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EKONOMIKA

obmedzujú poskytovanie úverov v situácii, keď sa ochladzuje ekonomika.
(Zdroj: TASR)

Miliónový dlh za HC Slovan zaplatí nový investor

Index ekonomického sentimentu opäť klesol

HC Slovan Bratislava podpísal zmluvu s novým zahraničným partnerom.
Vstupom do klubu sa začne konsolidovanie dlhov. Slovan dlhuje za
nájomné, služby spojené s nájmom, zmluvné pokuty a úroky z omeškania
mestskej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
Bratislavy. Ku 19. februáru bol dlh vo výške 978 069 €. (Zdroj: TASR)

ZSE chce expandovať v oblasti elektromobility
Západoslovenská energetika (ZSE) plánuje pokračovať v expanzii v
segmente elektromobility. Firma má na tieto aktivity na najbližších
5 rokov vyčlenených niekoľko desiatok miliónov eur. ZSE má v pláne aj
budovanie nabíjacích staníc, ktoré budú obdobou čerpacích staníc.
(Zdroj: Trend)

RTVS hospodáril vlani so ziskom
Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) vykázal za rok 2018 kladný
hospodársky výsledok, zisk dosiahol po zdanení takmer 143 tis. €. Kladné
hospodárenie dosiahol verejnoprávny vysielateľ po niekoľkých rokoch.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Štát neprispeje na vyššie náklady Mochoviec
Štát sa nebude podieľať na zvýšení rozpočtu dostavby jadrovej elektrárne
v Mochovciach v predpokladanom objeme 270 mil. €. Dostavba dvoch
jadrových blokov si mala pôvodne vyžiadať 5,4 mld. €. (Zdroj: SME)

Návrh zákona o dani z príjmov je v pripomienkovaní
Hlavné ciele rozsiahleho návrhu zákona o dani z príjmov sú podpora
malých a stredných podnikov, znižovanie administratívneho zaťaženia
daňovníkov, či podpora automobilového priemyslu. Právnou normou sa
má zaviesť definícia mikrodaňovníka a s ňou súvisiace zmeny v zdaňovaní
tejto skupiny, taktiež sa majú upraviť podmienky odpočtu daňovej straty.
(Zdroj: Pravda)

UVO pripravuje úpravu legislatívy obstarávania
Účasť majetkovo prepojených subjektov vo verejnom obstarávaní by mala
byť v zákone explicitnejšie upravená. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO)
pripravuje novelu zákona zameranú na túto oblasť. Problematika
vzájomne majetkovo alebo personálne prepojených uchádzačov
tvoriacich rovnakú hospodársku jednotku a ich účasť vo verejnom
obstarávaní je podľa ÚVO významnou témou v rámci celej EÚ.
(Zdroj: TASR)

Malé a stredné podniky exportujú málo
Malé a stredné podniky mali pri vstupe do Únie viaceré očakávania, no nie
všetky sa naplnili. Na slovenské firmy s menej ako 250 zamestnancami v
roku 2004 pripadlo 26,6 % z celkového exportu. Na porovnanie, tento
podiel v roku 2017 narástol len na 28 %, čo je tretia najnižšia hodnota
spomedzi krajín EÚ. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Slovensko potvrdilo záujem o Hodvábnu cestu

Nálada v ekonomike eurozóny sa znížila už desiaty mesiac po sebe a je
najhoršia za vyše 2 roky. Dôvera klesla predovšetkým v priemysle a
maloobchodnom sektore. Index ekonomického sentimentu v apríli padol
na 104 bodov zo 105,6 bodu v marci. (Zdroj: TASR)

EK a EIB poskytnú mladým poľnohospodárom úvery
Európska komisia (EK) a Európska investičná banka (EIB) spustili v
pondelok úverový balík vo výške 1 mld. € zameraný na mladých
poľnohospodárov. Spoločná iniciatíva EK a EIB bude zameraná na
15-ročné pôžičky za nižšie sadzby, ako sú trhové sadzby. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
MMF očakáva spomalenie expanzie Blízkeho východu
Medzinárodný menový fond (MMF) vo svojej novej správe o ekonomike
regiónu uviedol, že tempo expanzie krajín vyvážajúcich ropu by sa malo v
roku 2019 mierne spomaliť na 0,4 % z 0,6 % v minulom roku. Hlavným
dôvodom je pokles ekonomiky Iránu v dôsledku obnovenia sankcií proti
krajine. Rovnako sa spomalí aj tempo rastu krajín dovážajúcich ropu. MMF
očakáva zníženie tempa expanzie na 3,6 % zo 4,2 % v roku 2018.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Francúzsko a Nemecko chcú dotáciu na výrobu batérií
Francúzsko a Nemecko požiadali Európsku komisiu, aby schválila štátne
dotácie na výrobu batérií pre elektromobily pre cezhraničné konzorcium,
ktorého členmi sú okrem iných francúzska automobilová skupina PSA
spolu s nemeckou dcérskou spoločnosťou Opel a francúzsky výrobca
batérií Saft. Obe krajiny vyčlenili 1,7 mld. € na podporu aliancie podnikov.
(Zdroj: TASR)

