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Eurostat: Inflácia v eurozóne spomalila

Impa Bratislava dodá finančnej správe autá za 400 tisíc €
Finančná správa SR podpísala zmluvu na nákup 23 osobných automobilov
značky Škoda v hodnote 389 852 € bez DPH. Dodávateľom je firma
Impa Bratislava. Podľa finančnej správy ide o bežnú výmenu ojazdených
vozidiel. (Zdroj: TASR)

V obci Dežerice postavia priemyselný park
Firma TRIA RD z Dežeríc plánuje postaviť v katastri obce Dežerice
priemyselný areál určený pre ľahkú priemyselnú výrobu a skladovanie.
Celková rozloha plánovaného priemyselného parku bude 38 436 m2.
Predpokladané náklady stavby dosiahnu 450 tis. €. V súvislosti s
vybudovaním priemyselného parku sa predpokladá vytvorenie
150 pracovných miest, ktoré prinesie vybudovanie budúcich prevádzok.
Stavebná firma TRIA RD vznikla v roku 2016 a v minulom roku dosiahla tržby
v objeme 562 tis. €. Viac informácií nájdete na www.platforma.sims.sk.
(Zdroj: SIMS)

Firmu Venas Group ohrozuje konkurz
Firme obchodujúcej s obilninami a olejninami sa po reštrukturalizácii
nepodarilo uzatvoriť kontrakty tak, ako to predpokladala vo svojom
záchrannom pláne. Vyhlásenie konkurzu požaduje jej najväčší veriteľ –
financujúca banka OTP. Za úpadkom biznisu Venas stoja údajné karuselové
podvody s dodávkami repky olejnej a z nej vylisovaného oleja, ktorý tvorí
prímes do pohonných látok. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Inflácia v eurozóne sa v máji výrazne spomalila. Hlavným dôvodom bolo
slabší nárast cien energií, ale aj služieb. Index spotrebiteľských cien v máji
medziročne stúpol o 1,2 % po náraste o 1,7 % v apríli. Motorom inflácie bolo
naďalej zdražovanie energií. Tempo rastu ich cien však v máji kleslo na
3,8 %. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Dovoz ocele do EÚ sa od roku 2013 viac ako zdvojnásobil
Vedúci pracovníci oceliarní v Európe upozornili, že vyhliadky európskeho
oceliarskeho priemyslu náhle klesli a dlhodobé trendy nie sú priaznivé.
Európu zaplavuje oceľ z iných regiónov po zavedení ciel vo výške 25 % na jej
dovoz do USA. (Zdroj: Pravda)

ZAHRANIČIE
Akcie Tesly sa v máji prepadli o 21 %
Spoločnosť Tesla opakovane nedodržiava svoje stanovené ciele a
investorom dochádza trpezlivosť. Nervozita investorov narástla najmä po
tom, ako Tesla zverejnila svoje hospodárske výsledky za prvý kvartál tohto
roka. V nich oznámila stratu 702 mil. $. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Predaj nových áut v Nemecku sa v máji výrazne zvýšil
Jeden z kľúčových sektorov v najväčšej európskej ekonomike sa zrejme
zotavuje z mesiacov trvajúceho oslabovania. V máji bolo v Nemecku
registrovaných 332 962 nových áut, čo bolo o 9,1 % viac ako v rovnakom
mesiaci vlani. (Zdroj: SME)

Saudská Arábia naznačila pokračovanie znižovania ťažby

Petr Kellner chce kúpiť Heureku
Vyhľadávač tovarov Heureka by mohla už čoskoro ovládnuť skupina
najbohatšieho Čecha Petra Kellnera. PPF je blízko transakcie, vďaka čomu
by mohla prevziať kontrolu nad lídrom na trhu s vyhľadávaním tovaru a
porovnávaním cien. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Nové nebytové budovy budú musieť mať nabíjačku pre autá
Nové a významne obnovované nebytové budovy s viac ako desiatimi
parkovacími miestami budú musieť mať v rámci podpory elektromobility
najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel. Zároveň by mali byť
vybavené infraštruktúrou vedenia aspoň na jednom z piatich miest na
parkovanie pre neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc pre elektromobily.
Vyplýva to z návrhu novely zákona o energetickej hospodárnosti budov,
ktorý pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Majetok v 2. pilieri vzrástol o 14,4 mil. €
Druhému dôchodkovému pilieru sa v posledný májový týždeň darilo. Objem
majetku dosiahol 8,62 mld. €. Jeho čistá hodnota vzrástla o 14,4 mil. €.
(Zdroj: TASR)

