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Slováci sporia málo

Falck Záchranná už nebude prevádzkovať stanice ZZS
Po uplynutí platnosti súčasných licencií, ktoré sa skončia počas budúceho
roka, spoločnosť Falck nebude ďalej na Slovensku prevádzkovať stanice
záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Nezapojí sa totiž do ďalšieho
výberového konania na jej poskytovateľov. Súčasné zmluvné záväzky však
mieni spoločnosť plniť až do ukončenia platnosti aktuálnych licencií.
(Zdroj: TASR)

Kontroverzná firma Agro Porúbka mieri do konkurzu
Bývalá poslankyňa Ľubica Rošková posiela do konkurzu svoju spoločnosť
Agro Porúbka. Peniaze od nej žiada aj Poľnohospodárska platobná
agentúra. Dlžná suma na istine predstavuje sumu 148 tis. €. Agentúra
zároveň od firmy žiada späť aj ďalšiu sumu 54 tis. €. Agro Porúbka totiž
poberala dotácie v rozpore s pravidlami. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Podľa analýzy VÚB majú Slováci v porovnaní s inými európskymi klientmi
nasporené málo. Finančné aktíva slovenských domácností dosahujú len
približne 20 % priemeru eurozóny. Na bežných a termínovaných účtoch,
ktoré prinášajú nominálne výnosy blízko nuly, držia Slováci okolo dvoch
tretín finančných aktív. (Zdroj: Webnoviny)

Slovenskoje na demografickomvrchole, treba očakávaťstagnáciu
Organizácia Spojených národov zverejnila výhľad budúcnosti svetovej
populácie. Podľa tohto dokumentu je pravdepodobné, že v roku 2019
dosiahne slovenská populácia svoj vrchol, tesne pod úrovňou 5,5 milióna
jedincov. Slovákov nikdy nebolo viac ani už viac nebude. V súvislosti s
demografickým vývojom sa dá očakávať aj ekonomická stagnácia.
(Zdroj: Trend)

ZAHRANIČIE

ZKW Slovakia posúva otvorenie nového závodu na september

Home Credit plánuje vstup na hongkongskú burzu

Plán rakúskeho koncernu ZKW a jeho dcérskej spoločnosti ZKW Slovakia
otvoriť novú časť svojho rozšíreného závodu v Krušovciach pri
Topoľčanoch sa posúva na september. Pôvodne mal začať prevádzku už v
máji. V prvej fáze má vzniknúť 400 nových pracovných miest, celkovo po
dokončení investície sa počíta s 900 ľuďmi. Firma vyrába najmä svetlá pre
automobilový priemysel. (Zdroj: Trend)

Český poskytovateľ spotrebiteľských úverov Home Credit B.V., ktorého
kontroluje česká finančná skupina PPF, chce vstúpiť koncom septembra
na burzu v Hongkongu. Podľa zdrojov agentúry Reuters by spoločnosť
mohla z prvotnej emisie získať až 1 mld. $. (Zdroj: SME)

Kaufland postaví v Bratislave nový hypermarket
Nemecký diskont Kaufland plánuje v novovznikajúcej štvrti Bory na okraji
Bratislavy stavbu nového hypermarketu, ktorý by mal vytvoriť vyše
5 000 m2 podlahovej plochy. (Zdroj: Trend)

Huawei investuje v Taliansku 3,1 mld. $
Čínska spoločnosť Huawei Technologies oznámila, že v najbližších troch
rokoch investuje v Taliansku 3,1 mld. $. Potvrdila tiež, že zruší
1 000 pracovných miest v USA. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Boeing 737 Max sa vráti na oblohu asi až na budúci rok

Zástupcovia Slovenského zväzu včelárov podpísali v týchto dňoch so
štátnymi Lesmi SR memorandum o spoločnom postupe pri návrate včiel
do lesa, ktorý je ich prirodzeným prostredím. (Zdroj: TASR)

Náprava chybného softvéru lietadla Boeing 737 Max a dokončenie ďalších
krokov, aby stroj mohol začať prepravovať pasažierov, sa pravdepodobne
natiahne do roku 2020. Podľa denníka Wall Street Journal sa predpokladá,
že lietadlo by sa na oblohu mohlo vrátiť na budúci rok v januári.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Úroky na hypotékach klesajú pod 1 %

