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Medziročná inflácia v EÚ aj v eurozóne zrýchlila

ZSSK sa dohodla so zamestnancami na raste miezd
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa v rámci kolektívneho
vyjednávania dohodla s odborovými centrálami na raste miezd v
najbližších dvoch rokoch. Od 1. marca tohto roka sa tak všetkým
zamestnancom zvyšuje tarifná mzda o 30 € a vybraným profesiám stúpne
pohyblivá zložka mzdy v priemere o 25 €. Od 1. januára 2020 by sa tarifná
mzda mala všetkým zamestnancom zvýšiť o ďalších 30 €. (Zdroj: TASR)

Dr. Magnet tvrdí, že zmluvy boli v poriadku
Súkromná firma Dr. Magnet, s ktorou mala štátna akciová spoločnosť
Biont uzatvárať nevýhodné zmluvy, tvrdí, že boli výsledkom riadneho
verejného obstarávania. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že pre
nevýhodné kontrakty za roky 2012 až 2017 štátna firma vyrábajúca
onkolieky prišla o 125 898 €. (TASR)

Banky sa zaujímajú o zrýchlenie platieb
Nový systém na okamžité zúčtovanie platieb TIPS má umožniť ľuďom i
firmám v Európe okamžite previesť peniaze z účtu na účet v priebehu
niekoľkých sekúnd a kedykoľvek. Predpokladom je však zapojenie väčšiny
bánk do takýchto služieb. Slovenské banky upozorňujú, že okrem TIPS
majú k dispozícii aj ďalšiu schému pre zúčtovanie okamžitých platieb
SEPA Credit Transfer instant payments (SCT Inst). K decembru 2018 bolo
v nej zapojených 2 038 bánk z EÚ. (Zdroj: Pravda)

Agropotravinársky obchod vykázal záporné saldo
Saldo zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a
potravinárskymi výrobkami bolo v roku 2018 pasívne, v hodnote 1,648
mld. €. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 19,3 %. V roku 2018 sa
vyviezli zo SR agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 2,819 mld. €.
(Zdroj: TASR)

Inflácia vo februári dosiahla hodnotu 2,3 %
Podľa Štatistického úradu SR medziročná miera inflácie meraná
harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien vo februári 2019
dosiahla hodnotu 2,3 %. Priemerná ročná miera inflácie, vyjadrená
zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za
posledných dvanásť mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich
dvanástich mesiacov, dosiahla vo februári hodnotu 2,5 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Podľa MPRV ceny potravín zvyšujú obchodné reťazce

Inflácia v eurozóne aj v EÚ sa vo februári mierne zrýchlila. Motorom rastu
cien bolo zdraženie služieb. Index spotrebiteľských cien vo februári 2018 v
eurozóne medziročne stúpol o 1,5 % po náraste o 1,4 % v januári. V
rovnakom mesiaci vlani sa inflácia nachádzala na úrovni 1,1 %. V EÚ sa
rast cien zrýchlil na 1,6 % z 1,5 % v januári a 1,4 % vo februári 2018.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Predaj nových áut v EÚ klesol
Počet registrácií nových áut v EÚ sa vo februári medziročne znížil o 1 % na
1 114 692 vozidiel, a to aj napriek miernemu zotaveniu na niektorých
veľkých trhoch. V januári predaj klesol o 4,6 %. Za prvé dva mesiace tohto
roka počet registrácií v EÚ medziročne padol o 2,9 % na 2 310 099.
(Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Swedbank uskutočnila viac pochybných transakcií
Švédska banka Swedbank, jedna z najväčších bánk v krajine, možno
uskutočnila viac podozrivých transakcií spojených so škandálom prania
špinavých peňazí v estónskej dcére Danske Bank. Podľa švédskej televízie
SVT, ktorá sa dovoláva na interné vyšetrovanie, pochybné transakcie
dosiahli približne 95 mld. SEK (9,05 mld. €). (Zdroj: TASR)

Commerzbank a Deutsche Bank rokujú o fúzii
Nemecká Deutsche Bank a jej domáci konkurent Commerzbank rokujú o
možnej fúzii. Obe spoločnosti to potvrdili po mesiacoch špekulácií.
Najväčším akcionárom Commerzbank je už viac ako desať rokov nemecká
vláda. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Banca d'Italia zakázala ING prijímať nových klientov
Talianska centrálna banka zakázala finančnému ústavu ING prijímať
nových klientov v Taliansku, pokiaľ nezlepší monitorovanie transakcií.
Toto opatrenie nadväzuje po inšpekcii centrálnej Banca d'Italia v
holandskej ING. Talianska pobočka ING neurobila dosť pre to, aby
zabránila praniu špinavých peňazí. (Zdroj: SME)

