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roka dosiahol 3,3 %, čo predstavuje medziročný pokles o 1,2 p.b..
V niektorých štátoch sú však problémom. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Juhokórejčania zaplatili 12 mil. € za Twin City Tower

Európskych oceliarov ohrozujú rozhodnutia USA

Juhokórejský inštitucionálny investor zastúpený Valesco Group spolu s
AIP Asset Management kúpil bratislavskú Twin City Tower za 120 mil. €.
Firma HB Reavis tak uskutočnila jednu zo svojich najväčších transakcií na
slovenskom kancelárskom trhu. (Zdroj: SME)

TMR kúpila dve alpské lyžiarske strediská
Firma Tatry Mountain Resorts (TMR) podpísala zmluvu o kúpe 100 %
podielu v spoločnosti Mölltaler Gletscherbahnen, ktorá je majiteľom
ľadovcového lyžiarskeho strediska Mölltaler Gletscher a strediska Ankogel
– Mallnitz v rakúskom Korutánsku. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Majetok v 2. pilieri vzrástol o 48,2 mil.€
Objem majetku v druhom dôchodkovom pilieri dosiahol 8,66 mld. €. Jeho
čistá hodnota vzrástla o 48,2 mil. €. V garantovaných dlhopisových
fondoch dosiahol objem prostriedkov takmer 6,5 mld. €, pričom stúpol o
1,2 mil. €. V negarantovaných fondoch predstavoval 2,2 mld. € pri raste o
47 mil. €. (Zdroj: TASR)

Reťazec Malina je podozrivý z podvodu na DPH
Finančná správa informovala, že odhalila podvod na DPH známeho
obchodného reťazca v hodnote 1,8 mil. €. Firma zakladala nové
spoločnosti, ktoré nemali registráciu na platenie DPH a zaregistrovanie
úmyselne predlžovala. Keď sa priblížil termín registrácie za platcu DPH,
firmu predali a proces zopakovali. (Zdroj: SME)

VšZP a ANS sa dohodli na pokrytí sociálneho balíčka
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Asociácia nemocníc Slovenska
(ANS) sa dohodli na pokrytí sociálneho balíčka aj rekreačných poukazov.
Štátni poistenci tak budú mať zabezpečenú akútnu aj plánovanú
zdravotnú starostlivosť. (Zdroj: Trend)

Schválili vládne IT projekty za 290 mil. €
Úrad vicepremiéra pre investície a informatizáciu odsúhlasil
informatizačné projekty spolufinancované z eurofondov za takmer
290 mil. €. (Zdroj: SME)

Tržby v priemysle v apríli stúpli
Podľa údajov Štatistického úradu SR sa tržby za vlastné výkony a tovar v
apríli 2019 v priemysle medzimesačne výšili o 0,6 %. V porovnaní s aprílom
2018 vzrástli o 4,1 %. Celkové tržby v priemysle sa za štyri mesiace roku
2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 zvýšili o 7,9 %.
(Zdroj: TASR)

Pokuty za nezavedenie eKasy sa odložia o tri mesiace
Podnikatelia, ktorí nebudú mať včas uvedené on-line registračné
pokladnice do prevádzky, by mali mať ustanovený odklad ukladania
pokút. Vláda schválila s pripomienkami návrh zákona o používaní
elektronickej registračnej pokladnice. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Podiel domácich potravín v predajniach vzrástol na 38,6 %
Podiel slovenských výrobkov v predajniach už druhý rok po sebe mierne
rastie a v obchodoch je v súčasnosti 38,6 % domácich výrobkov. Oproti
roku 2018 ide o nárast o 0,9 p.b.. Slovensko sa tak vrátilo na úroveň roku
2016. (Zdroj: SME)

Návštevnosť SR v roku 2018 stúpla o 4,1 %
Návštevnosť Slovenska v roku 2018 stúpla o 4,1 %, celkový počet
návštevníkov dosiahol 5,6 milióna. Z toho bolo podľa Štatistického úradu
SR 3,3 milióna domácich návštevníkov, čo predstavuje medziročný nárast
4 %. (Zdroj: TASR)

ŠÚ SR vykoná revíziu údajov v systéme národných účtov
Štatistický úrad (ŠÚ) SR vykoná v mesiacoch júl až september tohto roka
veľkú benchmarkovú revíziu údajov v systéme národných účtov. Dotkne
sa ročných aj kvartálnych dát za sektorové a národné účty v niektorých
prípadoch od roku 1995 až po rok 2017. (Zdroj: TASR)

