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V tomto roku menej byrokracie

Aures Holding vzrástli predaje jazdených áut

Od prvého januára tohto roku nemusia občania a podnikatelia predkladať
orgánom verejnej správy výpisy z registra trestov. Štátne orgány si ich totiž
budú vyhľadávať elektronicky. (Zdroj: Pravda)

V roku 2018 skupina AURES Holdings, kam patrí AAA AUTO, predala takmer
83.000 vozidiel. Predaje na Slovensku vzrástli na 18 400 jazdeniek.
V stredoeurópskom regióne skupina prekonala doterajší rekord z roku
2007, kedy predali 79 tisíc vozidiel, v roku 2018 to bolo 83 tisíc vozidiel.
(Zdroj: TASR)

NDS v tomto roku odovzdá 28 km diaľnic
Na rozdiel od roku 2018, kedy nebol sprevádzkovaný žiaden nový úsek
diaľnice či rýchlostnej cesty, v roku 2019 by mali byť podľa plánov
Národnej diaľničnej spoločnosti odovzdané do užívania pre motoristov
dva nové diaľničné úseky a jeden privádzač v celkovej dĺžke 28 kilometrov.
(Zdroj: SME)

Česká firma kúpila priemyselný park v Trenčíne
Česká investičná spoločnosť Redside kúpila od firmy AU Optronics
Slovakia industriálny park v Trenčíne. Za priemyselný areál zaplatila
takmer 90 miliónov eur. Ide tak o najväčšiu transakciu priemyselných
nehnuteľností v minulom roku na Slovensku. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Váhostav – SK čakajú dve splátky za odkup dlhu
Váhostav - SK zaplatil štátu už tri rovnaké splátky v objeme 993 732,88 €
za odkup pohľadávok pôvodných veriteľov v procese reštrukturalizácie.
Firme zostávajú ešte dve, poslednú splátku má uhradiť ku koncu júna
2020. (Zdroj: TASR)

FP Solutions postaví polyfunkčný komplex
V centre hlavného mesta sa pripravuje nový polyfunkčný komplex, ktorý
prinesie na trh celkom 231 bytových jednotiek. So stavebnými prácami by
chceli začať v roku 2020. Stavba by mala byť hotová o dva roky neskôr.
Investor vyčíslil celkové náklady na 20 mil. €. (Zdroj: Trend)

Developer Proxenta prinesie 200 bytov
V Devínskej Novej Vsi pripravujú nový rezidenčný komplex. Stavať chce
developer Proxenta Private Equity. Tá stojí v Bratislave aj za projektmi
Kesselbauer či Proxenta Residence. V Nitre zase pripravuje komplex
Tabáň. (Zdroj: Trend)

SSC zrušila súťaž na opravu ciest
Slovenská správa ciest zrušila verejnú súťaž na opravu vozoviek ciest prvej
triedy počas troch rokov za predpokladanú cenu 7,48 mil. € bez DPH. O
zrušení tendra informovala vo Vestníku verejného obstarávania bez
zdôvodnenia krátko po tom, čo súťaž vyhlásila v závere minulého roka.
(Zdroj: SME)

Banky prišli o výnimku pri predschválených úveroch
Od januára sa skomplikovalo poskytovanie tzv. predschválených úverov.
Do konca minulého roku mohli banky využívať výnimku v zákone o
spotrebiteľských úveroch. Na základe tejto výnimky banka nemusela
posudzovať, či má klient dostatočný príjem na to, aby dokázal úver
splácať, tak ako v prípade, ak klient o úver sám požiada. (Zdroj: Trend)

Lekári sa s poisťovňou dohodli
Ambulancie združené v Zväze ambulantných poskytovateľov podpísali
zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Zväz 31. decembra 2018
informoval, že poskytovatelia podpíšu zmluvy s výnimkou štyroch z nich.
(Zdroj: SME)

