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Slovensko nezavedie daň zo spaľovania odpadu

V Trnave postavia obytný súbor za 160 mil. €
Nový obytný súbor s názvom Prúdy plánuje v Trnave postaviť spoločnosť
Terra Trnavia s cyperským spoločníkom. Náklady na výstavbu odhaduje
investor orientačne na 160 mil. €. (Zdroj: SME)

Firma Farguell chystá v Nitre expanziu
Farguell Nitra dva roky po čiastočnom rozšírení plánuje postaviť novú
výrobnú halu a zrekonštruovať administratívne priestory. Vďaka
rozšíreniu takmer zdvojnásobí rozlohu svojho nitrianskeho závodu.
Celková výška investície sa odhaduje na 3 mil. €. (Zdroj: Trend)

NDS začne 6 nových súťaží
Národná diaľničná spoločnosť plánuje v roku 2019 vyhlásiť šesť súťaží na
zhotoviteľov stavebných prác na úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest v
dĺžke takmer 40 kilometrov. (Zdroj: SME)

Mirage shopping Center kupuje budovu Tesco
Tesco Stores predáva budovu na Kamennom námestí v Bratislave.
Kupujúcim je spoločnosť Mirage Shopping Center podnikateľa Georgea
Trabelssieho. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Spomalenie ekonomiky uvoľní pracovný trh
Podľa analytikov očakávané spomalenie ekonomického rastu bude
postupne zmierňovať aj nároky zamestnávateľov na pracovnú silu.
Západné Slovensko bude naďalej pociťovať nedostatok dostupnej
pracovnej sily, ktorý zamestnávatelia budú riešiť aj jej dovozom zo
zahraničia. Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku by sa však v
priebehu tohto roka a najmä v roku 2020 mohol postupne stabilizovať.
(Zdroj: TASR)

Štát si opäť bude požičiavať
Štát si plánuje v tomto roku prostredníctvom emisie dlhopisov požičať
4,3 mld. €. Vydanie dlhopisov s dlhšou splatnosťou bude záležať od vývoja
na finančných trhoch a potrieb štátu. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Druhý pilier prinesie viac úspor
Od januára 2019 sa zvýšil príspevok do druhého piliera. Z pôvodných
4,5 % z hrubej mzdy doň po novom smeruje 4,75 %.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Nové podpory zelenej energie
Od začiatku roka je v platnosti novela zákona o podpore obnoviteľných
zdrojov a kombinovanej výrobe elektriny a tepla, ktorá je zároveň
najzásadnejšou legislatívnou zmenou v energetike za posledných desať
rokov. Dôvodom jej prijatia sú najmä záväzky Slovenska v plnení
klimatických cieľov EÚ. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Ceny potravín za 10 rokov vzrástli o 16,6 %
Za desať rokov od zavedenia eura na Slovensku sa v krajine zvýšili ceny
potravín a nealkoholických nápojov o 16,6 %. Podľa analýzy najviac
zdražela zelenina, najmenej si na svoje konto pripísali mäsové výrobky. V
susedných krajinách, ktoré nemajú euro, potraviny a nealkoholické
nápoje za posledných desať rokov zdraželi výraznejšie ako u nás.
(Zdroj: SME)

Zdravotníctvo chce riešiť nedostatok ľudí
Ministerstvo zdravotníctva sa v roku 2018 „intenzívne“ zaoberalo
problémom nedostatku zdravotníckych pracovníkov. Uskutočnilo viacero
krokov na zvýšenie záujmu študentov o štúdium zdravotníckych
študijných odborov, v rezidentskom štúdiu a stabilizáciu zdravotníckych
pracovníkov v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
(Zdroj: Trend)
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Ministerstvo životného prostredia neuvažuje nad zavedením dane zo
spaľovania odpadu. Európska komisia pritom Slovensku zavedenie
takejto dane odporúča. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Tempo rastu pôžičiek v Británii kleslo
Tempo rastu pôžičiek, ktoré banky poskytli britským spotrebiteľom,
kleslo v novembri na najnižšiu úroveň za takmer štyri roky. Znížil sa aj
počet schválených hypoték. Ukázali to najnovšie údaje centrálnej Bank of
England, ktoré sú ďalším signálom spomaľovania ostrovnej ekonomiky.
(Zdroj: TASR)

Obchod v Británii v decembri klesol
Britské obchody zaznamenali v decembri pokles predaja. Uškodila im
krehká spotrebiteľská dôvera aj pokračujúci presun zákazníkov k
nákupom on-line. (Zdroj: TASR)

Zakladateľ Facebooku utrpel finančné straty
Svet financií sa vlani ocitol vo veľkom napätí. Turbulencie na burzách
spôsobili, že sa mnohí magnáti v celoročnej bilancii prepadli do hlbokého
mínusu. Najväčší balík peňazí si z konta odpísal zakladateľ Facebooku
Mark Zuckerberg, ktorý prišiel o viac ako 20 mld. $. Jeho majetok klesol na
53 mld. $. (Zdroj: Hospodárske noviny)

V USA stúpla miera nezamestnanosti
Tvorba pracovných miest v USA sa na konci vlaňajška prudko zrýchlila a
prekonala všetky očakávania. Americkí zamestnávatelia v decembri prijali
najviac ľudí za 10 mesiacov a tempo rastu počtu miest vzrástlo. Miera
nezamestnanosti však stúpla z dôvodu zvýšenia počtu pracovnej sily.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Krajiny pokračujú v nákupe ropy z Iránu
Všetky krajiny, ktorým USA udelili výnimku, a môžu tak aj naďalej
nakupovať určité množstvo ropy z Iránu, pokračujú v dovoze komodity z
arabskej krajiny. Uviedlo to iránske ministerstvo ropného priemyslu, ktoré
dúfa, že Teherán nájde aj nových kupcov. (Zdroj: TASR)

Iránci chcú škrtnúť 4 nuly
Iránska mena rial výrazne klesla v dôsledku ekonomickej krízy, ktorú ešte
prehĺbili americké sankcie. Iránska centrálna banka preto predložila vláde
návrh zákona na odstránenie štyroch núl z národnej meny. Ak návrh
centrálnej banky vláda odsúhlasí, musí ho ešte schváliť parlament a tiež
duchovní hodnostári, ktorí môžu legislatívu vetovať. (Zdroj: Pravda)

India chce využiť spor medzi USA a Čínou
India je presvedčená, že obchodný spor medzi USA a Čínou, ktoré proti
sebe zaviedli mnohomiliardové clá, jej poskytuje príležitosť na zvýšenie
svojho vývozu do týchto dvoch krajín. A to najmä produktov, v ktorých je
India konkurencieschopná. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Nové autá v Nemecku sa predávali menej
Počet registrácií nových áut sa v Nemecku v porovnaní s rokom 2017 znížil
o 0,2 % na 3,44 milióna. Predaj nových áut v Nemecku vlani klesol prvýkrát
za 5 rokov. (Zdroj: TASR)

Výroba Hyundai v Čechách minulý rok klesla
Závod juhokórejskej automobilky Hyundai v Nošoviciach vlani vyrobil
340 000 vozidiel. To bolo o 4,6 % menej než v roku 2017. Dôvodom bol
pokles dopytu, predovšetkým v zahraničí. (Zdroj: TASR)
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