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EÚ zaznamenala v 1. polroku deficit obchodnej bilancie

Leo Express podá námietku proti súťaži na výber dopravcu
Český dopravca Leo Express podá námietku proti vyhlásenej verejnej
súťaži na prevádzku osobnej železničnej dopravy na regionálnej trati
Žilina - Rajec. Spoločnosť má záujem ju prevádzkovať. Podmienky
vyhlásenia však podľa Leo Express neumožňujú vstup iným dopravcom
než toho, ktorý na trase už teraz pôsobí. Do termínu 1. februára 2020 totiž
nie je možné obstarať vozidlá či najať zamestnancov. (Zdroj: SME)

Falck ponúkne zamestnancov iným poskytovateľom ZZS
Spoločnosť Falck Záchranná bude komunikovať s ďalšími poskytovateľmi
záchrannej zdravotnej služby (ZZS), aby po skončení svojho pôsobenia na
Slovensku umožnila svojim zamestnancom prejsť k iným poskytovateľom
ZZS. Falck v máji oznámil, že na slovenskom trhu končí. Momentálne
prevádzkuje 107 staníc ZZS a zamestnáva viac ako 1 400 prevažne
zdravotníckych pracovníkov. (Zdroj: TASR)

Ministerstvo investuje 50 mil. € do licencií, úrady ich nechcú
Rezort financií sa chystá preinvestovať takmer 50 mil. € na nákup
počítačových licencií od spoločnosti Microsoft. Tie majú byť v štátnych
počítačoch na viacerých úradoch. Úrady však potvrdili, že na nové licencie
sa prejsť nechystajú, tisíce licencií tak majú byť nakúpené zbytočne.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

INEKO: NBÚ mal najhoršie výberové konanie
Obsadzovanie funkcie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ)
považuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) za najslabšie
z pohľadu kritérií a priebehu výberového konania. Za zlé výberové konanie
pokladá aj obsadzovanie postu guvernéra Národnej banky Slovenska a
konkurz na riaditeľa príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského
národného parku. (Zdroj: TASR)

Vývoz z EÚ za prvých 6 mesiacov stúpol o 4,2 % na 998,4 mld. € a dovoz o
4,9 % na 1,007 bil. €. EÚ tak zaznamenala deficit obchodnej bilancie vo
výške 9,1 mld. €. Vnútorný obchod v EÚ sa zvýšil o 2,3 % na 1,814 bil €.
(Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
ECB rozhodla o zatvorení lotyšskej PBN Bank
Regulačné úrady Európskej centrálnej banky (ECB) rozhodli o zatvorení
lotyšskej PNB Bank. Banka dlhuje svojim klientom 300 mil. €. Lotyšsko sa
v ostatných rokoch snaží o reformu svojho bankového sektora po
korupčných škandáloch a obvineniach z prania špinavých peňazí.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Britská banka Standard Chartered dostane pokutu
Britské ministerstvo financií sa chystá uložiť banke Standard Chartered,
ktorá poskytuje úvery v nových trhových ekonomikách, pokutu vo výške
viac ako 10 mil. £ za to, že nepredišla porušeniu pravidiel v oblasti
dodržiavania sankcií. (Zdroj: SME)

Alibaba kupuje online predajcu Kaola
Najväčší čínsky internetový predajca Alibaba Group Holding kupuje
za 2 mld. $ firmu Kaola, ktorá v Číne patrí k najvýznamnejším online
predajcom tovaru z dovozu. Vlastníkom firmy Kaola je ďalší čínsky podnik
NetEase. (Zdroj: Hospodárske noviny)

USA možno predĺžia úľavy pre Huawei
Očakáva sa, že americké ministerstvo obchodu predĺži úľavy pre čínsky
koncern Huawei Technologies. To umožní čínskej spoločnosti nakupovať
niektoré komponenty od firiem v USA a poskytovať tak aj naďalej služby
doterajším klientom. (Zdroj: SME)

Fond OYAK podpísal predbežnú dohodu o kúpe British Steel

Ceny pohonných látok klesnú
Slovenskí motoristi môžu očakávať ďalší mierny pokles cien pohonných
látok. Môže za to pokles cien ropy Brent na svetových trhoch. Aktuálne sa
cena ropy Brent pohybuje na úrovni 58 až 59 $za barel. (Zdroj: SME)

