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Aktívne saldo obchodu EÚ sa znížilo

Stavebné povolenie pre Jaguar je neplatné
Krajský súd v Nitre rozhodol, že stavebné konanie súvisiace s prípravou
strategického parku pre Jaguar Land Rover v Nitre nemôže byť
právoplatne ukončené. Súd konštatoval, že v konaní došlo k podstatnému
porušeniu ustanovení zákona v súvislosti s postupom ministerstva
dopravy. Žalobca Roman Cerulík podal odvolanie proti stavebnému
povoleniu ako účastník stavebného konania s tým, že stavba Príprava
strategického parku Nitra sa má zrejme realizovať aj na pozemku v jeho
vlastníctve. (Zdroj: www.aktuality.sk)

Domény .sk budú bezpečnejšie
Firma SK-NIC a.s. investuje do zvýšenia bezpečnosti slovenského
internetu. V spolupráci so svojím strategickým partnerom, londýnskou
skupinou CentralNic Group na Slovensko prinesie najmodernejšiu verziu
služby DNSSEC s využitím šifrovacieho algoritmu eliptických kriviek.
(Zdroj: TASR)

Miba Steeltec investuje
Strojárska firma Miba Steeltec s.r.o. z Vrábel má v pláne zrealizovať novú
investíciu. Vo svojom závode chce začať v máji tohto roka stavať prístavbu
výrobnej haly. V roku 2017 firma zaznamenala nárast tržieb medziročne
o cca 30% na viac ako 64 mil. €. V rovnakom období zaznamenala aj nárast
zisku po zdanení o viac ako 50%. V súčasnosti Miba Steeltec zamestnáva
470 ľudí, po rozšírení prevádzky sa ich počet zvýši. Viac informácií nájdete
na http://www.platformasims.sk (Zdroj: SIMS)

Tržby v priemysle vzrástli
Podľa údajov Štatistického úradu SR v novembri 2018 tržby v priemysle
vzrástli o 5,9 %. Vývoj ovplyvnil rast v odvetví dodávky vody, čistení
a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov
o 16,9 %, ťažbe a dobývaní o 15,5 %, priemyselnej výrobe o 8,2 % a pokles
v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 10,4 %.
V stavebníctve sa tržby zvýšili o 10,3 %. Celkové tržby v priemysle sa za
jedenásť mesiacov roku 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017
zvýšili o 6,3 %. (Zdroj: SME)

Rast miezd bol najvyšší v IT
V priemere za jedenásť mesiacov minulého roka sa medziročne mzda
zvýšila v informačných a komunikačných činnostiach o 9,7 %,
v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,8 %, v ubytovaní o 8,2 %,
v maloobchode o 7,4 %, vo veľkoobchode o 7,3 %,v priemysle o 6,9 %,
v stavebníctve zaznamenala 6,3 % rast, vybraných trhových službách sa
zvýšila o 5,6 %, doprave a skladovaní o 5,2 % a v predaji a oprave
motorových vozidiel o 2,8 %. (Zdroj: Trend)

ADZ musia predložiť správu o svojej činnosti
Do konca marca tohto roka majú agentúry dočasného zamestnávania
(ADZ) predložiť ročnú správu o svojej činnosti za minulý rok Ústrediu
práce, sociálnych vecí a rodiny. Ústredie preveruje aj to, či agentúra podľa
zákona o službách zamestnanosti disponuje aj vlastným imaním
v hodnote najmenej 30 000 €. (Zdroj: TASR)

Značkoví výrobcovia čakajú dobrý rok
Podľa informácií Slovenského združenia pre značkové výrobky majú
topmanažéri značkových výrobcov na Slovensku pozitívne očakávania
pre rok 2019. Pozitívne hodnotili aj ukončený rok 2018.
(Zdroj: TASR)

