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predbežný odhad. Prispel k tomu slabší rast v takmer celom bloku okrem
Holandska, a najmä pokles aktivity vo Francúzsku a Taliansku, teda druhej
a tretej najväčšej ekonomike regiónu. (Zdroj: TASR)

Nafta, a.s. získala zásobníky plynu
Spoločnosť Nafta prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Nafta
Bavaria GmbH skompletizovala akvizíciu podzemných zásobníkov
zemného plynu Inzenham - West, Wolfersberg a Breitbrunn/Eggstätt v
Bavorsku od spoločností DEA Deutsche Erdoel AG a Storengy Deutschland
GmbH. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Železničné stavby zvýšili tržby
Železničné stavby, a.s., Košice vykázali podľa predbežných výsledkov za
rok 2018 výkony pri obnove železničnej infraštruktúry v objeme
18,4 mil. €. Spoločnosť tak medziročne zvýšila svoje tržby o 47,2 %,
z 12,5 mil. € v roku 2017. (Zdroj: TASR)

Tatry Mountain Resorts expanduje na Morave
Slovenská spoločnosť Tatry Mountain Resorts (TMR), ktorá prevádzkuje
najmä lyžiarske strediská na Slovensku, v Česku a Poľsku, rozšíri svoje
aktivity v oblasti cestovného ruchu na českom trhu. TMR si na 20 rokov
prenajala hotel, reštauráciu a kongresové centrum v brnenskom golfovom
areáli Kaskáda 15 kilometrov od centra Brna. (Zdroj: SME)

V Bratislave pribudne ďalší veľký projekt
V novej štvrti nazvanej Prúdy počíta investor, firma Terra Trnavia, v
nasledujúcich rokoch s vybudovaním vyše 1 300 bytov. Počíta sa s
investíciou vyše 158 mil. €. (Zdroj: Trend)

Cesty prvej triedy dostanú viac peňazí
Ministerstvo financií uvoľní tento rok 50 mil. € na opravy a údržbu ciest
prvej triedy, pričom v štátnom rozpočte je na tento účel vyčlenených
ďalších 40 mil. €. Od zvýšenia dotácií si štát sľubuje, že sa mu podarí zvrátiť
aktuálny nevyhovujúci stav týchto komunikácií.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Objem úverov na bývanie v novembri vzrástol
Národná banka Slovenska informovala, že objem úverov na bývanie ku
koncu novembra 2018 dosiahol 26,9 mld. €. Medziročne objem vzrástol
o takmer 2,4 mld. €, medzimesačne sa zvýšil o 179,03 mil. €. (Zdroj: TASR)

Regulačné opatrenia zdražia tento rok hypotéky
Slováci si v novembri požičali za 1,34 %, čo je nové historické minimum.
Ak bude ekonomický rast eurozóny pokračovať aj v roku 2019, tak by mali
vzrásť trojročné až sedemročné fixácie. Rast úrokov by mal byť viditeľný
najmä v druhej polovici roku 2019. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Rodičia už môžu poberať materské súčasne
Od začiatku tohto roka sa umožňuje obom rodičom súbežné poberanie
materskej dávky zo Sociálnej poisťovne. Ide o prípady, kedy otec po
dohode s matkou prevzal do starostlivosti dieťa a matka sa súčasne stará
o ich ďalšie dieťa. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá
nadobudla účinnosť od 1. januára tohto roka. (Zdroj: SME)

Nižšie štátne výdavky znížili deficit
Podľa ministra financií Slovenská republika v roku 2018 hospodárila
lepšie, ako predpokladala. Deficit k 31. decembru 2018 dosiahol výšku
1,182 mld. €, čo bolo o 791 mil. € menej, ako predpokladal štátny
rozpočet. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Roboty ohrozia na Slovensku tretinu pracovných miest
V roku 2025 odpracujú roboty viac hodín ako ľudia. Už v súčasnosti je
29 % práce dielom robotov. Slovensko je jednou z najohrozenejších krajín.
Vplyvom automatizácie je ohrozená vyše tretina súčasných pracovných
miest, najviac nízko kvalifikované pozície. (Zdroj: TASR)

