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Spotreba energie na Slovensku sa zvýšila

Dopravca RegioJet navýši kapacity vyťažených vlakov
Za posledných päť rokov sa počet cestujúcich na trati Bratislava Komárno takmer zdvojnásobil a v porovnaní s predchádzajúcim rokom
narástol iba v roku 2018 počet cestujúcich o milión. Dopravca RegioJet od
18. februára navýši kapacitu vo vyťažených vlakoch v priemere o 100
miest. (Zdroj: Trend)

Karty Slovnaftu budú akceptované aj v sieti Total
MOL a Total podpísali dohodu, ktorá ich zákazníkom zjednoduší cesty
naprieč Európou. MOL Group karty budú akceptované v sieti čerpacích
staníc Total vo Francúzsku, Belgicku, Luxembursku, Holandsku a
Nemecku a, naopak, palivové karty Total budú akceptované v sieti
čerpacích staníc MOL a Slovnaft v Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku a
Slovinsku. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Finančná kondícia veľkých futbalových klubov je zlá
Výrazne najstratovejším klubom najvyššej slovenskej futbalovej ligy je v
posledných rokoch MFK Ružomberok. Klub, ktorý vlastní veľkopodnikateľ
Milan Fiľo, prerobil počas rokov 2016 a 2017 dohromady vyše 4 mil. €.
Bratislavský Slovan Ivana Kmotríka a trnavský Spartak Vladimíra Poóra
ako ďalšie dva kluby s najvyššou stratou za toto obdobie v sumáre
prerobili po 260 tis. €. (Zdroj: Trend)

Vláda v Revúcej rozdelila 1,43 mil. €
Na svojom výjazdovom zasadnutí vláda rozdelila 1,43 mil. € obciam
a subjektom v okrese Revúca, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté.
(Zdroj: TASR)

Česko-slovenskí finančníci chcú chorvátske hotely
V štátnom tendri o 70 % akcií chorvátskej hotelovej siete Hoteli Maestral
podala najvyššiu ponuku domáca firma PND Strategija. Svoje ponuky
prihlásila aj česko-slovenská finančná skupina J&T cez svoju dcéru J&T IB
Capital Markets a investičný holding veľkopodnikateľa Milana Fiľa EcoInvestment. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Tenisové centrum v Košiciach dostalo stopku
Veľký projekt Národného tenisového centra v Košiciach chceli pôvodne
dokončiť v tomto roku, neskôr sa termín posunul na leto 2020. Športový
stánok sa však ešte stavať nezačal a je možné, že sa tak skoro ani nezačne.
Mesto nedávno zastavilo stavebné konanie. Súčasný primátor Košíc
Jaroslav Polaček je za výber inej lokality. (Zdroj: Trend)

V bankách pracovalo o 3,4 % ľudí viac ako v roku 2017
V bankovom sektore na Slovensku pracovalo koncom roka 2018 20 649
ľudí. V medziročnom porovnaní je to podľa údajov Národnej banky
Slovenska nárast o 3,4 %. Výraznejšie stav vzrástol v rámci komerčných
bankových domov a v pobočkách zahraničných bánk. V centrálnej banke
stav pracovníkov stúpol miernejšie. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Priemerná výška starobného dôchodku vzrástla
Ku koncu januára tohto roka dosiahla priemerná mesačná výška
starobného dôchodku 456,20 €. Muži dostávali v priemere 505,67 €
mesačne, kým výška dôchodku pre ženy bola takmer o stovku nižšia, a to
priemerne 406,98 € mesačne. Na konci januára roku 2018 bol priemerný
mesačný starobný dôchodok 438,37 €. (Zdroj: TASR)

Výber daní a odvodov v tomto roku stúpne
Štát by mal v tomto a v nasledujúcich rokoch vybrať na daniach a
odvodoch viac. V tomto roku by sa mal výber oproti decembrovej
prognóze zvýšiť o 88 mil. €, v budúcom roku o 102 mil. € a v roku 2021 o 48
mil. €. Znížil sa však odhad daňových a odvodových príjmov za minulý rok
o 66 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

