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Nálada v ekonomike sa zhoršila

Bratislavské letisko obhájilo svoju pozíciu
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave sa stalo ôsmym najlepším letiskom vo
východnej Európe. Obhájilo tak svoju pozíciu spred roka v celosvetovej
ankete najlepších letísk Skytrax — World Airport Awards 2019.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Penta rokuje o letisku v Prahe aj s Číňanmi
Letiskové plány Penty počítajú s investíciou za vyše 150 mil. €. Tá letisko
vo Vodochodoch premení na civilné so špecializáciou na nízkonákladové
aerolinky a charterové lety. Po dokončení by mohli jeho terminálmi ročne
prejsť až tri milióny cestujúcich. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Renault vstupuje na Slovenskou s novým dílerom
Automobilka Renault prichádza na slovenský trh s novinkou v predajnej
sieti. Na trhu od začiatku marca funguje díler Renault Retail Group, ktorý
je súčasťou rovnomennej siete v celoeurópskom meradle. Nový díler
prevzal exitujúcu pobočku v Bratislave aj s časťou zamestnancov.
(Zdroj: Trend)

Remy Cointreau Slovakia patrí pod Mast-Jägermeister

Nálada v ekonomike eurozóny sa v marci zhoršila viac, než sa očakávalo.
Hlavným dôvodom je zníženie dôvery v priemysle a službách. Index
ekonomického sentimentu Európskej komisie pre eurozónu klesol na
105,5 bodu zo 106,2 bodu vo februári. Ekonómovia počítali s jeho znížením
len na 105,9 bodu. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

ZAHRANIČIE
Swedbank odvolala riaditeľku
Dozorná rada švédskej banky Swedbank, ktorá je jedným z najväčších
peňažných ústavov krajiny, odvolala generálnu riaditeľku Birgitte
Bonnesenovú. Štvrtkové rozhodnutie prišlo deň po tom, ako švédsky úrad
pre hospodársku kriminalitu urobil prehliadky v sídle banky v súvislosti s
praním špinavých peňazí. (Zdroj: SME)

Ekonomika USA na konci roka spomalila
Tempo rastu ekonomiky USA sa na konci vlaňajška spomalilo viac, než sa
pôvodne predpokladalo. Hrubý domáci produkt v poslednom kvartáli
2018 medziročne stúpol len o 2,2 %, po zvýšení o 3,4 % v 3. štvrťroku.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Protimonopolný úrad schválil predaj spoločnosti Remy Cointreau
Slovakia nemeckej firme Mast-Jägermeister SE. Akvizícia slovenskej
pobočky distribučnej firmy patriacej pôvodne do francúzskej skupiny
Rémy Cointreau S.A. bola súčasťou obchodu, v ktorom Mast-Jägermeister
prevzal taktiež distribučnú pobočku Rémy Cointreau v Českej republike.
(Zdroj: SME)

USA možno zrušia niektoré clá na čínske výrobky

Polícia zasahovala pre podozrivú zeminu na stavbe

Smart bude spoločnou značkou Daimleru a Geely

Vo štvrtok prebehla v Bratislave a okolí policajná razia, ktorá súvisela
s podozreniami, že sa na stavbu obchvatu D4R7 používa kontaminovaná
zemina. Polícia mala zadržať "odpadkového kráľa" Michala G. aj manažéra
D4R7 Construction, s.r.o., Javiera H.. Komando malo zasahovať aj u
ďalších fyzických osôb a firiem, ktoré stavbu realizujú, alebo sa na nej
podieľajú. (Zdroj: TASR)

Indikátor ekonomického sentimentu sa zvýšil
Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu (IES)
sa v marci 2019 zvýšil. Oproti hodnote minulého mesiaca vzrástol
o 0,1 bodu na úroveň 98,5 bodu. Dôvera vzrástla v službách a čiastočne v
obchode. Klesla v priemysle, v menšej miere v stavebníctve a
u spotrebiteľov. (Zdroj: Pravda)

