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Počet ľudí odkázaných na dávky medziročne klesol

Eco-Bags zvyšuje produkciu aj zamestnanosť
Slovenský výrobca papierových obalov Eco-Bags Myjava zvyšuje
produkciu papierových obalov určených najmä na potravinárske výrobky.
Nová linka, ktorú spustil do výroby, bude pre závod znamenať zvýšenie
produkcie na takmer miliardu kusov papierových obalov ročne a nárast
zamestnanosti. V priebehu najbližších piatich rokov má spoločnosť v
pláne investovať približne 8 mil. €. (Zdroj: TASR)

Ministerstvo zdravotníctva chce nové záchranky
Ministerstvo zdravotníctva chce zriadiť nový typ ambulancie zdravotnej
záchrannej služby, ktorá by prepravovala pacientov. Novelou zákona o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v zdravotníctve rezort reaguje aj
na sťažnosti slovenských pacientov. V prípade schválenia by novela mala
byť účinná od druhej polovice mája. (Zdroj: TASR)

Ku koncu vlaňajška bolo na Slovensku na pomoc v hmotnej núdzi
odkázaných 66 466 ľudí. Medziročne sa ich počet znížil o 11 495. Celkovo,
po zohľadnení ostatných členov rodiny, bolo na dávky v decembri 2018
odkázaných 148 460 ľudí, čo predstavuje 2,73 % z celkového počtu
obyvateľov na Slovensku. (Zdroj: TASR)

Slovensko sa pripravuje na brexit
V prípade tvrdého brexitu vláda SR predloží všetky potrebné zmeny
legislatívy do 15. februára. Národnú radu SR zároveň požiada o skrátené
legislatívne konanie. Dosah na príjmovú stránku štátneho rozpočtu v
prípade tvrdého brexitu môže predstavovať 0,2 – 0,5 % HDP. Výpadok na
strane príjmov by tak bol niekde medzi 200 – 500 mil. €. (Zdroj: Trend)

ZAHRANIČIE
Produkcia hliníka v Číne bola rekordná

Skupina EP Global Commerce chce prevziať Metro
Patrik Tkáč a Daniel Křetínský spolu cez firmu EP Global Commerce
vstúpili do nemeckej Metro AG. Aktuálne v nej ovládajú 10,9 %. V
súčasnosti majú mať na dosah zvýšenie podielu, prípadne prebranie
Metra ako takého. Křetínského a Tkáčov podnik vykonáva finančné a
ďalšie prípravy, aby mohol oznámiť svojho ponuku zrejme už v marci.
Termín závisí okrem iného od súčasných rokovaní s ďalšími akcionármi.
Aktuálne má dvojica opciu na zvýšenie svojho podielu na 30 až 31,5 %.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Žilinská Kia do Británie vyvážala každé siedme auto
Do Veľkej Británie z továrne Kia v Žiline smerovalo z 333 tisíc vozidiel
bezmála 50 tisíc. Vlani sa tak krajina stala pre žilinský závod kórejskej
automobilky Kia druhým najdôležitejším trhom. Kia do Británie vyváža
svoj model Cee'd aj SUV Sportage. Kia sa podľa slov svojho hovorcu
doteraz nijako nepripravuje na situáciu v súvislosti s brexitom, nakoľko
podmienky odchodu krajiny z EÚ nie sú stále známe. (Zdroj: SME)

Gino House v Bešeňovej postaví nové apartmány

Produkcia hliníka v Číne v decembri opäť vzrástla, už druhý mesiac po
sebe a na nový rekord 3 mil. ton. Prispelo k tomu zníženie cien oxidu
hlinitého a zvýšenie marže z hliníka. Aj za celý minulý rok dosiahla
produkcia tohto kovu v Číne rekord. (Zdroj: TASR)

Francúzi a Nemci chcú fúziu divízií Alstomu a Siemensu
Francúzsko a Nemecko zvýšili tlak na Európsku komisiu, aby schválila
fúziu vlakových divízií Alstomu a Siemensu. Varovali, že prípadné
zmarenie fúzie, ktorá by vytvorila európskeho lídra, by bolo strategickou
chybou. (Zdroj: TASR)

