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na 179 500 osôb. Miera nezamestnanosti sa znížila o 1,5 p. b. na 6,6 %.
(Zdroj: TASR)

Tunel Višňové Dúha a Salini Impregilo nedokončia
Zmluva so zhotoviteľom diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové
– Dubná Skala sa ukončí dohodou. Uzavretie dohody o ukončení zmluvy
medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a združením Salini Impregilo Dúha mala odobriť aj Európska komisia. Za ukončením zmluvy sú spory o
zvýšenie platieb. (Zdroj: TASR)

Bohemia Energy dosiahla tržby 21 mld. CZK
Energetická skupina Bohemia Energy, do ktorej patrí aj slovenská firma
Slovakia Energy a Slovakia Energy Predaj ku koncu roka 2018 evidovala
viac ako 1,2 mil. zákazníkov, čo oproti predchádzajúcemu roku
predstavuje nárast o 8,4 %. Tržby celej skupiny dosiahli vlani
21,07 mld. CZK, čo predstavuje medziročný nárast o 30 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk

Tachyum dostane finančnú pomoc 15 mil. €
Slovenská pobočka firmy Tachyum sa obrátila na rezort financií so
žiadosťou o podporu pri realizácii projektu vývoja nového procesoru
Tachyum Prodigy. Firma by mala dostať od štátu návratnú finančnú
pomoc 15 mil. €. Technologická spoločnosť Tachyum je zameraná na
priemyselný výskum a vývoj nových technológií. Peniaze majú byť použité
kľúčovo na tvorbu výskumného centra. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Zdravotné poisťovne žiadajú dofinancovanie
Súkromné zdravotné poisťovne hovoria o nutnosti dofinancovania
rezortu zdravotníctva na tento rok. Dôvodom majú byť viaceré legislatívne
zmeny, dovolenkové poukazy či historicky najnižšia sadzba za poistencov
štátu na úrovni 3,2 %. Výška dofinancovania bude podľa nich závislá aj od
prichádzajúcich dodatočných požiadaviek, ktoré stále priebežne vznikajú.
(Zdroj: TASR)

Nový zákon o dani z príjmov je v príprave
Ministerstvo financií SR pracuje na návrhu zákona o dani z príjmov, ktorý
má uľahčiť podnikanie malým a stredným podnikom. Znížiť by sa im mala
napríklad administratívna záťaž v súvislosti s registráciou na daň z
príjmov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Rast úverov domácnostiam sa spomalil
Podľa údajov Národnej banky Slovenska sa v úvode tohto roka spomalil
rast úverov domácnostiam. Tempo zvoľnilo pri úveroch na nehnuteľnosti
ako aj na spotrebu. Naopak, v bankách rástli vklady domácností.
Dôvodom je silný trh práce. Medziročné tempo rastu úverov
domácnostiam sa spomalilo na 10,5 % z decembrových 10,8 %.
(Zdroj: TASR)

Obchodná výmena medzi SR a Ukrajinou vzrástla o 18 %

HDP v roku 2018 dosiahlo objem 90,2 mld. €
Medziročný rast HDP Slovenska dosiahol v poslednom kvartáli vlaňajška
3,6 %, čo bolo o 0,1 p. b. menej oproti rovnakému obdobiu
predchádzajúceho roka. V medzikvartálnom porovnaní slovenská
ekonomika reálne vzrástla o 0,8 %. Za celý minulý rok dosiahla tvorba HDP
90,202 mld. €. V bežných cenách sa oproti roku 2017 zvýšil o 6,3 % a v
stálych cenách o 4,1 %, čo bol o 0,9 p. b. rýchlejší rast ako v roku 2017.
(Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Letecké štrajky stáli ekonomiku EÚ 17 mld. €
Štrajky pracovníkov Riadenia letovej prevádzky a nedostatok personálu
stáli v roku 2018 ekonomiku Európskej únie 17,6 mld. €. Minulý rok bol
pritom pre cestujúcich v leteckej doprave najhorší za takmer desať rokov
z hľadiska meškania a odkladu letov. (Zdroj: TASR)

