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Slovensku akútne chýbajú pracovné sily

Slovenská ekonomika podľa analýz ministerstva práce bude potrebovať
v najbližších piatich rokoch približne 500.000 nových zamestnancov.
Školstvo poskytne v rovnakom období asi 320.000 absolventov, pričom až
60 % z nich sa nevie uplatniť v odbore, ktorý študovalo. (Zdroj: TASR)

Rodinné podniky prispievajú k zamestnanosti
Siedmim z desiatich rodinných firiem na Slovensku sa za posledný rok
zvýšil obrat. Viac ako 80 % rodinných podnikov v roku 2018 zvýšilo alebo
udržalo zamestnanosť. Z aktuálnej štúdie Barometer rodinných podnikov
v Európe 2018 vyplýva, že priemerná slovenská rodinná firma pôsobí na
trhu dlhšie ako 20 rokov, má viac ako 50 zamestnancov a tržby menšie ako
10 miliónov eur ročne. Vlastní ju stále rodina zakladateľa, ktorý vo firme
ešte osobne pôsobí. (Zdroj: TASR)

Štátny rozpočet bol v schodku
Štát hospodáril od januára do konca novembra tohto roku so schodkom
855,8 mil. eur. Celkové príjmy štátneho rozpočtu za jedenásť mesiacov
tohto roka medziročne vzrástli o 8,8 %, teda o 1,047 mld. eur, na 13,003
mld. eur a celkové výdavky sa zvýšili o 7,1 %, resp. 921,7 mil. eur, na 13,859
mld. eur. (Zdroj: O Peniazoch)

Objem úverov na bývanie sa zvýšil
Objem úverov na bývanie na Slovensku ku koncu októbra stúpol v
medziročnom porovnaní o 10 %. Úvery na bývanie poskytuje 17 bánk. Vo
financovaní bývania na Slovensku dominuje Slovenská sporiteľňa, ktorej
podiel na celkovom objeme poskytnutých úverov dosiahol 27,67 %.
Nasleduje VÚB banka s podielom 20,26 % a Tatra banka so 14,36 %. ČSOB
mala podiel 12,36 %. Pri úveroch zo stavebného sporenia dominuje Prvá
stavebná sporiteľňa s podielom 82,65 %. Wüstenrot stavebná sporiteľňa
mala podiel 12,73 % a ČSOB stavebná sporiteľňa 4,62 %.
(Zdroj: O Peniazoch)

Cena elektriny a plynu sa od budúceho roka zvýši
Podľa predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ľubomíra
Jahnátka sa od 1. januára 2019 medziročne zvýši koncová cena elektriny
v priemere o 5,66 percent. Cena plynu pre domácnosti stúpne priemerne
o 5,67 percent, cena tepla vzrastie o 4,7 percent. Cena za dodávku vody sa
nemení, zostáva na úrovni roku 2018. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Úroky na hypotékach dosiahli historické minimum
Ceny bytov a domov vo väčšine regiónov Slovenska síce rastú, no úvery na
bývanie sú v súčasnosti najdostupnejšie v histórii Slovenska. Podľa údajov
Národnej banky Slovenska priemerná sadzba na hypotékach mierne
klesla zo septembrovej úrovne 1,36 percenta na októbrových 1,35
percenta. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Ergomed Poliklinika chce škrtať dlhy
Ergomed Poliklinika sa objavila na strane žalovaných pri obrovskej žalobe
na 45 miliónov eur. Toľko požadovala spoločnosť International
Investment Development Holding, ktorej šéfuje kontroverzný podnikateľ
Marian Kočner, od jedného z najväčších distribútorov liekov Unipharma
Bojnice a jeho dcéry Pharmaeduca. Ergomed Poliklinika hotelovému
developerovi koncom roku 2015 sľúbila, že z údajného záväzku bojnických
lekárnikov uhradí stotisíc eur. Napokon však nezaplatila. Aktuálne
poliklinika plánuje zoškrtanie svojich dlhov. Súdy preto žiada o ochranu
pred veriteľmi. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Poslanci schválili obedy zadarmo
Deti v poslednom ročníku materských škôl budú mať obedy zadarmo od
januára 2019 a žiaci základných škôl od septembra 2019. Dotácia bude v
sume 1,20 eura na každé dieťa za každý deň. Celkovo by obedy zadarmo
mali stáť štát 80 až 120 miliónov eur. (Zdroj: Hospodárske noviny)
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Bratislava bude mať prvý raz v histórii priame spojenie rýchlovlakom so
švajčiarskym Zürichom. Medzinárodnú linku budú prevádzkovať Rakúske
spolkové železnice ÖBB v spolupráci so Železničnou spoločnosťou
Slovensko, a. s. od 9. decembra tohto roka s vlakovou súpravou Railjet
xpress, ktorá patrí k najmodernejším v Európe.
(Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Kurz bitcoinu klesá
Bitcoin zostáva pod tlakom. V pondelok jeho kurz na platforme Bitstamp
padol o vyše 8 % až na 3747 USD (3306,57 eura). Trh kryptomien sa tento
rok prudko prepadol. Od polovice septembra klesol asi o 40 %.
(Zdroj: TASR)

