecké farmaceutické koncerny zaostávajú za konkurenciou z
USA a Švajčiarska. 22 sledovaných koncernov v roku 2018 medziročne
zvýšilo tržby vo farmaceutickej oblasti celkovo o 0,9 % na 460,8 mld. €.
Najväčšie nemecké firmy Bayer, Boehringer Ingelheim a Merck
zaznamenali pokles o 0,3 %, čím zaostali za globálnou špičkou.
(Zdroj: TASR)
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