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EKONOMIKA

tohtoročnom maxime 3,9 %. To signalizuje, že aj keď sa ekonomika
eurozóny ochladzuje, nečelí poklesu ani recesii. (Zdroj: TASR)

Firma D O A S chce v Bratislave postaviť logistický park

Dôvera v ekonomiku eurozóny sa zlepšila

V hlavnom meste má už o dva roky pribudnúť logistický park. Projekt firmy
D O A S a.s., ktorého predpokladané ukončenie je v roku 2024, by mal stáť
4,5 mil. € a zamestnať zhruba 80 ľudí. Investor predpokladá, že tu bude
skladovaná elektrotechnika či spotrebný tovar.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Drobní akcionári Slovnaftu prídu o akcie, MOL chystá vytesnenie
Malí akcionári budú v najbližších mesiacoch prinútení svoj majetok
predať. Väčšinový akcionár Slovnaftu, maďarský ropný gigant MOL, sa ich
rozhodol zo slovenskej rafinérie vytesniť. Umožní mu to zmena zákona o
cenných papieroch, ktorá platí od januára tohto roka. Do svojich rúk chce
získať vyše 260-tisíc akcií, za každú jednu môžu malí akcionári dostať
okolo 90 eur. Hodnota Slovnaftu je viac ako 1 mld. €. (Zdroj: SME)

DXCTechnologydostane3,3mil.€zazmenyvinformačnomsystéme

Dôvera v ekonomiku eurozóny sa v auguste nečakane zlepšila. Index
ekonomického sentimentu dosiahol v auguste 103,1 bodu oproti júlovej
hodnote 102,7 bodu. V minulom mesiaci pritom zaznamenal pokles zo
103,3 bodu v júni. (Zdroj: Pravda)

EÚ predĺžila antidumpingové clo na dovoz bicyklov
Európska komisia oznámila, že sa rozhodla predĺžiť antidumpingové
opatrenia na dovoz bicyklov pôvodom z Číny o ďalších päť rokov. Tieto
opatrenia sa vzťahujú aj na bicykle z Indonézie, Malajzie, Srí Lanky,
Tuniska, Kambodže, Pakistanu a Filipín. (Zdroj: Hospodárske noviny)

ZAHRANIČIE
Gazprom dosiahol v 1. polroku čistý zisk 836,5 mld. RUB

Ministerstvo financií SR investuje do podpory jedného zo svojich
informačných systémov. Spoločnosti DXC Technology totiž zadalo
zákazku za 3,3 mil. € bez DPH na aplikačnú podporu a vykonanie zmien v
Centrálnom konsolidačnom systéme. Zákazku spoločnosti DXC
Technology Slovakia rezort financií zadal priamo bez predchádzajúceho
uverejnenia vo vestníku verejného obstarávania. (Zdroj: SME)

Ruský plynárenský koncern Gazprom za 2. štvrťrok tohto roka dosiahol
čistý zisk 300,6 mld. RUB. Medziročne to znamená rast o 16 %. Tržby klesli
o 2,6 % na 1,78 bil. RUB. Za šesť mesiacov roka dosiahla plynárenská
spoločnosť čistý zisk 836,5 mld. RUB. V porovnaní s 1. polrokom minulého
roka to predstavuje rast o 32 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

V Lučenci vznikne Centrum rozvoja inovácií
Nový typ batérií pre nákladnú dopravu bude vyvíjať pripravované
Centrum rozvoja inovácií (CRI), ktorá má do konca roka vzniknúť v meste
Lučenec. Vláda vznik centra podporí dotáciou 140 000 €. (Zdroj: TASR)

Internetová firma Google presunie výrobu svojich telefónov Pixel z Číny do
Vietnamu. Americký internetový gigant sa k tomuto kroku rozhodol v čase,
kedy v Číne rastie cena práce a vplyvom čínsko-americkej obchodnej
vojny sa zvyšujú clá. (Zdroj: TASR)

MH SR vyberie výkupcov zelenej elektriny

VW investuje 1 mld. € do výroby elektromobilov

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR bude historicky prvýkrát vyberať
výkupcov tzv. zelenej elektriny. Výkupca elektriny bude vykupovať
elektrinu od výrobcov a zároveň preberie zodpovednosť za odchýlku za
menších výrobcov. Tento krok je súčasťou veľkej reformy obnoviteľných
zdrojov energie, ktorá sa začala od januára. (Zdroj: SME)

