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Podľa NBS sa tempo rastu zamestnanosti zníži

Glock Forst Slowakei investuje 1 mil. € do výstavby píly
Rakúsky Glock, známy ako špičkový výrobca pištolí, sa na Slovensku
posunul do úplne iného biznisu. Najskôr začal obchodovať s drevom a
teraz sa chystá postaviť si aj vlastnú pílu. Novozaložená slovenská dcéra
Glock Forst Slowakei ho začala vykupovať nielen zo Slovenska, ale aj z
Rakúska, Česka či Nemecka. (Zdroj: Trend)

MIB pôsobí aj u nás, požičala peniaze aj na Mochovce
Medzinárodná investičná banka (MIB) po neúspešnej snahe zreformovať
na Slovensku regionálnu pobočku presúva svoje hlavné sídlo z Ruska do
Maďarska. Banka u nás pravdepodobne financuje najmä obchody, ktoré
súvisia so záujmami Ruska, jeho spojencov alebo bývalých sovietskych
krajín. Peniaze poskytla na rozvoj vodného parku v Bešeňovej,
Tatravagónke, SES Tlmače či Slovenským elektrárňam, ktorým zvýšila
úverovú kapacitu na 80 mil. €. (Zdroj: SME)

Bašternákov majetok štát predá v konkurze
Podnikateľa L. Bašternáka v kauze neodvedenia dane a poistného odsúdil
senát odvolacieho Krajského súdu v Bratislave na nepodmienečný
päťročný trest odňatia slobody. L. Bašternákovi prepadá aj majetok v
prospech štátu, keďže spôsobil škodu v značnom rozsahu. Na majetok
podnikateľa vyhlási súd konkurz. (Zdroj: Trend)

Budúcnosť slovenského závodu VW nie je jasná

Tempo rastu zamestnanosti na Slovensku by sa malo v najbližšom období
spomaliť. Očakávajú to analytici Národnej banky Slovenska (NBS) na
základe vývoja štatistík zamestnanosti. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Britskí poslanci neschválili odklad brexitu
Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu neschválili vo štvrtok
dodatok vyzývajúci na odklad termínu odchodu Británie z EÚ, aby sa
mohlo uskutočniť druhé referendum o brexite. Za návrh hlasovalo 85
poslancov, proti ich bolo 334. (Zdroj: Trend)

Koncernu RWE klesol zisk
Pokles výroby elektriny z hnedého uhlia a jadra rovnako ako zníženie
veľkoobchodných cien mali vlani negatívny vplyv na hospodárske
výsledky nemeckého elektrárenského koncernu RWE. Očistený
prevádzkový zisk v roku 2018 klesol na 1,5 mld. € z 2,1 mld. € v roku 2017.
Očistený čistý zisk padol na 591 mil. € z 973 mil. €. (Zdroj: TASR)

Generali vďaka nárastu zisku zvýši dividendy
Talianska poisťovňa Assicurazioni Generali navrhla zvýšiť dividendu za rok
2018, keďže zaznamenala rast čistého aj prevádzkového zisku. Čistý zisk
Generali v minulom roku vzrástol o 9,4 % na 2,31 mld. € z 2,11 mld. € rok
predtým a prevádzkový zisk sa zvýšil o 3 % na 4,86 mld. € vďaka
pozitívnemu príspevku všetkých obchodných segmentov. (Zdroj: TASR)

Automobilový gigant Volkswagen (VW) mieni do roku 2028 uviesť na trh
sedemdesiat nových elektrických modelov namiesto pôvodne plánovanej
päťdesiatky. Napriek ambicióznym plánom vedenie značky VW nedalo
jasnú odpoveď na to, aká bude budúcnosť bratislavského závodu. Ten
aktuálne znižuje počet výrobných zmien, s čím súvisí aj škrtnutie troch
tisícok pracovných miest. (Zdroj: Trend)

