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PMÚ SR rieši kartelovú dohodu pri dodávkach strojov
Protimonopolný úrad (PMÚ) SR začal na základe uskutočneného
prešetrovania a vykonanej neohlásenej inšpekcie správne konanie vo veci
možnej kartelovej dohody vo verejnom obstarávaní. Úrad získal podklady
a informácie nasvedčujúce tomu, že štyria podnikatelia koordinovali
postup v procese verejného obstarávania strojov a strojnotechnologického vybavenia pre podniky poľnohospodárskej prvovýroby.
Uvedené projekty boli financované z prostriedkov Európskych
štrukturálnych a investičných fondov. (Zdroj: SME)

Rast ceny práce je pre U. S. Steel problém
Spoločnosť U. S. Steel Košice považuje stúpajúce náklady na pracovnú silu
na Slovensku za problém. Ako uviedol hovorca hutníckeho závodu,
spoločnosť chce, aby jej zamestnanci slušne zarábali, avšak rast
mzdových nákladov musí byť viazaný na rast produktivity práce. Firma
pritom podľa neho podniká množstvo krokov na jej zvýšenie.
(Zdroj: Pravda)

PPA Inžiniering pre NDS urobí servis informačného systému
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vynaloží na servisnú činnosť a
opravy informačného systému diaľnic v pôsobnosti Strediska správy a
údržby diaľnic Považská Bystrica takmer 868 tis. € bez DPH. Zákazku na
štyri roky zadala spoločnosti PPA Inžiniering, s. r. o., Bratislava.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Ministerstvo obrany chce zmodernizovať letisko Sliač
Ministerstvo obrany SR chce zrekonštruovať a zmodernizovať leteckú
základňu Sliač. Predpokladané náklady sú 55,38 mil. €. Dôvodom je
nevyhovujúci stav, ktorý nezodpovedá technickým požiadavkám na
prevádzkovanie nových stíhačiek F-16. (Zdroj: TASR)

Majetok v 2. pilieri vzrástol na takmer 9 mld. €
Objem majetku sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri počas minulého
týždňa vzrástol takmer o 83 mil. €. V garantovaných dlhopisových fondoch
išlo o nárast o vyše 24 mil. € na 6,67 mld. €, v negarantovaných akciových,
indexových a zmiešaných fondoch hodnota majetku stúpla o vyše
58 mil. € na 2,31 mld. €. (Zdroj: SME)

Poľnohospodárstvo dosiahlo vlani zisk 99,5 mil. €
Poľnohospodárstvo v SR dosiahlo vlani kladný výsledok hospodárenia
pred zdanením vo výške 99,5 mil. €. V porovnaní s rokom 2017 sa jeho
úroveň znížila o 16,6 %. Vyplýva to zo Správy o poľnohospodárstve a
potravinárstve v SR za rok 2018. V porovnaní s päťročným priemerom
v rozmedzí rokov 2013 až 2017 bol výsledok hospodárenia v roku 2018
vyšší o 52,4 % a úrovňou patrí k trom najvyšším za posledných päť rokov.
(Zdroj: SME)

Lesné hospodárstvo skončilo rok 2018 so ziskom
Tržby a výnosy v lesnom hospodárstve SR, teda obhospodarovateľov lesa
a poskytovateľov služieb, dosiahli vlani 1,105 mld. €. V porovnaní s rokom
2017 sa zvýšili o 9,1 %. Náklady dosiahli 1,020 mld. €. Hospodársky
výsledok dosiahol 40,62 mil. €. Celkové tržby a výnosy
obhospodarovateľov lesa boli 595,61 mil. € a v porovnaní s rokom 2017
vzrástli o 7,1 %, najmä v dôsledku rastu ostatných tržieb a výnosov a
vyšších dodávok surového dreva (Zdroj: TARS)

Tržby v maloobchode v júli klesli
Štatistický úrad SR informoval o tom, že tržby za vlastné výkony a tovar v
júli 2019 v maloobchode medzimesačne klesli o 0,2 %. Medziročne sa tržby
v maloobchode znížili o 0,9 %. Podľa analytikov sa domáca spotreba v lete
presunula z maloobchodu viac do reštaurácií a hotelov. (Zdroj: TASR)

Predaj dieselových áut klesol o 16 %
Predaj áut s naftovým motorom v Európskej únii klesol v 2. štvrťroku o viac
než 16 %. Poukázala na to správa Združenia európskych výrobcov
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automobilov (ACEA). V EÚ sa predalo od apríla do konca júna približne
1,3 milióna naftových áut. Medziročne to predstavuje pokles o 16,4 %.
(Zdroj: TASR)

