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ZAHRANIČIE

Lesy SR vyťažili v 1. polroku 1,32 mil. m ihličnatého dreva
3

Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky vyťažil počas prvého polroka
2019 približne 1,32 mil. m3 ihličnatého dreva. Z tohto objemu tvorilo
kalamitné drevo asi 1,170 mil. m3 (89 %). (Zdroj: TASR)

InoBat postaví výrobnú linku pre autobatérie za 10 mil. €
Slovenská spoločnosť InoBat podpísala s americkou firmou WildCat
Discovery Technologies dohodu o spolupráci pri vývoji a výrobe batérií pre
automobilový priemysel. Investície do vývoja spolu s nákladmi na
výstavbu výrobnej linky by mali dosiahnuť 100 mil. €. Závod na výrobu
batérií bude umiestnený na Slovensku. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Dve firmy dostanú 3 mil. € za vzdelávanie uchádzačov
Ministerstvo práce zaplatilo za vzdelávacie programy pre uchádzačov o
zamestnanie 3,09 mil. € bez DPH. Zákazku získali dve spoločnosti, a to
Deutsch-Slowakische Akademien a Newport Group. (Zdroj: TASR)

LPS zaplatia za IT takmer 15 mil. €
Štátny podnik Letové prevádzkové služby (LPS) plánuje vynaložiť na
dodávku výpočtovej techniky, poskytnutie služieb a dodávku riešení za
štyri roky predbežne 8,74 mil. €. LPS zároveň hľadajú dodávateľa
sieťových zariadení, systémov a servisnej podpory. Predpokladaná cena
tejto zákazky na štyri roky je 6,1 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

McDonald's oznámil rast zisku
Americká sieť rýchleho občerstvenia McDonald's oznámila za 2. štvrťrok
rast zisku. Čistý zisk dosiahol 1,52 mld. $, celkové tržby zaznamenali
pokles, avšak len minimálny, keď z 5,35 mld. $ pred rokom klesli na
5,34 mld. $. (Zdroj: TASR)

Ropná spoločnosť Eni zaznamenala pokles zisku
Talianska energetická spoločnosť Eni zaznamenala v 2. kvartáli pokles
čistého zisku zhruba o dve tretiny, keď jej výsledky ovplyvnili nižšie ceny
ropy a plynu a pokles produkcie. Čistý zisk dosiahol 424 mil. €, zatiaľ čo v
rovnakom období pred rokom predstavoval 1,25 mld. €, to znamená
medziročný pokles o 66 %. Upravený čistý zisk klesol o 27 % na 562 mil. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Apple kupuje divíziu modemov od Intelu za 1 mld. $
Apple urobil veľký krok k tomu, aby sa viac osamostatnil v oblasti čipov.
Od Intelu kupuje väčšinu v jeho divízii modemov pre smartfóny
za 1 mld. $. Jedným z dôvodov akvizície je prechod na budúcu generáciu
bezdrôtovej technológie. (Zdroj: SME)

Na zisk Porsche stále vplýva emisný škandál

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) pripravuje údržbu zameranú na
sanáciu škár na vozovkách diaľnic a rýchlostných ciest vo svojej správe.
Počas štyroch rokov predpokladá na to vynaložiť 1,2 mil. €. (Zdroj: SME)

Nemecká automobilka Porsche ešte stále pociťuje dôsledky emisného
škandálu. Prevádzkový zisk spoločnosti za 1. polrok klesol na 1,7 mld. €.
Dôvodom je pokuta vyše 500 mil. €, ktorú firma dostala v máji tohto roka
za sporný softvér umožňujúci zavádzanie pri emisných testoch v jej
naftových vozidlách. Na druhej strane, tržby dosiahli 13,4 mld. €, čo v
porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znamená rast o 9 %.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Agroobchod vykázal pasívne zahraničnoobchodné saldo

Tržby Twitteru vzrástli v 2. kvartáli o 18 %

NDS pripravuje údržbu diaľnic za 1,2 mil. €

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi
výrobkami bolo v období január až apríl 2019 pasívne, a to v hodnote
601,2 mil. €. V medziročnom porovnaní sa zhoršilo o 6,4 %. Dovoz
poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v mesiacoch január až
apríl 2019 bol v hodnote 1,555 mld. €. V tomto období sa vyviezli
agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 954,2 mil. €. (Zdroj: TASR)

