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EK chce zablokovať prístup niektorých krajín na finančné trhy

Unimed Pharma už môže opäť vyrábať očné lieky
Výroba očných liekov vo farmaceutickej firme Unimed Pharma bude opäť
obnovená. Inšpektori vyhodnotili, že kritické nedostatky zistené v
decembri 2018 boli odstránené. Osvedčenie o správnej výrobnej praxi
bude spoločnosti Unimed Pharma obmedzené na šesť mesiacov a pred
jeho obnovením musí sa musí uskutočniť ďalšia inšpekcia. (Zdroj: SME)

Európska komisia (EK) údajne zvažuje, že zablokuje prístup piatich krajín
na časť finančných trhov EÚ. To by mohlo zasiahnuť aj Britániu po
odchode z EÚ. Podľa Komisie totiž Kanada, Brazília, Singapur, Argentína a
Austrália neregulujú ratingové agentúry s rovnakou prísnosťou ako
Brusel. (Zdroj: TASR)

OECD: Produkcia ocele v Ázii bude masívne stúpať

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) chce zabezpečiť náhradnú
autobusovú dopravu vo viacerých regiónoch Slovenska. Má sa tak zaistiť
doprava cestujúcich v prípade nezjazdnosti železničnej cesty. Cenu
zákazky odhaduje na 8,04 mil. € bez DPH. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Európski oceliari prepúšťajú, utlmujú aktivity, skracujú pracovné týždne,
či dokonca zatvárajú fabriky. Ničí ich rad faktorov, medzi ktorými
dominuje lacná produkcia ocele z Ázie. Analýza OECD predpokladá, že v
rokoch 2019 až 2021 by sa globálna spotreba ocele mala zvýšiť približne o
4 – 5 %, Európa však v oblasti produkcie ocele bude rásť len minimálne a
Ázia masívne. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Firma Rempo dodá oblečenie pre poštárov za 5,285 mil. €

ZAHRANIČIE

ZSSK obstaráva náhradnú autobusovú dopravu za 8 mil. €

Štátna spoločnosť Slovenská pošta, a. s. oblečie svojich zamestnancov do
nových rovnošiat a pracovných odevov. Zákazku na štyri roky zadala
spoločnosti REMPO, s. r. o. Bratislava za 5,285 mil. € bez DPH. Vybraný
dodávateľ ako jediný predložil ponuku. (Zdroj: SME)

Predaj diaľničných známok vykazuje rastový trend
Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) sa za prvý polrok 2019
predalo spolu viac ako 2,5 milióna kusov diaľničných známok. Znamená
to nárast o 3,58 % oproti rovnakému sledovanému obdobiu minulého
roka. Pre NDS to predstavuje príjem vo výške viac ako 59 mil. € bez DPH.
(Zdroj: TASR)

Čistý zisk Renault za prvých 6 mesiacov 2019 padol o vyše polovicu na
970 mil. € z 1,95 mld. € v rovnakom období vlani. Tržby medziročne klesli
o 6,4 % na 28,05 mld. €, upravené o vplyv výmenných kurzov sa znížili o
5 %. (Zdroj: TASR)

Tržby Amazonu v 2. štvrťroku prekonali prognózy
Čistý zisk Amazonu za tri mesiace od apríla do júna dosiahol 2,6 mld. $.
Tržby medziročne vyskočili o 20 % na 63,4 mld. $, pri očakávaných
62,5 mld. $. Náklady sa zvýšili až o 21 % na 60,3 mld. $. (Zdroj: TASR)

Izraelský TowerJazz investuje 100 mil. $ v Japonsku

Dane digitálnych gigantov na Slovensko neprúdia
Dane globálnych digitálnych firiem Slovensko stále obchádzajú.
Internetový gigant Google cez svoju slovenskú pobočku Google Slovakia v
minulom roku zaplatil na dani z príjmov len niečo cez 50 tis. €, pri
celkových deklarovaných výnosoch vyše 1,5 mil. €. Facebook na
Slovensku ani nemá zaregistrovanú pobočku, ostatní digitálni hráči
odvádzajú do slovenského rozpočtu rovnako maximálne desiatky tisíc
eur. (Zdroj: Pravda)

Dôchodkový strop bude SP stáť v roku 2022 asi 9,3 mil. €
Podľa ministerstva práce a sociálnych vecí zavedenie stropu na vek
odchodu do dôchodku zvýši výdavky Sociálnej poisťovne (SP) prvýkrát v
roku 2022, a to o 9,3 mil. €. Ministerstvo odhaduje, že následkom
zavedenia penzijného stropu v roku 2022 odíde do starobného dôchodku
približne o 4 700 viac žien a Sociálna poisťovňa vyplatí zhruba o 16,4 tisíca
viac dôchodkových dávok. (Zdroj: SME)