Nemecké hospodárstvo má za sebou slabý úvod roka

Nemocnice žiadajú viac peňazí

Írska ekonomika rastie najrýchlejšie v EÚ

Stredné a malé nemocnice hrozia vypovedaním zmlúv Všeobecnej
zdravotnej poisťovni. Od štátnej poisťovne chcú viac peňazí. Ak k dohode
nedôjde do konca apríla, Asociácia nemocníc Slovenska odporučí svojim
členom vypovedať zmluvy. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Prepravu počas hokejových majstrovstiev zabezpečí
Globamerica
Dopravné služby pre členov výprav a ďalších osôb v súvislosti s hokejovou
reprezentáciou vyjdú Slovenský zväz ľadového hokeja na 800 tisíc €.
Zabezpečí ich bratislavská firma Globamerica. (Zdroj: SME)

Inflácia vo februári dosiahla 2,3 %
Podľa najnovších informácií Štatistického úradu SR vo februári 2019 miera
medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 2,3 %. Jadrová inflácia
mala hodnotu 1,7 %. Štatistický úrad zároveň informoval, že
spotrebiteľské ceny vo februári 2019 v porovnaní s januárom 2019 v úhrne
vzrástli o 0,2 %. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Deloitte: brexit bez dohody ovplyvní HDP
Modelové výsledky dopadov brexitu spoločnosti Deloitte ukazujú, že
vplyvy na slovenskú ekonomiku nie sú zanedbateľné. V najhoršom
variante uskutočnenia brexitu, teda odchodu bez dohody, by sa dlhodobo
znížil slovenský HDP zhruba o 0,27 %. V absolútnom vyjadrení ide o 207
mil. €. (Zdroj: TASR)

Podpora zvýši potravinovú sebestačnosť
Sebestačnosť v produkcii a spotrebe domácich potravín by sa na
Slovensku mohla tento rok opäť o niečo zvýšiť. Slovenským
poľnohospodárom by mali totiž vo väčšej miere pomôcť zvýšené platby od
štátu. V súčasnosti je na pultoch slovenských obchodov zhruba 40 %
domácich potravín, dosiahnuteľná je však až úroveň 70 %. (Zdroj: TASR)
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Nemecké hospodárstvo má za sebou slabý štart do tohto roka
a v 1. štvrťroku pravdepodobne vzrástlo len mierne. Priemysel, jeden z
kľúčových motorov ekonomiky, pravdepodobne zostane slabý v dôsledku
slabého zahraničného dopytu. V januári napríklad jeho produkcia klesla o
0,8 %, zatiaľ čo analytici očakávali jej zvýšenie o 0,5 %. (Zdroj: TASR)

Írska ekonomika aj minulý rok rástla najrýchlejšie v celej EÚ, už piaty rok
po sebe. HDP Írska sa v roku 2018 zvýši o 6,7 %. V posledných troch
mesiacoch minulého roka však HDP krajiny stúpol len o 0,1 % oproti
predchádzajúcemu štvrťroku, keď medzikvartálne vzrástol o 0,9 %.
(Zdroj: TASR)

Predaj áut v Číne klesá
Pokles na čínskom automobilovom trhu sa na začiatku tohto roka zhoršil.
Predaj SUV, minivanov a sedanov sa v prvých dvoch mesiacoch
medziročne prepadol o 17,5 % na 3,2 milióna. Celkový predaj áut, vrátane
nákladných áut a autobusov, klesol o 15 % na 3,8 milióna. Predaj
osobných áut sa znížil takisto o 15 %. (Zdroj: TASR)

Opel sa chce vrátiť do Ruska
Nemecká automobilka Opel oznámila, že sa vráti do Ruska po viac ako
trojročnej neprítomnosti. Jej nový vlastník, francúzska skupina PSA, sa
chce takýmto spôsobom pokúsiť o zníženie závislosti na európskom trhu.
(Zdroj: Trend)

Boeing bude čeliť nárokom na náhradu škody
Po zastavení lietania Boeingov 737 Max 8 sa k výraznému poškodeniu jeho
povesti pripoja aj silné finančné dôsledky. Letecké spoločnosti, ktoré
prestali využívať uvedený typ lietadiel, si budú nárokovať náhradu
vzniknutej škody a okrem toho dôjde aj k zníženiu nových objednávok.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Toyota investuje v USA 750 mil. $
Japonská automobilka Toyota oznámila, že investuje do piatich závodov
v USA zhruba 750 mil. $, čo by malo vytvoriť takmer 590 pracovných miest.
Investície by mali smerovať do zvýšenia produkcie motorov a do výroby
hybridných vozidiel. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
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