ŠÚ SR: Suma životného minima vzrastie o 2,5 %
Podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) sumy životného minima by
mali od júla tohto roka vzrásť o 2,5 %. Zvýšia sa tak aj desiatky dávok a
príspevkov od štátu. Zvýšenie životného minima sa podpíše aj pod úpravy
desiatok sociálnych a zdravotných dávok či peňažných príspevkov.
(Zdroj: TASR)

Zamestnávatelia nebudú môcť prispievať na DIS

Skupina OPEC+ zahrnujúca štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu
(OPEC) a niektorých ďalších producentov zhoduje v tom, že na trhu je
potrebné udržať stabilitu aj v druhom polroku tohto roka. Súčasný program
obmedzovania ťažby platí do konca júna a koncom tohto mesiaca, prípadne
začiatkom budúceho by sa mali členovia OPEC+ zísť, aby rozhodli o
pokračovaní programu. (Zdroj: TASR)

Austrálska centrálna banka znížila úroky na 1,25 %
Austrálska centrálna banka znížila kľúčovú úrokovú sadzbu na nové
historické minimum. Urobila tak pritom prvýkrát za takmer tri roky.
Dôvodom je nepriaznivý vývoj austrálskej ekonomiky v poslednom období.
(Zdroj: SME)

Dopyt po amerických produktoch v apríli klesol
Po marcovom oživení a náraste objednávok na nové priemyselné výrobky z
USA sa v apríli situácia zmenila a dopyt po amerických produktoch opäť
klesol. Objednávky na dodávky nových výrobkov z amerických tovární sa v
apríli znížili o 0,8 % po revidovanom zvýšení o 1,3 % v marci. (Zdroj: TASR)

Akcie technologických gigantov padajú
Americké ministerstvo spravodlivosti vyšetruje firmy Google a Apple,
Federálna obchodná komisia zase Facebook a Amazon. Dôvodom je, že
podnikanie technologických superfiriem je neprehľadné a dominantní hráči
sú len ťažko kontrolovateľní. Všetky štyri spoločnosti reagovali na
informácie výpredajom akcií. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Svetová banka zhoršila predpoveď rastu ekonomiky

Ministerstvo financií ustúpilo od zámeru umožniť zamestnávateľom, aby
mohli svojim zamestnancom prispievať na dlhodobé investičné sporenie
(DIS). Išlo by tak o konkurenciu voči tretiemu dôchodkovému pilieru. Väčšia
konkurencia by znamenala nižšie poplatky a lepšie poskytované služby.
(Zdroj: Pravda)

Svetová banka zhoršila svoju prognózu rastu globálnej ekonomiky
vzhľadom na obchodné konflikty a napätie vo finančnej oblasti. Banka
očakáva, že svetové hospodárstvo v tomto roku posilní iba o 2,6 %. Išlo by o
najpomalší rast od roku 2016. Ešte v januári Svetová banka odhadovala, že
globálna ekonomika v roku 2019 dosiahne rast o 2,9 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Nezamestnanosť v EÚ v apríli dosiahla 6,4 %

Mexiko a USA budú rokovať o clách

Nezamestnanosť v eurozóne klesla v apríli na takmer 11-ročné minimum.
Podľa údajov Eurostatu dosiahla miera nezamestnanosti upravená o
sezónne vplyvy v apríli 7,6 % oproti 7,7 % v predchádzajúcom mesiaci. V
prípade širšej EÚ dosiahla miera nezamestnanosti v apríli 6,4 % a zotrvala
tak na úrovni z marca. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
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Mexiko a Spojené štáty by mohli dosiahnuť vzájomnú dohodu o colných
sadzbách ešte pred 10. júnom, keď má vstúpiť do platnosti opatrenie, na
základe ktorého Spojené štáty uvalia päťpercentné clá na všetok tovar z
Mexika. Povedal to v utorok mexický prezident Andrés Manuel López
Obrador. Americká vláda chce päťpercentnými colnými sadzbami prinútiť
Mexiko, aby zastavilo nelegálnu migráciu do USA. (Zdroj: TASR)
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