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rástol. Úverové kritériá, ktoré musia splniť žiadatelia o pôžičku, sa v
prvých troch mesiacoch roka sprísnili o 3 %. (Zdroj: SME)

Poisťovňa Union prevezme portfólio Aegonu

Euler Hermes: Malé firmy sa ťažšie dostanú k úveru

Union poisťovňa sa dohodla na prevzatí portfólia neživotného poistenia
slovenskej pobočky poisťovne Aegon Maďarsko. Portfólio neživotného
poistenia predstavuje poistenie nehnuteľností. (Zdroj: Pravda)

Pozemky pod U. S. Steel patria mestu Košice
V dvadsaťročnom spore o pozemky, na ktorých leží areál oceliarskej
spoločnosti U.S. Steel, rozhodol košický krajský súd opätovne v prospech
mesta Košice. Podľa rozhodnutia sporné územie nepatrí do katastra obce
Sokoľany, ale Košíc. Sokoľany, ktoré sú v spore vedľajším účastníkom, si
celkovo môžu prilepšiť o približne 700 000 € ročne, naopak, Košiciam s
vyššími daňovými sadzbami ide približne o 1,5 mil. €. Samospráva obce
Sokoľany sa pozemkov domáha od roku 1997 na základe reštitučného
zákona. (Zdroj: Trend)

Uber sa vracia na Slovensko
Rok po tom, čo kontroverzná taxislužba Uber svoju aplikáciu v Bratislave
vypla, ohlasuje svoj návrat. Stať sa tak má už na jar tohto roka s plne
licencovanou službou. Bližší termín spoločnosť nespresnila. Ich
rozhodnutie prichádza len niekoľko dní po tom, čo na Slovensku začali
platiť nové pravidlá pre taxíky. Navrhlo ich ministerstvo dopravy, ktoré
zjemnilo podmienky pre získavanie koncesií pre taxislužby. (Zdroj: SME)

Firma Donovalley stavia lyžiarsku halu za 40 mil. €
Projekt výstavby prvej lyžiarskej haly v strednej Európe napreduje.
Investor, ktorý chce na Donovaloch zabezpečiť lyžiarske podmienky po
celý rok, vybavuje územné rozhodnutie. Zároveň predpokladá, že
stavebné práce by mohli začať budúci rok. (Zdroj: Trend)

Za stavbu D4 a R7 je zodpovedný koncesionár
Ministerstvo dopravy ako verejný obstarávateľ nemá v zmysle koncesnej
zmluvy právo zastaviť práce na stavbe bratislavského obchvatu, diaľnice
D4 a rýchlostnej cesty R7. V prípade potvrdenia použitia neprijateľných
materiálov pri výstavbe, bude dôsledky omeškania znášať koncesionár a
zhotoviteľ stavby. (Zdroj: Pravda)

Obstarávanie licencií vzbudzuje pochybnosti
Historicky prvý tender na dodávateľa licencií od Microsoftu na operačné
systémy a kancelárske balíčky pre úradníkov, ktorý vlani vyhlásilo
ministerstvo financií, vzbudzuje pochybnosti. Za 48 mil. € chce štát
nakúpiť ďalšie licencie do 101 tisíc počítačov, hoci stále platia tie, ktoré
kúpil pred niekoľkými rokmi. (Zdroj: SME)

Ceny nehnuteľností v prvom štvrťroku rástli
Rast cien nehnuteľností sa na Slovensku nezastavil ani v prvom štvrťroku
tohto roka, a to napriek sťaženému prístupu k hypotekárnym úverom.
Rýchlosť predaja bytov v krajských mestách je o 30 - 40 % vyššia ako pred
tromi rokmi. (Zdroj Pravda)

Index podnikateľského prostredia sa zhoršil
Podnikatelia v SR hodnotili 2. polrok 2018 pozitívnejšie ako
predchádzajúce obdobie. Index podnikateľského prostredia (IPP) stúpol
oproti 2. štvrťroku 2018 o 0,09 bodu. Je to prvýkrát po ôsmich rokoch, keď
IPP stúpol oproti bezprostredne predchádzajúcemu obdobiu.
(Zdroj: SME)

Slovensko vyčerpalo 21 % prostriedkov EÚ
Z balíka 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 v
celkovej hodnote 13,906 mld. € boli k 31. marcu schválené prostriedky vo
výške 2,931 mld. €. To predstavuje čerpanie na úrovni 21,08 %. Najvyšší
percentuálny podiel využitia pridelených finančných prostriedkov,
takmer 40 %, je v Operačnom programe Technická pomoc. (Zdroj: TASR)

