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Spotreba obyvateľov Slovenska je 76 % priemeru EÚ

Slovak Telekom a Deutsche Telekom dostali pokuty
Všeobecný súd EÚ oznámil, že čiastočne zrušil rozhodnutie Európskej
komisie týkajúce sa protisúťažných postupov na slovenskom
telekomunikačnom trhu a pokuty uložené spoločne spoločnostiam
Slovak Telekom a Deutsche Telekom ako aj pokuta uložená len
spoločnosti Deutsche Telekom sa znižujú z 38,838 mil. € na 38,062 mil. €.
Všeobecný súd EÚ zároveň znížil výšku pôvodnej pokuty uloženej
Deutsche Telekom z pôvodných 31,070 mil. € na 19, 031 mil. €.
(Zdroj: Pravda)

NDS zazmluvnila projekty za takmer 937 mil. €
Národná diaľničná spoločnosť v tomto roku zazmluvnila rekordný počet
projektov v objeme 936,9 mil. € zo zdrojov Európskej únie a štátneho
rozpočtu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014
- 2020. (Zdroj: SME)

V Rusovciach vznikne rekreačný areál
Spoločnosť Hoffman a Albrecht plánuje v bratislavskej mestskej časti
Rusovce vybudovať za predpokladaných 827 500 € rekreačný areál pre
vodné športy, ako sú športové potápanie či rybárstvo. V areáli majú byť
klubové objekty a vodná plocha s úpravou brehov. (Zdroj: TASR)

Firme PWR – Plastic waste recycling hrozí opäť konkurz
Lučenecká fabrika PWR – Plastic waste recycling na spracovanie
plastového odpadu je opäť na pokraji bankrotu. Len vlani sa pritom
zbavila svojich záväzkov v reštrukturalizácii a už od júla 2018 znova neplatí
dane a odvody, dlhuje aj dodávateľovi energií, ktorý podal návrh na
vyhlásenie konkurzu. (Zdroj: Trend)

Reťazec Billa má spor s mestom Trnava
Mesto Trnava sa po rokoch rozhodlo, že pozemok v širšom centre
neďaleko City Areny, na ktorom má prevádzku Billa a o ktorý sa nedávno
zaujímal súkromný investor, chce využiť na iné účely a Bille ešte vlani
nepredĺžilo nájomnú zmluvu. Napriek tomu je supermarket stále otvorený
a vec skončila na súde. (Zdroj: Trend)

Tvrdý brexit môže ohroziť pracovné miesta
Podľa člena predsedníctva Britskej obchodnej komory v SR Vladimíra
Vaňa odklad hlasovania o dohode o brexite v britskom parlamente zvyšuje
pravdepodobnosť, že Veľká Británia odíde z EÚ bez dohody. To by malo
veľmi negatívny vplyv aj na ekonomiky členských krajín Únie vrátane
Slovenska. (Zdroj: TASR)

Osobitný odvod pre obchodné reťazce schválili
Poslanci Národnej rady SR prelomili vo štvrtok veto prezidenta Andreja
Kisku pri zákone o osobitnom odvode pre obchodné reťazce a schválili ho
v pôvodnom znení. Na Slovensku sa tak v budúcom roku zavedie
odvod pre reťazce vo výške 2,5 % z ich čistého obratu. (Zdroj: TASR)

Skutočná individuálna spotreba sa v jednotlivých členských krajinách
Európskej únie v roku 2017 podľa parity kúpnej sily pohybovala od 54 %
priemeru EÚ v Bulharsku do 132 % priemeru EÚ v Luxembursku. Na
Slovensku sa individuálna spotreba vlani rovnala 76 % priemeru EÚ, čiže
bola na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcich dvoch rokoch.
(Zdroj: Pravda)

ZAHRANIČIE
Vývoj globálneho trhu s ropou je neistý
Podľa Medzinárodnej agentúry pre energetiku celosvetový trh s ropou by
mohol skĺznuť do deficitu skôr, ako sa očakávalo, vďaka dohode členov aj
nečlenov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) o znížení dodávok.
Neistota v súvislosti s vývojom globálnej ekonomiky v dôsledku
obchodného napätia medzi USA a Čínou by mohla v budúcom roku
podkopať spotrebu ropy v čase, keď sa rast ponuky znižuje. (Zdroj: TASR)

