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Pokles stavebnej produkcie v eurozóne sa zastavil

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) zvýšila v prvom polroku čistý
zisk medziročne o viac ako 42 % na sumu 4,47 mil. €. Prevádzkové výnosy
banky však medziročne klesli a zároveň stúpli náklady. Prevádzkový zisk
klesol o 33 % na 2,31 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Medzimesačný pokles stavebnej produkcie v eurozóne sa v júni po troch
mesiacoch zastavil, ale v celej EÚ stavebná produkcia opäť medzimesačne
klesla o 0,3 %. Najstrmší medzimesačný pokles produkcie v stavebníctve
zaznamenali v Slovinsku (-6,7 %), Rumunsku (-2,8 %) a Portugalsku (-1,4
%). Najväčší medzimesačný nárast nahlásili Maďarsko (o 1,7 %),
Francúzsko (1,2 % ) a Česko (1 %). (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Firma GGT bude mať nové sídlo v Košiciach

ZAHRANIČIE

SZRB vzrástol v 1. polroku čistý zisk o 42 %

Developer Panattoni Europe stavia pri košickom letisku dve logistické haly
za 30 mil. €. Spoločnosť GGT, ktorá je prvým známym nájomcom, zaberie
z jednej haly približne 30 %. Spoločnosť GGT chce mať v Košiciach nové
sídlo a pokryť tak distribúciou a logistikou tovaru východnú časť
Slovenska. Priamo v uvedených priestoroch chce zamestnávať okolo
50 zamestnancov. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Ministerstvo dá potravinárom 795 tis. € na prezentáciu
Podpora účasti slovenských potravinárov na zahraničných výstavách je
dôležitá z pohľadu možností preniknutia na zahraničné trhy aj pre kvalitné
slovenské výrobky. Ministerstvo pôdohospodárstva strojnásobilo
podporu na prezentáciu potravinárov na prestížnych výstavách doma a v
zahraničí na sumu 795 000 €. (Zdroj: TASR)

Majetok v 2. pilieri vzrástol o 53,8 mil. €
Objem majetku sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri dosiahol
8,9 mld. €. Jeho čistá hodnota vzrástla o 53,8 mil. €. V garantovaných
dlhopisových fondoch dosiahol objem prostriedkov takmer 6,7 mld. €,
pričom stúpol o 36,9 mil. €. V negarantovaných fondoch predstavoval
2,3 mld. € pri náraste o 16,9 mil. €. (Zdroj: TASR)

RPVS eviduje 19 822 subjektov
Register partnerov verejného sektora (RPVS) vedie 27 pokutových konaní
pre neplnenie si povinností vyplývajúcich z novej legislatívy, ktorej účelom
je odkryť vlastnícke štruktúry obchodných partnerov štátu. Okresný súd
Žilina, ktorý register spravuje, uložil zatiaľ dve pokuty v sumách
pohybujúcich sa v desiatkach tisícoch eur. V registri bolo k 19. augustu
zapísaných 19 822 subjektov, 988 subjektov sa vymazalo dobrovoľne.
(Zdroj: SME)

Návštevnosť ubytovacích zariadení vzrástla medziročne o 11 %
Turistickému ruchu na Slovensku sa v 1. polroku 2019 darilo. Počet
návštevníkov dosiahol takmer 2,9 milióna osôb. V 1. polroku poskytovalo
ubytovacie služby v SR 4 474 ubytovacích zariadení. (Zdroj: SME)

Náklady na pozemkové úpravy v SR presiahnu 1 mld. €
Finančné náklady na vykonanie pozemkových úprav v 3 103 katastrálnych
územiach by podľa materiálu MPRV počas 30 rokov mali dosiahnuť výšku
1,093 mld. €, teda ročne priemerne 36,4 mil. €. (Zdroj: TASR)

Miera nezamestnanosti v júli dosiahla 4,97 %
Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v júli tohto roka
úroveň 4,97 %. V porovnaní s júnom 2019 sa nezmenila, medziročne sa
však znížila o 0,50 p.b.. Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie
dosiahol ku koncu siedmeho mesiaca tohto roka 136 973 osôb.
(Zdroj: Trend)

13. a 14. plat bude oslobodený od platenia poistného

Produkcia Rosnefťu v 2. kvartáli bola 4,62 mil. barelov denne
Produkcia ruského ropného koncernu Rosnefť v 2. štvrťroku
medzikvartálne klesla, pod čo sa veľkou mierou podpísal problém s
kontamináciou ropy v ropovode Družba. Čiastočne však objem ťažby
ovplyvnil aj fakt, že Rusko pokračuje v spoločnom programe s OPEC o
obmedzovaní produkcie. (Zdroj: TASR)

