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PMÚ SR schválil koncentráciu personálnych agentúr
Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu v sektore
sprostredkovania práce. Podnikatelia Manuvia, a. s., Marek Kuchta, Daniel
Bercel a ELNI CAPITAL LTD získajú spoločnú kontrolu nad firmami
EUROTRADE - SR, a. s., EDYMAX Flexibility, s. r. o., EDYMAX Europe, s. r. o.
a EDYMAX Personal Management. (Zdroj: SME)

Hydinári čelia podozreniam z daňových podvodov
Jeden z najväčších slovenských hydinárov, podnikateľ Pavol Konkoľ, čelí
vážnym podozreniam z daňových machinácií. Spoločnosti Podtatranská
hydina, Hydina Slovensko a Hydina SK sú podozrivé z krátenia dane
a poistného. Škoda z krátenia dane tvorí najmenej 13 414 905 € a
neoprávnené uplatnenie nadmerných odpočtov DPH 2 689 712 €.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

RTVS investuje 7,5 mil. € do rekonštrukcie areálu
RTVS pokračuje v zásadnej obnove svojho areálu. Predpokladá sa, že
rekonštrukcia by mala vyjsť na 7,5 mil. € s DPH. RTVS ich získala
prostredníctvom zmluvy so štátom. (Zdroj: TASR)

NBÚ a ZBOP podpísali memorandum o spolupráci
Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) a Združenie bezpečnostného a
obranného priemyslu (ZBOP) SR budú spolupracovať v oblasti
kybernetickej bezpečnosti. Súčasťou dohody je okrem iného zvyšovanie
povedomia a úrovne digitálnej gramotnosti. (Zdroj: TASR)

MOL si chce uplatniť právo výkupu akcií Slovnaftu
Maďarská skupina MOL sa rozhodla uplatniť si právo výkupu akcií
spoločnosti Slovnaft. Cieľom MOLu je zjednodušiť a racionalizovať
vlastnícku štruktúru Slovnaftu, a tým tiež zjednodušiť správu a riadenie
spoločnosti. Uplatnenie práva výkupu podlieha ešte súhlasu Národnej
banky Slovenska. Skupina MOL aktuálne vlastní 98,72 % akcií Slovnaftu.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Slovenské firmy si obľúbili virtuálne sídla
Podnikanie z virtuálneho sídla naberá na popularite aj v prípade
slovenských firiem. Kým ešte koncom minulého roka takto svoju adresu
podnikania riešilo 39 890 spoločností, ku koncu júna tohto roka túto
možnosť využívalo o 8 100 podnikov viac, teda 47 990 spoločností.
(Zdroj: TASR)

Rast zamestnanosti sa mierne spomalil
Podľa analytikov Národnej banky Slovenska začínajú byť zamestnávatelia
viac pesimistickí, pokiaľ ide o vytváranie nových pracovných miest. V
medziročnom porovnaní vzrástla zamestnanosť v druhom kvartáli tohto
roka o 1,4 %. Celkovo bolo zamestnaných vyše 2,4 milióna osôb.
(Zdroj: TASR)

Priemyselná produkcia v EÚ aj v eurozóne klesla
Priemyselná produkcia v eurozóne klesla v júni o 1,6 % a v EÚ o 1,5 %,
uviedol to európsky štatistický úrad Eurostat. V máji vzrástla v eurozóne
o 0,8 %, v EÚ o 0,9 %. V medziročnom porovnaní priemyselná produkcia v
eurozóne v júni klesla o 2,6 % a v EÚ o 1,9 %. (Zdroj: TASR)

Tempo rastu ekonomiky eurozóny v 2. kvartáli spomalilo
Tempo expanzie ekonomiky eurozóny sa v 2. štvrťroku spomalilo v súlade
s predpokladmi. HDP regiónu sa za tri mesiace od apríla do júna
medzikvartálne zvýšil o 0,2 % po náraste o 0,4 % v prvých troch mesiacoch
tohto roka. Rast ekonomiky celej EÚ sa spomalil takisto na 0,2 % z 0,5 %.
V medziročnom porovnaní HDP eurozóny stúpol o 1,1 % a EÚ o 1,3 %.
(Zdroj: TASR)

Slovenská ekonomika spomaľuje, ohrozuje ju vývoj vo svete
Slovenská ekonomika už začala spomaľovať. Podľa analytikov nálada v
európskej ekonomike naznačuje, že ekonomický rast bude ďalej slabnúť.
Vplyv na vývoj slovenskej ekonomiky bude mať podľa analytikov najmä
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slabnúci externý dopyt, prejaviť by sa mal nielen v spotrebe domácností,
ale aj v investíciách. Spomalenie hlási aj nemecká ekonomika, ktorá je so
slovenskou previazaná obchodne.
(Zdroj: TASR)