Kontaminovaná ropa už je odstránená
Rusko oznámilo, že z krajiny už prúdi čistá ropa. Ruský monopol
spoločnosti Transnefť v piatok uviedol, že znečistenie, ktoré viedlo k
pozastaveniu toku ropy do Európy, by mohlo byť úmyselné. (Zdroj: TASR)

Gazpromu vzrástol zisk aj tržby
Čistý zisk štátom kontrolovaného ruského koncernu Gazprom v roku 2018
vzrástol na 1,456 bil. RUB (20,19 mld. €) zo 714 mld. RUB v roku 2017.
Prevádzkový zisk sa viac než zdvojnásobil na 1,903 bil. RUB a tržby vzrástli
o 26 % na 8,224 bil. RUB. Dodávky do Európy a Turecka vzrástli o niečo viac
než o 3 % a dosiahli 201 mld. m3. Export do bývalých republík Sovietskeho
zväzu stúpol o 8,9 % a predaj na domácom trhu o 4,3 %. (Zdroj: Pravda)

ZTE Corp dosiahla v 1. štvrťroku zisk 863 mil. CNY
Zisk čínskej firmy ZTE Corp v 1. kvartáli vyskočil na 862,6 mil. CNY po
276 mil. CNY v predchádzajúcich troch mesiacoch. V rovnakom období
vlani spoločnosť zaznamenala čistú stratu 5,4 mld. CNY. Dôvodom boli
sankcie USA. (Zdroj: TASR)

Slovensko účasťou ministra hospodárstva Petra Žigu na druhom samite
Belt and Road v Pekingu potvrdilo záujem zúčastniť sa na tomto projekte.
Cieľom Belt and Road je prepojenie Číny po zemi a mori s viacerými
kontinentmi vrátane Ázie, Európy a Afriky. Infraštrukturálne projekty by
mali prepojiť 65 krajín s približne 40 % podielom na výkone globálnej
ekonomiky. (Zdroj: Hospodárske noviny)

BOC vykázala nárast zisku o 4 %

Miera zadlženosti Slovákov predbehla mieru úspor

Vydavatelia platobných kariet, americké spoločnosti Mastercard a Visa po
dlhotrvajúcom boji s Európskou komisiou (EK) súhlasili, že znížia svoje
poplatky pre turistov, ktorí používajú ich karty v EÚ. Obe spoločnosti budú
odteraz účtovať maloobchodníkom v EÚ približne o 40 % menej za platby
kreditnými a debetnými kartami z krajín mimo bloku. (Zdroj: Trend)

Napriek tomu, že sporenie bolo v slovenských domácnostiach
fenoménom až do polovice 90. rokov, po roku 1997 došlo k jeho
výraznému poklesu. Situácia sa mierne zlepšila až v posledných 4 rokoch,
avšak Slováci sú v sporení na konci krajín EÚ. V prípade zadlžovania však
zaujímajú popredné miesto. Aktuálne sporia Slováci 8,2 % z príjmov,
priemer EÚ je však 9,6 %. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Tempo rastu úverovania firiem spomalilo
Tempo expanzie úverovania firmám aj domácnostiam v eurozóne sa v
marci spomalilo na 3,5 % z 3,8 % vo februári. To signalizuje, že banky
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Bank of China (BOC), ktorá je štvrtou najväčšou bankou v Číne z hľadiska
aktív, oznámila, že v 1. kvartáli dosiahla nárast čistého zisku o 4 % na
50,97 mld. CNY zo 49 mld. CNY pred rokom. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Visa a Mastercard sa dohodli s EK na znížení poplatkov

Kvartálne tržby Spotify sa zvýšili o 33 %
Tržby streamovacej služby Spotify Technology v 1. kvartáli vzrástli o 33 %
na 1,51 mld. €. Spotify očakáva, že na konci tohto kvartálu počet platiacich
používateľov dosiahne 107 miliónov až 110 miliónov a tržby dosiahnu
1,51 mld. € až 1,71 mld. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
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