MMF opäť znížil prognózu rastu ekonomiky
Medzinárodný menový fond (MMF) už druhýkrát v priebehu troch
mesiacov znížil prognózu rastu svetovej ekonomiky v tomto aj budúcom
roku. Dôvodom je slabosť v Európe a na niektorých rozvíjajúcich sa trhoch.
(Zdroj: TASR)

OSN očakáva rast ekonomiky o 3 %

V Bešeňovej sa začala výstavba jedného z najväčších apartmánových
komplexov na Slovensku. Spoločnosť Gino House chce v areáli tamojšieho
akvaparku vybudovať nové ubytovacie zariadenie, ktoré ponúkne 224
apartmánov. Náklady na realizáciu komplexu s kapacitou 680 lôžok
odhadoval vtedy investor na 12,9 mil. €. (Zdroj: Trend)

OSN vo svojej správe s názvom Stav a vyhliadky svetovej ekonomiky
uviedla, že je potrebné urýchlene prijať konkrétne opatrenia, aby sa splnili
ciele týkajúce sa vykorenenia chudoby do roku 2030. Podľa správy sa
zamestnanosť zvyšuje, ale kvalita pracovných miest zostáva slabá. Takisto
je potrebný podstatne rýchlejší rast ekonomiky v Afrike, aby sa jej
obyvatelia dostali z chudoby. (Zdroj: TASR)

Diaľnica D1 môže ohroziť vyrovnaný rozpočet

Celkový verejný dlh eurozóny klesol

Výstavba diaľnice D1 pri Žiline môže podľa analytika Inštitútu pre dopravu
a hospodárstvo ohroziť dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu SR. Ak
zhotoviteľ odíde zo stavby, prípadne mu štát vypovie zmluvu, môže to
podľa neho predĺžiť dokončenie celej stavby a zvýšiť náklady štátu o
stovky miliónov eur. (Zdroj: TASR)

Podľa údajov Eurostatu celkový verejný dlh eurozóny na konci 3. štvrťroka
2018 klesol, a to na 86,1 % HDP z 86,3 % HDP na konci 2. štvrťroka roku
2018 a z 88,2 % v období júl-september 2017. (Zdroj: TASR)

Verejná doprava v Luxembursku bude bezplatná

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity informovala, že štát v dvoch
aukciách štátnych dlhopisov akceptoval ponuky investorov v hodnote
206,6 mil. €. (Zdroj: TASR)

V Luxembursku bude od budúceho roka možné využívať verejnú dopravu
bezplatne. Luxembursko sa tak stane prvou krajinou na svete s
bezplatnou verejnou dopravou. Opatrenie, ktoré má viac ľudí motivovať
na využívanie verejnej dopravy, bude každoročne financované sumou 41
mil. € z daňových príjmov. (Zdroj: SME)

Plyn z Ruska bude ďalej prúdiť cez Slovensko

Francúzska sieť Casino predáva obchody

Štát si požičal 206,6 mil. €

Rusko sa zaviazalo, že bude pokračovať v dodávkach plynu do Európy cez
Ukrajinu, a teda aj cez Slovensko, aj po roku 2019. Uviedol to podpredseda
Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič po skončení
trojstranných rokovaní medzi exekutívou EÚ, Ruskom a Ukrajinou.
(Zdroj: TASR)

Miera nezamestnanosti v decembri klesla
Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v decembri
2018 úroveň 5,04 %. V porovnaní s novembrom 2018, keď bola 5,09 %,
klesla o 0,05 p. b. Medziročne sa znížila o 0,90 p. b. Priemerná výška dávky
v nezamestnanosti za rok 2018 predstavovala mesačne 409,71 €. Je to o
17,71 € viac ako v roku 2017. (Zdroj: TASR)
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Francúzska sieť supermarketov Casino, ktorá sa musí zbavovať aktív, aby
znížila svoje dlhy, oznámila, že v prvej polovici tohto roku predá 26
obchodov za 501 mil. €. Casino spresnilo, že predáva 13 hypermarketov
Géant Casino, tri ďalšie hypermarkety a 10 supermarketov Casino
spoločnosti Fortress Investment Group. (Zdroj: TASR)

Google dostal vo Francúzsku pokutu
Francúzsky úrad na ochranu osobných údajov CNIL vymeral americkej
internetovej spoločnosti Google pokutu 50 mil. €. Dôvodom sú podľa
úradu pochybenia pri nakladaní s osobnými údajmi užívateľov.
(Zdroj: Hospodárske noviny)
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