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Agroobchod vytvoril pasívne saldo ZO

Mincovňa Kremnica vyrobí 800 mil. mincí
Celkový objem obehových mincí, ktoré ročne vyrába Mincovňa Kremnica,
je vyše 800 miliónov. Euromince netvoria hlavný výrobný program
mincovne, najväčší objem mincí vyrába pre južnú Áziu a Latinskú Ameriku.
(Zdroj: TASR)

ESET sa stal partnerom No More Ransom
Bezpečnostná spoločnosť ESET sa stala novým partnerom medzinárodnej
iniciatívy No More Ransom. Ide o spoločný projekt Europolu, Holandskej
národnej polície a organizácií zo sektora IT bezpečnosti, ktorého cieľom je
boj s ransomwarom. (Zdroj: TASR)

NKÚ skontroluje 440 subjektov
Na rok 2019 má Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) naplánovaných 23
projektov. Okrem toho vypracuje pre Národnú radu SR stanovisko k
štátnemu záverečnému účtu za rok 2018 a tiež k návrhu štátneho rozpočtu
na rok 2020. Národná autorita pre oblasť externej kontroly preverí v tomto
roku takmer 440 subjektov, ktoré nakladajú so štátnymi, verejnými či
európskymi finančnými prostriedkami. (Zdroj: TASR)

Priemyselný park v Stropkove je obsadený
Zrekonštruované haly v hnedom priemyselnom parku (HPP) v Stropkove
sú plne obsadené investormi. Radnica by chcela zrekonštruovať aj ďalšiu
časť a prilákať nových investorov. V súčasnosti pracuje v parku približne
60 ľudí. (Zdroj: TASR)

Analýza národného leteckého dopravcu je hotová

Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory saldo
zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi
výrobkami v období január až október 2018 bolo pasívne, a to vo výške
1,397 mld. €. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 25 %. (Zdroj: TASR)

Odborári budú žiadať kratší pracovný čas
Odborári chcú v tomto roku na pôde tripartity otvoriť tému skracovania
pracovného času zamestnancov. Upozorňujú na to, že počet
odpracovaných hodín Slovákov je nad priemerom Európskej únie aj
eurozóny. Zamestnávatelia však vidia pri možnom skracovaní pracovnej
doby riziká. (Zdroj: Trend)

ZAHRANIČIE
Danske Bank hrozí ďalšie vyšetrovanie
Danske Bank, ktorá je zapojená do veľkého prípadu prania špinavých
peňazí cez jej estónsku pobočku, môže vo Francúzsku čeliť novému
vyšetrovaniu. (Zdroj: TASR)

Fúzia Deutsche Bank a Commerzbank je reálna
Nemecké spolkové ministerstvo financií prvýkrát oficiálne potvrdilo, že s
vedeniami Deutsche Bank a Commerzbank skúma možnosť ich zlúčenia.
Vlani sa podľa americkej agentúry Bloomberg uskutočnilo 23 stretnutí na
rôznych úrovniach medzi predstaviteľmi ministerstva a oboch úverových
ústavov. (Zdroj: TASR)

Zvýšenie úrokových sadzieb ECB je možné

Príslušné úrady Ministerstva dopravy a výstavby SR v súčasnosti študujú
analýzu zriadenia národného leteckého dopravcu. Spracovaná analýza
prináša viaceré možnosti zriadenia národného leteckého dopravcu. Preto
je ešte predčasné konkretizovať optimálny model obchodnej spoločnosti
a s tým súvisiace finančné nároky a časový horizont spustenia prevádzky.
(Zdroj: SME)

Podľa guvernéra rakúskej centrálnej banky je aktivita v eurozóne slabšia,
než sa pôvodne predpokladalo. Prognóza rastu ekonomiky, ktorú v
decembri načrtla Európska centrálna banka (ECB), však zostáva
realistická a zvýšenie úrokových sadzieb v tomto roku je stále možné.
Existujú však obavy, že Nemecko, ktoré je najväčšou ekonomikou regiónu,
sa môže dostať do recesie z dôvodu problémov výrobného sektora.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

