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PMÚ SR schváli koncentráciu v energetike

Rusko znížilo produkciu ropy menej, ako sa čakalo

Protimonopolný úrad schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej
výlučnej kontroly podnikateľom Veolia Energia Slovensko, a. s., Bratislava
nad podnikateľmi SI Teplo, s.r.o., Levice, SI HECU, s.r.o., Levice,
GasTrading, s.r.o., Levice, SLOVINTEGRA ENERGY, a.s., Bratislava a BIATEC
ENERGY, s.r.o., Bratislava. (Zdroj: www.vEnergetike.sk)

Dovoz LNG do Číny prekonal rekord

CZ Invest investuje do nového projektu 25 mil. €
Projekt Nový Ružinov v Bratislave ukázal ďalšiu etapu. Developer CZ
Invest, ktorý je aj vlastníkom pozemkov, žiada úrady o povolenie stavať
administratívny komplex, ktorý má doplniť občiansku vybavenosť
v lokalite. Projekt by mal byť realizovaný do troch rokov. Celkové náklady
na realizáciu tejto časti odhadol developer na 25 mil. €. (Zdroj: Trend)

Dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) do Číny zaznamenal v januári
nový rekord, a to napriek tomu, že krajina má vysoké zásoby komodity,
keďže súčasná zima patrí k teplejším. Čína, ktorá je druhým najväčším
dovozcom LNG na svete, doviezla v januári 6,55 milióna ton suroviny.
(Zdroj: TASR)

Nemecko chce zvýšiť podiel elektriny z OZE

EuroCommerce sa sťažuje na Slovenskú republiku
Organizácia EuroCommerce oznámila, že podala dve sťažnosti Európskej
komisii zamerané na novú daň z maloobchodu zavedenú v Slovenskej
republike, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára tohto roka. Sťažnosti
EuroCommerce sú založené na názore, že táto daň je nezlučiteľná s
právom EÚ v dvoch bodoch. (Zdroj: SME)

Tento rok z eurofondov zaplatíme nové vlaky aj cesty
Ministerstvo dopravy a výstavby SR informovalo, že chce nadviazať na
mimoriadne úspešný rok 2018, keď podpísalo zmluvy na dopravné
projekty za takmer 1,5 mld. €. Ku koncu vlaňajška sa z eurofondov na
dopravu vyčerpala prakticky tretina peňazí. Tento rok za finančné
prostriedky Európskej únie pribudnú aj nové vlaky a zmodernizované
cesty. (Zdroj: Pravda)

Slovenská ekonomika by mala vzrásť tento rok o 4 %
Ministerstvo financií v najnovšej prognóze informovalo o tom, že
slovenská ekonomika má vrchol expanzie za sebou a po vlaňajšom raste
o 4,3 % HDP sa jej tempo rastu v tomto roku zníži na 4 % HDP. Napriek
tejto revízii bude rast HDP v roku 2019 jedným z najvyšších v EÚ.
(Zdroj: Denník N)

Ministerstvo financií prognózuje rast miezd o 4 %
Slovenská ekonomika je podľa ministra financií bezproblémová a zníženie
odhadu rastu HDP má príčiny mimo krajiny. Štvorpercentný rast
ekonomiky bude ťahať okrem exportu najmä domáca spotreba. K tomuto
vývoju prispieva zvyšovanie nominálnych miezd. Tie by mali podľa
zverejnenej prognózy v roku 2019 vzrásť o 4 % a v roku 2020 o 3,8 %.
(Zdroj: SME)

Živnostníci platia SP často len minimálne poistné
V kategórii živnostníkov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO)
Sociálna poisťovňa (SP) aj minulý rok zaznamenala pokračujúci trend
platenia čo najnižšieho poistného. Podľa údajov z registra bol v roku 2018
priemerný počet SZČO platiacich poistné na starobné poistenie z
minimálneho vymeriavacieho základu 141 486, čo predstavovalo 75,15 %
všetkých platiacich SZČO. (Zdroj: Pravda)

Ministerstvo vnútra chce zvýšiť dôchodky
Od budúceho roka by sa mali zvyšovať výsluhové, ale aj vdovské či
invalidné dôchodky policajtov a vojakov. Nový model valorizácie dávok
navrhuje Ministerstvo vnútra SR v novele zákona o sociálnom zabezpečení
policajtov a vojakov. (Zdroj: TASR)

