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PMÚ povolil koncentráciu firiem
Protimonopolný úrad SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní
priamej výlučnej kontroly podnikateľa ČEZ ESCO, a. s., Česká republika
nad podnikateľmi Spravbytkomfort, a. s., Prešov a Serviskomfort, s. r. o.,
Prešov. ČEZ ESCO je dcérskou spoločnosťou ČEZ, a. s., ktorá je jedným z
najväčších výrobcov elektriny v regióne strednej a juhovýchodnej Európy.
Väčšina výrobných kapacít je sústredená v materskej spoločnosti v Českej
republike. (Zdroj: www.antimon.gov.sk)

NDS zarobila na diaľničných známkach viac ako vlani
Príjem z predaja diaľničných známok v tomto roku opäť už v novembri
prekonal hranicu celoročného príjmu z ich predaja v predchádzajúcom
roku. Podľa hovorkyne Národnej diaľničnej spoločnosti sa 12. novembra
tohto roka dosiahla úroveň príjmu z predaja elektronických diaľničných
známok za rok 2017 s takmer 4,3 miliónovým počtom predaných kusov za
viac ako 72,6 mil. € bez DPH. (Zdroj: TASR).

Osobný prístav dostal povolenie
Rekonštrukcia budovy osobného prístavu v Bratislave má novú verziu
projektu. Vlastník prístavu Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná
doprava predložil aj novú projektovú dokumentáciu, ktorá upravila
predchádzajúce parametre chystanej revitalizácie celého komplexu.
(Zdroj: Trend)

V Trnave budú vyrábať elektromobily
Francúzsky koncern Grope PSA vo svojej trnavskej automobilke PCA
Slovakia chce vyrábať elektrické autá. V krátkom časovom horizonte
spustia výrobu úplne nového modelu s plne elektrickým pohonom. PSA
začala s prípravou na výrobu elektrovozidiel po tom, čo slovenskej výrobe
nevyšla motoráreň, ktorú sem chcel koncern umiestniť.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

MŽP posudzuje širokorozchodnú trať
Rezort životného prostredia posudzuje stavebný zámer širokorozchodnej
trate. Predĺženie trate bude stáť 6 mld. €. Podľa predloženého zámeru sa
očakáva, že realizáciou projektu a využívaním celej širokorozchodnej
železnice sa vygeneruje zisk 23,1 mld. €. Najviac by z tohto zisku
profitovalo Rakúsko, po ňom Slovensko, Rusko a Ukrajina. Nám by mala
trať priniesť 8 mld. € za 30 rokov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Generálny riaditeľ ŽSR odstúpil z funkcie
Novým generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky bude Juraj
Tkáč, ktorý pôsobil na železniciach ako námestník generálneho riaditeľa
pre ekonomiku. Vo funkcii nahradí doterajšieho generálneho riaditeľa
spoločnosti Martina Erdössyho, ktorý informoval, že sa z osobných
dôvodov rozhodol ukončiť pôsobenie vo svojej funkcii. (Zdroj: TASR)

Základný bankový produkt získa viac ľudí
Podmienky na získanie základného bankového produktu pre občanov,
týkajúce sa príjmu, sa majú upraviť. Doteraz naň mali ľudia nárok, ak ich
mesačný príjem bol nižší ako 400 € mesačne, po novom je podmienený
hranicou 1,1 násobku minimálnej mzdy. to zo spoločnej správy k návrhu
zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, ktorú v pondelok
schválil parlamentný finančný výbor. (Zdroj: TASR)

Sociálna poisťovňa mení vymeriavacie základy
Od 1. januára 2019 sa zvyšuje minimálny aj maximálny vymeriavací
základ. Nový minimálny vymeriavací základ je 477,00 €. Suma poistného
vypočítaná z tohto nového minimálneho vymeriavacieho základu pre
povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) je 158,11 €.
Nový maximálny vymeriavací základ je 6 678,00 €. Suma poistného
vypočítaná z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú SZČO je
2 213,75 €. (Zdroj: TASR)

