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EK určí priority pre budúci rozpočet eurozóny

Getrag v Kechneci rozšíri výrobu
Firma v kechneckom priemyselnom parku pri Košiciach chystá zmenu a
rozšírenie výroby s prijatím nových 150 zamestnancov. Závod s
pôvodným názvom Getrag Ford Transmissions s. r. o. prešiel od 1. apríla
2019 do vlastníctva firmy Magna. (Zdroj: TASR)

Firma Tatry mountain resorts dosiahla zisk 7,6 mil. €
Vo finančnom roku 2017/2018 skupina Tatry mountain resorts a. s.,
vykázala 13 % nárast výnosov a rast zisku pred zdanením, úrokmi a
odpismi (EBITDA) na úrovni 8 %. Čistý konsolidovaný zisk dosiahol
3,1 mil. €, čo predstavuje, pokles o 55,7 %, najmä pre vyššie odpisy,
úrokové náklady a stratu z finančných inštrumentov. Materská spoločnosť
dosiahla čistý zisk 7,6 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Súťaž o tunel Višňové vyhrá kvalita a rýchlosť
Národná diaľničná spoločnosť považuje kvalitu a rýchlosť za jednu z
hlavných priorít pri výbere nového zhotoviteľa na dokončenie stavby
úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové. Úsek
musí byť dokončený najneskôr do konca roku 2023, aby mohol byť
financovaný z prostriedkov Európskej únie v súčasnom programovom
období 2014 – 2020. (Zdroj: Pravda)

Lesy SR vysadia 12 miliónov stromčekov
Viac ako 12 miliónov stromčekov chcú vysadiť túto jar lesníci zo štátneho
podniku Lesy Slovenskej republiky. Tie obhospodarujú 884 490 hektárov
lesa. Za uplynulých desať rokov vysadili viac ako 218 miliónov sadeníc
lesných drevín. (Zdroj: TASR)

Slovenské banky sú v zahraničných rukách
Čoraz väčší podiel na základnom imaní bánk na Slovensku majú
spoločnosti zo zahraničia. Kým na konci roka 1998 tvorilo podľa štatistík
Národnej banky Slovenska domáce základné imanie bez účasti
zahraničného kapitálu v komerčných bankách zhruba 63 %, na konci
minulého roka to bolo niečo cez 5 %. (Zdroj: Pravda)

Na BCP sa v marci obchodovali akcie za 560 tis. €
Obchodovanie s akciami zostáva na bratislavskej burze naďalej
marginálne. V marci sa na Burze cenných papierov v Bratislave (BCP) totiž
zobchodovalo necelých 6 tisíc akcií v celkovej hodnote zhruba 560 tis. €,
čo predstavovalo iba niečo vyše 2 % celkového objemu obchodov. A to
napriek tomu, že finančný objem obchodov s akciami medzimesačne
stúpol o desatinu. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Slovensko zakáže jednorazové plastové výrobky
Definitívny zákaz uvádzania jednorazových plastových výrobkov na trh
bude na Slovensku platiť od 1. januára 2021. Zákaz sa bude týkať deviatich
druhov jednorazových plastových výrobkov. Zálohovanie PET fliaš a
plechoviek by mohlo byť realitou už budúci rok. (Zdroj: Trend)

Nedostatok zamestnancov pocítia najmä automobilky
Počet voľných pracovných miest by sa mal znižovať, nedostatok
pracovníkov by však mal pretrvávať aj najbližšie dva roky. Jedno z
možných opatrení je to, že vláda zriadi inštitút významného
zamestnávateľa, ktorý by mohol vzhľadom na pozíciu v rámci
zamestnávania získať investičné úľavy alebo štátnu pomoc, ak by
stabilizoval zamestnanosť. Niektorí odborníci však tvrdia, že bude
deformovať podnikateľské prostredie. (Zdroj: Pravda)

Ministerstvo školstva otvorí trh s učebnicami
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu otvorí trh s učebnicami.
Výsledkom bude to, že školy budú mať oveľa väčší výber medzi
učebnicami a učitelia si budú môcť vybrať takú, ktorá sa čo najviac hodí
ich vyučovacím metódam a potrebám danej školy. (Zdroj: TASR)

