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Miera nezamestnanosti v eurozóne klesla

Akvizícia Aegonu je ukončená
NN Group úspešne ukončila akvizíciu Aegon Slovensko a Aegon Česko.
Skupina získala všetky potrebné regulatórne súhlasy ešte v decembri
minulého roku a 8. 1. 2019 úspešne ukončila celú akvizíciu. (Zdroj: TASR)

Firma Design Engineering, a.s. predstavila projekt
V Obci Čierne Kľačany pri Zlatých Moravciach by mala vzniknúť
novostavba výrobno-skladovej haly s administratívnymi priestormi R1
Park I. Areál bude zameraný na ľahkú strojársku a elektrotechnickú výrobu
– vývoj, výrobu pre strojárenský priemysel a logistický priemysel.
Predpokladané investičné náklady dosahujú 100 mil. €.
(Zdroj: www.aktuality.sk)

Slovintegra predáva paroplynový cyklus
Skupina investorov Slovintegra okolo privatizéra bratislavskej rafinérie
Slovnaft Slavomíra Hatinu ponúka na predaj svoje energetické aktíva –
paroplynový cyklus. Novým majiteľom paroplynovej elektrárne
Slovintegra Energy a firiem Biatec Energy, SI Hecu a SI Teplo sa s
najväčšou pravdepodobnosťou stane francúzsky energetický gigant
Veolia Energia. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Orchideí z Dolného Lopašova bude viac
Pestovateľ orchideí PPS z Dolného Lopašova, ktorý patrí belgickej skupine
Floré plánuje zvýšenie produkcie. Z terajšej celoročnej produkcie 17
miliónov rastlín by firma údajne mohla ísť až na 35 miliónov kusov rastlín.
Časom by podnik k orchideám mohol pridať aj iné druhy kvetov.
(Zdroj: Trend)

Ministerstvo financií si vybralo poradenské firmy
Ministerstvu financií SR budú pri mapovaní a kategorizácii ekonomických
procesov radiť žilinská IT spoločnosť MIM a česká poradenská firma Arthur
D. Little. Vyplýva to z výsledku tendra zverejneného vo vestníku verejného
obstarávania. Za poradenské služby ministerstvo zaplatí 2,785 mil. €.
(Zdroj: TASR)

Finančná správa označila spoľahlivé firmy
Finančná správa hodnotila daňové subjekty Indexom daňovej
spoľahlivosti. Pre spoľahlivé firmy a živnostníkov pripravila 20 rôznych
benefitov. Celkovo získalo status spoľahlivého daňového subjektu 59 % z
hodnotených. Hodnotenie subjektov je založené na internom
automatickom analytickom nástroji. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne
Za január až november 2018 sa v porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 6,9 % na 73,999 mld. € a
celkový dovoz o 7,9 % na 71,387 mld. €. Saldo zahraničného obchodu bolo
aktívne vo výške 2,612 mld. €, teda bolo o 483,6 mil. € nižšie ako v
rovnakom období minulého roku. (Zdroj: TASR)

Podľa Eurostatu sa miera nezamestnanosti v 19 krajinách, ktoré zaviedli
euro, v novembri 2018 znížila na 7,9 % z 8 % v októbri a z 8,7 % v novembri
2017. Dosiahla tak najnižšiu úroveň od októbra 2008. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Air France KLM prepravila viac ako 100 mil. ľudí
Počet cestujúcich leteckej spoločnosti Air France KLM vzrástol v
poslednom mesiaci minulého roka takmer o 4 %, čo dopomohlo k tomu,
že za celý rok 2018 prepravili aerolínie prvýkrát viac než 100 miliónov ľudí.
Na druhej strane firma upozornila, že protivládne protesty vo Francúzsku
sa negatívne odrazili na vývoji jej tržieb. (Zdroj: TASR)

Airbus vyrobil 800 lietadiel
Európsky výrobca lietadiel Airbus vlani len tesne zaostal za svojím
hlavným konkurentom Boeingom v oblasti dodávok. Airbus v roku 2018
dodal svojim zákazníkom 800 dopravných lietadiel. To bolo o 82 viac ako
v roku 2017. (Zdroj: TASR)