Nedostatok ľudí by mohli vyriešiť nezamestnaní z osád
Podľa premiéra Pellegriniho nedostatok pracovníkov, na ktorý
upozorňujú už dlhší čas zamestnávatelia, by sa mohol do značnej miery
vyriešiť vnútornými rezervami Slovenska. Prilákaním časti Slovákov
pracujúcich v zahraničí, využitím nezamestnaných z menej rozvinutých
oblastí a zo segregovaných osád by na pracovnom trhu pribudlo
až 200 000 pracovníkov. (Zdroj: TASR)

Nemecký koncern Daimler urobí zo svoje značky Smart spoločný podnik s
čínskou automobilkou Geely. Nová generácia Smartov sa už bude vyrábať
v špeciálne na to postavenej továrni v Číne. (Zdroj: SME)

Peugeot kupuje čínsku firmu Longstar
Francúzska automobilka Peugeot oznámila, že kupuje kontrolný podiel v
regionálnom veľkoobchodníkovi s automobilovými súčiastkami v Číne,
firme Longstar, s cieľom zvýšiť svoj podiel na trhu v tejto ázijskej krajine.
(Zdroj: TASR)

Opel zruší takmer 400 pracovných miest v Rakúsku
Automobilka Opel plánuje zrušiť 350 až 400 z celkového počtu 1 200
pracovných miest vo svojom rakúskom závode vo Viedni. Dôvodom je
ukončenie veľkej objednávky prevodoviek. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Islandské aerolínie Wow Air sa dostali do problémov
Islandské nízkonákladové aerolínie Wow Air, ktoré sa dostali do
finančných problémov, zastavili svoje operácie. Všetky lety sú zrušené.
Tento krok môže mať rozsiahle dôsledky pre dôležitý islandský turistický
sektor. (Zdroj: Trend)

Carrefour zruší viac ako 1 000 pracovných miest

Vláda schválila zastropovanie dôchodkového veku
Dôchodkový vek na Slovensku sa ústavne zastropuje na 64 rokov. Ženy
majú ísť do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa. Ústavný zákon má
nadobudnúť účinnosť od 1. júla tohto roka. Z dlhodobého hľadiska to však
podľa Rozpočtovej rady zhorší verejné financie o takmer 140 mld. €.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Úverovanie firiem v eurozóne zrýchlilo
Rast úverovania firmám v eurozóne sa vo februári zrýchlil. To utlmilo
obavy, že banky z dôvodu rastúcich obáv zo spomaľovania ekonomiky
obmedzujú tok úverov firmám. Úverovanie firmám vo februári
medziročne vzrástlo o 3,7 % po zvýšení o 3,4 % v januári, uviedla Európska
centrálna banka. (Zdroj: TASR)
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Spojené štáty by mohli v rámci obchodnej dohody zrušiť niektoré dovozné
clá na čínske výrobky. Ostatné by však ponechali v platnosti ako súčasť
mechanizmu na zabezpečenie dodržiavania podmienok dohody. Uviedol
to hlavný ekonomický poradca amerického prezidenta Larry Kudlow.
(Zdroj: TASR)

Francúzska sieť obchodov Carrefour plánuje zrušiť 1 229 pracovných
miest. Najväčší maloobchodný predajca v Európe aktuálne zmenšuje
svoje veľké hypermarkety vo Francúzsku v rámci reštrukturalizácie, ktorej
cieľom je zvýšiť predaj a zisky. (Zdroj: TASR)

Britská vláda varuje pred zariadeniami Huawei
Britská vláda varovala, že čínsky výrobca telekomunikačných zariadení
Huawei predstavuje "významné" bezpečnostné riziko. To sťaží čínskej
firme vyhliadky na budovanie mobilných sietí novej generácie 5G. Britskí
experti síce priamo nevyzvali na zákaz používania zariadení, ale odhalili
významné technické problémy, zvlášť „základné chyby“ v softvéri a v
kybernetickej bezpečnosti, ktoré podľa nich predstavujú výrazne zvýšené
riziko pre operátorov v Británii. (Zdroj: SME)
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