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Slováci sa rekordne zadlžili

ÚS vrátil spor o osobitný odvod Eustreamu Najvyššiemu súdu
Ústavný súd (ÚS) rozhodol v prospech prepravcu plynu Eustream, a.s., keď
zrušil rozsudok Najvyššieho súdu (NS) spred dvoch rokov. V kauze ide o
sporný osobitný odvod vo výške 74,8 mil. €, ktorý firme ešte v októbri 2014
určil Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty. NS zrušil žalobu
Eustreamu, podľa verdiktu ÚS sa však bude musieť vecou opäť zaoberať.
(Zdroj: www.energie-portal.sk)

VW zruší štvorzmennú prevádzku
Bratislavský závod Volkswagen Slovakia zavádza niekoľko opatrení na
zabezpečenie jeho dlhodobej perspektívy. Z dôvodu zmenených
rámcových podmienok ako aj na základe zámeru značky Volkswagen
zefektívniť chod firmy do roku 2025 o 30 % nastane v spoločnosti v
priebehu roka 2019 úprava zmenových modelov vo dvoch výrobných
segmentoch. (Zdroj: TASR)

Slováci sa za posledné roky rekordne zadlžili. Dopyt po úveroch
podporujú nízke úrokové sadzby, konkurencia medzi bankami, ako aj
priaznivý vývoj ekonomiky. Za posledných šesť rokov sa objem úverov
domácnostiam zdvojnásobil, keď obyvatelia a živnostníci mali ku koncu
minulého roka v bankách uložených 35,4 mld. €. Rovnaká skupina ľudí si
pritom od bánk požičala približne 35,8 mld. €. (Zdroj: Trend)

Saldo zahraničného obchodu sa medziročne zhoršilo
Podľa údajov Štatistického úradu SR v decembri 2018 dosiahol celkový
vývoz tovaru zo SR hodnotu 5,840 mld. €, pri medziročnom raste o 5,9 %.
Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 7,4 % na 5,969 mld. €. Deficit
zahraničného obchodu bol v hodnote 129,3 mil. €, teda bol o 85,1 mil. €
vyšší ako v rovnakom období minulého roka. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
EÚ urobila pri projekte Nord Stream 2 kompromis

ZSSK vypravila v roku 2018 544 tisíc vlakov
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypravila v minulom roku
celkovo 544 364 vlakov, čo predstavuje v porovnaní v rokom 2017 nárast o
3,31 %. (Zdroj: TASR)

Neziskovky dostanú vlastný register
Mimovládne neziskové organizácie budú zaregistrované v jednom
zozname, aktuálnom a jednotnom, ktorý sa bude nachádzať vo vládnom
cloude. Zdrojový register mimovládnych organizácií pripraví Ministerstvo
vnútra SR. Od 1. januára 2019 mu to ukladá nový zákon o registri
mimovládnych organizácií. Spustený by mal byť do dvoch rokov.
(Zdroj: TASR)

Po tom, ako sa postavilo Francúzsko prekvapujúco proti Nemecku pri
podpore projektu Nord Stream 2 (Severný prúd 2), v piatok 8.2. sa štáty EÚ
dohodli na kompromise. Podľa neho bude mať krajina, na ktorej území
vyústi potrubie z Baltiku, na starosti reguláciu plynovodu. Jej rozhodnutia
však budú musieť vždy schváliť iné štáty EÚ. (Zdroj: www.aktuality.sk)

VW zvažuje žalobu na Bosch
Po miliardových nákladoch v súvislosti s emisnou aférou, známou aj ako
dieselgate, zvažuje Volkswagen žalobu pre odškodné voči svojmu
dodávateľovi, firme Bosch. Ako informoval časopis Spiegel, VW považuje
dodávateľa za spoluzodpovedného za vzniknuté škody. (Zdroj: TASR)

Rusko dostalo rating na úrovni investičného pásma

Zavádza sa podpora tzv. zelenej nafty
Poľnohospodárom bude štát uhrádzať časť zaplatenej spotrebnej dane z
minerálnych olejov. Vyplýva to z návrhu zákona o poskytnutí pomoci v
poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorý podpísal prezident. (Zdroj: TASR)