Švajčiarska centrálna banka má expanzívnu politiku
Švajčiarska centrálna banka naďalej pokračuje v expanzívnej menovej
politike. Úrokové sadzby ponechala na pôvodnej úrovni, teda v zápornom
pásme. Rozhodnutie Švajčiarskej národnej banky znamená, že
trojmesačná Libor sadzba zostáva v pásme -1,25 % až -0,25 %, v súlade s
odhadmi ekonómov. Nemení sa ani depozitná sadzba, ktorá zostáva na
úrovni -0,75 %. (Zdroj: TASR)

ECB nezmenila úrokové sadzby
Európska centrálna banka v súlade s očakávaniami nezmenila úrokové
sadzby a formálne ukončila program nákupu aktív. Rada guvernérov
ponechala kľúčový úrok na 0 %. Jednodňová refinančná sadzba zostala na
úrovni 0,25 % a jednodňová sadzba sterilizačných operácií na
úrovni -0,40 %. (Zdroj: SME)

Odhad rastu ekonomiky eurozóny sa zhoršil
Európska centrálna banka zhoršila prognózu rastu ekonomiky eurozóny
na tento aj budúci rok. Upravila aj odhad v súvislosti s tohtoročnou
infláciou, pričom rast spotrebiteľských cien posunula mierne smerom
nahor. (Zdroj: TASR)

MMF poskytne Ukrajine prvú tranžu úveru
Ukrajina očakáva, že prvá tranža úveru od Medzinárodného menového
fondu, ktorú by mala získať do Vianoc, by mohla dosiahnuť takmer
2 mld. $. Na pohotovostnom úvere v celkovej hodnote 3,9 mld. $ sa MMF a
Ukrajina dohodli v polovici októbra. Jeho cieľom je pomôcť podporiť
makroekonomickú stabilitu na budúci rok, keď sa v krajine budú konať
prezidentské aj parlamentné voľby. (Zdroj: SME)

Bombardier získal kontrakt v Číne za 450 mil. $

Zvýšenie cien spôsobia nové európske pravidlá. Stavebné úrady od roku
2020 povolia len tie stavby, ktoré budú mať asi o 20 percent nižšiu
spotrebu energií ako tie dnešné. (Zdroj: SME)

Spoločný podnik kanadského výrobcu vlakov a lietadiel Bombardier
Sifang Transportation v Číne získal v tejto ázijskej krajine kontrakt za vyše
450 mil. $ na dodávku vagónov vysokorýchlostných vlakov. Štvrtková
informácia predstavuje pre Bombardier čiastočnú kompenzáciu po tom,
ako deň predtým prišiel o kontrakt za vyše 700 miliónov USD na dodávku
nových lokomotív na domácom trhu. (Zdroj TASR)

Dôchodky v budúcom roku vzrastú

Ford zatvorí závod vo Francúzsku

Stavba rodinných domov zdražie

Približne 80 % penzií sa zvýši o dôchodcovskú infláciu. Minimálny
dôchodok sa od 1. januára automaticky zo zákona a bez žiadosti zvýši aj
preto, že sa doň premietne aj nová suma životného minima (205,07 €)
platná od 1. 7. 2018. (Zdroj: Trend)

Register NBÚ kvôli kyberbezpečnosti sa napĺňa
Firmy a inštitúcie sa mali do konca septembra zaregistrovať na Národnom
bezpečnostnom úrade. Táto povinnosť vyplýva zo zákona o kybernetickej
bezpečnosti, ktorý platí od apríla. Do registra sa musia zapísať
poskytovatelia takzvaných základných a digitálnych služieb, ktoré by v
prípade výpadku mohli ohroziť životy alebo zdravie občanov, prípadne
spôsobiť veľké ekonomické škody. (Zdroj: Trend)
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Americká automobilka Ford ukončí výrobu vo francúzskom závode
Blanquefort. Rozhodla tak po tom, ako zamietla ponuku belgickej firmy
Punch Powerglide na prevzatie závodu. Výroba prevodoviek v závode na
juhozápade Francúzska tak potrvá už len do konca augusta budúceho
roka. (Zdroj: TASR)

V Nemecku je nedostatok informatikov
Nemecký sektor informačných technológií zaznamenáva výrazný
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Počet voľných pracovných miest
sa tento rok takmer zdvojnásobil na približne 82-tisíc. Problémom nie je
len nedostatok záujemcov s adekvátnou kvalifikáciou, ale aj ich príliš
vysoké platové očakávania. (Zdroj: SME)
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