Home Depot dosiahol kvartálny čistý zisk 3,48 mld. $
Americký maloobchodný predajca domácich a záhradníckych potrieb
Home Depot zaznamenal v 2. kvartáli svojho obchodného roka 2019/2020
mierny pokles zisku. Varoval, že nižšie ceny reziva, ako aj vplyv možných
ciel budú mať negatívny vplyv na jeho predaj za celý fiškálny rok.
(Zdroj: TASR)

Južná Kórea bude pokutovať VW za manipuláciu s emisiami
Južná Kórea zruší povolenie na dovoz dieselových áut značiek
Volkswagen (VW), Audi a Porsche. Dôvodom je manipulácia s emisiami.
Ministerstvo životného prostredia navyše oznámilo, že bude pokutovať
Audi Volkswagen Korea a Porsche Korea a že podá žalobu na tieto divízie
koncernu Volkswagen. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Kvartálne tržby Xiaomi vzrástli o 15%
Čínsky výrobca smartfónov Xiaomi oznámil za 2. štvrťrok rast tržieb
o 15 % na 51,95 mld. CNY. Celkový predaj smartfónov sa v 2. kvartáli zvýšil
na 32 miliónov, podiel na čínskom trhu však klesol zhruba o pätinu. Čistý
zisk Xiaomi sa prepadol o 87 % na 1,96 mld. CNY, medziročné porovnanie
však ovplyvnili mimoriadne príjmy v 2. kvartáli minulého roka. Upravený
čistý zisk však vzrástol o 71,7 % na 3,63 mld. CNY.
(Zdroj: www.aktuality.sk)

Apple investuje 6 mld. $ do výroby televíznych programov
Apple plánuje minúť 6 mld. $ na produkciu pôvodných programov,
seriálov a filmov pre svoju video streamovaciu službu Apple TV+. Tento
krok je súčasťou snahy koncernu do roku 2020 dosiahnuť 50 mld. $ na
tržbách z poskytovania služieb. (Zdroj: TASR)

Analytici majú na finančné rezervy GE odlišné názory
Americký koncern General Electric (GE) patrí podľa ratingovej agentúry
Fitch Ratings k najrizikovejším poskytovateľom zdravotného poistenia,
nakoľko musí zvládnuť veľké poistné nároky, no nemá dostatok
finančných rezerv. Naproti tomu investičná banka Goldman Sachs
poukázala na svoju analýzu, podľa ktorej sú rezervy GE primerané. V
podobnom duchu sa v marci vyjadrila aj analytická skupina agentúry
Reuters. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

MMF vyšle do Argentíny svoj tím

Od platenia poistného na sociálne poistenie bude oslobodený 14. plat
najviac do výšky 500 €, vyplatený v decembri 2019 až 2021 od každého
zamestnávateľa. Rovnaká úľava v prípade 13. platu bude v júni 2021.
(Zdroj: Pravda)

Medzinárodný menový fond (MMF) pokračuje v rozhovoroch s Argentínou
a v blízkej budúcnosti pošle do Buenos Aires svoju delegáciu. Nový
argentínsky minister financií Hernan Lacunza chce po nedávnom
prudkom oslabení pesa a prepade domácej burzy stabilizovať menu.
(Zdroj: www.aktuality.sk)

Iness: Rast minimálnej mzdy má aj negatívne dôsledky

Bežný účet platobnej bilancie Grécka zaznamenal prebytok

Rýchle zvyšovanie minimálnej mzdy na Slovensku má okrem zlepšenia
podmienok pre niekoľko percent zamestnancov aj výrazne negatívne
dosahy. Znižuje konkurencieschopnosť podnikateľov, zhoršuje tiež
regionálne rozdiely a zvyšuje verejné výdavky na štátnych zamestnancov
a s nimi aj daňové zaťaženie. Vyplýva to z analýzy, ktorú zverejnil Inštitút
ekonomických a spoločenských analýz Iness. (Zdroj: TASR)
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Podľa údajov centrálnej banky dosiahlo Grécko v júni prebytok bežného
účtu platobnej bilancie na úrovni 874 mil. €. V júni minulého roka
evidovalo deficit 9 mil. €. Zlepšenie zaznamenalo Grécko aj v porovnaní s
predchádzajúcim mesiacom, keď v máji prebytok dosiahol 301 mil. €.
(Zdroj: TASR)
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