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EKONOMIKA

Riziká pre rast ekonomiky na nasledujúce kvartály a roky sa však
zvýrazňujú. (Zdroj: SME)

Priemyselný park v Banskej Bystrici sa rozširuje

ZAHRANIČIE

Banskobystrická mestská obchodná spoločnosť MBB dotiahla prístupové
komunikácie vrátane inžinierskych sietí k zostávajúcim voľným
pozemkom v priemyselnom parku Šalková. Tie ponúka potenciálnym
záujemcom v jeho najvýchodnejšej časti. Priemyselný park sa rozrástol o
prevádzky firiem TWD a ROCK-Build, ktoré boli počas tohto roka uvedené
do prevádzky. (Zdroj: TASR)

UNB už nemá Radu riaditeľov
V zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva
zdravotníctva bude naďalej fungovať štatutárny orgán Rada riaditeľov.
Zmena štruktúry nastala len v Univerzitnej nemocnici Bratislava.
(Zdroj: TASR)

ZSSK Cargo ponechá zamestnancom benefity
Účinnosť súčasnej podnikovej kolektívnej zmluvy sa končí 31. decembra
2018. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. však zachová benefity
pre svojich zamestnancov do konca júna 2019. Takto sa vytvorí časový
priestor na pokračovanie vyjednávania o kolektívnej zmluve so
zástupcami odborov. (Zdroj: TASR)

Uniqa očakáva nárast predpísaného poistného
Uniqa poisťovňa očakáva za rok 2018 rast predpísaného poistného nad
úrovňou trhu, ktorý bude zhruba 5 %. Za rok 2017 pritom spoločnosť
evidovala predpísané poistné na úrovni 129 mil. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Gabčíkovo zmodernizuje česká firma
Česká spoločnosť Metrostav sa stala víťazom tendra na modernizáciu
plavebných komôr najväčšej slovenský vodnej elektrárne v Gabčíkove na
rieke Dunaj. Cena má činiť 150 mil. €. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Počet nezazmluvnených ambulancií klesá
V spore Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) so Zväzom
ambulantných poskytovateľov podľa informácií VšZP klesá počet
ambulancií, ktoré nemajú podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou
poisťovňou. (Zdroj: TASR)

Ministerstvo obrany bude obstarávať radary
Ministerstvo obrany chce v budúcom roku predložiť vláde návrh
obstarania 3D radarov formou vláda - vláda. Zatiaľ nie je zrejmé, ktorá
krajina by mala radary dodávať. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Od januára platí novela zákona o DPH
Novela zákona o DPH prinesie zmeny pre podnikateľov. Dôležitou zmenou
je zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby. Pre podnikateľov sa od
januára 2019 ruší nástroj zábezpeka na DPH. Novela zákona znamená aj
koniec dvojnásobnému plateniu DPH. (Zdroj: TASR)

Záujem investorov o Slovensko pretrváva
Podľa ministra hospodárstva Slovensko stále registruje silný záujem
investorov. Aktuálne je rozpracovaných asi 70 projektov v hodnote
2,7 mld. € a s potenciálom 24 000 nových pracovných miest. V roku 2018
uzatvorila agentúra SARIO spolu s MH SR 34 investičných projektov s
potenciálom asi 4 850 nových priamych pracovných miest a sumárna
výška investícií by mala dosiahnuť skoro 350 mil. €. (Zdroj: TASR)

ÚVO skrátil trvanie kontrol
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) skrátil trvanie kontrol zákaziek
financovaných zo zdrojov Európskej únie od septembra 2017 do
súčasnosti zhruba zo 115 dní na 73 až 76 dní. Skrátenie dĺžky týchto
kontrol pred podpisom zmluvy súvisí podľa úradu so zmenou systému
práce po zvolení nového predsedu. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Rast ekonomiky by mal pokračovať aj v roku 2019
Ekonomickí analytici predpokladajú, že Slovenská ekonomika by mala
rásť aj v roku 2019, pričom pomôcť by jej mala najmä nová automobilka.
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Obchodná vojna stála obe strany miliardy
Americko-čínsky obchodný konflikt viedol v tomto roku k miliardovým
stratám na jednej aj druhej strane, pričom poškodil celé sektory vrátane
automobilového, technologického a najmä poľnohospodárskeho. Straty
by mohli motivovať amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho
prezidenta Si Ťin-pchinga, aby vyriešili spory. (Zdroj: TASR)