Antibyrokratický balíček zruší papierové potvrdenia
V rámci boja proti byrokracii bude v roku 2019 zrušených 11 papierových
výpisov či potvrdení. Súčasťou druhého antibyrokratického balíka majú
byť potvrdenia o návšteve školy, o nedoplatkoch na zdravotnom poistení,
nedoplatkoch na sociálnom poistení, o nedoplatkoch na daniach,
potvrdenia o dávkach nemocenského poistenia a dôchodkových dávkach.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Do roku 2023 bude chýbať pol milióna zamestnancov
Do konca roka 2023 bude slovenský trh práce dodatočne potrebovať
takmer pol milióna zamestnancov. Najviac nových ľudí budú naberať
podniky z oblasti priemyslu a obchodu. Absolventi prichádzajúci na trh
práce však nepokryjú dopyt po pracovnej sile, ktorý vznikne.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Podľa OECD našu ekonomiku ohrozuje automatizácia
Slovenská ekonomika sa zameriava na montáž vozidiel a elektroniky, čím
je zraniteľné voči vonkajším vplyvom. Tretina pracovných miest je
ohrozená automatizáciou. Ďalšia tretina je už v súčasnosti do určitej miery
automatizáciou zasiahnutá. Vyplýva to z najnovšieho ekonomického
výhľadu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
(Zdroj: SME)

Počet exekúcií klesol, platobnou disciplínou to však nebolo
Počet nových exekúcií vlani klesol. Exekučný súd vydal 138 432 poverení
na vykonanie exekúcie, rok predtým 409 786. Podľa Slovenskej komory
exekútorov sú za poklesom počtu rozhodnutia veľkých spoločností
predávať dlhy, alebo ich vymáhať prostredníctvom inkasných či
mandantných spoločností. (Zdroj: www.webnoviny.sk)
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Agentúra Moody's Investors Service zlepšila hodnotenie úverovej bonity
Ruska do investičného pásma. Po zvýšení sa úverová známka Ruska
dostala na úroveň ratingu Talianska, Maďarska alebo Južnej Afriky.
(Zdroj: Pravda)

Britské firmy znížili investície v Británii
Hlasovanie za brexit v roku 2016 spôsobilo, že britské firmy výrazne zvýšili
svoje investície v krajinách Európskej únie. S najväčšou
pravdepodobnosťou sa to stalo na úkor investícií v Británii. (Zdroj: TASR)

Nemecko počíta s rozpočtovým deficitom
Podľa najnovších zistení do roka 2023 bude v rozpočte Nemecka chýbať
minimálne 24,7 mld. €, najmä pre oslabenie konjunktúry a nižšie daňové
príjmy. Opozícia počíta dokonca so schodkom až 80 mld. €. (Zdroj: TASR)

Nemeckým autám sa darí v Číne
Trojica nemeckých koncernov Volkswagen, BMW a Daimler vlani získala v
Číne dôležité trhové podiely. Predali tam takmer 5,5 mil. osobných
automobilov. (Zdroj: www.aktuality.sk)

Emirates uvažuje o prechode na menšie lietadlá
Vedenie Airbusu uviedlo, že s dubajskou leteckou spoločnosťou Emirates
diskutuje o budúcnosti dodávok lietadiel A380. Rokuje sa o čiastočnom
alebo úplnom zrušení dávnejšie uzavretej dohody na dodávku 20 lietadiel.
(Zdroj: Pravda)

Južná Kórea a USA sa dohodli na platbách za vojakov
Južná Kórea podpísala v nedeľu so Spojenými štátmi novú dohodu o tom,
akú finančnú čiastku má platiť za americkú vojenskú prítomnosť na
svojom území. Podpísaniu predchádzal celý rad neúspešných rokovaní o
tejto záležitosti. Vlani zaplatila Južná Kórea zhruba 960 mld. wonov (830
mil. $), prezident USA Donald Trump však vyhlásil, že Soul by mal platiť
viac. (Zdroj: SME)
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