Zmiernenie reštrikcií USA voči Huawei je na dosah

Hoci ešte začiatkom tohto roka sa očakávalo, že na jeseň by mohli
hypotéky zdražieť, dnes to vyzerá, že tento krok sa minimálne o rok
odkladá. Banky navyše spúšťajú ďalšiu vlnu znižovania úrokov. Vo
viacerých bankách možno získať úver na bývanie s menej ako 1 % úrokom.
(Zdroj: Trend)

Spojené štáty môžu schváliť licencie pre domáce firmy na opätovné
spustenie predaja komponentov spoločnosti Huawei za necelé dva
týždne. To signalizuje, že sľub prezidenta Donalda Trumpa o zmiernení
reštrikcií proti čínskej spoločnosti, sa môže stať rýchlo skutočnosťou.
(Zdroj: TASR)

V prvom polroku sa vybralo mýto v sume 110 mil. €

Riziko recesie v Británii je najvyššie od roku 2007

Lesy SR sa dohodli s včelármi na budovaní úľov v lesoch

Za prvých šesť mesiacov roka 2019 sa vybralo mýto v sume 110 mil. €.
V porovnaní s prvým polrokom roka 2018 vzrástol výber o 3,6 %. Výber
mýta na diaľniciach a rýchlostných cestách dosiahol 74,96 mil. €, na
cestách prvej triedy sa vybralo 35,01 mil. €. (Zdroj: SME)

Nové objednávky v priemysle v máji vzrástli o 5,5 %
Podľa údajov Štatistického úradu SR v máji 2019 dosiahli nové objednávky
v priemysle hodnotu 4,723 mld. €. V porovnaní s májom 2018 vzrástli
o 5,5 %. Od začiatku roku 2019 sa nové objednávky v priemysle
medziročne zvýšili o 10,8 % na 23,419 mld. €. (Zdroj: TASR)

Strojári a hutníci už cítia vplyv oslabenia nemeckej ekonomiky
Tohtoročný máj bol pre slovenských strojárov druhým najhorším
mesiacom v roku. Nové objednávky zaznamenali v porovnaní s rovnakým
mesiacom vlaňajška 5 % prepad. Podľa analytikov to pravdepodobne
súvisí s kondíciou európskej a najmä nemeckej ekonomiky, kde sa
ekonomický rast spomaľuje. Ešte horšie výsledky hlásia slovenskí hutníci,
v máji im klesli objednávky medziročne o 7,5 %.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Zamestnávatelia a odborári sa na minimálnej mzde nedohodli
Ani tento rok sa odborári nedohodli so zamestnávateľmi na budúcoročnej
výške minimálnej mzdy. O raste platov najslabšie zarábajúcich ľudí opäť
rozhodne štát, ktorého predstavitelia sa viackrát priklonili k zvýšeniu z
tohtoročných 520 približne na 600 €. (Zdroj: Pravda)
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Británia čelí najväčšiemu riziku recesie od finančnej krízy. Dôvodmi sú
neistota spôsobená brexitom a spomaľovanie globálnej ekonomiky.
Indikátor rizika recesie Resolution Foundation, ktorý vychádza pri svojom
hodnotení nebezpečenstva recesie z výnosov vládnych dlhopisov,
signalizuje, že toto riziko je najväčšie od roku 2007. (Zdroj: TASR)

Grécko za 1. polrok vykázalo rozpočtový prebytok
Grécka vláda dosiahla v 1. polroku primárny rozpočtový prebytok
382 mil. € a výrazne prekonala stanovený cieľ. Čisté daňové príjmy dosiahli
v 1. polroku 23,4 mld. € a o 1,9 mld. € prekonali plánovaný cieľ. Výdavky
predstavovali 26,1 mld. €, čo bolo o 191 mil. € menej, než sa plánovalo.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Podľa MMFsú tradičné banky ohrozenétechnologickými firmami
Medzinárodný menový fond (MMF) zverejnil správu s názvom The Rise of
Digital Money, podľa ktorej sa banky musia vyvinúť, inak zaostanú, keďže
veľké technologické firmy spôsobujú zmeny vo finančnom systéme. Veľké
technologické spoločnosti a fintech startupy dokážu poskytovať výhodné,
atraktívne, lacné a dobre zabezpečené služby veľkému množstvu
zákazníkov. (Zdroj: TASR)

Banka Citigroup zverejnila výsledky za 2. kvartál
Čistý zisk Citigroup za tri mesiace od apríla do júla stúpol na 4,79 mld. $ zo
4,50 mld. $ v rovnakom období vlani. Tržby stúpli o 2 % na 18,76 mld. $.
Akcie Citigroup od začiatku roka posilnili o 38 %. (Zdroj: TASR)
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