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Maloobchodné tržby sa vo februári zvýšili

Závod Mubea v Kežmarku je významnou investíciou
Projekt založenia závodu spoločnosti Mubea Automotive Slovakia v
Kežmarku dostal osvedčenie o významnej investícii. Firma plánuje
vynaložiť náklady v celkovej výške 51 mil. €. Vytvorí minimálne 504
pracovných miest, z toho 115 miest v inžinierskom centre. Investícia je
rozložená na obdobie rokov 2018 až 2023. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Priemyselný park Haniska má byť jeden z najväčších v SR
Strategický park Haniska s rozlohou viac ako 910 hektárov má byť jedným
z najväčších v SR. Spoločnosť InvEast, zriadená Ministerstvom
hospodárstva, podala žiadosť o vydanie nového osvedčenia o významnej
investícii, aby mohla pokračovať v rokovaniach s investormi. (Zdroj: SME)

NSO INVEST postaví v Handlovej obchodné centrum
V Handlovej pribudne nové obchodné centrum. Investorom je žilinská
firma NSO INVEST. Predpokladané náklady na realizáciu centra investor
neuviedol, podľa pôvodných odhadov radnice mala jeho investícia
predstavovať asi 8 mil. €. (Zdroj: TASR)

Váhostav chce dokončiť tunel Višňové
Váhostav sa plánuje uchádzať o ďalšiu veľkú diaľničnú zákazku – chce
dokončiť tunel Višňové po odchode konzorcia Salini Impregilo – Dúha.
Ministerstvo dopravy na jeseň vypíše novú súťaž. Okrem spomínaného
Váhostavu záujem o dostavbu diaľnice môže mať stavebná firma Strabag
či firma Doprastav. (Zdroj: Hospodárske noviny)

BKS Bank je s pôsobením na Slovensku spokojná
Rakúska skupina BKS Bank dosiahla vlani na Slovensku prvýkrát
vyrovnaný ročný výsledok. BKS-Leasing zazmluvnila lízingové obchody za
42,9 mil. €, čo predstavuje medziročný nárast o 67 %. Popri banke a
lízingovej spoločnosti na Slovensku prevádzkuje BKS Bank lízingové
spoločnosti a banky aj v Slovinsku a v Chorvátsku.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Daňovníci podali takmer 785 tisíc daňových priznaní
Finančná správa v tomto roku po prvý raz v histórii prijala viac daňových
priznaní k dani z príjmov elektronicky ako na papierových tlačivách. Spolu
daňové úrady zaevidovali do polnoci 1. apríla 784 834 daňových priznaní,
z toho bolo 445 113 priznaní zaslaných cez webový portál finančnej
správy. (Zdroj: TASR)

ALS: lízingový trh vzrástol o 5 %
Lízingový trh vrástol vlani o 5 % na objem 2,7 mld. €, čím prekonal
rekordný predkrízový rok 2008. Najväčším ťahúňom lízingu boli stroje a
zariadenia s rastom 16 % a s celkovým objemom 531 mil. €. Suma aktuálne
financovaných hnuteľných a nehnuteľných vecí členskými spoločnosťami
Asociácie lízingových spoločností (ALS) dosahuje 4,5 mld. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Asociácia nemocníc hrozí vypovedaním zmlúv
Ak sa malé a stredné nemocnice nedohodnú so zdravotnými poisťovňami
na dodatkoch garantujúcich zvýšené zdroje, ktoré by zdravotníckym
zariadeniam pokryli zvýšené náklady na schválené sociálne balíčky,
k 15. aprílu zmluvy s jednotlivými poisťovňami vypovedajú. (Zdroj: SME)

Osobitný odvod bude zrušený
Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov bude zrušený. Vyplýva
to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na skrátené
legislatívne konanie, ktorý schválil vládny kabinet v nadväznosti na
predbežné opatrenie Európskej komisie o pozastavení účinnosti zákona o
osobitnom odvode obchodných reťazcov. (Zdroj: SME)