OECD zhoršila prognózy
OECD uviedla, že v tomto roku očakáva rast svetovej ekonomiky na úrovni
3,3 %, zatiaľ čo v predchádzajúcej prognóze z novembra počítala s rastom
o 3,5 %. Na rok 2020 zhoršila svoj odhad rastu o 0,1 percentuálneho bodu
na 3,4 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Japonské automobilky
odchodu z Británie

upozorňujú

na

možnosť

Ak sa neistota spojená s brexitom nezmierni, mohli by Britániu v
nasledujúcich mesiacoch opustiť ďalšie japonské spoločnosti. Najnovšie
upozornenie najväčšieho svetového výrobcu áut Toyota, že po brexite bez
dohody je menej pravdepodobná výroba nových modelov v Británii, prišlo
krátko po tom, ako Nissan oznámil, že ruší rozhodnutie z roku 2016 o
výrobe športovo-úžitkového modelu v britskom Sunderlande a zatvorí
továreň vo Swindone. (Zdroj: TASR)

Hyundai uvažuje o zastavení výroby v Číne
Juhokórejská automobilka Huyndai Motor uvažuje o pozastavení výroby
vo svojom najstaršom závode v Číne. Dôvodom je výrazný pokles predaja
jej áut a nadmerná produkčná kapacita firmy na čínskom trhu.
(Zdroj: www.aituality.sk)

Ryanair rokuje o kúpe 100 airbusov
Letecká spoločnosť Ryanair predbežne rokuje s koncernom Airbus o
možnej budúcej objednávke na približne 100 lietadiel A321 pre svoju
nedávno získanú rakúsku dcérsku spoločnosť Laudamotion. (Zdroj: TASR)

Do prania špinavých peňazí je údajne zapletená aj RBI

Vzájomná obchodná výmena medzi Slovenskom a Ukrajinou sa
medziročne zvýšila o 18 %, keď v roku 2018 dosiahla 1,550 mld. $. Ďalšie
možnosti rozvoja spolupráce sú najmä v potravinárstve.
(Zdroj: www.aktuality.sk)

Rakúska Raiffeisen Bank International (RBI) je tiež zapletená do škandálu
s praním špinavých peňazí v Európe. Podľa médií cez RBI pretieklo 470
mld. $. (414,86 mld. €) z Ruska. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Priemerná mzda vzrástla o 5,8 %

Čínske spoločnosti vynaložili vlani na akvizície firiem v Európe podstatne
menej financií než v roku predtým, pričom ich objem dosiahol 4-ročné
minimum. Priame investície čínskych firiem v krajinách EÚ dosiahli v
minulom roku 17,3 mld. €. Oproti roku 2017 to predstavuje pokles o 40 %
a zároveň najmenší objem od roku 2014. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Vo 4. štvrťroku 2018 sa priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca
v hospodárstve SR zvýšila o 5,8 % a dosiahla 1 101 €. Nižší prírastok
spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil
vývoj reálnej mzdy, ktorá sa medziročne zvýšila o 3,5 %. Sezónne očistená
priemerná mzda oproti 3. štvrťroku 2018 vzrástla o 1,2 %.
(Zdroj: Pravda)

V roku 2018 pokračoval trend poklesu nezamestnanosti
Trend poklesu nezamestnanosti pokračoval počas celého roka 2018.
Počet nezamestnaných sa vo 4. štvrťroku 2018 medziročne znížil o 21,5 %
na 167 100 osôb. V roku 2018 nezamestnanosť medziročne klesla o 19,9 %
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Čínske akvizície klesli na 4-ročné minimum

Americkí výrobcovia sa obávajú poklesu dopytu
Ekonomika USA pokračovala v januári a februári v raste. Negatívny vplyv
na jej vývoj však malo 35-dňový shutdown federálnych úradov. Niektorí
výrobcovia sa obávajú poklesu globálneho dopytu po svojich výrobkoch a
dôsledkov obchodnej politiky prezidenta Donalda Trumpa.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)
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