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Projekt Pracuj v školskej kuchyni podporia sumou 8,5 mil. €

Hydinári uvažujú o prepustení všetkých zamestnancov
V spoločnostiach Podtatranská hydina a Hydina Slovensko uvažujú o
prepustení všetkých zamestnancov. Dokopy ide takmer o 700 pracovných
miest. V oboch spriaznených hydinárskych závodoch pritom ide o úplne
všetky pracovné miesta, čo by v prípade reálneho prepúšťania znamenalo
ukončenie ich podnikania. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Základné školy sa môžu uchádzať o finančné prostriedky na dotovanie
miezd pracovníkov v školských kuchyniach. Od začiatku augusta totiž
ústredie práce spustilo projekt Pracuj v školskej kuchyni. Celkovo je na
projekt vyčlenených 8,5 mil. € na zamestnanie približne 1 034 uchádzačov
o zamestnanie z evidencie úradov práce. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
IEA znížila prognózu rastu dopytu po rope

ZSSK si chce prenajať reštauračné vozne
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) hľadá dodávateľa na prenájom
šiestich reštauračných vozňov. Odhadovaná cena je 14,1 mil. € bez DPH.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

O matku TV Markíza má záujem už len Kellner
Dlho očakávaná zmena vlastníka televízie Markíza, o ktorú mali záujem
český podnikateľ Petr Kellner so skupinou PPF a americká spoločnosť
Discovery, je bližšie k rozuzleniu. Discovery už o CME nemá záujem,
jediným záujemcom je Kellnerova PPF. (Zdroj: Hospodárske noviny)

MO SR obstaráva nové SUV za 1,46 mil. €
Ministerstvo obrany (MO) SR vyhlásilo verejné obstarávanie na nákup
70 policajných áut typu SUV. Sú určené pre Vojenskú políciu v Trenčíne.
Informáciu o zákazke v predpokladanej hodnote takmer 1,46 mil. € bez
DPH zverejnili vo vestníku verejného obstarávania. (Zdroj: TASR)

Firma Pergamon dodá rezortu práce tonery za 4 mil. €
Ministerstvo práce zaplatí za dodávku náplní do kancelárskej a výpočtovej
techniky HP vyše 4 mil. € bez DPH. Zákazku vyhrala firma Pergamon. Do
tendra sa prihlásilo päť záujemcov. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Odvolací súd rieši kauzu Gemerský mlyn
Odvolací Krajský súd v Bratislave sa už začal zaoberať kauzou Gemerský
mlyn, pre ktorú prvostupňový Okresný súd Bratislava II odsúdil dvojicu
niekdajších členov Výkonného výboru Fondu národného majetku (FNM)
na 12 rokov odňatia slobody. Mali byť zodpovední za to, že FNM v rámci
mimosúdnej dohody neoprávnene vyplatil spoločnosti Gemerský mlyn
viac ako 4,7 mil. €. (Zdroj: TASR)

Cena elektriny bude v nasledujúcich rokoch rásť
Európu, a tým aj Slovensko, čaká podľa viacerých analytikov v
nasledujúcich rokoch rast cien elektrickej energie. Dôvodom je zvyšujúci
sa pomer drahších alternatívnych zdrojov v energetickom mixe, ale
napríklad aj rastúca cena emisných povoleniek. Slovenskí podnikatelia už
dlhšie upozorňujú na stratu konkurencieschopnosti pre vysoké ceny
energie. (Zdroj: SME)

Priemyselná produkcia v júni klesla o 2,1 %
Priemyselná produkcia v júni 2019 medziročne klesla o 2,1 % a dostala sa
na najnižšiu úroveň od apríla 2017. Vývoj ovplyvnil pokles v priemyselnej
výrobe o 4,1 %. Od začiatku roka vzrástla priemyselná produkcia
medziročne o 4,9 %. (Zdroj: TASR)

Automobilky spôsobili pokles tržieb v priemysle
Tržby v priemysle v júni poklesli o 7,4 % a dostali sa na najnižšiu úroveň od
júla 2016. Najviac sa na celkovom poklese tržieb podieľalo odvetvie výroby
dopravných prostriedkov, ktorému tržby klesli o 6,8 %.
(Zdroj: SME)

Zamestnanosť v priemysle opäť klesla
Zamestnanosť v priemysle sa v júni tohto roka medziročne znížila o 0,1 %.
Klesla tak druhý mesiac po sebe, keď v máji vykázala pokles rovnako
o 0,1 %. Do apríla tohto roka pritom zamestnanosť v priemysle
medziročne nepretržite rástla počas 5,5 roka. (Zdroj: Pravda)

