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najnižšiu úroveň za vyše štyri roky. Pod tento výsledok sa čiastočne
podpísali násilné protivládne protesty vo Francúzsku. Pomalší rast
objednávok a klesajúci vývoz zároveň zhoršujú vyhliadky firiem v tomto
roku. (Zdroj: TASR)

Transpetrol dosiahne zisk viac ako 6 mil. €
Slovenský prevádzkovateľ ropovodného systému, spoločnosť
Transpetrol, očakáva za minulý rok zisk pred zdanením vo výške 6,1 mil. €.
Najvýznamnejší vplyv na očakávaný hospodársky výsledok malo
dosiahnutie celkového ročného plánu prepravy ropy.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Zákon o justičnej štátnej službe je pripravený
Súdnym prieťahom chce ministerstvo spravodlivosti zabrániť doriešením
digitalizácie a stabilizáciou justičných zamestnancov. Zvýšenie platov
justičných zamestnancov považuje minister za krok k tomu, aby sa
stabilizoval pracovný personál na súdoch. (Zdroj: TASR)

Premlčané pohľadávky sa už nedajú vymáhať
Novela Občianskeho zákonníka platná od decembra 2018 už neumožňuje
vymáhať ani zabezpečovať premlčané pohľadávky zo spotrebiteľských
zmlúv. Cieľom zmeny nebolo automatické oslobodenie dlžníka od jeho
záväzku, ale naopak stimulácia veriteľov, aby si svoje práva uplatňovali v
rozumnom čase. (Zdroj: TASR)

V roku 2019 slovenské stavebníctvo vzrastie
Slovenské stavebníctvo v roku 2019 vzrastie v priemere o 2,4 %. Rast však
bude v dlhodobom horizonte spomaľovať a v roku 2020 sa očakáva na
úrovni kladnej stagnácie. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského
stavebníctva za štvrtý štvrťrok 2018 od analytickej spoločnosti CEEC
Research. (Zdroj: TASR)

Majetok v druhom pilieri stúpol na 8,06 mld. €
Objem majetku v druhom dôchodkovom pilieri stúpol na 8,06 miliardy
eur. Čistá hodnota majetku sa zvýšila o 11,5 milióna eur. Vyplýva to z
najnovších údajov zverejnených Asociáciou dôchodkových správcovských
spoločností. (Zdroj: Pravda)

Platby do 2. piliera vzrastú
Od začiatku tohto roka vzrástla zákonná príspevková sadzba do druhého
dôchodkového piliera zo 4,5 % na 4,75 % hrubej mzdy alebo
vymeriavacieho základu SZČO. Každoročný nárast príspevkovej sadzby o
0,25 p.b. bude pokračovať až do roku 2024, kedy má sadzba dosiahnuť 6
% vymeriavacieho základu sporiteľa. (Zdroj: TASR)

Bankový sektor má za 11 mesiacov zisk 606,7 mil. €
Bankový sektor na Slovensku ku koncu novembra minulého roka dosiahol
zisk 606,7 mil. €. Medziročne stúpol o 29,6 mil. €. Vyplýva to z najnovších
údajov Národnej banky Slovenska. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Únik dát z verejného cloudu stojí priemerne1,64 mil. $
V súčasnosti až 73 % podnikov má aspoň jednu aplikáciu, alebo časť svojej
infraštruktúry v cloude. Údaje ukazujú, že IT oddelenia však cítia tlak
prejsť na cloud úplne. Existujú však bezpečnostné riziká. Správa
komplexných IT prostredí sa stáva ešte náročnejšou pre nedostatok
špecialistov, ktorý predstavuje ďalšiu výzvu pre podnikovú kybernetickú
bezpečnosť. (Zdroj: www.hnonline.sk)

Inflácia v eurozóne spomalila
Tempo rastu inflácie v eurozóne sa v decembri 2018 spomalilo na 1,6 % z
1,9 % v novembri, podľa rýchleho odhadu Eurostatu. Miera inflácie sa tak
prepadla hlbšie pod cieľovú úroveň Európskej centrálnej banky, ktorou je
inflácia tesne pod hranicou 2 %. (Zdroj: TASR)

