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EÚ a Čína chcú vytvoriť férovejší svetový obchod

SPF dosiahol vlani zisk 13,82 mil. €
Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske
nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s poľnohospodárskymi
pozemkami, ktorých vlastník nie je známy. Minulý rok ukončil s kladným
hospodárskym výsledkom 13,82 mil. €. (Zdroj: TASR)

Firma Hakom Martin opraví pre NDS tlmiče nárazu
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) si dala opraviť záchytné tlmiče
nárazu HIASA na pozemných komunikáciách vo svojom vlastníctve za
991,7 tisíc € bez DPH. Zákazku na štyri roky zadala spoločnosti HAKOM
Martin ako jedinému uchádzačovi. (Zdroj: SME)

Wüstenrot poisťovňa dosiahla zisk 2 mil. €
Wüstenrot poisťovňa dosiahla v minulom roku hrubé predpísané poistné
vo výške 56,27 mil. €. V rámci neživotného poistenia spoločnosť evidovala
nárast o 6,55 %. Predbežný hospodársky výsledok pred zdanením
dosiahol 2 mil. €. Za rok 2017 evidovala spoločnosť podľa účtovnej
závierky hrubý zisk 6,13 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Proxenta chce na Kubu vstúpiť so sladkosťami
Slovenská finančná skupina Proxenta vstupuje na kubánsky trh, kde
zakladá prvú kubánsko-slovenskú joint venture firmu a zároveň
celosvetovo vstupuje ako deviata potravinárska firma na kubánsky trh.
Obrovské riziko však je, že na Kube neexistuje koncept privatizácie. Všetky
výrobné prostriedky sú štátne a zahraničný investor má len dočasnú
koncesiu. (Zdroj: TASR)

Agrorezort urobí v 168 katastroch pozemkové úpravy
Ministerstvo pôdohospodárstva spúšťa pozemkové úpravy takmer za 45
mil. €. Zrealizované budú v 168 katastroch na západnom, strednom a
východnom Slovensku. (Zdroj: SME)

Prognóza rastu sa zhoršila o 0,7 p.b.

Lídri Číny, Francúzska, Nemecka a Európskej komisie sa dohodli, že sa
budú snažiť o vytvorenie férovejších pravidiel svetového obchodu. Tiež
budú spolupracovať pri riešení globálnych hospodárskych a
bezpečnostných výziev. (Zdroj: TASR)

EÚ prijala legislatívu v oblasti elektrickej energie
Európsky parlament prijal legislatívu, ktorej cieľom je ekologickejší,
konkurencieschopnejší a na riziká pripravenejší trh EÚ s elektrickou
energiou. Ide o poslednú súčasť balíka opatrení s názvom Čistá energia
pre všetkých Európanov, ktorý navrhla Európska komisia. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Smernica o autorských právach je schválená
Európsky parlament definitívne schválil smernicu o autorských právach,
ktorá môže do značnej miery zmeniť fungovanie internetu. Nové pravidlá
by mali oslabiť gigantov ako sú Google či Facebook a posilniť autorské
práva novinárov, hudobníkov či muzikantov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Emisie súvisiace s energiami vzrástli o 1,7 %
Emisie CO2 týkajúce sa energií vzrástli podľa Medzinárodnej energetickej
agentúry vlani na nový rekord, pričom tempo rastu dosiahlo 5-ročné
maximum. Podpísal sa pod to ako zvýšený dopyt po energiách, tak aj
väčšie využitie uhlia ako energetického zdroja. (Zdroj: TASR)

Neriadený brexit ohrozí 80 tisíc pracovných miest v Írsku
Negatívne dôsledky neriadeného odchodu Británie z EÚ na írsku
zamestnanosť budú pravdepodobne väčšie, než sa pôvodne očakávalo. V
prípade, že Británia opustí EÚ bez dohody, bude zamestnanosť v Írsku do
10 rokov približne o 3,4 % nižšia než v prípade, že by Londýn z EÚ neodišiel.
(Zdroj: TASR)

V Británii vo februári schválili 35 tisíc hypoték

Rast slovenskej ekonomiky má v tomto roku dosiahnuť 3,5 %. Vyplýva to z
najnovšej strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska , ktorá na
rok 2019 zhoršila oproti predchádzajúcej predikcii odhad rastu HDP o 0,7
percentuálneho bodu. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Britské banky schválili vo februári najmenej hypoték takmer za šesť rokov.
Blížiaci sa brexit má čoraz väčší vplyv na trhu s bývaním. Sezónne očistené
údaje z britského finančného sektora ukázali, že banky minulý mesiac
schválili 35 299 hypoték. To bol najmenší počet od apríla 2013.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Ministerstvo dopravy chce opraviť 180 km ciest 1. triedy

