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EÚ opäť ponúka pre samosprávy Wi-Fi zadarmo

Vo Svidníku zamestná šičky nový investor
Svidnícka odevná spoločnosť I.C.A. v polovici februára ohlásila, že
prepustí 103 zamestnancov. Dôvodom je presun časti výroby do Srbska.
Do Svidníka však prichádza nemecký investor, firma Etilog, s.r.o., ktorá
tam plánuje vytvoriť viac ako 100 pracovných miest. Od budúcich
zamestnancov nevyžaduje špeciálne vzdelanie, potrebujú prax v šití.
(Zdroj: TASR)

Nového zhotoviteľa tunela Višňové vyberú tento rok
Súťaž na nového zhotoviteľa úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná
Skala by mala byť vypísaná v druhom polroku 2019. Predpokladá sa, že
práce na stavbe by sa tak mali odštartovať v roku 2020. Doterajší
zhotoviteľ úseku Salini Impregilo – Dúha už 27. marca zložil bankovú
záruku, čím dohoda o ukončení kontraktu nadobudla nasledujúci deň
účinnosť. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Banky dosiahli za dva mesiace zisk 94 mil. €
Bankový sektor dosiahol v prvých dvoch mesiacoch tohto roka čistý zisk
94,09 mil. €. Ako ďalej vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska, v
medziročnom porovnaní je to pokles o 19 %. Čisté úrokové výnosy sa
nepatrne zvýšili o 0,09 % na 286,5 mil. €. Čisté výnosy z poplatkov a provízií
stúpli o 5,4 % na 94,1 mil. €. Výraznejšie stúpla čistá tvorba rezerv a
opravných položiek, a to z úrovne 9,14 mil. € na 20,58 mil. €.
(Zdroj: Pravda)

GENAS nesúhlasí s novelou revízie úhrad liekov
Asociácia generických výrobcov liekov GENAS nesúhlasí s novelou revízie
úhrad liekov, ktorú pripravilo Ministerstvo zdravotníctva na podnet
súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera. Podľa asociácie to prinesie
zvýšenie doplatkov pacientov za lieky. (Zdroj: SME)

Schodok štátneho rozpočtu trojnásobne narástol
Schodok štátneho rozpočtu dosiahol v marci 1,165 mld. €, čo je v
porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka takmer trojnásobný
nárast. Príjmy štátneho rozpočtu pritom medziročne vzrástli o 44,1 mil. €.
Výrazne však oproti minulému roku vzrástli aj výdavky štátneho rozpočtu,
a to o 754,8 mil. €. Medziročný prepad bilancie štátneho rozpočtu
ovplyvnila splátka za vojenské lietadlá. (Zdroj: TASR)

Úvery na bývanie vzrástli na 28 mld. €

Mestá a obce z krajín EÚ budú môcť opäť požiadať o podporu zriadenia
bezplatných Wi-Fi sietí. Informovala o tom Európska komisia s tým, že
nová výzva v rámci schémy WiFi4EU bude spustená 4. apríla. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Apple bude zrejme vyvíjať elektrické autá
Spoločnosť Apple zamestnala špecialistu na elektrický pohon vozidiel,
čím vyvolala podozrenie, že má v úmysle venovať sa vývoju elektrických
áut. Automobilový projekt Apple, ktorý má podľa informácií v médiách
názov Titan, prešiel už viacerými fázami vývoja. Spoločnosť pred časom
navrhla prototypy svojich vozidiel s elektrickým pohonom. (Zdroj: Trend)

Ferrero kupuje amerického výrobcu Kellog
Taliansky potravinársky koncern Ferrero pokračuje v expanzii v USA.
Výrobca Nutelly kupuje od americkej firmy Kellog, známej predovšetkým
svojimi raňajkovými lupienkami, značky keksov a pochutín Keebler a
Famous Amos za 1,3 mld. $. (Zdroj: SME)

Intel investuje v Izraeli do startupov
Spoločnosť Intel Capital investovala prostredníctvom svojho fondu v roku
2018 120 mil. $ do izraelských startupov. V nasledujúcich rokoch plánuje
v investíciách pokračovať. (Zdroj: Reuters)

Fiat Chrysler zruší v Kanade 1 500 pracovných miest
Automobilka Fiat Chrysler Automobile zruší jednu pracovnú zmenu vo
svojom závode na výrobu minivanov vo Windsore, v kanadskej provincii
Ontário. To povedie k strate 1 500 pracovných miest. (Zdroj: TASR)