Alibaba Group kupuje nemecký start-up
Čínsky internetový obchodný gigant Alibaba Group Holding získal
nemecký start-up Artisans, ktorý sa špecializuje na analýzu dát, za
približne 90 mil. €. Bude s ním spolupracovať na vývoji softvéru na
spracovanie veľkého množstva údajov. (Zdroj: TASR)

Napätie v obchode zhoršilo prognózy rastu
Svetová banka mierne zhoršila vyhliadky rastu globálnej ekonomiky v
tomto roku, pričom ako hlavný dôvod uviedla napätie v medzinárodnom
obchode. Čo sa týka ekonomiky eurozóny, Svetová banka očakáva, že
tento rok vzrastie o 1,6 % po 1,9 % raste v roku 2018. (Zdroj: TASR)

Švajčiarska centrálna banka vykázala stratu
Švajčiarska centrálna banka za minulý rok vykázala stratu vo výške 15
mld. CHF (15,35 mld. €). Dôvodom bol silnejší švajčiarsky frank, ktorý znížil
hodnotu masívneho balíka zahraničných akcií a dlhopisov v jej portfóliu.
(Zdroj: TASR)

Menová politika v Poľsku sa nezmenila od r. 2015
Poľská centrálna banka v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie
menovej politiky. Menový výbor Národnej banky Poľska ponechal
referenčnú sadzbu na rekordnom minime 1,50 %. Lombardná sadzba
zostala na úrovni 2,50 %, depozitná sadzba na 0,50 % a rediskontná
sadzba na 1,75 %. Úrokové sadzby v Poľsku sa nemenia od marca 2015.
(Zdroj: TASR)

Brazílska vláda chce sprivatizovať 100 firiem
Nová brazílska vláda sprivatizuje alebo v niektorých prípadoch zatvorí
takmer 100 štátnych spoločností. To sa týka aj pobočiek veľkých bánk či
divízií ropného koncernu Petrobras. (Zdroj: TASR)

Predaj áut v Číne klesol po 20 rokoch

Popularita e-shopov rastie
Popularita nákupov prostredníctvom internetu na Slovensku neustále
narastá. V roku 2018 sa zvýšil online predaj medziročne o 23 %. Slováci
utratili za nákupy v internetových obchodoch rekordných 1,13 miliardy
eur. Vzrástol aj počet e-shopov. (Zdroj: TASR)

Predaj vozidiel na najväčšom trhu na svete - v Číne, sa totiž minulý rok
znížil o 6 % na 22,7 milióna kusov. Bol to prvý medziročný pokles predaja
áut v tejto krajine minimálne za 20 rokov. (Zdroj: TASR)

Ceny nehnuteľností na konci roka stále rástli
Očakávané zmiernenie rastu cien nehnuteľností na Slovensku nenastalo
ani vo štvrtom kvartáli 2018. Priemerné ceny 2-izbových a 3-izbových
bytov stúpali naďalej vytrvalo, hoci voľnejším tempom, najmä v závere
roka. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Spojené štáty a Čína uzavreli v stredu po troch dňoch rokovania o riešení
ich obchodného sporu. Podľa štátneho tajomníka amerického
ministerstva poľnohospodárstva, sa rokovania vyvíjali dobre. To vyvoláva
nádej, že sa podarí vyhnúť globálnej obchodnej vojne, ktorá by mohla
poškodiť svetovú ekonomiku. (Zdroj: TASR)

Štát prispeje na novostavby s nízkou spotrebou energií

Agentúra Fitch môže znížiť rating USA

Štát bude od 1. mája 2019 poskytovať príspevok na novostavby rodinných
domov s takmer nulovou potrebou energie, čím chce motivovať ľudí. Táto
podmienka bude po roku 2020 vyžadovaná pri každej novostavbe.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)
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USA a Čína ukončili rokovania

Ratingová agentúra Fitch varovala, že počas tohto roka by mohla pristúpiť
k zníženiu ratingu USA, ktorý je v súčasnosti na najvyššej úrovni AAA.
Všetko bude závisieť od toho, či čiastočná odstávka federálnych úradov
(tzv. shutdown) ovplyvní dlhový strop a schvaľovanie rozpočtu.
(Zdroj: TASR)
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