Francúzska ekonomika vzrástla viac, ako sa čakalo

Ambíciou Ministerstva dopravy a výstavby SR je z prostriedkov
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zmodernizovať viac
ako 180 kilometrov ciest 1. triedy a minimálne 60 mostov. (Zdroj: TASR)

Dopravcovia už cítia spomalenie nemeckej ekonomiky
Dopravcovia v minulom roku obmedzili nákladnú dopravu do
vzdialenejších štátov Európy. Najdôležitejšou zahraničnou krajinou
zostalo Nemecko. Úvod roka v štatistikách dopravy však naznačil, že
spomalenie rastu nemeckej ekonomiky sa začína dotýkať aj Slovenska.
Tento trend pre dopravcov zatiaľ nepredstavuje zásadné ohrozenie. Na
spomaľujúci rast ekonomiky sú pripravení vďaka redukciám flotíl, ku
ktorým ich viedol predovšetkým nedostatok vodičov. (Zdroj: TASR)

Ministerstvo obrany pri obstarávaní porušilo zákon
Ministerstvo obrany SR porušilo zákon o verejnom obstarávaní v prípade
tendra za 1,3 mil. €. Zákazku na dodávku systému pre letectvo zadalo
ministerstvo napriamo, a to bez preukázania splnenia zákonných
podmienok. Vyplýva to z kontroly Úradu pre verejné obstarávanie.
Ministerstvo jej výsledky akceptuje. (Zdroj: SME)

NBS zvýši úroky pravdepodobne až o rok
Medziročný rast úverov na bývanie dosahuje na Slovensku už niekoľko
rokov dvojciferné čísla. Národná banka Slovenska (NBS) sa snaží dostať
rast pod úroveň 10 %. Za predpokladu, že sa ekonomický rast v eurozóne
už výraznejšie nespomalí, mohla by NBS úroky prvýkrát zvýšiť v 1.
štvrťroku 2020. Úroky komerčných bánk preto v tomto roku
pravdepodobne výraznejšie neporastú. Slováci si tak naďalej môžu užívať
jedny z najlacnejších hypoték v Európe. (Zdroj: Hospodárske noviny)
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Francúzska ekonomika vzrástla vlani o niečo výraznejšie, než sa pôvodne
predpokladalo a rozpočtový deficit klesol na 12-ročné minimum. Pôvodne
na rok 2018 očakávali rast ekonomiky na úrovni 1,5 %. Rast však dosiahol
1,6 %. (Zdroj: TASR)

Uber kúpi konkurenta Careem za 3,1 mld. $
Americká spoločnosť Uber oznámila, že sa dohodla na kúpe
blízkovýchodného rivala Careem za 3,1 mld. $. Uber zaplatí 1,4 mld. $ v
hotovosti a zvyšných 1,7 mld. $ v konvertibilných dlhopisoch.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Samsung Electronics oznámil pokles príjmov
Juhokórejský elektronický gigant Samsung Electronics upozornil, že jeho
príjmy za 1. štvrťrok zaostanú za odhadmi trhu. Dôvodom je výraznejší
pokles cien pamäťových čipov a menší dopyt po displejoch. Oznam
predchádza zverejneniu prognózy na tento rok. (Zdroj: TASR)

Rozhodovať o ďalšom obmedzení ťažby sa bude v máji
Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci plánujú ďalšie
zasadnutie monitorovacieho výboru ministrov 19. mája. OPEC 18. marca
oznámil, že zrušil pôvodný termín schôdzky, na ktorej sa malo rozhodovať
o prípadnom predĺžení programu obmedzovania produkcie. (Zdroj: TASR)

Taliansko pripravuje opatrenia na zvýšenie rastu
Taliansko pripravuje v tomto roku balík opatrení na zvýšenie
hospodárskeho rastu. Balík opatrení je súčasťou vládneho plánu a má jej
umožniť prezentovať relatívne pozitívnu prognózu vývoja hrubého
domáceho produktu v roku 2019. (Zdroj: Hospodárske noviny)
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