Ministerstvo hospodárstva chce ochrániť SPP
Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje zákon na ochranu záujmov štátu
v plynárenstve. Oznámil to minister hospodárstva v súvislosti s
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minulotýždňovým rozhodnutím Najvyššieho súdu, na základe ktorého vo
veci tzv. Duckého zmeniek má spoločnosť Slovenský plynárenský
priemysel schránkovej cyperskej firme vyplatiť 30 mil. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Obmedzenia pri predaji pôdy sú protiústavné
Ústavný súd rozhodol, že obmedzenie vlastníkov pri prevodoch
poľnohospodárskej pôdy na Slovensku sú v rozpore s Ústavou. Vládou,
naopak, neprešiel poslanecký návrh zákona, ktorý mal riešiť prideľovanie
pozemkov farmárom do podnájomného vzťahu.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Štát predáva pokladničné poukážky
Štát aj v novembri pokračuje v predaji štátnych pokladničných poukážok.
V pondelňajšej aukcii cenných papierov splatných v júni budúceho roka
predal štátne pokladničné poukážky za 226 mil. eur. Podobne ako v
predchádzajúcich aukciách pokladničných poukážok ich pritom predal so
záporným výnosom do splatnosti. Tentokrát na úrovni - 0,3507 % p.a.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

ZAHRANIČIE
Brexit bude pre Britániu drahý
Brexit podľa predstáv vlády bude Veľkú Britániu do roku 2030 stáť 100 mld.
£ (113 mld. €). Hrubý domáci produkt bude nižší o 3,9 %. Dohoda o
vystúpení Veľkej Británie z EÚ počíta s finančným vyrovnaním v
odhadovanej výške 35 mld. £ až 39 mld. £. Podľa vládou preferovaného
scenára sa po vystúpení v marci 2019 začne prechodné obdobie, ktoré by
malo trvať do decembra 2020, a potom by mali obe strany uzatvoriť
obchodnú dohodu. (Zdroj: TASR)

Globálny obchod spomaľuje
Rast globálneho obchodu sa v prebiehajúcom štvrťroku zrejme spomalí.
Signalizuje to kvartálny index Svetovej obchodnej organizácie. Index
klesol na 98,6 bodu, čo je najmenej od októbra 2016 a odráža ďalšie
zníženie dynamiky od augusta, keď sa nachádzal na úrovni 100,3 bodu.
Index pod úrovňou 100 bodov signalizuje rast pod svojím potenciálom.
(Zdroj: TASR)

Saudská Arábia ťaží viac
Arábia ťaží v súčasnosti vyše 11,2 mil. barelov ropy denne. To je najvyšší
objem v histórii krajiny. Začiatkom mesiaca sa produkcia pohybovala
okolo 10,8 mil. až 10,9 mil. barelov denne. Zatiaľ nie je jasné, aký bude
vývoj v nasledujúcich dňoch. Trhy teraz čakajú na rokovania členov OPEC
a ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom, kde by sa malo
rozhodnúť o stratégii v oblasti produkcie na budúci rok. (Zdroj: TASR)

Snam a Seat sa dohodli na spolupráci
Talianska plynárenská spoločnosť Snam uzatvorila dohodu s firmou Seat,
divíziou nemeckej automobilky Volkswagen, s cieľom zvýšiť počet áut
jazdiacich na stlačený zemný plyn CNG. Ako firmy uviedli, v rámci dohody
budú spoločne pracovať na rozvoji siete plniacich staníc CNG a na nových
produktoch. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Trhová hodnota Microsoftu rastie
Necelé štyri mesiace po tom, čo sa spoločnosť Apple stala prvou
americkou verejne obchodovanou firmou, ktorej trhová kapitalizácia
prekonala hranicu jedného bilióna USD, začína byť jeho pozícia jednotky
medzi americkými firmami podľa trhovej kapitalizácie v ohrození. Už
čoskoro by Apple mohol na tomto mieste vystriedať Microsoft. (Zdroj:
Pravda)

General Motors bude šetriť
Najväčšia automobilka v USA General Motors ohlásila rozsiahly úsporný
program. V jeho rámci počíta s prepúšťaním, znížením produkcie a
zatváraním závodov. GM do konca budúceho roka prepustí vyše 10 000
ľudí a zatvorí päť závodov. Úsporný program je súčasťou zmeny stratégie,
v rámci ktorej sa chce viac sústrediť na elektromobily a autonómne autá.
(Zdroj: TASR)
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