Odpadové hospodárstvo SR plní opatrenia
Viac ako polovicu (53 %) z 58 opatrení Programu odpadového
hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 považuje
ministerstvo životného prostredia za splnené, ďalších štrnásť opatrení (24
%) za také, ktoré sa priebežne plnia. Nedarí sa však dosiahnuť požadovanú
úroveň triedeného zberu pre recyklovateľné druhy komunálnych
odpadov. Až 13 opatrení programu odpadového však splnených nie je,
alebo sa priebežne neplní. (Zdroj: www.odpady-portal.sk)
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Eurostat uviedol, že EÚ zaznamenala v 3. kvartáli 2018 na sezónne
upravenej báze prebytok bežného účtu platobnej bilancie vo výške 38,7
mld. € alebo 1 % HDP. Prebytok sa znížil z 59,9 mld. € alebo 1,5 % HDP v 2.
štvrťroku 2018 a zo 60,4 mld. € alebo 1,6 % HDP v 3. kvartáli 2017.
(Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Nemecké automobilky sa obávajú cla
Nemecké automobilky znepokojuje hrozba zavedenia ciel na dovoz áut
z EÚ do USA. Nemecké firmy predali v minulom roku 1,34 milióna
automobilov v USA, kde majú približne 8 % podiel na trhu. Americký
prezident Donald Trump pohrozil zavedením ciel na dovoz áut
zo zahraničia. (Zdroj: SME)

Volkswagen investuje v USA 800 mil. $
Volkswagen bude v USA vyrábať nový elektromobil. Koncern ho chce
produkovať v závode v Chattanooga. Výška investície predstavuje
800 mil. $. (Zdroj: TASR)

Continental počíta s poklesom zisku
Nemecký výrobca pneumatík a dodávateľ automobilových súčiastok
Continental počíta v roku 2019 s ďalším poklesom ziskovosti. Dôvodom je
oslabenie automobilových trhov. Firma očakáva očistenú ziskovú maržu
Ebit v pásme 8 % až 9 %. Vlani sa marža znížila na asi 9,2 % z 10,8 % v roku
2017. Tržby by mali tento rok naopak vzrásť na 45 mld. € až 47 mld. €
z odhadovaných 44,4 mld. € vlani. (Zdroj: TASR)

V Rusku medziročne vzrástol predaj áut
Predaj áut v Rusku sa vlani výrazne zvýšil. V roku 2018 sa v krajine predalo
1,8 milióna osobných áut a ľahkých úžitkových vozidiel. To bolo o 12,8 %
viac než v roku 2017. (Zdroj: TASR)

Citigroup sa vrátila k zisku
Americká nadnárodná investičná banka Citigroup sa vo 4. kvartáli 2018
vrátila k zisku, keď rok predtým mali na zisk výrazný negatívny vplyv
náklady spojené s daňovou reformou v USA. Čistý zisk za 4. kvartál 2018
dosiahol 4,31 mld. $. V rovnakom období pred rokom banka zaznamenala
čistú stratu 18,89 mld. $, keď náklady spojené s daňovou reformou
predstavovali 22,6 mld. $. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Audítori chcú prístup k bankovému dohľadu
Európsky dvor audítorov chce, aby Európska centrálna banka (ECB)
umožnila plný prístup audítorom k dokumentom týkajúcich sa bankového
dohľadu. Audítori zdôraznili, že pri rokovaniach s ECB nedošlo k žiadnemu
pokroku a vyzvali Európsky parlament a Radu EÚ, aby podporili ich práva
na prístup k dokladom o bankovom dohľade. (Zdroj: TASR)

Veľké svetové ekonomiky spomaľujú
Tempo rastu mnohých veľkých svetových ekonomík sa ďalej spomaľuje.
Naznačil to vývoj kľúčového ukazovateľa composite leading indicator
(CLI), ktorý Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
aktualizuje každý mesiac. CLI v novembri opäť klesol, a to na 99,32 bodu
z 99,45 bodu v októbri. To ukazuje na spomaľovanie rastu regiónu ako
celku. (Zdroj: Trend)

Grécko skončilo rok s prebytkom
Grécky štátny rozpočet skončil v roku 2018 s primárnym prebytkom
3,162 mld. €. Prebytok tak bol o 443 mil. € nižší, než sa plánovalo.
Dôvodom boli slabšie príjmy. Vláda pôvodne počítala s primárnym
prebytkom, do ktorého sa nezapočítavajú náklady na obsluhu dlhu, na
úrovni 3,604 mld. €. (Zdroj: TASR)

Čína chce podporiť rast hospodárstva
Čína aj v tomto roku zníži firemné dane a poplatky, aby podporila rast
hospodárstva. Čínski predstavitelia sľúbili agresívnejšie zníženie daní a
poplatkov v roku 2019 po tom, ako ich minulý rok zredukovali o 1,3 bilióna
jüanov (166,21 mld. €). (Zdroj: TASR)
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