Billa sa voči pokute odvolala a požiadala o odklad
Spoločnosť Billa mala v uplynulých dňoch zaplatiť pokutu vo výške
1 mil. €. Reťazcu uložila sankciu Štátna veterinárna a potravinová správa
za opakované porušovanie nariadení stanovených v zákone o
potravinách. Billa mala na uhradenie pokuty 15 dní, do dnešného dňa to
však neurobila. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Vinárov a vinohradníkov čaká jeden z najhorších rokov
Podľa Cechu vinárov a vinohradníkov Slovenska vinohradníci očakávajú
jeden z najhorších rokov za posledné desaťročia. Je za tým najmä
konkurencia lacného vína s nejasným pôvodom a nízke výkupné ceny za
hrozno, ktoré nedokážu pokryť ani náklady na jeho dopestovanie. Navyše
ich trápi sucho, takže očakávajú menšiu úrodu. (Zdroj: TASR)

Slovenskú závislosť na ruskom plyne znížia nové plynovody
Mapa plynárenskej siete v našom regióne sa neustále rozvíja. To má vplyv
aj na slovenskú ekonomiku a verejné financie. Z prepravných poplatkov
totiž do rozpočtu ide zhruba 400 mil. € ročne. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Slovensko k 30. júnu vyčerpalo len 25 % z eurofondov
Slovensko dosiahlo k 30. júnu 2019 za všetky fondy na programové
obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni 3,82 mld. €, čo
predstavuje 24,92 % z celkovej alokácie zdrojov. (Zdroj: TASR)
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Renault dosiahol polročný zisk 970 mil. €

Izraelský výrobca čipov TowerJazz oznámil, že jeho tržby sa v 2. štvrťroku
znížili na 306 mil. $ z 335 mil. $ vlani. Firma tiež uviedla, že investuje
100 mil. $ do rozšírenia výrobnej kapacity vo svojom závode v Japonsku,
aby uspokojil rastúci dopyt po svojich produktoch. (Zdroj: TASR)

Rakusky Kapsch TrafficCom tretí krát žaluje český ÚHOS
Rakúska spoločnosť Kapsch TrafficCom podala na český Úrad pre ochranu
hospodárskej súťaže (ÚOHS) tretiu žalobu pre sporný tender na výber
mýta pre nákladné autá. Kapsch v žalobe obviňuje ÚHOS z nečinnosti,
podľa neho ignoruje predchádzajúce rozhodnutia súdu. (Zdroj: Pravda)

Just Eat a Takeaway.com oznámili zlúčenie
Britská spoločnosť Just Eat a holandská Takeaway.com predstavili plán
na fúziu. Ak sa transakcia uskutoční, akcionári spoločnosti Just Eat budú
mať podiel vo výše 52,2 % v kombinovanej firme so sídlom v Holandsku,
pričom jej akcie budú kótované na londýnskej burze. (Zdroj: SME)

PSA upozorňuje na možné zatvorenie britského závodu
Francúzska automobilová skupina PSA varovala, že môže zatvoriť závod v
severozápadnom Anglicku, ak sa pre brexit stane nerentabilným.
Generálny riaditeľ Carlos Tavares uviedol, že spoločnosť už má alternatívu
k závodu v Ellesmere Port, ktorý zamestnáva 1 000 ľudí a vyrába modely
Vauxhall Astra a Opel Astra. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Čína má záujem o české drevo
Záujem Číny o drevo z Česka v poslednom období prudko vzrástol. Od
januára do mája putovalo do Číny viac než 350 000 ton nespracovaného
českého dreva, čo je takmer trojnásobok objemu z minulého roka.
Tohtoročný vývoz dreva z Česka do najväčšej ázijskej ekonomiky dosiahol
hodnotu takmer 1,1 mld. CZK. (Zdroj: SME)

USA a Čína obnovia obchodné rokovania
USA a Čína 30. júla po niekoľkomesačnej pauze obnovia obchodné
rokovania. Budú to prvé priame obchodné diskusie medzi oboma
stranami od stroskotania rokovaní v máji. (Zdroj: SME)

Japonská vláda skresala prognózu tohtoročného rastu
Japonská vláda predpokladá, že reálny rast japonskej ekonomiky
dosiahne vo fiškálnom roku 2019/2020, ktorý sa skončí v marci, 0,9 %.
Pôvodne počítala s rastom na úrovni 1,3 %. Dôvodom je nižší vývoz, ktorý
dopláca na obchodnú vojnu medzi Čínou a USA. (Zdroj: TASR)

Copyright © 2019 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. (SIMS)