Najviac potravín dovážame z Česka
Takmer tretina potravín dovezených na Slovensko pochádza z Českej
republiky. V roku 2017 predstavoval dovoz potravín z Českej republiky
zhruba 647 mil. €. Druhým najväčším dovozcom potravín do Slovenskej
republiky je Poľsko s podielom takmer 14 %. (Zdroj: SME)
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Ruské ministerstvo energetiky oznámilo, že v januári dosiahla produkcia
ropy 11,38 milióna barelov denne oproti decembrovej rekordnej úrovni
11,45 milióna barelov za deň. Rozsah poklesu je omnoho slabší, než sa
pôvodne očakávalo. (Zdroj: TASR)

Nemecká spolková vláda chce zvýšiť podiel elektrickej energie z
obnoviteľných zdrojov (OZE) na jej celkovej spotrebe. Predpokladom pre
splnenie nových cieľov si však bude od štyroch prevádzkovateľov
rozvodných sietí vyžadovať ďalšie miliardy eur na ich budovanie.
(Zdroj: TASR)

Belgicko vyčerpalo zelenú energiu pre tento rok
4. február bol pre Belgicko tzv. "sivým dňom", čiže dňom v roku, keď
krajina vyčerpala zásoby svojej "zelenej energie". Vlani tento deň
pripadol na 2. februára, čo znamená mierne zlepšenie situácie v priebehu
jedného roka. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Vysoké výdavky môžu Nemecku priniesť deficit
Podľa interného vládneho dokumentu Nemecku hrozí rozpočtový deficit
vo výške 25 mld. € do roku 2023, pokiaľ nepriškrtí svoje výdavky, keďže
jeho daňové príjmy budú klesať a mzdy vo verejnom sektore stúpať.
Vyhliadka na rozpočtový schodok by znamenala dramatické zhoršenie
stavu verejných financií najväčšej európskej ekonomiky, ktorá za minulý
rok dosiahla prebytok v rozpočte 11,2 mld. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Talianska inflácia spomalila
Talianska inflácia sa na začiatku tohto roka spomalila a bola najnižšia za
9 mesiacov. Index spotrebiteľských cien v januári medziročne stúpol o 0,9
%, uviedol taliansky štatistický úrad Istat vo svojom predbežnom odhade.
V decembri spotrebiteľské ceny vzrástli o 1,1 %. Inflácia bola v januári
najnižšia od vlaňajšieho apríla, keď dosiahla 0,5 %. (Zdroj: TASR)

Ruská ekonomika v roku 2018 vzrástla o 2,3 %
Ruská ekonomika rástla vlani rýchlejšie, než sa očakávalo. HDP v roku
2018 stúpol o 2,3 %. Tempo expanzie sa zrýchlilo z 1,6 % v roku 2017 a
prekonalo prognózy vlády aj Medzinárodného menového fondu, ktoré
počítali so zvýšením o 1,8 %, respektíve o 1,7 %. Ruská ekonomika sa
vrátila k rastu v roku 2017 po dvoch rokoch recesie (2015/16).
(Zdroj: Pravda)

Privátna banka Julius Baer vykázala nárast zisku
Švajčiarska privátna banka Julius Baer Group, tretí najväčší veriteľ v
krajine, zaznamenala minulý rok nárast čistého zisku o 4 % na 735 mil.
CHF (664,96 mil. €). Celkové čisté príjmy z provízií a poplatkov klesli o 1 %
na 1,9 mld. CHF. Čisté výnosy z úrokov a dividend sa znížili o 7 % na 919
mil. CHF. (Zdroj: TASR)

Tesla kúpila akcie Maxwell Technologies
Výrobca elektromobilov Tesla kúpi 45,9 milióna akcií spoločnosti Maxwell
Technologies za približne 218 mil. $ (190 mil. €). Akvizícia by mala pomôcť
Tesle vylepšiť technológiu jej batérií v čase, keď zvyšuje produkciu svojho
kľúčového sedanu Model 3. (Zdroj: SME)
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