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januárových 0,3 %. V medziročnom porovnaní sa výrobné ceny vo februári
2019 zvýšili v eurozóne o 3 % a v EÚ o 3,1 %. (Zdroj: SME)

NSG Pay-SK bude koordinovať platobný styk

Tvrdý brexit rozvráti finančné trhy

Na Slovensku pribudla Národná užívateľská skupina pre platobné služby
a systémy pre Slovenskú republiku (NSG Pay-SK). Jej založenie schválila
Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS). NSG Pay-SK bola zriadená
za účelom koordinovania aktivít týkajúcich sa platobného styku
a trhových infraštruktúr, ktoré prevádzkuje NBS a Eurosystém
a poskytovania informácií ohľadom inovácií v oblasti platobných služieb
a ich zavedenia na trhu na Slovensku. (Zdroj: TASR)

Britské finančné firmy nebudú môcť u nás pôsobiť
Brexit sa dotkne finančného trhu, resp. firiem z Veľkej Británie, ktoré na
Slovensku pôsobia. Národná banka Slovenska v súvislosti s odchodom
Británie z EÚ upozorňuje, že finančné spoločnosti so sídlom v Británii,
ktoré pôsobili na Slovensku prostredníctvom pobočky alebo cez voľné
poskytovanie služieb, nebudú môcť na Slovensku po rozhodnom termíne
vykonávať činnosť. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Slovensko predalo dlhopisy za 1 mld. €
Slovenská republika sa úspešne vrátila na medzinárodné kapitálové trhy
a vďaka novej 11-ročnej emisii dlhopisov získala prostriedky v objeme
1 mld. €. O transakciu malo záujem viac ako 150 investorov a celkový
dopyt presiahol 5 mld. €. Slovenská republika pridelila mandát Deutsche
Bank, HSBC, NATIXIS, Société Générale a Všeobecnej úverovej banke ako
spoločným vedúcim manažérom tejto transakcie. (Zdroj: Trend)

Objem zlyhaných úverov vlani stúpol na 3,5 mld. €
Objem zlyhaných úverov domácnostiam v závere minulého roka
medziročne stúpol o takmer 3,5 % na 1,05 mld. €. Objem zlyhaných úverov
na bývanie bol v závere minulého roka nižší ako koncom roka 2017 a ich
podiel na celkových úveroch na bývanie klesol z 1,9 % na 1,6 %.
Medziročne klesol objem zlyhaných úverov z kreditných kariet a taktiež aj
v prípade prečerpania na bežnom účte. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

VW zahájil rokovania s odbormi
V automobilke Volkswagen Slovakia (VW) odštartovalo kolektívne
vyjednávanie. Vedenie spoločnosti otvorilo rokovanie so zástupcami
odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen. Súčasná kolektívna
zmluva je platná do 31. augusta 2019. (Zdroj: Webnoviny)

Zamestnávatelia upravujú platy aj pracovné zmeny
Obmedzenie výplaty niektorých odmien, úprava pracovných zmien, či
znižovanie variabilných zložiek platu. Takýmito spôsobmi aktuálne
reagujú firmy na vyššie príplatky za prácu, či na prijatie rekreačných
poukazov. Zamestnávatelia tvrdia, že im pre prijaté opatrenia stúpli
náklady na pracovnú silu. (Zdroj: SME)

Slovenské mlieko budú vyvážať do Číny
Slovenskí mliekari sú už len krok od toho, aby mohli začať s vývozom
slovenských mliečnych výrobkov do Číny, kde je po kvalitných mliečnych
výrobkoch veľký dopyt. Slovensko je jednou z posledných krajín Európy,
ktorá do Číny mliečne výrobky nevyváža. Slovensko by povolenia ale malo
získať o pár dní, keďže úspešne absolvovalo technickú certifikáciu
mliekarní. (Zdroj: Trend)

EK pozastavila osobitný odvod reťazcov
Európska komisia upozornila na to, že začala s hĺbkovým vyšetrovaním
týkajúcim sa platby odvodov zo strany potravinárskeho maloobchodného
sektora na Slovensku. Komisia zároveň oficiálne požiadala Slovensko o to,
aby pozastavilo uplatňovanie predmetného opatrenia o osobitnom
odvode obchodných reťazcov, až kým neuzavrie svoje posúdenie.
(Zdroj: TASR)

