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EKONOMIKA

euroregióne v januári 2019 v porovnaní s decembrom 2018 zvýšil o 0,4 %
a v celej EÚ vzrástol o 0,3 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Firma ŽOS Trnava dosiahla zisk 2,5 mil. €

ZAHRANIČIE

Podniku ŽOS Trnava priniesol rok 2018 rast zisku. Počas posledných rokov
sa menila stratégia a zameranie hlavných činností firmy na opravy, revízie
a modernizácie, čo prinieslo spoločnosti v roku 2018 zisk pred zdanením
2,5 mil. €. (Zdroj: TASR)

CSM Industry expanduje do Ruska
Značku CSM budú v Ruskej federácii zastupovať spoločnosti TSK Milda z
Tatarstanu a Torgresurs z Jekaterinburgu. Obe v spomínaných regiónoch
zabezpečia predaj a servis Univerzálnych dokončovacích strojov, ktoré
vyrába firma CSM Industry v Tisovci. Spoločnosť CSM Industry je
nástupníckou spoločnosťou bývalého podniku Cestné a stavebné
mechanizmy. (Zdroj: TASR)

Elite Holding postaví Vlčie maky za 16 mil. €
V bratislavskej mestskej časti Ružinov plánuje spoločnosť Elite Holding
postaviť polyfunkčné objekty Vlčie maky a budovy obchodu, výroby i
služieb. Investor predpokladá spustenie výstavby v rokoch 2020 až 2022.
Vynaložiť chce na to zhruba 16 miliónov eur. (Zdroj: Trend)

Tipos zaplatí za systém hazardných hier 179 mil. €
Cyperská spoločnosť IGT Global Services Limited zabezpečí pre národnú
lotériovú spoločnosť Tipos systém hazardných hier. Tipos za tieto služby
zaplatí 179,4 mil. €. Tipos pôvodne odhadoval, že za tieto služby zaplatí
249,1 mil. €. O víťazovi súťaže sa rozhodovalo na základe ponúknutej ceny.
(Zdroj: TASR)

HB Reavis začal stavať Alter Schlachthof Landsberger
Spoločnosť HR Reavis začala so stavebnými prácami v hlavnom meste
Nemecka. Spoločnosť vo februári oznámila, že kúpou pozemkov v Berlíne
a Drážďanoch vstúpila na nemecký trh, ich rozloha je spolu 3,5 hektára.
Firma na trhoch, kde je aktuálne prítomná, realizuje ďalšie developerské
projekty s celkovou rozlohou viac ako 1,3 milióna m2 a plánovanou
hodnotou 7,1 mld. €. (Zdroj: TASR)

Rezort práce chce zaplatiť za tonery 5 mil. €
Ministerstvo práce hľadá dodávateľa spotrebného materiálu do tlačiarní
na najbližšie štyri roky. Rezort odhaduje že za tieto služby zaplatí 5 mil. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Nový systém nákupu liekov bude stáť 68 820 €
Ministerstvo zdravotníctva SR chce zefektívniť nákup liekov novým
elektronickým systémom. Vyplýva to zo zmluvy medzi MZ SR a
spoločnosťou NAR marketing. Za dva roky používania systému MZ SR
zaplatí poskytovateľovi podľa zmluvy spolu 68 820 €.
(Zdroj: www.aktuality.sk)

Na Slovensku vznikne Národné cyklistické centrum
Na Slovensku, konkrétne v Orechovej Potôni, by mohlo vzniknúť Národné
cyklistické centrum. Ministerstvo financií SR navrhuje uvoľnenie
finančných prostriedkov na tento účel v sume do 29 860 860 €.
(Zdroj: TASR)

V rebríčku ekonomickej slobody sme na 65. mieste
Slovensko sa v rebríčku ekonomickej slobody zostavovanom americkou
nadáciou Heritage umiestnilo na 65. priečke zo 180 sledovaných krajín. V
hodnotení regiónu tak krajina skončila na poslednom mieste. Slovensku
zhoršujú postavenie nedostatočné úsporné opatrenia vlády, nepružný trh
práce a pomalé zavádzanie reforiem. Slabé hodnotenie si vyslúžilo aj za
stále vysokú úroveň korupcie. Vysoké hodnotenie si krajina odniesla za
úroveň slobody obchodovania a stabilné verejné financie. (Zdroj: SME)