II. etapa severného obchvatu Prešova bude stáť 260 mil. €
Druhá časť severného obchvatu Prešova v dĺžke 10,5 kilometra bude
vybudovaná v plnom profile. Vláda investíciu za viac ako 260 mil. €
schválila. Nová rýchlostná cesta s najvyššou povolenou rýchlosťou
100 km/h bude obsahovať aj 1,83 kilometra dlhý tunel Okruhliak a
12 mostov. (Zdroj: Pravda)

Deficit verejných financií môže dosiahnuť až 1,14 mld. €
Ak vláda neprijme dodatočné opatrenia, deficit verejných financií môže
dosiahnuť až 1,14 mld. €, teda 1,19 % hrubého domáceho produktu (HDP).
Rizikom sú najmä nadhodnotené nedaňové príjmy a vyšší rast výdavkov v
niektorých oblastiach. Ukázal to augustový Rozpočtový semafor
kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. (Zdroj: TASR)

Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) investuje zhruba jednu
miliardu eur do fabriky v Emdene, kde sa budú vyrábať elektromobily.
Nové modely majú od roka 2021 stáť na modulárnej platforme pre
elektromobily MEB a z výrobných liniek začnú vychádzať v roku 2022.
(Zdroj: SME)

Opel začne v Eisenachu vyrábať mestské SUV
Fabrika nemeckej automobilky Opel v Eisenachu zažije nový štart.
Továreň, ktorá sa viac než dve desaťročia zameriavala na výrobu malých
modelov, začne s produkciou mestského SUV Grandland.
(Zdroj: TASR)

Nexen Tire otvoril svoj prvý závod v Európe
Juhokórejský výrobca pneumatík Nexen Tire otvoril v priemyselnej zóne
Triangle pri českom Žatci svoj prvý závod v Európe. Do konca tohto roka
by mal závod vyexpedovať 3 milióny pneumatík, do roku 2022 však
plánuje dosiahnuť výrobnú kapacitu až 11 miliónov kusov ročne. Firma
chce celkovo v Česku investovať viac než 22 mld. CZK. (Zdroj: TASR)

Briti produkujú stále menej áut

Vláda podporí okres Lučenec sumou 1,3 mil. €
Takmer 1,3 mil. € na rekonštrukcie a rozvojové projekty poskytne vláda
samosprávam a ďalším subjektom v okrese Lučenec, ktorý patrí medzi
najmenej rozvinuté. (Zdroj: TASR)

Ceny priemyselných výrobcov zostali stabilné
Podľa údajov Štatistického úradu SR ceny priemyselných výrobcov pre
tuzemsko zostali v júli oproti júnu na rovnakej úrovni. Medziročne oproti
júlu 2018 vzrástli ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh o 2,1 %.
V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka
vzrástli ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko o 3,5 %.
(Zdroj: TASR)

Produkcia áut v Británii pokračovala v poklese aj v júli, už 14. mesiac po
sebe. V minulom mesiaci dosiahol pokles viac než 10 %. Výrobu najviac
ovplyvnil pokles dopytu v zahraničí. V júli vyrobili v Británii 108 239 áut, čo
medziročne predstavuje pokles o 10,6 %. Export klesol v porovnaní s júlom
minulého roka o 14,6 %. (Zdroj: TASR)

UniCretit údajne predá svoju tureckú dcéru
Talianska finančná skupina UniCredit údajne zvažuje predaj svojej
tureckej dcérskej spoločnosti Yapi Kredi a odchod zo spoločného podniku
s Koc Holding, ktorý v Yapi Kredit vlastní podiel už 82 rokov.
(Zdroj: TASR)

Čína možno odvetné clá na tovar z USA neuvalí

Úverovanie domácností bolo v júli najvyššie od roku 2009
Úverovanie domácností v júli stúplo o 3,4 % po náraste o 3,3 % v júni. To
bola jeho najprudšia expanzia v období od skončenia finančnej krízy.
Tempo rastu úverovania nefinančným firmám zostalo na svojom
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Google presunie výrobu telefónov Pixel z Číny do Vietnamu

Čína nevylučuje, že by mohla prerušiť doterajší cyklus odvetných ciel na
americké produkty a na najnovšie americké clá odvetnými clami
neodpovedať. Podľa Pekingu nie je v jeho záujme eskalácia konfliktu, chce
sa zamerať na rušenie ciel. (Zdroj: Hospodárske noviny)
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