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Únie do súladu s európskymi právnymi predpismi. Týka sa to aj sporného
plynovodu Nord Stream 2. EÚ v súčasnosti dováža viac ako 70 % zemného
plynu zvonku, najmä z Nórska, Ruska a Alžírska. (Zdroj: TASR)

JAVYS dosiahla vlani zisk 3,89 mil. €
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS) uzatvorila hospodárenie v
roku 2018 so ziskom vo výške 3,89 mil. €, čo predstavuje splnenie plánu na
128,7 %. Celkové prevádzkové tržby a výnosy zaznamenala vo výške
129,36 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Firma PCA Slovakia začala vyrábať elektromobily
Štyri mesiace od začiatku výroby novej generácie modelu Peugeot 208 v
trnavskej automobilke bolo vyrobené prvé vozidlo s elektrickým
motorom. Závod tak reaguje na celosvetovú požiadavku zníženia emisií
CO2, platnú od roku 2020. (Zdroj: www.aktuality.sk)

Oppermann Industrial Webbing investuje 6,5 mil. €
Nemeckí špecialisti na výrobu upínacích popruhov pre kamióny a iné
prepravné zariadenia z nemeckej firmy Oppermann chcú v levickom
priemyselnom parku Géňa vybudovať nový závod za 6,5 mil. €. Nových
zamestnancov prijímať nebudú, v efektívnejšej fabrike si vystačia
s terajšími 80 pracovníkmi. (Zdroj: Trend)

Firma Energy Edge ZC rozšíri elektráreň na biomasu
Spoločnosť Energy Edge ZC, ktorá v Žarnovici prevádzkuje tepelnú
elektráreň na biomasu, plánuje výstavbu nového bloku spalinovej
technológie. Zámer, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na
životné prostredie, však vyvolal v radoch miestnych obyvateľov vlnu
nevôle. (Zdroj: TASR)

Mochovce sa opäť predražia
Slovenské elektrárne opäť odložia spustenie tretieho bloku Jadrovej
elektrárne Mochovce a požiadajú o zvýšenie rozpočtu. Podľa posledného
plánu mali Slovenské elektrárne uviesť nový blok do prevádzky do konca
júna s rozpočtom 5,4 mld. €. Ani jedno z toho sa nepodarí. (Zdroj: Trend)

Potravinári chcú napriek zrušeniu odvodu podporu
Slovenskí potravinári rešpektujú zrušenie osobitného odvodu
obchodných reťazcov v skrátenom legislatívnom konaní. Významná časť z
80 mil. €, ktoré mali byť vyzbierané cez odvod ročne, mala smerovať práve
k nim. Potravinári však veria vo vyplatenie sľubovanej podpory zo
štátneho rozpočtu aj napriek zrušeniu odvodu. (Zdroj: Pravda)

Minimálna mzda môže vzrásť až o 15 %
Vládna strana Smer sa bude pokúšať zvýšiť minimálnu mzdu na 600 €.
Medziročne by tak narástla o viac ako 15 %. Išlo by o najdynamickejší rast
od prelomu tisícročí. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Slováci si minulý rok registrovali 50 patentov
Aktivita slovenských podnikov v ochrane intelektuálneho vlastníctva v
Európe bola minulý rok najvyššia za posledných 5 rokov. Na Európsky
patentový úrad podali Slováci celkovo 50 žiadostí o registráciu patentov,
čo je takmer dvojnásobne viac ako v roku 2014 a zhruba o 20 % viac ako
vlani. V porovnaní s okolitými krajinami je však aktivita slovenských firiem
výrazne slabšia. (Zdroj: TASR)

Až 9 % ľudí má odlišný trvalý a obvyklý pobyt
Odborníci analyzovali tzv. obvyklý pobyt, ktorý hodnovernejšie
odzrkadľuje centrum ekonomického života a toky obyvateľstva, ako trvalý
pobyt. Celkový počet osôb na Slovensku, ktoré majú odlišný trvalý a
obvyklý pobyt, je 461 000 (9 %). Najvyšší prílev obyvateľov má Bratislava,
a to 66 000. (Zdroj: TASR)