Tržby v odvetviach v novembri rástli
Podľa informácií Štatistického úradu SR sa v novembri 2018
medzimesačne zvýšili tržby za vlastné výkony a tovar v ubytovaní o 2,4 %,
predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 2 %, činnostiach
reštaurácií a pohostinstiev o 1,3 %, maloobchode o 0,6 % a vo
veľkoobchode o 0,2 %. (Zdroj: ŠÚ SR)
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ZAHRANIČIE
Predaj automobilov v Británii zaznamenal pokles
V Británii sa vlani predalo približne 2,37 milióna vozidiel, čo oproti roku
2017 predstavuje pokles takmer o 7 %. To je najväčší pokles predaja od
nástupu finančnej krízy vo svete v roku 2008. (Zdroj: TASR)

Do EÚ sa presúvajú britské aktíva
Británia má koncom marca opustiť európsky blok. Parlament má o
dohode hlasovať na budúci týždeň, no stále nie je jasné, či ju schváli. Do
nových finančných uzlov v EÚ sa z Británie pred brexitom presúvajú aktíva
v hodnote takmer 800 mld. £ (889 mld. €). (Zdroj: TASR)

ECB chce od bánk vyššie rezervy
Podľa viceprezidenta Európskej centrálnej banky by európske regulačné
úrady mali od bánk požadovať, aby si vytvorili finančné rezervy pre prípad
možného zhoršenia situácie v ekonomike aj vo finančnom sektore.
(Zdroj: TASR)

Goldman Sachs upravila prognózy cien ropy
Investičná banka Goldman Sachs znížila svoje prognózy týkajúce sa cien
ropy v roku 2019. Ako dôvod uviedla výrazný nárast globálnej produkcie a
zvyšovanie ťažby z bridlíc v USA, ktoré je prekvapivo odolné voči poklesom
ceny. (Zdroj: TASR)

Veľkí hráči z Wall Street plánujú novú burzu
Morgan Stanley, Fidelity Investments, Citadel Securities a ďalšie finančné
spoločnosti sa dohodli, že spoločne spustia novú nízkonákladovú burzu.
Firmy v spoločnom vyhlásení uviedli, že nová burza sa bude snažiť zvýšiť
konkurenciu, zlepšiť prevádzkovú transparentnosť, znížiť fixné náklady a
zjednodušiť obchodovanie s akciami v USA. (Zdroj: TASR)

V západnej Európe sa predalo menej áut
Predaj automobilov v západnej Európe klesol v decembri o 8,5 %. Je to
stále dôsledok nových emisných testov, ale tiež spomalenia
hospodárskeho rastu a nervozity spotrebiteľov, ktorí sa obávajú brexitu a
vývoja zahraničného obchodu. (Zdroj: TASR)

EK zavedie opatrenia na ochranu trhu s oceľou
Európska komisia oznámila Svetovej obchodnej organizácii (WTO) svoje
zistenia v súvislosti s ochrannými praktikami pri určitých výrobkoch z
ocele. Na základe toho má eurokomisia v úmysle zaviesť konečné
opatrenia na ochranu trhu, ktoré nahradia dočasné ochranné opatrenia
zavedené v júli 2018. Dočasné opatrenia platia po dobu maximálne 200
dní. (Zdroj: TASR)

Dánsko postaví európske Silicon Valley
Dánsko má v pláne postaviť 9 umelých ostrovov pre sídla firiem. V rámci
projektu Holmene sa má vytvoriť jedna z najväčších, najekologickejších a
najinovatívnejších priemyselných oblastí v severnej Európe. Na týchto
ostrovoch má vzniknúť 12 000 pracovných miest. (Zdroj: TASR)

Norwegian prepravila najviac cestujúcich
Nórska letecká spoločnosť Norwegian prepravila vlani najviac cestujúcich
vo svojej histórii. Ich počet v uplynulom roku medziročne vzrástol o 13 %
na 37,3 milióna. (Zdroj: TASR)

Švédsky Vattenfall končí s fosílnymi palivami
Švédsky energetický koncern Vattenfall sa v nasledujúcich rokoch výrazne
sústredí na výrobu elektrickej energie z ekologických zdrojov. Veterné
parky Vattenfallu, ktorých inštalovaný výkon dosiahol vlani 3 000
megawattov, by mali mať o šesť rokov k dispozícii inštalovaný výkon 11
000 MW. Vattenfall chce počas jednej generácie skončiť s výrobou
elektrickej energie z fosílnych palív. (Zdroj: TASR)
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