Výrobný sektor EÚ spomaľuje
Výrobný sektor eurozóny, ktorý počas väčšiny minulého roka strácal
tempo, spomalil aj v poslednom mesiaci 2018 tak, ako to naznačil
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ZAHRANIČIE
OPEC obmedzil ťažbu už v decembri
Produkcia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) klesla v decembri
najviac za takmer 2 roky. To signalizuje, že kartel cítil vzhľadom na prepad
cien neodkladnosť, keďže dohoda o obmedzení ťažby začala platiť až v
januári. (Zdroj: SME)

Produkcia ropy v Rusku vzrástla
Produkcia ropy v Rusku dosiahla v minulom roku v priemere 11,16 mil.
barelov denne. Dosiahla tak nové postsovietske maximum. Pri
prepočítaní na tony zaznamenalo Rusko v roku 2018 produkciu na úrovni
555,838 mil. ton oproti 547 mil. ton v roku 2017. (Zdroj: TASR)

Rast čínskej ekonomiky sa spomalil
Podľa čínskej centrálnej banky tempo rastu čínskej ekonomiky mohlo
v 4. štvrťroku 2018 klesnúť pod 6,5 %, pretože firmy v ázijskej krajine čelia
čoraz väčším ťažkostiam. Trend spomaľovania hospodárstva naďalej
pretrváva a jeho tempo čoraz viac klesá. (Zdroj: TASR)

Južná Kórea patrí k najväčším exportérom
Hodnota exportu z Južnej Kórey dosiahla v minulom roku rekordných
605,47 mld. $. To bolo o 5,5 %viac ako v roku 2017. Z oficiálnych údajov
ďalej vyplýva, že aj dovoz do Južnej Kórey v roku 2018 citeľne vzrástol, a
to o 11,8 % na 534,99 mld. $. Výsledkom bol obchodný prebytok vo výške
70,48 mld. $. (Zdroj: SME)

Firmy presúvajú peniaze zo zahraničia do USA pomalšie
Podľa údajov zverejnených agentúrou Reuters americké spoločnosti
repatriovali za 9 mesiacov minulého roka zo zahraničia hotovosť v objeme
viac než 500 mld. $. Ako však ukazujú údaje za jednotlivé kvartály, tempo
repatriácie sa postupne znižuje. (Zdroj: TASR)

Hyundai a Kia mali nižší odbyt
Juhokórejský automobilový koncern Hyundai Motor má za sebou ďalší
slabý rok. Jeho odbyt totiž vlani rástol pomalšie ako predpokladal.
(Zdroj: TASR)

Tesla predala viac áut
Americký výrobca elektrických vozidiel Tesla v minulom roku zákazníkom
dodal vyše 245 tis. osobných áut a vozidiel SUV, čiže takmer toľko ako
dohromady za predchádzajúce roky svojej produkcie. (Zdroj: SME)

Talianska banka Carige má nových správcov
Európska centrálna banka vymenovala troch dočasných správcov
talianskej banky Carige v snahe zachrániť finančný ústav po tom, ako sa
mu nepodarilo zvýšiť kapitál. Carige minulý mesiac nezískal podporu
akcionárov pre emisiu v hodnote 400 mil. €, ktorá je súčasťou jej
záchranného plánu. Úrad pre dohľad nad finančným trhom v Taliansku
pozastavil obchodovanie s akciami Carige na žiadosť banky. (Zdroj: TASR)

Britská ekonomika nemá dobré vyhliadky
Britskí ekonómovia očakávajú, že brexit a s ním spojené neistoty spôsobia
oslabenie britskej ekonomiky. Vo všeobecnosti ekonómovia očakávajú, že
v najlepšom prípade tempo expanzie bude stagnovať na aktuálnych
1,5 %. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Banka UBS predpokladá spomalenie hospodárstva
Globálny hospodársky rast sa v roku 2019 podľa prognózy investičnej
banky UBS spomalí. UBS predpovedá, že po raste o 3,8 % v roku 2018 sa
globálne hospodárstvo v roku 2019 spomalí a posilní o 3,6 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)
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