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Výdavky na sociálnu ochranu sú u nás podpriemerné

Poštovej banke vzrástol čistý zisk na 54,3 mil. €
Skupina Poštovej banky vlani zaznamenala nárast celkového čistého zisku
o 6,4 mil. € na 54,3 mil. €. Poštová banka zaznamenala vlani aj medziročný
nárast spotrebných úverov. (Zdroj: TASR)

Popradská Tatravagónka investovala v Indii
Indická priemyselná skupina Commercial Engineers & Body Builders
Company zmenila majiteľov. Na prevzatí majority sa podieľa i popradská
Tatravagónka. Vyše 55 % balík holdingu preberá spoločne s indickou
vagónkou Jupiter Wagons, v ktorej vlastní štvrtinový podiel, a ďalšou
indickou železničnou firmou Lohia – Jupiter Forgings & Steel Private.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Firma Allexis uspela so systémom Alladin v Írsku
Slovenská spoločnosť Allexis sa stala víťazom írskeho tendra na výber
dodávateľa sledovacích kódov na cigarety a tabakové výrobky. Firma
nevyužila stratégiu najnižšej ceny, zamerali sa na prezentovanie
najsilnejšej referencie, ktorou je systém Alladin. Ten na Slovensku
úspešne implementovali už v roku 2014. (Zdroj: TASR)

Terno sa chce vyhnúť plateniu odvodu z obratu
Retailová skupina Terno chcela pôvodne vypustiť z portfólia značku Moja
Samoška a zostať len pri značkách Terno a Kraj. Zmenila však plány, aby
sa vyhla plateniu odvodu z obratu reťazcov. Odvod vo výške 2,5 % z obratu
musia platiť reťazce, ktoré pôsobia najmenej v 15 % okresov. Terno tvrdí,
že pokiaľ zostane pri troch značkách predajní, toto kritérium nespĺňa.
Pokiaľ by malo platiť odvod, odviedlo by približne 3,7 mil. € za celý rok.
(Zdroj: Trend)

Firma z tendra na cigaretové kódy vzbudzuje pochybnosti
Softvér na špeciálne kódy na cigarety dodá štátnemu DataCentru firma
Aureus+. Či to zvládne, nie je jasné. Vznikla len v roku 2017 a nemá
žiadnych zamestnancov. Jej tržby boli v prvom roku podnikania nulové.
Za rozsiahly softvér, ktorý dokáže generovať ročne 350 miliónov kódov,
firma dostane 3,8 mil. € s DPH. (Zdroj: SME)

Bratislavské letisko vybavilo 119 tisíc cestujúcich
Letisko M. R. Štefánika vybavilo vo februári o 11 % viac cestujúcich ako v
rovnakom období minulého roka (119 tisíc). Ide zároveň o druhý najvyšší
počet cestujúcich vo februári v celej histórii letiska. (Zdroj: Pravda)

MF SR chce za nákupný systém zaplatiť takmer 624 tis. €
Ministerstvo financií (MF) SR chce zriadiť dynamický nákupný systém
(DNS). Rezort odhaduje, že za tieto služby zaplatí 623 567,75 €. DNS má byť
zriadený pre potreby rezortu financií a Úradu pre reguláciu hazardných
hier. (Zdroj: SME)

Prievidzské letisko prešlo modernizáciou za 3,1 mil. €
Prievidzský aeroklub zabezpečil modernizáciu letiska v Prievidzi
financiami od tamojšieho dodávateľa pre automobilový priemysel,
spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r. o., ktoré dostal ako dar.
(Zdroj: TASR)

16 ročná kauza paroplyn skončila
Štátna firma Bratislavská teplárenská už vyplatila spoločnosti Paroplyn
Holdings Limited, ktorá patrí do portfólia finančnej skupiny Penta, celú
pohľadávku vo výške zhruba 33 mil. €. Právne spory Paroplyn Holdings
Limited verzus Bratislavská teplárenská sú právoplatne ukončené.
(Zdroj: SME)

Štát dopredal ďalšie cenné papiere
Štát v nekonkurenčnej časti aukcie štátnych bondov dopredal ďalšie
cenné papiere za takmer 27 mil. €. Z dlhopisov splatných v januári 2031
totiž dopredal cenné papiere za 15,8 mil. € pri priemernej cene
107,3297 % a bondy splatné v júni 2028 v nekonkurenčnej časti predal štát
za 11,1 mil. € s priemernou cenou 103,3651 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)
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Výdavky na sociálnu ochranu na Slovensku v roku 2017 boli na úrovni
14,5 % HDP, čiže nedosahovali priemer eurozóny, ktorý predstavoval
19,8 % HDP, ani priemer celej Európskej únie, a to 18,8 % HDP. (Zdroj: SME)