Ratingová agentúra S&P potvrdila Slovensku rating A+
Ratingová agentúra S&P potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so
stabilným výhľadom. Prognóza S&P na najbližšie roky hovorí o zvyšovaní
hospodárskeho rastu krajiny, zdravej fiškálnej pozícii štátu a atraktivite
krajiny pre investorov. Rast ekonomiky pokračuje podľa S&P vďaka
úspešným investíciám a domácej spotrebe. (Zdroj: SME)

Ceny stavebných prác od začiatku roka vzrástli o 4 %
Ceny stavebných prác v júni 2019 oproti máju klesli o 0,1 %. V porovnaní s
júnom 2018 sa zvýšili o 4,3 %. V priemere od začiatku roka ceny
stavebných prác medziročne vzrástli o 4 %. Informoval o tom Štatistický
úrad SR. (Zdroj: TASR)

HDP v cestovnom ruchu má potenciál rásť
Podľa prezidenta Zväzu cestovného ruchu percentuálny podiel
cestovného ruchu na celkovom HDP v prípade Slovenska má oproti
súčasným hodnotám potenciál rásť. Priamy HDP v cestovnom ruchu
predstavoval podľa najnovšie zverejnených údajov Štatistického úradu v
rámci satelitného účtu cestovného ruchu 2,27 mld. €, čo znamená podiel
2,85 % na HDP ekonomiky SR. Priama pridaná hodnota cestovného ruchu
tvorila 81,3 % priameho HDP v cestovnom ruchu.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

V eurozóne sa čoraz častejšie platí bezhotovostne
Spotrebitelia v eurozóne čoraz častejšie platia bezhotovostne, bez
používania mincí a bankoviek. Ukázali to štatistiky Európskej centrálnej
banky a nemeckej Bundesbanky. V minulom roku sa v 19 krajinách
eurozóny vykonali bezhotovostné platby v hodnote 90,7 mld. €, čo
predstavuje medziročné zvýšenie o 7,9 %. Takmer polovicu (46 %) tvorili
platby bankovou alebo kreditnou kartou. (Zdroj: TASR)
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Tržby Twitteru v 2. štvrťroku vzrástli o 18 % na 841 mil. $. Čistý zisk bez
započítania špeciálnych položiek dosiahol 37 mil. $ po 58 mil. $ v
rovnakom období vlani. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Úrady schválili fúziu T-Mobile US a Sprintu
Americký protimonopolný úrad schválil fúziu spoločnosti T-Mobile US s
menším konkurentom Sprint. Osud fúzie je aj napriek súhlasu
protimonopolného úradu neistý. Skupina amerických štátov ju plánuje
súdnou cestou zakázať pre obavy zo znevýhodnenia spotrebiteľov aj
samotných zamestnancov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Nestlé rástli tržby, zisk však klesol
Švajčiarsky potravinársky koncern Nestlé oznámil za 1. polrok pokles
čistého zisku takmer o 15 %, napriek rastu tržieb. Nestlé uviedla, že čistý
zisk dosiahol za šesť mesiacov tohto roka 5 mld. CHF. To znamená
medziročný pokles o 14,6 %. Tržby však vzrástli o 3,5 % na 45,5 mld. CHF,
keď ich nahor potiahol zvýšený dopyt po produktoch firmy, najmä v USA a
Brazílii. (Zdroj: TASR)

Nord Stream 2 sa sťažuje na pravidlá EÚ
Spoločnosť Nord Stream 2, ktorá patrí ruskému koncernu Gazprom,
podala sťažnosť na Všeobecnom súde Európskej únie, v ktorej požadovala
anulovanie nových pravidiel EÚ týkajúcich sa zemného plynu.
(Zdroj: Pravda)

Ruská centrálna banka znížila úrokovú sadzbu na 7,5 %
Ruská centrálna banka aj tento mesiac znížila kľúčovú úrokovú sadzbu.
Zároveň naznačila, že v tomto trende plánuje pokračovať, keďže miera
inflácie sa spomaľuje a ekonomická aktivita je naďalej nízka.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Ekonomika USA vzrástla v 2. štvrťroku o 2,1 %
Tempo rastu americkej ekonomiky sa v 2. kvartáli v porovnaní s vývojom
v 1. štvrťroku výrazne spomalilo. Ekonomika USA vzrástla v 2. štvrťroku o
2,1 % po 3,1 percentnom raste v prvých troch mesiacoch roka.
(Zdroj: TASR)
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