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Vodiči Arriva Nitra vyhlásili štrajkovú pohotovosť

dreva bola oproti plánovanej ťažbe stanovenej na základe súčasných
ťažbových možností a naliehavosti obnovy lesných porastov nižšia
o 21 200 m3. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Vodiči autobusov spoločnosti Arriva Nitra vstúpili do štrajkovej
pohotovosti. Vyhlásila ju Základná organizácia Odborového zväzu KOVO
Arriva Nitra, ktorá sa nedohodla so zamestnávateľom na raste tarifných
miezd pre vodičov autobusov ani pred sprostredkovateľom. V Arriva Nitra,
a. s., pracuje v súčasnosti 460 zamestnancov. (Zdroj: TASR)

EK preinvestuje 173 mil. € do ďalšieho diaľničného úseku
Európska komisia (EK) oznámila, že z kohézneho fondu EÚ sa preinvestuje
viac ako 173 mil. € na vybudovanie diaľničného úseku Budimír - Bidovce
na diaľnici D1 a tiež na úsek rýchlostnej cesty R2-R4 medzi obcami Košické
Oľšany a Hrašovík. (Zdroj: Pravda)

Cargo prerokuje s odborármi skrátenie pracovného týždňa

Predaj osobných áut v EÚ klesá

Ani počas hospodárskeho rastu sa Cargu nedarí odraziť od dna. Za
uplynulé roky sa tržby podniku znížili na polovičnú hodnotu, pri ktorej už
niekoľko rokov zotrvávajú. Zamestnanci Železničnej spoločnosti Cargo
Slovakia nemajú dosť práce, ich zamestnávateľ ich chce poslať na nútené
dovolenky. Vedenie Carga plánuje predložiť zamestnancom ponuku 60 %
platu a skrátenie pracovného týždňa. (Zdroj: www.tvnoviny.sk)

NKÚ preveruje mýtny systém
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vyhodnocuje fungovanie a prínos mýtneho
systému za posledných desať rokov. Predseda NKÚ Karol Mitrík povedal,
že priebežné zistenia sú veľmi vážne a ďalej budú postupovať tak, aby tí,
ktorí zlyhali, boli braní na zodpovednosť. Systém elektronického výberu
mýta prevádzkuje spoločnosť SkyToll, a. s. na základe zmluvy s Národnou
diaľničnou spoločnosťou od začiatku roka 2010. (Zdroj: Pravda)

Kia Motors Slovakia splnila polročný výrobný plán
Závod Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom vyrobil v prvom polroku
tohto roka 180 200 osobných automobilov a 222 000 motorov, čím sa mu
podarilo naplniť výrobný plán. (Zdroj: TASR)

Systém eKasa je funkčný
Systém online napojenia registračných pokladníc na Finančnú správu SR
je funkčný. V systéme eKasa je aktívnych, to znamená, že vydáva
pokladničné doklady, viac ako 100 000 pokladníc. Zatiaľ z očakávaného
počtu eviduje tržbu v tomto systéme viac ako polovica podnikateľov.
Denne systém zaeviduje viac ako 2,5 milióna vydaných pokladničných
dokladov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Rezort dopravy potvrdil pod D4/R7 nepovolené látky
Posledné vzorky pôdy z násypov D4/R7 potvrdili výskyt nepovolených
látok. Na základe výsledkov testov Ministerstvo dopravy vyzvalo
koncesionára stavby, spoločnosť Zero Bypass Limited a zhotoviteľa
stavby, firmu D4R7 Construction, aby bezodkladne odviezli
kontaminovaný materiál. (Zdroj: TASR)

SOPK a Klub 500 navrhujú minimálnu mzdu 552 €
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) a Klub 500 odmietajú
odborármi navrhované zvýšenie minimálnej mzdy na 635 eur. Prichádza
totiž podľa nich v čase spomaľovania výkonnosti eurozóny a nejasnej
budúcnosti otvorenej slovenskej ekonomiky. Minimálnu mzdu na rok 2020
navrhujú stanoviť na 552 eur v zmysle zákona o minimálnej mzde. Zároveň
by sa podľa nich mala zvýšiť nezdaniteľná časť základu dane na úroveň
minimálnej mzdy. (Zdroj: TASR)

Inšpektori práce odhalili minulý rok 47 tisíc nedostatkov
Inšpektori práce vlani skontrolovali 30 379 subjektov. Počet zistených
nedostatkov medziročne klesol o 0,44 % na 47 051. V oblasti nelegálneho
zamestnávania bolo zistených 11 491 nedostatkov pri porušení
pracovnoprávnych predpisov. (Zdroj: TASR)