Európske banky zarábajú pomalšie
Akcie európskych bánk stratili tento rok priemerne 25 % svojej hodnoty.
Sú na tom najhoršie od krízy eurozóny zo začiatku tohto desaťročia.
Záujem investorov sa ochladil v dôsledku nízkej ziskovosti, prekonaným
podnikateľským modelom, záporným úrokovým sadzbám, ale aj v
dôsledku odchodu Británie z Európskej únie. (Zdroj: Trend)

Banka Wells Fargo zaplatí pokutu
Americká banka Wells Fargo zaplatí 575 mil. $ v rámci urovnania
vyšetrovania zo strany generálnych prokuratúr všetkých 50 štátov USA a
Federálneho dištriktu Kolumbia. Dôvodom prešetrovania je to, že banka
otvárala falošné účty bez vedomia klientov a dopustila sa série iných
nekalých praktík. (Zdroj: SME)

Index DAX má za sebou najhorší rok
Nemecká burza má za sebou najhorší rok za 10 rokov. Kľúčový nemecký
index Dax v roku 2018 ukončil 6-ročnú ziskovú sériu a zaznamenal najhorší
rok od finančnej krízy v roku 2008. Dôvodmi sú eskalácia obchodných
sporov, obavy zo spomalenia konjunktúry a nárastu úrokových sadzieb.
(Zdroj: SME)

Nissan spomalí výrobu áut v Číne
Japonská automobilka Nissan v priebehu troch mesiacov vyrobí v Číne
o 30 000 vozidiel menej, než pôvodne plánovala. Po Forde a Hyundai je
Nissan treťou automobilkou, ktorá je nútená znížiť výrobu v krajine, ktorá
zápasí so spomalením hospodárskeho rastu a obchodnou vojnou s USA.
Obidva tieto faktory viedli v posledných mesiacoch k prepadu predaja
nových áut. (Zdroj: TASR)

Microsoft je najhodnotnejšia firma na svete
Microsoft, Apple a Alphabet sú podľa štúdie konzultačnej spoločnosti EY
najhodnotnejšími spoločnosťami sveta. Microsoft mal 21. decembra
trhovú hodnotu 754 mld. $ a vytlačil tak Apple na druhé miesto s hodnotou
715 mld. $. Alphabet, materská firma Google, je na treťom mieste so
685 mld. $. (Zdroj: TASR)

Severná Kórea vytvorila alternatívny finančný systém
Medzinárodné sankcie a sankcie USA obmedzili prístup Severnej Kórei k
svetovému finančnému systému. Krajina vytvorila tieňový alternatívny
finančný systém. Predstavitelia USA, OSN, vyšetrovatelia a experti tvrdia,
že Pchjongjangu sa darí kupovať a predávať produkty napriek pravidlám,
ktorých cieľom je vyradiť ho z dolárových obchodov. Svet nevie, že v
obchode figuruje Severná Kórea. (Zdroj: Hospodárske noviny)

EÚ sa chce dohodnúť so združením Mercosur
Európska únia dúfa, že v roku 2019 dokončí rokovania s krajinami
združenými v pásme voľného obchodu Mercosur, kam patria Argentína,
Brazília, Paraguaj a Uruguaj. Dohoda so skupinou Mercosur by bola
najväčšou, ktorú kedy EÚ uzavrela. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Nord Stream 2 už USA nemôžu zastaviť
Potrubie sa už ukladá na dno Baltického mora. Americká vláda chce
zabrániť vybudovaniu nového plynovodu medzi Ruskom a Nemeckom.
Výstavba plynovodu je pre Američanov už dlhšie tŕňom v oku aj preto, že
by radi predávali svoj skvapalnený plyn Európe. Popri Spojených štátoch
je striktne proti plynovodu aj Ukrajina. Obáva sa, že Nord Stream 2, ktorý
obíde jej územie, príde o tranzitné poplatky. (Zdroj: Trend)
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