Výrobné ceny pokračovali v raste
Výrobné ceny v eurozóne aj v celej EÚ podľa Eurostatu vo februári
pokračovali v raste. Ceny priemyselných výrobkov v eurozóne vzrástli o
0,1 % oproti januáru, keď sa medzimesačne zvýšili o 0,3 %. Aj v EÚ sa
medzimesačné tempo ich rastu vo februári spomalilo na 0,2 % z
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Brexit bez dohody spôsobí rozvrat na finančných trhoch a mohol by mať
tiež vplyv na ich likviditu. Uviedol to eurokomisár zodpovedný za finančné
služby. Vyhlásil, že EÚ prijala sériu núdzových opatrení pre prípad tvrdého
brexitu. Nie je však schopná zmierniť všetky možné negatívne ekonomické
dôsledky. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

WTO: rast svetového obchodu bude slabší
Svetový obchod by mal tento rok podľa Svetovej obchodnej organizácie
(WTO) rásť slabším tempom než v roku 2018, konkrétne o 2,6 %. To
znamená spomalenie rastu oproti roku 2018, v ktorom rast svetového
obchodu dosiahol 3 %. (Zdroj: TASR)

Ekonomike hrozí recesia
Globálna ekonomika s vysokou pravdepodobnosťou upadne do recesie,
ak USA a Čína nedosiahnu v priebehu 3 mesiacov obchodnú dohodu.
Európskej ekonomike hrozí recesia v prípade tvrdého brexitu. Tempo
rastu svetovej ekonomiky sa ďalej spomaľuje. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

ZAHRANIČIE
Výrobný sektor v USA zrýchlil
Tempo expanzie výrobného sektora v USA sa v marci nečakane zrýchlilo.
Index nákupných manažérov (PMI) pre výrobný sektor v marci stúpol na
55,3 bodu z februárových 54,2 bodu, uviedol Institute for Supply
Management. (Zdroj: www.aktuality.sk)

Rokovania medzi USA a Japonskom začnú v apríli
Prvé kolo obchodných rokovaní medzi Japonskom a Spojenými štátmi sa
pravdepodobne uskutoční v polovici apríla. Hlavnou témou rokovaní by
mal byť vysoký obchodný deficit USA, za ktorým je najmä vývoz
japonských áut na americký trh. (Zdroj: TASR)

Rast HDP v Česku spomalil
Rast českého hrubého domáceho produktu sa vlani spomalil pod 3 %. Na
porovnanie, v roku 2017 vzrástla česká ekonomika o vyše 4 %.
(Zdroj: Pravda)

Poľsko znížilo schodok rozpočtu
Poľsko minulý rok znížilo svoj rozpočtový schodok na 0,4 % HDP z 1,5 %
HDP v roku 2017. Ukázali to predbežné údaje centrálneho štatistického
úradu. (Zdroj: TASR)

Automobilky v Británii prerušili výrobu
Nemecká automobilka BMW, ktorá vlastní britskú značku Mini, zatvorila
od 1. apríla svoje závody na ostrovoch na štyri týždne tak, ako avizovala.
Aj francúzska skupina PSA zastavila na dva týždne výrobu v továrni
Vauxhall. Cieľom týchto krokov malo byť pomôcť britským závodom
vyrovnať sa s akýmkoľvek prerušením dodávok po brexite. Odklad brexitu,
minimálne do 12. apríla, tak zasiahol krízové plány niektorých výrobcov
automobilov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Takmer 60 % predaných áut v Nórsku sú elektromobily
Takmer 60 % z celkového počtu predaných áut v Nórsku za minulý mesiac
predstavovali autá na elektrický pohon. To je najvyššie percento predaja
elektromobilov na svete. (Zdroj: TASR)

Zbrojári Thales prevzali firmu Gemalto za 4,8 mld. €
Francúzsky zbrojársky koncern Thales dokončil akvizíciu spoločnosti
Gemalto. Prevzatie francúzsko-holandskej firmy bolo vlani najväčšou
transakciou v oblasti technologického sektora v Európe. Thales ponúkol
za výrobcu čipov Gemalto 4,8 mld. €. (Zdroj: SME)

ThyssenKrupp a Tata zlúčia oceliarske divízie
Nemecký koncern ThyssenKrupp a indický hutnícky koncern Tata získali
od úradu na ochranu hospodárskej súťaže EÚ predbežný súhlas na
zlúčenie svojich oceliarskych divízií. (Zdroj: TASR)
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