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Štvrtinu trhu nových realít tvoria zelené domy

Bankový sektor dosiahol zisk 472 miliónov eur
Ku koncu augusta zaznamenal bankový sektor na Slovensku zisk 471,95
milióna eur. Medziročne vzrástol o 14,9 milióna eur. Hlavným zdrojom
príjmov bánk sú čisté úrokové príjmy. Tie ku koncu augusta dosiahli sumu
takmer 1,2 miliardy eur. Medziročne stúpli o 50 miliónov eur. Údaje
zverejnila Národná banka Slovenska. (Zdroj: TASR)

UniCredit má nového člena predstavenstva
UniCredit Bank má nového riaditeľa divízie firemného a investičného
bankovníctva, ktorý je súčasne aj novým členom predstavenstva. Pozíciu
zastáva Slavomír Beňa, ktorý v banke pracuje 22 rokov. (Zdroj: Stratégie)

Na Slovensku zelené domy a ekologická výstavba tvorí v súčasnosti 20-25
percent novopostavených realít. Pri zelenej budove v meste sú úspory
nákladov na úrovni 5 percent. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Ropa je drahá, zrejme sa zvýši jej ťažba
Ruský prezident Vladimir Putin súhlasí s americkým prezidentom
Donaldom Trumpom, že ceny ropy sa v súčasnosti nachádzajú na príliš
vysokej úrovni. Rusko plánuje v prípade nedostatku dodávok ropy na
svetový trh zvýšiť ťažbu až na 300-tisíc barelov denne. (Zdroj: Pravda)

Rast španielskej ekonomiky bude pomalší

Jaguar dostane pomoc od štátu
Európska komisia schválila investičnú pomoc Slovenska pre automobilku
Jaguar Land Rover vo výške 125 miliónov eur. Investičná pomoc je podľa
EK v súlade s pravidlami Európskej únie v oblasti štátnej pomoci.
(Zdroj: TASR)

Medzinárodný menový fond zhoršil odhad rastu španielskej ekonomiky.
Krajine odporúča, aby svoj dlh aj rozpočtový deficit držala na uzde
a pokračovala v reformách na trhu práce. Španielska ekonomika v tomto
roku vzrastie na 2,7 percenta. (Zdroj: SME)

Toyota a SoftBank nadviazali spoluprácu

HB Reavis mení výkonného riaditeľa
Developerská skupina HB Reavis nedávno zmenila vedenie londýnskej
pobočky, teraz to čaká aj slovenskú divíziu. Projektom developerskej
spoločnosti bude na Slovensku šéfovať dlhoročný člen tímu a
predstavenstva René Popík. Vo funkcii nahradil Adriána Ráca. Prečo došlo
k zmenám, spoločnosť nešpecifikovala. (Zdroj: Forbes)

Japonská automobilka Toyota a technologická firma SoftBank Group
vytvorili platformu MONET na prevádzku autonómnych vozidiel. Ide o
reakciu na globálne preteky vo vývoji tohto typu áut. Platformu chcú
spoločnosti využiť aj ako mobilné obchody, nemocnice a iné služby.
(Zdroj: SME)

Grécko pomôže bankám so zlými úvermi

Vláda schváli príchod cudzincov
Problém s nedostatkom zamestnancov vo firmách by mali vyriešiť
cudzinci. V súčasnosti ich na Slovensku pracuje 64-tisíc. Aktuálne firmám
chýba približne 80-tisíc pracovníkov. Vládu preto žiadajú o schválenie
privážať zamestnancov zo zahraničia. Cudzinci tvoria 0,3 percenta zo
všetkých ľudí, ktorí na Slovensku pracujú. V Česku tvoria cudzinci až 2,5
percenta a v krajinách Európskej únie až osem percent. (Zdroj: SME)

E-podpis sa dá vybaviť online
Od októbra už žiadatelia o elektronický podpis nemusia navštevovať
policajné oddelenie dokladov. Vybavenie elektronického podpisu na
čipovom občianskom preukaze už funguje online. Ministerstvo vnútra
sprístupnilo aplikáciu, pomocou ktorej môžu ľudia požiadať o certifikáty
aj online z domova. (Zdroj: SME)