HDP Slovenska v 2. kvartáli vzrástol o 1,9 %
Podľa údajov Štatistického úradu SR v 2. štvrťroku tohto roka vzrástol HDP
na Slovensku v stálych cenách medziročne o 1,9 %. Po očistení výsledkov
o sezónne vplyvy sa HDP zvýšil medziročne o 2,5 % a oproti 1. štvrťroku
tohto roka o 0,4 %. V bežných cenách sa v 2. štvrťroku tohto roka vytvoril
HDP v objeme 23,7 mld. €, čo predstavuje nárast o 4,6 % oproti 2. štvrťroku
minulého roka. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
HDP Českej republiky v 2. kvartáli vzrástol o 2,7 %
Rast českej ekonomiky sa v 2. štvrťroku spomalil menej, ako sa očakávalo.
Hrubý domáci produkt Českej republiky v období apríl-jún 2019 sa po
očistení od sezónnych vplyvov zvýšil medziročne o 2,7 %.
(Zdroj: TASR)

Ekonomika Poľska výrazne spomalila
Ekonomika Poľska zaznamenala v 2. kvartáli výrazné spomalenie rastu.
HDP Poľska vzrástol v období od apríla do konca júna medzikvartálne o
0,8 %. V prvých troch mesiacoch roka zaznamenal ešte rast o 1,4 %. V
medziročnom porovnaní vzrástla poľská ekonomika o 4,1 %. Aj v tomto
prípade ide o spomalenie rastu, keď na začiatku roka rast dosiahol 4,6 %.
(Zdroj: TASR)

Nemecké firmy požiadali vládu o pomoc
Po najnovších údajoch o medzikvartálnom poklese nemeckej ekonomiky
a zvýšení rizika prepadu najväčšej ekonomiky Európy do recesie,
zástupcovia nemeckého priemyslu zvýšili tlak na vládu, aby pristúpila k
novému kolu fiškálnych stimulov. Ako uviedol nemecký štatistický úrad
Destatis, HDP klesol v 2. kvartáli medzištvrťročne o 0,1 % po 0,4 % raste v
1. štvrťroku. (Zdroj: SME)

Trhy čakajú recesiu, výnosy na dlhopisoch invertovali
Výnosy 10-ročných dlhopisov americkej vlády boli v stredu nižšie ako
výnosy 2-ročných dlhopisov. To znamená, že prirážka 10-ročných
dlhopisov voči 2-ročným sa dostala do mínusu. Tento zvláštny fenomén je
považovaný za spoľahlivý indikátor blížiacej sa recesie.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Priemyselná produkcia v Číne rástla o 4,8 %
Čínska priemyselná produkcia v júli spomalila svoj rast a bola najslabšia
za 17 rokov. Takisto vývoj maloobchodných tržieb sklamal očakávania.
Najnovšie údaje zdôrazňujú narastajúce problémy druhej najväčšej
svetovej ekonomiky, ktoré spôsobuje predovšetkým eskalácia obchodnej
vojny s USA. Medzi ďalšie negatívne faktory patrí slabý globálny dopyt a
zhoršovanie situácie doma. (Zdroj: TASR)

Lenovo v 1. kvartáli viac ako zdvojnásobilo svoj zisk
Čínsky výrobca osobných počítačov Lenovo v 1. kvartáli obchodného roka
2019/2020 dosiahol čistý zisk 162 mil. $. Tržby čínskej spoločnosti sa zvýšili
o 5 % na 12,51 mld. $. (Zdroj: TASR)

Automobilka Škoda Auto predala 102 700 vozidiel
Automobilka Škoda Auto dodala zákazníkom minulý mesiac celosvetovo
102 700 vozidiel, čo predstavuje najlepší júl v histórii firmy. Predaje
potiahla najmä Európa, na druhej strane, na významnom čínskom trhu
predaje klesli. (Zdroj: TASR)

Americké firmy CBS a Viacom sa zlúčia
Americké mediálne giganty CBS a Viacom sa zlúčia do veľkého
mediálneho koncernu, ktorý bude produkovať filmy a seriály a
prevádzkovať káblovú televíziu. Fúzia sa zrealizuje prostredníctvom
výmeny akcií. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
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