Minulý rok sa dokončilo 6 189 bytov
V roku 2018 bolo na Slovensku podľa štatistických údajov dokončených
6 189 bytov a 12 687 rodinných domov. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

www.sims.sk

Pondelok 8. apríl 2019

Európska komisia (EK) so súhlasom vlád eurozóny určí priority pre budúci
rozpočet menového bloku. Dohodli sa na tom ministri financií EÚ v snahe
nájsť rovnováhu medzi právomocami členských štátov a EÚ v otázke
nového rozpočtu. (Zdroj: www.aktuality.sk)

ZAHRANIČIE
Svetová banka má nového prezidenta
David Malpass bol oficiálne zvolený za nového prezidenta Svetovej banky
na päťročné obdobie. Už nominácia Malpassa vyvolala vlnu kritiky. Mnohí
to považovali za urážku globálneho poslania banky, ktorou je boj proti
chudobe. (Zdroj: Hospodárske noviny)

SA hrozí, že prejde v obchode s ropou na inú menu
Saudská Arábia (SA) hrozí, že v obchode s ropou prejde z dolára na iné
meny, ak USA prijmú návrh zákona známeho ako NOPEC. Ten by zrušil
súčasnú imunitu členov OPEC pred americkými protimonopolnými
zákonmi. (Zdroj: Pravda)

Standard & Poor's: HDP USA klesne na 2,2 %
Ochladenie globálnej ekonomiky a obchodné konflikty pribrzdia expanziu
v USA, uviedla ratingová agentúra Standard & Poor's. V tomto roku sa
tempo rastu HDP Spojených štátov zníži na 2,2 %.
(Zdroj: www.aktuality.sk)

Dohoda medzi USA a Čínou je na dobrej ceste
Americký prezident Donald Trump je optimistický a tvrdí, že v priebehu
jedného mesiaca môže podpísať veľkú obchodnú dohodu s Čínou. Aj
čínsky prezident Si Ťin-pching chce rýchle dokončenie obchodných
rokovaní. (Zdroj: TASR)

Euroskupina schválila vyplatenie 970 mil. € Grécku
Ministri financií eurozóny, tzv. Euroskupina, v piatok schválili vyplatenie
970 mil. € z grantu pre Grécko, ktorý je súčasťou pomoci krajine po
skončení sa záchranného programu a monitorovania reforiem.
(Zdroj: TASR)

MMF uvoľnil 10,8 mld. $ pre Argentínu
Predstavenstvo Medzinárodného menového fondu (MMF) ratifikovalo
tretiu revíziu ekonomického pokroku Argentíny v rámci dohody o
finančnej pomoci a uvoľnilo krajine splátku vo výške 10,8 mld. $.
(Zdroj: TASR)

Priemyselná produkcia v Nemecku mierne stúpla
Nemecká priemyselná produkcia vo februári vzrástla po stagnácii na
začiatku roka. Priemyselná produkcia očistená o cenové, sezónne a
kalendárne vplyvy vo februári medzimesačne stúpla o 0,7 %. (Zdroj: TASR)

Samsung Electronics počíta s poklesom zisku a tržieb
Juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics očakáva za 1. kvartál
prepad prevádzkového zisku o vyše 60 % a v prípade tržieb počíta s
poklesom o viac ako 14 %. Dôvodom je vysoká ponuka pri súčasnom
poklese dopytu, čo tlačí ceny produktov firmy nadol. (Zdroj: TASR)

BMW, Daimler a VW sa dohodli na emisiách
Nemecké automobilky už niekoľko rokov bojujú s veľkými problémami z
dôvodu emisného škandálu. Európska komisia teraz navyše uviedla, že jej
podozrenie z nezákonnej dohody nemeckých koncernov sa predbežne
potvrdilo, čo ich môže vyjsť veľmi draho. Koncerny BMW, Daimler a
Volkswagen (VW) mali podľa výsledkov vyšetrovania dohody týkajúce sa
technológií na znižovanie emisií. (Zdroj: SME)

Boeing dočasne obmedzí výrobu 737 MAX
Spoločnosť Boeing oznámila, že po dvoch haváriách dočasne obmedzí
výrobu modelu 737 MAX. Tento krok odzrkadľuje rastúce obavy Boeingu z
finančných strát, ktoré mu v súvislosti celosvetovým vyradením tohto
modelu z prevádzky môžu spôsobiť žiadosti o kompenzáciu zo strany
leteckých spoločností. (Zdroj: Hospodárske noviny)
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