Michalovská sladovňa zvýši produkciu
Spoločnosť Sladovňa, a.s. Michalovce plánuje do jedného roka zvýšiť svoju
produkciu o 50 percent. Vláda zvažuje firme pomôcť formou investičného
stimulu. Pribudnúť by mala nová výrobná linka, ktorá zaradí sladovňu
medzi najväčších producentov sladu na Slovensku. Michalská sladovňa
má za posledné tri roky stabilné tržby na úrovni približne 17 miliónov eur
ročne. Podľa rezortu financií sa podieľa na ekonomickom raste Slovenska.
Firma všetok slad exportuje do Maďarska, Moldavska, Ruska,
Tadžikistanu, Turkménska a iných krajín. Viac informácií o spoločnosti sa
dozviete na https://platforma.sims.sk (Zdroj: SIMS)

Nákupná cena mlieka sa mierne zvýšila
V auguste zaznamenali výrobcovia mierny nárast priemernej nákupnej
ceny kravského mlieka. Cena vzrástla na 30,82 eur za sto kilogramov.
Medzimesačne sa zvýšila o 0,2 percenta. V porovnaní s augustom
predchádzajúceho roka bola cena mlieka nižšia o 0,3 percenta. Informácie
uviedla Pôdohospodárska platobná agentúra v správe Agrárnych
trhových informácií Slovenska. (Zdroj: SME)

Ekonomika bude v roku 2019 rásť tempom 4,5 percenta
Deficit verejných financií klesne v budúcom roku po prvýkrát na úroveň
0,10 percenta hrubého domáceho produktu. Vyplýva to z návrhu rozpočtu
verejnej správy na najbližšie tri roky, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií
SR. Hrubý dlh verejnej správy by mal v roku 2019 naďalej klesať, pričom
dosiahne úroveň 47,3 percenta HDP. (Zdroj: TASR)
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Grécka vláda plánuje zbaviť komerčné banky miliardových zlých úverov.
V súčasnosti pracujú na schéme ochrany aktív. Schéma bude zahŕňať
vytvorenie nástrojov pre špeciálne účely, kam banky prevedú zlé úvery.
(Zdroj: TASR)

USA vyšetruje podvody v pobočke Danske Bank
Pranie špinavých peňazí v estónskej pobočke najväčšej dánskej banky
Danske Bank vyšetrujú aj americké úrady. Banka s vyšetrovateľmi
spolupracuje, výsledok ale zatiaľ známy nie je. Estónska pobočka urobila
podozrivé transakcie vo výške 200 miliárd eur. (Zdroj: TASR)

Nissan upozorňuje na dôsledky brexitu
Japonská automobilka Nissan a britská banka Royal Bank of Scotland
uviedli, že tvrdý brexit spôsobí problémy v celom výrobnom priemysle. Ak
Veľká Británia odíde z Európskej únie bez dohody, ekonomika podľa
banky upadne do recesie. (Zdroj: TASR)

Českí hotelieri prichádzajú o zákazníkov
Nová služba Airbnb berie českým hotelierom zákazníkov. Zdieľané
ubytovanie sa totiž v poslednom období teší veľkej obľube. Obsadenosť
pražský hotelov v porovnaní s minulým rokom klesla o 4,4 percenta.
Informácie zverejnila Asociace hotelů a restaurací. (Zdroj: iDnes)

Nemecká ekonomika ostane stabilná
Nemecká banková asociácia uviedla, že ekonomika budúci rok vzrastie
o 1,8 percenta. Slabým miestom podľa asociácie bude rast investícií.
Ekonomika si však stabilitu s minimálnym poklesom udrží. (Zdroj: TASR)

Dolár oslabil oproti jenu
Oproti japonskému jenu dolár oslabil na 114,32 JPY/USD. Napriek tomu
šéf Federálneho rezervného systému Jerome Powell vyslovil
presvedčenie, že tempo zvyšovania úrokových sadzieb centrálnou
bankou USA je správnou politikou.(Zdroj: Webnoviny)

Schválili návrh na nulovú DPH pre elektronické knihy
Ministri financií EÚ (Ecofin) prijali návrh, ktorý umožní členským štátom
EÚ stanoviť nízke alebo nulové daňové sadzby na elektronické knihy a iné
elektronické publikácie. Minimálna DPH na tlačené výrobky je
v súčasnosti 5 percent v porovnaní so sadzbou 15 percent na digitálne
produkty. (Zdroj: TASR)
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