Americká banka dokončila svoj presun do Dublinu
V rámci opatrení na brexit Bank of America minulý rok oznámila, že zlúči
londýnsku pobočku Bank of America Merrill Lynch International s írskou
divíziou v Dubline. V súčasnosti zamestnáva v Dubline vyše 800 ľudí,
pričom ich počet sa ešte zvýši. (Zdroj: TASR)

Európske startupy majú za sebou rekordný rok
Európa je v tomto roku domovom pre viac ako dvakrát toľko
technologických počiatočných vstupov na burzu (IPO) ako USA. Európske
technologické spoločnosti, ktoré sa stali verejne obchodovanými v roku
2018, zaznamenali zvýšenie cien svojich akcií v priemere o 222 percent.
Americké IPO v rovnakom odvetví v priemere len 42 percent.
(Zdroj: O Peniazoch)

Čína súhlasila so znížením ciel na osobné autá
Americký prezident D. Trump oznámil, že Čína súhlasila so znížením a
odstránením ciel na dovoz osobných vozidiel z USA. Tieto clá teraz
predstavujú 40 percent. Spojené štáty teraz na dovoz osobných
automobilov z Číny uplatňujú sadzbu 27,5 percenta. Každé zníženie alebo
zrušenie dodatočných ciel je prínosom pre výrobcov automobilov, ako sú
Tesla, BMW a Daimler, ktorí vyrábajú automobily v USA a vyvážajú ich do
Číny. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Bulharsko chce vybudovať nový plynovod z Ruska
Bulharsko vypíše tender za 1,4 miliardy eur na nové rameno plynovodu
TurkStream s dĺžkou 484 kilometrov, ktoré by z juhu obišlo Ukrajinu.
Projektu bulharskej štátnej plynárenskej spoločnosti Bulgartransgaz dali
zelenú bulharskí poslanci. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Ryanair dosiahol dohodu s odborovým zväzom pilotov
Írska spoločnosť Ryanair dosiahla rámcovú dohodu s odborovým zväzom
nemeckých pilotov Vereinigung Cockpit (VC) o mzdách a odmenách.
Aerolínie v Európe čelili v tomto roku sérii štrajkov v celej Európe.
(Zdroj: TASR)

Audi investuje do elektormobility
Automobilka Audi oznámila, že do roku 2023 investuje 14 miliárd eur do
elektrickej mobility, digitalizácie a autonómnej jazdy. Celkové plánované
výdavky v nasledujúcich piatich rokoch dosiahnu 40 miliárd eur.
(Zdroj: TASR)

Európska agentúra pre lieky sa sťahuje z Londýna do
Amsterdamu
K presunu dôjde na budúci rok po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ.
Pre najväčšie holandské mesto to bude mať priaznivé ekonomické
dopady. Amsterdam aktívne lobuje, aby po brexite prilákal aj iné britské
firmy. (Zdroj: TASR)
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