Súkromný sektor eurozóny v marci spomalil
Tempo rastu aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v marci spomalilo,
aj keď menej, ako naznačil rýchly odhad. Dôvodom spomalenia bol najmä
rozdielny vývoj v sektore služieb a vo výrobnom sektore, ktorého aktivita
v marci klesla. (Zdroj: TASR)
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Maloobchodné tržby v eurozóne aj v celej EÚ sa vo februári zvýšili zhodne
o 0,4 %. Tempo rastu sa však spomalilo z januárových 0,9 % v prípade
eurozóny a z 1 % v EÚ. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Trh s kryptomenami rastie
Minulý rok priniesol významnú korekciu na trhu kryptomien, ktorá však
bola po náraste v miliónoch % od roku 2011 medzi odborníkmi očakávaná.
V súčasnosti trh s bitcoinom rastie a jeho cena sa pohybuje nad 4 000 €,
cena litecoinu sa od decembra 2018 viac než zdvojnásobila. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Rast rozvíjajúcich sa ekonomík sa spomalí
Rast rozvíjajúcich sa ázijských ekonomík sa tento rok spomalí na 18-ročné
minimum. Dôvodom je slabnúci globálny dopyt a pokračujúce obchodné
konflikty medzi USA a Čínou. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Európska komisia odporučila grant pre Grécko
Európska komisia odporučila vyplatenie takmer 1 mld. € z grantu pre
Grécko, keďže schválilo požadované reformy. Grant je súčasťou programu
pomoci zadlženej krajine po skončení jej záchrany. (Zdroj: TASR)

Podľa Saxo Bank hrozí Nemecku recesia
Nemecko by sa mohlo prepadnúť do recesie do 4. štvrťroka 2019. Tá by
však mohla vyvolať kľúčovú "ekonomickú evolúciu", z ktorej by nakoniec
mohol profitovať celý región. Uviedla to v analýze dánska banka Saxo.
(Zdroj: Pravda)

Britskí poslanci schválili ďalší odklad
Britský parlament schválil zákon, ktorý má zaväzovať vládu k ďalšiemu
odkladu vystúpenia krajiny z EÚ. Skupina poslancov predložila príslušný
návrh s cieľom zabrániť neriadenému odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ
po tom, ako nebola v parlamente ani na tretíkrát schválená dohoda o
podmienkach brexitu. Mayová chce docieliť odklad do 22. mája. Európski
lídri zvolali na 10. apríla mimoriadny summit, na ktorom zvážia žiadosť
Británie. (Zdroj: www.tvnoviny.sk)

Veľké automobilky mali v USA slabý predaj
Väčšina veľkých automobiliek zaznamenala v 1. kvartáli 2019 slabý predaj
v USA. Veria však, že silná ekonomika a silný trh práce povzbudia
amerických spotrebiteľov, aby začali nakupovať viac vozidiel.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Ford chce v Číne predávať nové modely
Americká automobilka Ford Motor oznámila, že plánuje uviesť na trh v
Číne viac ako 30 nových modelov počas nasledujúcich troch rokov. Z toho
viac ako tretina budú elektromobily. Dôvodom je snaha zvrátiť pokles
predaja na najväčšom svetovom trhu s automobilmi. (Zdroj: Trend)

Emirates NBD kúpi tureckú DenizBank za 2,8 mld. $
Jedna z najväčších bánk na Blízkom východe, Emirates NBD, kúpi tureckú
DenizBank od ruskej Sberbank za nižšiu než pôvodne dohodnutú sumu.
Dôvodom je pokles hodnoty tureckej líry od obdobia, keď sa Emirates NBD
a Sberbank na transakcii dohodli. (Zdroj: TASR)

UniCredit pripravuje ponuku na prevzatie Commerzbank
Talianska banka UniCredit pripravuje konkurenčnú ponuku na prevzatie
kontroly nad nemeckou Commerzbank, s ktorou už rokuje o fúzii
Deutsche Bank. Uviedol to hospodársky denník Financial Times. UniCredit
plánuje získať značný podiel v Commerzbank a zlúčiť ju s nemeckou
HypoVereinsbank. (Zdroj: SME)

Banky avizujú v Nemecku nové pracovné miesta
V najbližších 12 až 18 mesiacoch pribudne v nemeckom finančnom
sektore 5 000 nových pracovných miest v dôsledku odchodu Británie z
Európskej únie. Oznámilo to združenie zahraničných bánk v Nemecku.
Podľa ich informácií sa takmer 50 finančných inštitúcií rozhodlo posilniť
svoje aktivity v Nemecku. (Zdroj: TASR)
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