V ŽSR je štrajková pohotovosť

Ropný trh sa vracia k rovnováhe

Odborové organizácie pôsobiace pri Železniciach Slovenskej republiky v
piatok vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Dôvodom je prístup
zamestnávateľa ku kolektívnemu vyjednávaniu. (Zdroj: SME)

Zástanci brexitu kritizujú Jaguar Land Rover
Slovenská pomoc pre britskú automobilku Jaguar Land Rover, ktorú
schválila Európska komisia, sa stáva jedným z argumentov zástancov
brexitu. Vadí im strata tisícok pracovných miest, ktoré sa tak - podľa nich
kvôli Bruselu - presúvajú z britského mesta Solihull do Nitry. (Zdroj: SME)

Stavebné sporenie je menej atraktívne
Stavebné sporenie na Slovensku funguje od začiatku roka podľa nových
podmienok. Najzásadnejšou zmenou je nastavenie štátnej prémie, ktorá
od januára 2019 klesla z 5 % na 2,5 % z ročného vkladu. Ďalšou zmenou je,
že štát od 1. januára 2019 zrušil štatút priateľských sporiteľov.
(Zdroj: TASR)

NBS chce viac nájomných bytov
Ak sa podľa Národnej banky Slovenska (NBS) nezmení politika nájomného
bývania a ľudia budú stále preferovať kúpu bývania na úver, zadlženosť
slovenských domácností by mohla v budúcnosti presiahnuť 100 % HDP.
Pre krajinu, ktorej obyvatelia si nestihli vytvoriť takmer žiaden vankúš na
vykrytie výpadkov príjmov, je pritom už aj nižšia miera zadlženosti
obrovské riziko. (Zdroj: Trend)

Slovensko vyčerpalo len 20 % eurofondov
Z balíka 11 operačných programov (OP) programového obdobia 2014 2020 v celkovej hodnote 13,906 mld. €, pri ktorých plní Ministerstvo
financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli ku koncu minulého roka
schválené prostriedky vo výške 2,758 mld. €. To predstavuje čerpanie na
úrovni 19,84 %. (Zdroj: TASR)
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Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti sa
rozhodli znížiť ťažbu, aby obmedzili nadmernú ponuku na trhu. Koalícia
bude pokračovať v spolupráci, ak bude potrebná rozsiahlejšia korekcia.
Trh s ropou je aktuálne na dobrej ceste k dosiahnutiu rovnováhy.
(Zdroj: SME)

Na konci roka klesol dopyt po autách VW
Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) oznámil, že jeho
globálny odbyt v poslednom mesiaci minulého roka klesol o 8,4 %.
Presnejšie, predaj skupiny VW v decembri 2018 klesol na 916 200 vozidiel
z 999 900 v poslednom mesiaci predchádzajúceho roka 2017.
(Zdroj: TASR)

Poliaci chcú kúpiť Fagor
Plánovaný nákup španielskej značky Fagor poľským výrobcom tzv. bielej
techniky Amica zvýši jeho príjmy na Pyrenejskom polostrove. Potenciálna
akvizícia španielskej značky môže zvýšiť podiel trhu v západnej Európe na
príjmoch poľskej firmy nad 50 % do roku 2023 zo súčasných 42 %.
(Zdroj: TASR)

Európa môže mať vlastnú Hodvábnu cestu
Viedenský inštitút pre medzinárodné ekonomické porovnanie predstavil
štúdiu európskej Hodvábnej cesty, ktorá by mala dať výrazný ekonomický
impulz celej Európe. Európska obdoba novodobej Hodvábnej cesty by
mala dve trasy, severnú a južnú. (Zdroj: TASR)

Brexit bez dohody ohrozí pracovné miesta
Podľa Konfederácie britského priemyslu Brexit bez dohody ohrozí tisíce
pracovných miest a môže znížiť výkon ostrovnej ekonomiky o 8 %. Britskí
poslanci 15. januára svojím hlasovaním rozhodnú o tom, či prijmú alebo
odmietnu dohodu o brexite. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
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