Výrobné ceny vzrástli
Výrobné ceny v eurozóne aj v celej EÚ v januári medzimesačne aj
medziročne vzrástli. Podľa Eurostatu sa index výrobných cien IPPI v
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EÚ a Katar podpísali dohodu o leteckej doprave
Európska komisia a Katar v pondelok podpísali dohodu o leteckej
doprave, prvú dohodu z tejto oblasti medzi EÚ a krajinou z oblasti
Perzského zálivu. Každoročne medzi štátmi EÚ a Katarom cestuje viac ako
sedem miliónov pasažierov. (Zdroj: SME)

Rokovania medzi USA a Čínou finišujú
Obchodné rokovania medzi USA a Čínou finišujú a dokončiť by sa mohli
ešte tento mesiac. Washington a Peking plánujú summit, ktorý by sa mal
konať koncom mesiaca. Ak dospejú dohode, USA by mohli zrušiť clá na
dovoz čínskych tovarov v hodnote 200 mld. $. Čína by zasa mohla
odstrániť alebo znížiť niektoré dovozné dane. (Zdroj: www.aktuality.sk)

Banka Nordea je podozrivá z prania špinavých peňazí
Nordea, najväčšia škandinávska banka, je podozrivá z prania špinavých
peňazí. Uviedla to fínska verejnoprávna televízia Yle. Akcie banky v reakcii
na túto správu klesli o takmer 7 %. Yle sa odvoláva na veľký únik údajov,
ktorý ukázal, že cez Nordea prešli stovky miliónov eur z podozrivých
zdrojov. (Zdroj: SME)

Moody's zlepšila rating Grécka
Ratingová agentúra Moody's Investors Service zvýšila rating Grécka o dva
stupne, pričom ako dôvod uviedla zlepšovanie stavu ekonomiky vďaka
realizácii programu reforiem. Agentúra stanovila Grécku rating v domácej
a zahraničnej mene na úrovni B1 oproti pôvodnej úrovni B3 a zároveň
upravila výhľad ratingu z pozitívneho na stabilný. (Zdroj: Pravda)

Airbus ešte nesplatil Nemecku celý úver na model A380
Nemeckým daňovým poplatníkom hrozí, že budú musieť zaplatiť účet vo
výške viac ako 600 mil. € za vývoj superjumba A380 od Airbus. Berlín
požičal v roku 2002 spoločnosti Airbus 942 mil. € v súvislosti s vývojom
modelu A380. Z tejto sumy bola zatiaľ splatená len tretina. Airbus minulý
mesiac oznámil, že končí s výrobou najväčšieho lietadla A380 pre klesajúci
dopyt a vysoké náklady. (Zdroj: SME)

FlixBus rokuje o kúpe Eurolines
Nemecká autobusová spoločnosť FlixBus rokuje o kúpe medzinárodného
autobusového operátora Eurolines od francúzskej skupiny Transdev
Group. Cieľom FlixBusu je rozšíriť svoju sieť liniek ďalej do Európy.
(Zdroj: TASR)

EÚ a USA budú rokovať o obchode
Európska únia a USA budú na budúci týždeň opäť rokovať o obchode.
Trojdňové rokovania sa budú konať vo Washingtone. Brusel sa obáva, že
Washington splní svoju hrozbu a zavedie clo na dovoz áut a autosúčiastok,
čo by bolo bolestivé predovšetkým pre Nemecko. (Zdroj: TASR)

Ropné rezervy Exxon Mobil dosiahli 24,3 mld. barelov
Rezervy ropy a plynu amerického ropného koncernu Exxon Mobil vzrástli
vlani takmer o štvrtinu, k čomu prispeli akvizície a nové objavy v USA a pri
pobreží Brazílie a Guyany. (Zdroj: TASR)

Ťažba ropy v Rusku klesla, podľa OPEC nie dosť
Produkcia ropy v Rusku minulý mesiac klesla v súvislosti s programom
obmedzovania ťažby. Na tom sa Rusko dohodlo s organizáciou OPEC
koncom minulého roka. Napriek zníženiu produkcie však v plnení
podmienok programu stále zaostáva. (Zdroj: SME)

Predaj áut v Nemecku vo februári vzrástol
Predaj nových vozidiel v Nemecku, na najväčšom automobilovom trhu v
Európe, sa vo februári zotavil z januárového poklesu a vzrástol. Počet
registrácií nových áut v Nemecku sa vo februári zvýšil medziročne o 3 %
na 268 800 vozidiel, pričom nemecké značky sa podieľali 70 % na
celkovom počte predaných áut. (Zdroj: TASR)
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