Inflácia v eurozóne nedosahuje inflačný cieľ ECB
Tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne zostáva pod úrovňou, ktorú
preferuje Európska centrálna banka (ECB). Finančné údaje ukazujú, že
rast cien výrazne zaostáva za inflačným cieľom ECB nastaveným na
úroveň tesne pod 2 %. Podľa vyjadrení predstaviteľov ECB sa zdá, že banka
pripravuje nový balík monetárnych stimulov, ktorého súčasťou bude
zníženie úrokových sadzieb, prísľub, že ich udrží nízko dlhší čas, a
kompenzácia pre banky zasiahnuté vedľajšími vplyvmi negatívnych
sadzieb. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
EK upozornila členské krajiny, aby sa pripravili na tvrdý brexit
Európska komisia (EK) v rámci svojej výzvy upozornila všetkých občanov
a podniky v členských krajinách EÚ, aby sa pripravili na vystúpenie
Británie z EÚ ku dňu 31. októbra 2019. Podľa exekutívy EÚ je odchod
Británie bez dohody k 1. novembru 2019 "možným, hoci neželaným
výsledkom". (Zdroj: TASR)

Čína a USA budú v októbri pokračovať v rokovaniach
Čína a USA sa dohodli, že začiatkom októbra sa vo Washingtone bude
konať ďalšie kolo obchodných rokovaní na vysokej úrovni. To by mohlo
mierne utlmiť rastúce obavy, že eskalujúca obchodná vojna medzi oboma
najväčšími ekonomikami by mohla spustiť globálnu recesiu.
(Zdroj: Pravda)

Obchodný schodok USA sa v júli znížil
Deficit obchodnej bilancie USA v júli klesol o 2,7 % na 54 mld. $. Dôvodom
vývoja bol nárast vývozu a mierny pokles dovozu. Deficit obchodu s Čínou,
na ktorý sa aktuálne sústredí administratíva prezidenta Donalda Trumpa,
však vzrástol na 6-mesačné maximum. (Zdroj: SME)

Zníženie úrokových sadzieb v USA možno nebude potrebné
Americká centrálna banka (Fed) nebude musieť v najbližšom období
znižovať úrokové sadzby, ak by ekonomika USA pokračovala v doterajšom
tempe rastu. Uviedol to v týchto dňoch šéf bostonskej pobočky Fedu Eric
Rosengren, dva týždne pred plánovaným zasadnutím Fedu, od ktorého si
viacerí ekonómovia sľubujú ďalšie zníženie úrokových sadzieb.
(Zdroj: SME)

Britskej ekonomike hrozí recesia
Britskému hospodárstvu vážne hrozí recesia, prvá od finančnej krízy pred
zhruba desiatimi rokmi. Naznačil to prieskum spoločností IHS Markit a
CIPS, ktorý tiež ukázal, že dôvera podnikateľov v sektore služieb sa pre
brexit ďalej zhoršuje. (Zdroj: TASR)

Marks & Spencer vypadne z akciového indexu FTSE 100
Britský odevný reťazec Marks & Spencer (M&S) vypadne z akciového
indexu FTSE 100. Ide o prvý takýto prípad od vytvorenia indexu pred
35 rokmi. Hodnota M&S totiž klesla pod hraničnú úroveň pre zaradenie
spoločnosti do akciového indexu FTSE 100. (Zdroj: TASR)

Napriek tlaku USA Huawei uzatvára kontrakty na 5G siete
Napriek pokračujúcemu tlaku USA a blokáde na niektorých trhoch
dokázal čínsky výrobca telekomunikačných zariadení Huawei uzatvoriť vo
svete viac než 50 komerčných kontraktov na výstavbu sietí piatej
generácie (5G). (Zdroj: TASR)

Google zaplatí pokutu 170 mil. $ za YouTube
Spoločnosť Google dostala pokutu 170 mil. $, aby urovnala obvinenia, že
jej videoslužba YouTube zbierala osobné údaje detí bez súhlasu rodičov.
Americká Federálna komisia pre obchod (FTC) uložila Googlu pokutu
136 mil. $ a spoločnosť zaplatí ďalších 34 mil. $ štátu New York, aby
urovnala podobné obvinenie. (Zdroj: TASR)
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