Hypotéky sú na minime
Peniaze na nové bývanie sú lacnejšie. Úvery sa totiž priemerne predávajú
za ročný úrok 1,37 %. Ide tak o nové minimum, keďže už dlhšie sa držali na
úrovni 1,5 %. (Zdroj: Pravda)
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Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) znížila prognózu globálneho
rastu dopytu po rope v tomto aj budúcom roku. Okrem toho varovala, že
v prípade pokračovania obchodnej vojny medzi USA a Čínou bude musieť
predpoveď znížiť ešte viac. (Zdroj: TASR)

Britská vláda podporí niektoré firmy pri brexite bez dohody
Britská vláda zostavila tajný zoznam veľkých firiem, ktoré môžu žiadať o
finančnú pomoc v prípade brexitu bez dohody. Balík nazvaný Operácia
kráľ rybár (Operation Kingfisher) je navrhnutý na pomoc firmám, ktoré
dočasne zasiahne brexit bez dohody. (Zdroj: SME)

IfW: Oslabenie nemeckej ekonomiky nespôsobujú USA
Dôvodom oslabenia nemeckej ekonomiky nie je obchodná politika USA,
myslí si šéf kielskeho Inštitútu pre svetovú ekonomiku (IfW) Gabriel
Felbermayr. Z veľkej časti si problém spôsobila sama. Dodal, že negatívny
vplyv na ekonomiku majú regulácie, starnutie populácie a neistota, či
Nemecko bude mať na jeseň vládu. (Zdroj: SME)

HDP Británie v 2. štvrťroku klesol o 0,2 %
Britská ekonomika v 2. kvartáli nečakane klesla. To bola jej prvá
kontrakcia za vyše 6 rokov. Za spomalením bol predovšetkým výrobný
sektor, na ktorý má negatívny vplyv neistota okolo brexitu. V prvých troch
mesiacoch HDP ešte stúpol o solídnych 0,5 %. (Zdroj: TASR)

Fitch zvýšil rating dlhodobých záväzkov Ruska na BBB
Agentúra Fitch Ratings zlepšila hodnotenie úverovej bonity Ruska. Ako
dôvod uviedla dôveryhodnú a konzistentnú koncepciu hospodárskej a
fiškálnej politiky, ktorá zlepšuje makroekonomickú stabilitu, znižuje vplyv
kolísania cien ropy na ekonomiku a zvyšuje odolnosť voči externým
šokom. Vyhliadky ratingu sú stabilné. (Zdroj: Pravda)

Agentúra Fitch potvrdila úverovú spoľahlivosť Talianska
Medzinárodná agentúra Fitch potvrdila Taliansku dlhodobý emisný rating
v zahraničnej mene na stupni BBB s negatívnym výhľadom. Deficit
verejných financií krajiny v minulom roku totiž bol na úrovni 2,1 % HDP,
čiže bol najnižší za desaťročie. Rovnaký deficit Fitch predpokladá aj v
tomto roku. (Zdroj: SME)

České automobilky poslali do zahraničia rekordnú dividendu
Rekordných 78,2 mld. CZK (3,03 mld. €) dividend vyplatilo vlani svojim
materským firmám trio českých výrobcov automobilov Škoda auto,
Hyundai a TPCA. To je takmer 4-násobok čiastky, ktorá od českých
výrobných pásov putovala do zahraničia o rok skôr. Zároveň išlo o štvrtinu
z celkového minuloročného odlevu dividend z Česka. (Zdroj: Pravda)

Britská vláda podporí sumou 300 mil. £ British Steel
Britská vláda schválila balíček finančnej pomoci pre hutnícku spoločnosť
British Steel v sume 300 mil. £. Ministri sú presvedčení, že táto podpora
bude dostatočná na to, aby skrachovanú firmu prevzal súkromný
záujemca. Za hlavného uchádzača sa považuje penzijný fond tureckej
armády Oyak. (Zdroj: SME)

Huawei už nepotrebuje Android, má vlastný systém
Čínsky telekomunikačný koncern Huawei predstavil vlastný operačný
systém HarmonyOS. Koncern uviedol, že okamžite môže prejsť z Androidu
na tento systém. Huawei bol v máji v USA zaradený na čiernu listinu a
môže stratiť prístup ku kľúčovým americkým technológiám, ako je
napríklad operačný systém Android, ktorý aktuálne využívajú telefóny
koncernu. (Zdroj: Pravda)
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