Čínskym bankám vzrástli zisky
Čínske banky zaznamenali za rok 2018 nárast ziskov, varovali však, že
neistá situácia doma aj vo svete by mohli v tomto roku vyvíjať tlak na
bankový sektor. Bank of China vykázala za minulý rok zisk
192,44 mld. CNY, čo je o 4 % viac ako v roku 2017. Priemyselná a komerčná
banka Číny, najväčšia banka v krajine, dosiahla v roku 2018 čistý zisk vo
výške 297,68 mld. CNY, čo predstavuje nárast o 4,1 %. Druhý najväčší
poskytovateľ úverov v krajine, Čínska stavebná banka, zaznamenala vlani
nárast zisku o 5,11 % na 254,66 mld. CNY. (Zdroj: TASR)

Grécko predpokladá nižší rast ekonomiky

Objem úverov na bývanie ku koncu februára tohto roka dosiahol takmer
28 mld. €. Medziročne objem vzrástol o 2,8 mld. €, medzimesačne sa zvýšil
o 159,5 mil. €. Úvery stavebného sporenia na začiatku tohto roka dosiahli
úroveň 2,4 mld. €, pričom toto číslo zahŕňa stavebné úvery a medziúvery.
Tieto úvery medzimesačne klesli o 4,6 mil. €. (Zdroj: Pravda)

Grécko podľa gréckej centrálnej banky pravdepodobne nedosiahne svoj
cieľ v oblasti tohtoročného rastu ekonomiky. Guvernér centrálnej banky
uviedol, že ekonomika krajiny v tomto roku pravdepodobne posilní o
1,9 %. Išlo by o slabší rast v porovnaní s prognózou Európskej komisie,
podľa ktorej sa grécke hospodárstvo zväčší o 2,2 %, ako aj v porovnaní so
štátnym rozpočtom, ktorý ráta s rastom ekonomiky o 2,5 %. (Zdroj: SME)

Povodne v 2.polroku stáli 10 mil. €

Goldman Sachs: britský HDP klesol o 2,5 %

Povodne stáli v druhom polroku roka 2018 Slovákov viac než 10 mil. €.
Najväčšiu časť (takmer 5,3 mil. €) predstavovali výdavky na
zabezpečovacie povodňové práce, nasledovali škody (3,8 mil. €) a
záchranné práce (viac než 1 mil. €). Najväčšie škody na majetku vznikli
štátu - takmer 1,4 mil. €. (Zdroj: TASR)

Britské hospodárstvo podľa americkej banky Goldman Sachs stratilo
takmer 2,5 % z hrubého domáceho produktu v porovnaní s jeho rastovou
trajektóriou pred referendom o vystúpení z EÚ v polovici roka 2016.
Zaostáva za inými ekonomikami, keďže investície v Spojenom kráľovstve
pre neistotu klesli. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Výrobný sektor eurozóny klesá

Neriadený brexit by mohol viesť k zníženiu ratingu

Aktivita výrobného sektora eurozóny aj v marci klesla viac, ako naznačoval
rýchly odhad a bola najslabšia za takmer šesť rokov. Vývoj nových
objednávok signalizuje podobnú budúcnosť. Prieskum naznačil, že nové
objednávky sa znížili najstrmšie za šesť rokov a továrne obmedzili nákupy
surovín, pretože sa im hromadia nepredané výrobky v skladoch.
(Zdroj: TASR)

Neriadený odchod Veľkej Británie z Európskej únie by podľa
medzinárodnej ratingovej agentúry Standard & Poor's negatívne ovplyvnil
úroveň príjmov a perspektívu ekonomického rastu, ako aj vládne financie.
Agentúra S&P zároveň upozornila, že neriadený odchod Británie z EÚ by
mohol významne obmedziť jej prístup na kľúčové európske trhy.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Inflácia v eurozóne v marci spomalila

Čína predĺži pozastavenie ciel na dovoz áut z USA

Medziročná miera inflácie v eurozóne sa v marci pravdepodobne mierne
spomalila. Podľa prvého odhadu európskeho štatistického úradu Eurostat
sa index spotrebiteľských cien v regióne v marci zvýšil medziročne o 1,4 %
po náraste o 1,5 % vo februári. (Zdroj: TASR)
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Čínska štátna rada oznámila, že krajina predĺži pozastavenie ciel na dovoz
vozidiel a komponentov z USA, ktoré malo vypršať 1. apríla. Ide o gesto
dobrej vôle v nadväznosti na rozhodnutie Washingtonu odložiť zvýšenie
ciel na čínsky dovoz od marca tohto roka. (Zdroj: TASR)
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