USA chcú upevniť vzťahy so Slovenskom v obrane
Podľa amerického šéfa diplomacie Mikea Pompeoa je na Slovensku
obrovský ekonomický potenciál, ktorý by chceli Spojené štáty americké
využiť. Naznačil tiež ďalší rozvoj vzťahov v oblasti obrany. (Zdroj: TASR)
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Podľa najnovších údajov Eurostatu Slovensko zaznamenalo najvýraznejší
rast spotreby energií za rok 2017 v celej EÚ. Záväzok Bruselu je pritom do
roku 2020 spotrebu energie znižovať. Na Slovensku sme míňali energie
dokonca niekoľkonásobne viac oproti priemeru.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

ZAHRANIČIE
Svetové ceny potravín sa medziročne zvýšili
Svetové ceny potravín sa v januári 2019 zvýšili oproti decembru 2018 o 1,9
%, za svojou úrovňou z januára 2018 ale zaostali o 2,1 %. Zvýšili sa najmä
ceny mliečnych výrobkov a rastlinných olejov. (Zdroj: TASR)

Metro dosiahlo v 1. kvartáli zisk 202 mil. €
Najväčšia nemecká maloobchodná sieť Metro zaznamenala v 1. štvrťroku
finančného roka 2018/19 pokles čistého zisku o 12,7 % na 202 mil. € z 232
mil. € v rovnakom období predchádzajúceho roka. (Zdroj: TASR)

Koncern ThyssenKrupp dosiahol kvartálny nárast zisku
Nemecký oceliarsky a priemyselný koncern ThyssenKrupp oznámil za 1.
kvartál obchodného roka 2018/2019 výrazný rast čistého zisku. Výsledky
ovplyvnil fakt, že zisk v rovnakom období pred rokom negatívne zasiahla
americká daňová reforma. Čistý zisk za obdobie od októbra do konca
decembra dosiahol 136 mil. €, zatiaľ čo v rovnakom období
predchádzajúceho obchodného roka to bolo 81 mil. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Módne značky priniesli vlastníkovi zisk 3,71 mld. €
Francúzsky výrobca luxusného tovaru Kering oznámil za minulý rok viac
než zdvojnásobenie čistého zisku, k čomu prispeli najmä výsledky značky
Gucci. Darilo sa však aj ďalšej značke Yves Saint Laurent. (Zdroj: TASR)

Príjmy z cestovného ruchu v Číne sú 5,97 bil. jüanov
Spomaľovanie čínskej ekonomiky pocítil už aj tamojší cestovný ruch.
Príjmy z tejto oblasti v minulom roku síce opäť vzrástli, ale najslabším
tempom od nástupu finančnej krízy pred viac ako 10 rokmi. (Zdroj: TASR)

HDP Ruska vzrástlo o 2,3 %
Rast ruského hospodárstva sa v roku 2018 zrýchlil a dosiahol najväčšie
tempo za šesť rokov. HDP krajiny vzrástol v minulom roku o 2,3 %.
Prekročil tak odhad centrálnej banky, ktorá očakávala expanziu ruskej
ekonomiky v minulom roku o 1,5 až 2 %, a bol lepší ako 1,8 %, s ktorými
počítalo ministerstvo hospodárstva. (Zdroj: TASR)

Taliansko chce použiť zlaté rezervy na deficit
Talianska vláda zvažuje využitie zlatých rezerv na zaplátanie dier v
štátnom rozpočte. Uviedol to tento týždeň denník La Stampa.
Podpredseda talianskej vlády Matteo Salvini takéto plány nepotvrdil.
Taliansko má tretie najväčšie zlaté rezervy na svete hneď po USA a
Nemecku. Podľa informácií Svetovej rady pre zlato dosiahli za minulý rok
takmer 2452 ton. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Nemecko chce postaviť dva zásobníky na LNG
Nemecký spolkový minister hospodárstva predpokladá, že v krajine by sa
mohli postaviť najmenej dva terminály na dovoz skvapalneného
amerického zemného plynu (LNG). Nemecko nemá zatiaľ ani jeden
terminál na LNG, ktorý chcú v Európe predávať USA. Európski odberatelia
ho však pokladajú za veľmi drahý a preto neschopný konkurencie v
porovnaní s inými ponukami. (Zdroj: TASR)

Dopyt po rope OPEC klesne na 30,59 mil. barelov
Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v januári obmedzila ťažbu o
niečo menej, než plánovala. Najvýraznejšie obmedzila ťažbu Saudská
Arábia. OPEC vo svojej mesačnej správe tiež znížil prognózu dopytu po
rope v tomto roku z dôvodu spomaľovania ekonomík po celom svete.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)
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