Ceny emisných povoleniek skokovo narástli o 5 %
Dôvodom bolo posilnenie cien ropy a zemného plynu a taktiež vyhlásenie
Nemecka. Nemci totiž plánujú zatvoriť až tretinu svojich uhoľných
elektrární a chcú, aby objem, ktorý korešpondoval s ich emisiami, bol
odobraný z trhu. Naši najväčší znečisťovatelia ovzdušia už potvrdili nárast
nákladov v miliónoch eur. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Minuloročná ťažba dreva bola oproti plánom nižšia
V roku 2018 sa v Slovenskej republike vyťažilo 9,86 mil. m 3 dreva. V
porovnaní s rokom 2017 sa ťažba dreva zvýšila o 5 %. Skutočná ťažba

www.sims.sk

Predaj nových osobných áut v EÚ v júni klesol a znížil sa aj za celý 1. polrok
2019. Konkrétne, v júni 2019 klesol počet registrácií nových vozidiel v EÚ o
7,8 % na 1 446 183 kusov. Za celý 1. polrok 2019 klesol dopyt po nových
osobných automobiloch v celej EÚ o 3,1 % na 8,2 mil. áut. (Zdroj: TASR)

Stavebná produkcia v EÚ aj v eurozóne klesla
Stavebná produkcia v eurozóne v máji medzimesačne klesla o 0,3 % po
páde o 1,7 % v apríli, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat. V celej EÚ
stavebná produkcia v máji medzimesačne klesla o 0,3 % a medziročne sa
zvýšila o 2,5 %. (Zdroj: TASR)

Inflácia v EÚ dosiahla v júni 1,6 %
Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne sa v júni mierne
zrýchlilo na 1,3 % z májových 1,2 %. V celej EÚ zostala miera inflácie v júni
na májovej úrovni 1,6 %, ale bola nižšia ako pred rokom, keď dosiahla
2,1 %. Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) je pripravená
konať, aby pomohla inflácii v eurozóne priblížiť sa k cieľovej úrovni tesne
pod hranicou 2 %. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Bank of America vykázala nárast zisku o 8 %
Bank of America v druhom kvartáli dosiahla medziročný rast zisku o 8 %,
keďže profitovala z rastu úrokových sadzieb a z ochoty spotrebiteľov brať
si úvery. Banka za apríl až jún vykázala zisk 7,35 mld. $. V rovnakom
období vlani bol jej zisk v sume 6,78 mld. $. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Veterné parky v Nemecku sú v predstihu
Výstavba veterných parkov v Severnom a Baltickom mori pokračuje
úspešnejšie, než sa plánovalo. Výkon nových turbín už dosiahol cieľ roku
2020 - 6,5 megawattu. Na konci prvého polroka tohto roku sa dosiahol
inštalovaný výkon 6,75 megawattu. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Trh s diamantmi je vysoko dynamický
Počas prvej polovice roka 2019 hodnota obchodu s diamantmi na burze v
Antverpách klesla v porovnaní s rovnakým obdobím 2018 o 14 %, ale
priemerné ceny obchodovaných diamantov sa zvyšovali. Vývozné ceny
diamantov v prvom polroku 2019 vzrástli o 10,5 % a priemerná dovozná
cena leštených diamantov vzrástla v porovnaní s predchádzajúcim
obdobím o 9 %. (Zdroj: TASR)

MMF znížil prognózu rastu ruskej ekonomiky
Medzinárodný menový fond (MMF) znížil svoju predpoveď rastu ruskej
ekonomiky v tomto roku na 1,2 % z predchádzajúcich 1,4 % po slabom
1. štvrťroku. Upozornil, že bez štrukturálnych reforiem sa tempo rastu
Ruska v dlhodobom horizonte bude pohybovať okolo 1,8 %. (Zdroj: SME)

Priemyselné objednávky v Taliansku v máji stúpli
Talianske priemyselné objednávky v máji medzimesačne stúpli o 2,5 % po
znížení o 2,2 % v apríli. Objednávky z domáceho trhu aj zo zahraničných
trhov vzrástli o 2,5 %. V medziročnom porovnaní priemyselné objednávky
v máji klesli o 2,5 % po poklese o 0,2 % v predchádzajúcom mesiaci.
(Zdroj: TASR)

Fed: Ekonomika USA má pozitívne vyhliadky
Ekonomická aktivita v USA pokračovala v miernom raste v období od
polovice mája do začiatku júla. Jej vyhliadky sú pozitívne napriek neistote
v súvislosti s obchodom. Uviedol to americký Federálny rezervný systém
(Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky. (Zdroj: SME)
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