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dodávateľov zo segmentu domácností vytláča prudko rastúca
cena energií na burze. (Zdroj: SME)

ADSS zverejnila údaje o majetku v 2. pilieri
Objem majetku v druhom dôchodkovom pilieri klesol podľa
údajov Asociácie dôchodkových správcovských spoločností na
8,1 mld. €. Čistá hodnota majetku sa znížila o 12,3 mil. €. V
garantovaných dlhopisových fondoch objem prostriedkov
dosiahol 6,23 mld. €, pričom vzrástol o 8,4 mil. €. V
negarantovaných fondoch objem majetku predstavoval
1,87 mld. €, pričom klesol o 20,6 mil. €. (Zdroj: TASR)
Úvery sú na Slovensku v porovnaní s eurozónou drahšie
Cena spotrebných úverov najmä v posledných štyroch rokoch
klesá, no tak či tak sú podľa údajov Národnej banky Slovenska
oproti priemeru v eurozóne stále drahšie. V priemere v eurozóne
bola cena spotrebných úverov so základnou fixáciou od roka do
piatich na úrovni 5,1 %. V týchto štatistikách vystupujú slovenské
banky so sadzbou skoro 9,5 %. (Zdroj: Trend)
Zadlženie slovenských domácností rastie
Podľa analýzy Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií
zadlženie slovenských domácností rastie najprudším tempom v
celej EÚ a je druhé najvyššie medzi krajinami strednej a východnej
Európy. Sčasti je zadlženie podľa inštitútu vysvetlené silnými
demografickými a makroekonomickými fundamentmi, ako je
najmä nárast populácie tridsiatnikov a dynamika príjmov
prevyšujúca rast HDP. (Zdroj: SME)
Vláda podporí investície Kia Motors
Vláda Slovenskej republiky je pripravená podporiť investície
spoločnosti Kia Motors Slovakia v oblasti áut s alternatívnymi
pohonmi. Spoločnosť Kia Motors Slovakia patrí podľa ministra
hospodárstva aj s jej dodávateľskou sieťou k pilierom slovenskej
ekonomiky a je dôležitým zamestnávateľom. Od začiatku sériovej
výroby opustilo brány závodu už viac ako 3,1 milióna vozidiel a
vyše 4,7 milióna motorov. (Zdroj: TASR)
OECD predpovedá Slovensku vysoké tempo rastu
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
predpokladá, že tempo expanzie slovenskej ekonomiky zostane
vysoké aj v najbližších dvoch rokoch. Výrazný nárast kapacít v
automobilovom sektore podporí export. OECD počíta v roku 2019
so zvýšením slovenského HDP o 4,3 % a v roku 2020 o 3,6 %.
(Zdroj: TASR)
Slovensko plní kritéria Paktu stability a rastu
Návrh rozpočtového plánu Slovenska na najbližšie tri roky je
podľa zverejneného hodnotenia EK vo všeobecnom súlade s
Paktom stability a rastu. Slovensko, ktoré na budúci rok dosiahne
prvýkrát v histórii vyrovnané hospodárenie, je v tejto skupine
krajín spoločne s Lotyšskom a Estónskom. (Zdroj: TASR)
Dopyt po pracovných silách rastie
Podľa Prognózy vývoja na trhu práce domáce pracovné sily
nebudú v najbližších piatich rokoch stačiť na uspokojenie dopytu
po pracovnej sile na Slovensku. Medzi chýbajúcimi profesiami na
pracovnom trhu sa vyskytujú pozície v IT sektore, najmä v
Bratislavskom kraji a pracovné miesta v strojárstve,
predovšetkým v Nitrianskom kraji. (Zdroj: SME)
Domácnosti sa dodávateľom energií nevyplatia
Viacerí menší dodávatelia elektriny sa rozhodli ukončiť dodávky
plynu či elektriny rezidenčným zákazníkom – domácnostiam. Pri
súčasnej regulácii cien sa im to neoplatí. Časť alternatívnych
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Firmy si neplnia svoje povinnosti
Nemocnice, banky, dopravné, energetické či vodárenské
spoločnosti sa mali do konca septembra zaregistrovať na
Národnom bezpečnostnom úrade s cieľom lepšej ochrany pred
kybernetickými hrozbami. Väčšina tak ešte neurobila. Smernica
Európskeho parlamentu a rady o opatreniach na zabezpečenie
vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných
systémov v Únii platí od 25. mája 2018. (Zdroj: SME)
Stratené dokumenty z kauzy Technopol sa našli
Minister spravodlivosti odvolal z funkcie predsedníčku Okresného
súdu Bratislava I Annu Kašajovú. Vyvodil tak osobnú
zodpovednosť v prípade zmiznutých 300 strán zo spisu ku kauze
Technopol. (Zdroj: Trend)

ZAHRANIČIE
Oceliarňam Thyssenkrupp klesol zisk
Nemecký priemyselný konglomerát Thyssenkrupp oznámil za
obchodný rok 2017/2018 prudký 78 %-ný pokles zisku na hodnotu
60 mil. €, pod ktorý sa do veľkej miery podpísali náklady spojené
s vyšetrovaním cenového kartelu výrobcov ocele. Výsledky však
negatívne ovplyvnili aj vyššie náklady na komodity. (Zdroj: TASR)
Česká vláda podporí BMW
Nemecká automobilka BMW získa na vybudovanie testovacieho
centra na českom Sokolovsku investičné stimuly od štátu takmer
529 mil. CZK, teda 20,3 mil. €. Udelenie podpory schválila vláda.
Väčšinu zo stimulu má tvoriť zľava na dani z príjmu a dotácie na
obstaranie majetku. (Zdroj: Hospodárske noviny)
Nórsky fond kupuje nehnuteľnosti
Nórsky štátny investičný fond, ktorý je najväčší na svete svojho
druhu a jeho správcom je Norges Bank Investment Management,
schválil kúpu kancelárskych nehnuteľností v centre Paríža za
414,15 mil. €. (Zdroj: TASR)
IKEA zruší 7 500 pracovných miest
Švédska nábytkárska spoločnosť IKEA Group plánuje v najbližších
rokoch zrušiť vo svete 7 500 pracovných miest, čo predstavuje
takmer 5 % jej pracovnej sily. Pôjde najmä o administratívne
pozície. Na druhej strane odhaduje, že vytvorí okolo 11 500
nových pracovných miest, ktoré by mali vzniknúť v súvislosti s
expanziou internetovej platformy spoločnosti a novým formátom
obchodov. (Zdroj: TASR)
Globálne hospodárstvo spomaľuje
Rast globálneho hospodárstva podľa prognózy OECD už dosiahol
svoj vrchol a teraz sa spomaľuje. Dôvodom je zvýšené napätie v
obchode a sprísňovanie finančných podmienok. OECD znížila
svoju predpoveď pre svetovú ekonomiku a najnovšie očakáva na
budúci rok jej rast o 3,5 % namiesto o 3,7 % v májovej predpovedi
o ekonomickom výhľade. (Zdroj: TASR)
EÚ neschvaľuje taliansky rozpočet
Európska komisia v rámci tzv. európskeho semestra predstavila
hospodárske a sociálne priority EÚ na nasledujúci rok a vydala
stanoviská k návrhom rozpočtových plánov na rok 2019, pričom v
prípade Talianska potvrdila, že je v závažnom nesúlade s Paktom
stability a rastu. (Zdroj: SME)
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