Rast miezd na Slovensku podľa Eurostatu zaostáva
Na Slovensku sa celková nominálna hodinová cena práce počas októbra
až decembra 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom zvýšila
o 7 %, ale v Maďarsku stúpla o 8,1 % a v Českej republike o 7,4 %. Pomalšie
cena práce vzrástla iba v Poľsku, a to o 6,5 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Podľa Eurostatu sa u nás málo inovuje
Z aktuálnych údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat vyplýva, že
približne polovica európskych firiem v rámci 28 krajín EÚ prišla s
efektívnejšími modelmi výroby. Slovensko v tomto smere značne
zaostáva. Podľa Eurostatu je to do istej miery spôsobené menšou
podporou štátu, resp. legislatívnym nastavením, ktoré inovácie brzdí.
(Zdroj: TASR)

Stavebná produkcia v eurozóne v januári klesla
Stavebná produkcia v eurozóne klesla v januári po úprave o kalendárne a
sezónne vplyvy oproti poslednému mesiacu minulého roka o 1,4 %, zatiaľ
čo v decembri sa zvýšila o 1,1 %. V novembri zaznamenala rast na úrovni
0,3 %. Najvýraznejšie vývoj v stavebníctve ovplyvnil sektor inžinierskych
stavieb. Ten zaznamenal v januári pokles o 2,9 %. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
ČEZ vykázal čistý zisk 10,5 mld. CZK
Čistý zisk energetickej spoločnosti ČEZ klesol vlani medziročne o 45 % na
10,5 mld. CZK. Medziročné porovnanie v podstatnej miere ovplyvnili
jednorazové výnosy za 7,5 mld. CZK z roku 2017, ktoré sa získali najmä
predajom akcií maďarskej ropnej a plynárenskej skupiny MOL.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Taliansko vyšetruje ING pre pranie špinavých peňazí
Milánska prokuratúra otvorila vyšetrovanie údajného prania špinavých
peňazí v talianskej pobočke holandskej banky ING. Podnetom na
vyšetrovanie boli žiadosti o súdnu pomoc z viacerých európskych krajín
po tom, ako sa tam desiatky ľudí stali obeťami online podvodov.
(Zdroj: TASR)

Nemecká vláda nebude vstupovať do fúzie bánk
Nemecká vláda vylúčila možnosť, že by sa nejakým spôsobom miešala do
ohlásených rozhovorov o fúzii Deutsche Bank a Commerzbank. Zámer
vedení oboch bankových ústavov pokladá za súkromné hospodárske
rozhodnutie. (Zdroj: TASR)

Investori žalujú Danske Bank
Dve právnické firmy v USA podali v mene inštitucionálnych investorov
z 19 krajín žalobu proti Danske Bank za škandál v súvislosti s praním
špinavých peňazí vo výške 200 mld. €. Skupina si nárokuje odškodné vo
výške 475 mil. $. (Zdroj: SME)

Nemeckí vládni poradcovia zhoršili prognózu rastu
Poradcovia nemeckej vlády výrazne zhoršili prognózu ekonomického
rastu Nemecka a očakávajú, že rast ekonomiky nedosiahne v tomto roku
ani 1 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Nórska ekonomika by mala tento rok vzrásť o 2,7 %
Nórska vláda zhoršila vyhliadky rastu nórskej ekonomiky na budúci rok.
Dôvodom je podľa nej vývoj v zahraničí, čo bude mať vplyv aj na
ekonomiku Nórska. Pre rok 2020 očakáva rast 2,5 % oproti pôvodným
odhadom, ktoré hovorili o 2,8 %-nom raste. (Zdroj: TASR)

Francúzsko znížilo odhad rastu ekonomiky na 1,4 %
Francúzsky minister financií Bruno Le Maire zhoršil prognózu rastu
domácej ekonomiky v tomto roku. Aktuálne očakáva zvýšenie hrubého
domáceho produktu o 1,4 %. Rozpočet počíta s expanziou o 1,7 %.
(Zdroj: SME)
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