Zlyhané úvery sú stále problémom, aj keď ich podiel klesá
Podľa Európskej komisie správa o problémoch, ktorým čelí bankový
sektor, ukázala, že podiel zlyhaných úverov klesol. V 3. štvrťroku minulého
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Európa nevyhnutne potrebuje prijať ďalšie opatrenia na
vykompenzovanie dôsledkov dovozných ciel, ktoré na oceľ zo zahraničia
uvalili USA. Povedal to Lakšmí Mittal, šéf oceliarskeho koncernu
ArcelorMittal. Dodal, že európsky trh potrebuje znížiť dovoz zhruba o
pätinu, aby sa dostal na úroveň z roka 2017. Od júla pritom hrozí ďalšie
zvýšenie dovozu, a to o 5 %. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Predaj vozidiel Škoda Auto klesol v máji o 6,6 %
Česká automobilka Škoda Auto dodala v máji zákazníkom
104 900 vozidiel. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to bolo
o 6,6 % menej. Dôvodom je najmä pokles predaja na najväčšom trhu
značky - v Číne. (Zdroj: TASR)

FAA nevie, kedy povolí prevádzku Boeingov 737 Max
Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) necháva otvorené, kedy opäť
povolí prevádzku Boeingov 737 Max. Uviedol, že nemá špecifický časový
plán, kedy by sa tieto stroje mohli vrátiť do prevádzky. Globálne sú tieto
lietadlá uzemnené od marca. (Zdroj: TASR)

Renault sľubuje novú alianciu s Nissanom a Mitsubishi
Šéf Renaultu Jean-Dominique Senard prisľúbil nový štart aliancie s
japonskými automobilkami Nissan a Mitsubishi. V posledných týždňoch
totiž panovalo napätie medzi partnermi. Takisto vyjadril sklamanie z
pokusu o fúziu s koncernom Fiat Chrysler, ktorý stroskotal. (Zdroj: SME)

Lidl v Británii investuje 500 mil. £
Nemecká sieť diskontných obchodov Lidl v priebehu nasledujúcich piatich
rokov otvorí ďalších viac ako 40 nových predajní v Londýne a okolí. Vytvorí
tak 1500 nových pracovných miest a investuje 500 mil. £. (Zdroj: Trend)

Odbyt nových áut v Číne v máji klesol o 16,4 %
Predaj áut v Číne sa aj v máji znížil, už jedenásty mesiac po sebe. Dlhodobý
pokles automobilového priemyslu v krajine tak nevykazuje žiadne známky
ústupu. (Zdroj: TASR)

Ropné rezervy v Saudskej Arábii sú vyššie o 12 %
Ropné rezervy Saudskej Arábie sú o viac ako desatinu vyššie, než sa
pôvodne odhadovalo. BP vo svojej najnovšej správe uviedla, že
preukázané ropné rezervy dosiahli v Saudskej Arábii ku koncu minulého
roka 297,7 mld. barelov. To je takmer o 12 % viac, než uvádzala firma v
závere predchádzajúceho roka. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Británia musí splniť svoje finančné záväzky voči EÚ
Európska komisia (EK) varovala, že Británia po brexite bude musieť splniť
svoje záväzky týkajúce sa finančného vyrovnania sa so zvyškom EÚ. To
podľa oznámenia EK platí aj v prípade scenára, že Briti odídu z EÚ bez
politickej dohody upravujúcej všetky ostatné podmienky vystúpenia z EÚ
(takzvaný tvrdý brexit). (Zdroj: TASR)

Inflácia v USA v máji spomalila
Index spotrebiteľských cien v USA v máji medziročne stúpol o 1,8 % po
náraste o 1,9 % v apríli. V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské
ceny zvýšili o 0,1 %. (Zdroj: SME)

Turecká centrálna banka opäť nezmenila úrokovú sadzbu
Turecká centrálna banka ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu
nezmenenú, už šiestykrát po sebe. Výbor pre menovú politiku ponechal
kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 24 %. Rast tureckej ekonomiky zostáva
pomalý, čiastočne v dôsledku prísnych finančných podmienok. Ale
zahraničný dopyt je relatívne silný. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Donald Trump pohrozil sankciami
Americký prezident Donald Trump v stredu pohrozil sankciami, ktoré
majú zastaviť výstavbu plynovodu Severný prúd 2 medzi Ruskom a
Nemeckom. Nešpecifikoval však, koho by sa sankcie mali týkať.
(Zdroj: SME)
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