Dopyt po úveroch na bývanie rástol
Banky v eurozóne sprísňujú svoje požiadavky pri udeľovaní hypoték.
Ukázal to prieskum Európskej centrálnej banky. Dopyt po úveroch na
kúpu nehnuteľností na bývanie pritom aj na začiatku roka 2019 ďalej
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Malé a stredne veľké firmy sa tak ako v minulosti v Európe ťažšie dostávajú
k úverom. Situácia sa v rokoch 2015 až 2017 v porovnaní s
predchádzajúcim obdobím zlepšila iba mierne. Konštatuje sa to v štúdii
Euler Hermes. Financovanie malých a stredne veľkých firiem znížilo zo
šiestich na 3 % hospodárskeho výkonu. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
EÚ pravdepodobne povolí ďalší odklad brexitu
Lídri 27 krajín EÚ pravdepodobne umožnia Británii ďalší odklad odchodu
z Únie, ktorý bude nutný na schválenie návrhu zmluvy o brexite uzavretej
vládou premiérky Theresa Mayovej. Vyplýva to z návrhu spoločného
vyhlásenia Európskej rady zo summitu EÚ. (Zdroj: www.aktuality.sk)

MMF znížil odhad rastu svetovej ekonomiky
Svetová ekonomika podľa Medzinárodného menového fondu (MMF)
pokračuje v expanzii a globálna recesia nie je základným scenárom.
Existuje však množstvo rizík ďalšieho ochladenia. MMF aktuálne počíta v
tomto roku s nárastom svetovej ekonomiky o 3,3 %. Ešte v januári
očakával, že tempo rastu bude o 0,2 p.b. vyššie. (Zdroj: Pravda)

Banka Société Générale zníži počet zamestnancov
Francúzska banka Société Générale plánuje zrušiť 1 600 pracovných miest,
od čoho si sľubuje zvýšenie ziskovosti. Väčšinu miest chce banka zrušiť v
divízii firemného a investičného bankovníctva. (Zdroj: TASR)

Grécko chce predčasne splatiť časť úveru MMF
Grécko chce v najbližších týždňoch predčasne splatiť časť úverov, ktoré
krajine poskytol Medzinárodný menový fond (MMF). Grécko musí do roku
2024 MMF ešte splatiť 9,5 mld. €. MMF sa podieľal na záchrane krajiny
sumou takmer 32 mld. €, z ktorých väčšiu časť už Atény splatili.
(Zdroj: www.aktuality.sk)

Americké clá na autá zasiahnu rast veľkých ekonomík
Prípadné zavedenie vyšších dovozných ciel na autá zo strany Spojených
štátov by predstavovalo riziko pre budúci rast svetovej ekonomiky, keďže
clá zasiahnu do rastu veľkých ekonomík ako Nemecko, Japonsko a Južná
Kórea. Uviedla to ratingová agentúra Moody's. V prípade Číny však
dôsledky také dramatické nebudú. (Zdroj: TASR)

Automobilky pre brexit zatvárajú dočasne továrne
Jaguar Land Rover zatvoril svoje britské továrne na päť dní pre brexit.
Pripojil sa tak k iným automobilkám, ktoré posunuli letnú odstávku na
údržbu na apríl, keďže Spojené kráľovstvo chcelo pôvodne vystúpiť z EÚ
29. marca. Firma prijala rozhodnutie o odstávke pred niekoľkými
mesiacmi, aby sa pripravil na akýkoľvek výpadok dodávok vyplývajúci z
brexitu. Dátum odchodu však bol v marci posunutý. (Zdroj: TASR)

Produkcia nemeckých automobiliek klesá
Počet automobilov a komponentov, ktoré vyrobili nemecké továrne
v 2. polroku 2018, citeľne klesol. Podľa oficiálnych štatistík produkcia áut
a komponentov v Nemecku po očistení od sezónnych vplyvov v
posledných šiestich mesiacoch 2018 klesla o 7,1 % v porovnaní
s 1. polrokom. (Zdroj: TASR)

General Electric dostal od EÚ pokutu
Európska komisia uložila pokutu spoločnosti General Electric vo výške
52 mil. € za poskytnutie nesprávnych informácií počas vyšetrovania o
plánovanej fúzii so spoločnosťou LM Wind. (Zdroj: SME)

Uzemnenie Boeingov znížilo prognózu rastu tržieb
Dlhodobé uzemnenie lietadiel Boeing 737 MAX prinútilo American Airlines
znížiť svoju prognózu tržieb za 1. štvrťrok 2019. Letecká spoločnosť
očakáva, že jej celkové tržby na jedno sedadlo a míľu, čo je kľúčovým
meradlom výkonnosti v tomto odvetví, budú o 1 % vyššie ako v 1. kvartáli
predchádzajúceho roka. Pôvodne pritom očakávala nárast tržieb o 2 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)
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