Európski poslanci schválili smernicu o plyne
Poslanci Európskeho parlamentu schválili novelizovanú smernicu EÚ o
plyne, ktorej cieľom je dostať plynovody z tretích krajín ústiace na území
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ECB sa obáva, že nízke úroky poškodia banky
Predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) sa obávajú, že dlhodobo
nízke úrokové sadzby poškodzujú úverové inštitúty v eurozóne. To však
nezabránilo tomu, aby niektorí predstavitelia Rady guvernérov
nepresadzovali posunutie dátumu potenciálneho prvého zvýšenia
úrokových sadzieb až na marec 2020. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Svetové ceny potravín sa v marci mierne zvýšili
Index cien potravín FAO, ktorý sleduje zmeny cien v rámci potravinového
koša zahŕňajúceho obilniny, olejniny, mäso, cukor a mliečne výrobky,
dosiahol minulý mesiac 167 bodov. Vo februári predstavoval 166,8 bodu.
Aj keď index mierne vzrástol, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého
roka bol o 3,6 % nižší. (Zdroj: www.aktuality.sk)

Pracovné miesta v USA sa tvorili pomalšie
Tempo tvorby pracovných miest v súkromnom sektore v USA sa v marci
spomalilo a bolo najnižšie za 18 mesiacov. Objavuje sa čoraz viac signálov,
že boom rastu zamestnanosti sa končí. (Zdroj: TASR)

Objednávky v nemeckom priemysle klesli o 4,2 %
Objednávky na nové priemyselné výrobky v Nemecku vo februári prudko
klesli, už druhý mesiac po sebe. To je ďalší signál spomaľovania ekonomík
v eurozóne. Podľa údajov štatistického úradu Destatis sa nové objednávky
v nemeckom priemysle po očistení od sezónnych a kalendárnych vplyvov
vo februári znížili medzimesačne o 4,2 %. (Zdroj: TASR)

Británia kvôli brexitu stráca štvrťročne 6,6 mld. £
Spojené kráľovstvo stratilo 6,6 mld. £ (7,73 mld. €) z hospodárskej činnosti
každý štvrťrok od hlasovania o odchode z Európskej únie v júni 2016.
Uviedla to vo svojej správe ratingová agentúra S&P Global Ratings. Je to
najnovší odhad škôd spôsobených chaotickým procesom brexitu.
(Zdroj: TASR)

Taliansko zhoršilo prognózu rastu aj deficit
Talianske ministerstvo financií zhorší prognózu rastu domácej ekonomiky
a zvýši očakávaný rozpočtový deficit. Nová predpoveď počíta s tým, že
HDP tento rok stúpne len o 0,1 %. Doterajšia prognóza očakávala expanziu
o 1 %. Rozpočtový schodok by mal tento rok dosiahnuť 2,3 % až 2,4% HDP.
Vláda v rozpočte počítala s deficitom na úrovni 2,04 % HDP.
(Zdroj: Pravda)

Tesla v prvom štvrťroku dodala menej áut
Americký výrobca elektromobilov Tesla dodal v 1. štvrťroku 2019 svojim
zákazníkom približne 63 000 vozidiel. To bolo o 31 % menej ako v
predchádzajúcom kvartáli. Analytici predpovedali, že Tesla dodá klientom
v prvých troch mesiacoch roka 76 000 vozidiel (Zdroj: TASR)

V marci klesol v Británii počet predaných áut o 3,4 %
Predaj áut v Británii v marci 2019 klesol o 3,4 % na 458 054 kusov zo
474 069 áut v rovnakom mesiaci vlani. Dôvodom je neistota spojená s
brexitom a tiež s budúcnosťou dieselových vozidiel. (Zdroj: TASR)

Reserve Bank of India znížila úrok
Indická centrálna banka znížila kľúčový úrok druhýkrát po sebe
o 25 bázických bodov na 6 %. Rozhodnutie bolo v súlade s očakávaniami
ekonómov. Banka tiež zhoršila predpoveď rastu. Aktuálne očakáva vo
fiškálnom roku 2019/20 (do konca marca 2020) zvýšenie HDP o 7,2 % a nie
o 7,4 %. Dôvodom je zhoršenie vyhliadok regionálnej aj globálnej
ekonomiky. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Copyright © 2019 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. (SIMS)