Počet zamestnancov v potravinárstve mierne vzrástol
V potravinárskom priemysle SR v 1. polroku 2019 pracovalo
32 190 zamestnancov. Oproti 1. polroku 2018 sa stav zamestnancov zvýšil
o 0,2 %. Najvýraznejšie zvýšenie počtu zamestnancov sa v 1. polroku 2019
zaznamenalo v odvetví spracovania a konzervovania ovocia a zeleniny.
(Zdroj: TASR)

Nová cenotvorba ušetrí 3 mil. €
Ceny liekov sa na Slovensku majú určovať po novom. Ministerstvo
zdravotníctva chce novelou zákona o rozsahu a podmienkach úhrady
liekov dosiahnuť lepšie dodržiavanie pravidiel pri prepočtoch cien.
Odhaduje, že na cenách sa to prejaví od júna 2020. Úprava legislatívy by
mala priniesť ročnú úsporu vo výške najmenej 3 mil. €. (Zdroj: SME)

Z poukázaných 2 % dane získal tretí sektor viac ako 58 mil. €
Finančná správa SR zaslala na účty neziskovým organizáciám,
občianskym združeniam a nadáciám do polovice augusta viac ako
58 mil. €. Poukázali im ich fyzické a právnické osoby ako podiel zo svojich
zaplatených daní. (Zdroj: TASR)

V 1. polroku na Slovensku vyhlásili 595 stavebných VO
V prvom polroku tohto roka vyhlásili na Slovensku 595 verejných
obstarávaní (VO) na stavebné práce v celkovej predpokladanej hodnote
1,127 mld. €, z toho 43 súťaží na nadlimitné stavebné zákazky malo
odhadované náklady 705 mil. €. Celkový počet začatých verejných
obstarávaní na stavebné práce medziročne klesol o 39 % a ich predbežná
cena vzrástla o 10,2 %. Počet vyhlásených tendrov na nadlimitné stavebné
zákazky bol vyšší o 26,5 % a ich objem stúpol o 58,8 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)
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Turecký vojenský dôchodkový fond OYAK oznámil, že podpísal predbežnú
dohodu o kúpe spoločnosti British Steel, ktorá v máji vyhlásila platobnú
neschopnosť. OYAK dúfa, že jeho investičný nástroj Ataer Holding
prevezme britskú oceliareň do konca roku 2019. Táto dohoda zachráni
viac ako 4000 pracovných miest v britskej oceliarni. (Zdroj: TASR)

OPEC: Ropný trh bude v roku 2020 v prebytku
Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zhoršila vyhliadky ropného
trhu pre zvyšok roka. Dôvodom je spomaľovanie globálnej ekonomiky.
Kartel vo svojej mesačnej správe znížil svoju prognózu rastu dopytu v roku
2019 o 40 000 barelov denne a signalizoval, že ropný trh bude v roku 2020
v miernom prebytku. (Zdroj: TASR)

Nemecko upustí od vyrovnaného rozpočtu
Nemecká vláda je pripravená upustiť od vyrovnaného rozpočtu a vziať si
nový dlh, aby sa vyhla možnej recesii. Nemecký export sa znižuje v
dôsledku spomalenia globálnej ekonomiky, obchodných konfliktov a
blížiaceho sa brexitu. To sa už prejavilo na medzikvartálnom poklese HDP
v druhom štvrťroku o 0,1 %. (Zdroj: SME)

Mexická centrálna banka uvoľnila menovú politiku
Mexická centrálna banka znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu, prvýkrát
od júna 2014. Odôvodnila to spomaľovaním inflácie a čoraz slabším
výkonom ekonomiky. Členovia menového výboru centrálnej banky
Banxico rozhodli o znížení jednodňovej medzibankovej sadzby
o 25 bázických bodov na 8 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Čína výrazne obmedzuje dovoz zlata
Čína, druhá najväčšia ekonomika sveta, znížila dovoz zlata v 1. polroku v
porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zhruba o 300 ton. K
obmedzeniu dochádza v situácii, keď eskalujúci obchodný spor medzi
Čínou a USA oslabil rast čínskej ekonomiky na najnižšiu úroveň za
posledných takmer 30 rokov a stlačil čínsky jüan na najnižšiu hodnotu od
roku 2008. (Zdroj: Hospodárske noviny)
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