Súkromný sektor eurozóny spomalil
Tempo rastu aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v decembri
spomalilo viac, ako naznačoval predchádzajúci rýchly odhad a kleslo na
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ZAHRANIČIE
Tesla Model 3 príde do Číny v marci
Tesla oznámila, že plánuje začať s dodávkami svojho elektromobilu Model
3 zákazníkom v Číne v marci 2019. Cieľom Tesly je urýchliť predaj svojich
vozidle v Číne, ktorý vlani tvrdo zasiahol obchodný spor medzi
Washingtonom a Pekingom. (Zdroj: TASR)

Predaj vozidiel Daimler v USA klesá
Nemecký automobilový koncern Daimler, ktorý vlastní značku MercedesBenz oznámil, že vlani predal na trhu v USA 355 413 vozidiel, o 5,3 % menej
ako v predchádzajúcom roku 2017. Najviac pritom klesol odbyt jeho tzv.
smart, teda inteligentných vozidiel, o vyše 50 %. Aj predaj modelov
Mercedes-Benz na americkom trhu sa minulý rok znížil, a to o 6,3 % na
315.959 vozidiel. (Zdroj: TASR)

General Motors klesá predaj v USA
Americká automobilka General Motors zaznamenala za 4. štvrťrok
minulého roka pokles predaja svojich áut v USA takmer o 3 %. Vývoj v
4. kvartáli prispel k tomu, že za celý rok 2018 klesol predaj vozidiel GM
takmer o 2 %. (Zdroj: TASR)

Next odhaduje zisk na 801,86 mil. €
Britský odevný reťazec Next, ktorý má svoje obchody aj na Slovensku,
znížil prognózu zisku za celý finančný rok do 31. marca 2019. Reťazec síce
počas vianočnej sezóny zaznamenal rast predaja, ale novembrové tržby
boli pre neho sklamaním. Dôvodom sú náročné podmienky na britskom
trhu. (Zdroj: TASR)

Airbus dokončil veľkú objednávku
Európsky výrobca lietadiel Airbus dokončil v posledných dňoch minulého
roka záväznú objednávku na dodávku 120 úzkotrupých lietadiel v hodnote
takmer 10 mld. €. Uviedla to vo štvrtok spoločnosť s tým, že polovicu
strojov získa spoločnosť JetBlue a polovicu nová firma, ktorá by s
prevádzkou mala začať o dva roky. (Zdroj: SME)

Lufthansa je najväčšou leteckou spoločnosťou v Európe
Najväčšou európskou leteckou spoločnosťou v roku 2018 zostala
Lufthansa. Kým írske aerolínie Ryanair prepravili vlani 139,2 milióna
cestujúcich, Lufthansa ich mala viac ako 141 milióna. (Zdroj: TASR)

Čína podporí svoje hospodárstvo
Čínsky premiér vyhlásil, že Čína zavedie opatrenia na podporu
hospodárstva. Zníži limit na povinné minimálne rezervy bánk a tiež dane
a poplatky, keďže druhá najväčšia svetová ekonomika spomaľuje.
(Zdroj: TASR)

Český rozpočet skončil rok s prebytkom
Český rozpočet ukončil rok 2018 prekvapivo s prebytkom 2,9 mld. Kč,
uviedla česká ministerka financií Alena Schillerová. Pôvodne vláda
počítala so schodkom vo výške 50 mld. Kč. V roku 2017 deficit dosiahol 6,2
mld. Kč. Dôvodom pozitívneho vývoja boli predovšetkým vyššie daňové
príjmy. Tiež k tomu prispeli nižšie náklady na obsluhu dlhu. (Zdroj: TASR)

Dohoda medzi USA a Čínou je možná
Šanca na obchodnú dohodu medzi USA a Čínou sa zvyšuje, pretože obe
strany si jasnejšie uvedomujú ciele a zámery svojho náprotivku.
Predstavitelia obchodu dvoch najväčších svetových ekonomík sa majú na
budúci týždeň stretnúť v Pekingu. (Zdroj: TASR)
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