Česi sa zadlžujú čoraz viac
Vlani na konci roka bol ich dlh 2,32 bilióna CZK (90,90 mld. €). Medziročne
vzrástol o 177 mld. CZK, teda o 8,3 %. Zároveň opäť klesol objem
nesplácaného dlhu (o 4,5 mld. CZK) na 34,6 mld. CZK. (Zdroj: Pravda)

Brexit negatívne zasiahol britskú ekonomiku

V raste cien potravín za rok 2018 obsadilo Slovensko druhé miesto v celej
EÚ. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) upozorňuje,
že na takéto zdražovanie nebol relevantný dôvod a považuje to za
zneužívanie dominantnej sily obchodných reťazcov, ktoré profitujú na
úkor spotrebiteľov a dodávateľov. (Zdroj: Pravda)

Hlasovanie za brexit v júni 2016 stálo Britániu približne 800 mil. £ (936,60
mil. €) týždenne, t.j. 2 % z celkového výkonu ekonomiky. Podnikateľská
dôvera v krajine je najhoršia za 7 rokov a firmy zaznamenali najdlhší
neprerušený pokles investícií od finančnej krízy pred desaťročím.
(Zdroj: Pravda)

Nezamestnanosť na slovenskom vidieku je vysoká

Nemecko a Francúzsko predložia novú stratégiu

Slovenský vidiek sa stále radí medzi časti EÚ s najvyššou
nezamestnanosťou. Len 8 krajín EÚ vykazovalo vyššiu nezamestnanosť na
vidieku ako Slovensko. Miera nezamestnanosti je na slovenskom vidieku
dokonca až o viac ako polovicu (55 %) vyššia ako v slovenských mestách.
Rozdiel v neprospech vidieka je dokonca tretí najvyšší v rámci EÚ.
(Zdroj: Trend)

Na Slovákov z Británie čaká 81 tisíc pracovných miest
Proces vystúpenia Británie z EÚ je komplikovaný, podľa ministerstva
práce je preto ťažké odhadnúť, koľko ľudí by sa mohlo vrátiť späť na
Slovensko. Úrady práce na Slovensku evidujú takmer 81 000 voľných
pracovných miest. Ľuďom pracujúcim v zahraničí sa tak naskytá
príležitosť nájsť si uplatnenie na domácom trhu práce.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Prvé kolo prezidentských volieb skončilo
Do druhého kola prezidentských volieb postúpili Zuzana Čaputová, ktorá
získala 40,57 % hlasov a Maroš Šefčovič so ziskom 18,66 % hlasov. Volebná
účasť dosiahla 48,74 %, čo je 2 158 859 voličov. (Zdroj: TASR)
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Nemecko a Francúzsko predložia na summite EÚ na budúci týždeň svoju
novú priemyselnú stratégiu. Uviedla to nemecká kancelárka Angela
Merkelová, podľa ktorej cieľom tejto stratégie je umožniť európskym
výrobcom lepšie konkurovať zahraničným rivalom. (zdroj: SME)

Porsche dosiahlo zisk 3,1 mld. €
Porsche vlani dokázalo predať výrazne viac zo svojich drahých top
modelov, čo automobilke pomohlo zvýšiť zisk aj napriek nárastu
výdavkov. Čistý zisk dosiahol v roku 2018 okolo 3,1 mld. €, čo bolo
približne o 100 mil. € viac ako v roku 2017. (Zdroj: TASR)

Skupina Generali zaznamenala nárast zisku o 9,4 %
Skupina Generali dosiahla v minulom roku čistý zisk 2,3 mld. €.
Medziročne sa zvýšil o 9,4 %. Generali uviedla, že zaznamenala rast vo
všetkých kľúčových segmentoch podnikania. Prevádzkový zisk dosiahol
úroveň 4,9 mld. € a medziročne vzrástol o 3 %. (Zdroj: TASR)

Ford zruší viac ako 5 tisíc miest v Nemecku
Americká automobilka Ford v piatok uviedla, že zruší viac ako 5 000
pracovných miest v Nemecku v rámci reštrukturalizácie, ktorej cieľom je
návrat k zisku. (Zdroj: TASR)
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