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Slovalco vykázalo vlani tržby
Jeden z najväčších hutníckych podnikov na Slovensku, spoločnosť
Slovalco, a. s., zo Žiaru nad Hronom, zvýšil v minulom roku svoje tržby
medziročne o 10 % na 405,1 mil. €. Zisk výrobcu hliníka naopak klesol
o 6 % na 25,6 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Firma Rempo dodá pre ŽSR odevy za 3,6 mil. €
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vynaložia na dodávku pracovných a
ochranných odevov pre svojich zamestnancov za dva roky takmer
3,602 mil. € bez DPH. Zákazku rozdelenú na päť častí zadali spoločnosti
Rempo, s. r. o. na základe výsledku verejnej súťaže. (Zdroj: SME)

Wienerberger zmodernizoval závod na výrobu tehál
Spoločnosť Wienerberger investovala do modernizácie výroby v závode v
Boleráze 5 mil. € a spúšťa výrobu tehál bez integrovanej tepelnej izolácie.
Rozhodnutie o modernizácii súviselo s kvalitou vstupnej suroviny, ktorú
tam ťaží. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Riaditeľa Infra Services mali odpočúvať
Generálneho riaditeľa firmy Infra Services, dcérskej spoločnosti
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, Róberta Stankeho mal niekto
nelegálne odpočúvať. Odpočúvacie zariadenie si mal nájsť priamo v
kancelárii. Riaditeľ uviedol, že vo veci podal trestné oznámenie.
(Zdroj: SME)

Slovensko si v digitálnej konkurencieschopnosti polepšilo
V rebríčku digitálnej konkurencieschopnosti sa Slovensko oproti
minulému roku zlepšilo o tri priečky, keď zo 63 posudzovaných krajín
sveta obsadilo 47. miesto. Vyplýva to zo Svetovej ročenky digitálnej
konkurencieschopnosti ekonomík v roku 2019. (Zdroj: TASR)

Rezort financií očakáva zhoršenie výberu daní
Ministerstvo financií SR očakáva horší vývoj daní a odvodov v tomto roku,
v nasledujúcich rokoch by mal byť výpadok výraznejší, ako pôvodne
plánovalo. Pre tento rok odhaduje výpadok v objeme 66 mil. €, v ďalších
rokoch príjmy klesnú v priemere o 700 mil. €. (Zdroj: Hospodárske noviny)

InoBat a ČEZ chcú chrániť energetickú suverenitu EÚ
Slováci a Česi majú záujem brániť európsku energetickú suverenitu.
Vyplýva to zo štvrtkových vyjadrení zástupcov slovenskej firmy InoBat a
českého energetického koncernu ČEZ, ktorí v Bruseli oznámili strategickú
cezhraničnú spoluprácu v oblasti uskladňovania energie do
veľkokapacitných batérií a ich následnú výrobu a komercializáciu na
európskom trhu. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Slovensku hrozí deficit 1,2 % HDP
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) upozorňuje, že riziká týkajúce
sa deficitu verejných financií zostávajú vysoké. Rozpočtová rada
odhaduje, že ak vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit
dosiahnuť 1,14 mld. €, teda 1,20 % HDP. (Zdroj: TASR)

Zásobovanie bánk peniazmi sa v auguste zrýchlilo
Podľa Európskej centrálnej banky zásobovanie bánk v eurozóne peniazmi
sa v auguste zrýchlilo a stúplo aj tempo rastu úverov súkromnému
sektoru, predovšetkým firmám. Podľa údajov o vývoji peňažnej zásoby M3
medziročné tempo jej rastu sa v auguste zvýšilo na 5,7 % z 5,1 % v júli a
zrýchlil sa aj rast užšieho menového agregátu M1 na 8,4 % zo 7,8 %.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Úvery súkromnému sektoru v eurozóne stúpli o 3,8 %
Pôžičky súkromnému sektoru v eurozóne v auguste stúpli o 3,8 % po
náraste o 3,7 % v júli. Rast úverov domácnostiam pritom zostal v auguste
stabilný na úrovni 3,4 %, ale v prípade nefinančných spoločností sa zrýchlil
na 4,3 % zo 4 % v predchádzajúcom mesiaci. Dosiahol tak najväčšie tempo
od roku 2009 aj napriek poklesu vo výrobnom sektore. (Zdroj: TASR)

Euroval prestane vydávať dlhopisy riadiace sa anglickým právom
Záchranný fond eurozóny, tzv. euroval, vyhlásil, že prestane vydávať
dlhopisy, ktoré sa riadia anglickým právom. Európsky stabilizačný
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mechanizmus, zriadený v roku 2012 s cieľom poskytovať pôžičky členským
štátom eurozóny, ktoré sa nachádzajú vo finančnej núdzi, vo štvrtok
investorom oznámil, že od 1. októbra prechádza na luxemburské právo.
(Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
VW sa blíži k rozhodnutiu o stavbe závodu v Turecku
Nemecký koncern Volkswagen (VW), sa blíži k rozhodnutiu o výstavbe
nového závodu v Turecku. Podľa zdrojov z automobilky, ktoré sú
oboznámené s jej plánom, továreň na výrobu viacerých značiek bude stáť
viac ako 1 mld. €. (Zdroj: Trend)

Jaguar v Británii v novembri zastaví na týždeň výrobu
Najväčšia britská automobilka Jaguar Land Rover (JLR) zastaví vo svojich
britských závodoch v novembri na jeden týždeň produkciu. Firma chce tak
zmierniť výpadky vo výrobe spôsobené predpokladaným odchodom
krajiny z EÚ bez dohody. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Maserati investuje 1,6 mld. € do hybridných a elektrických áut
Firma Maserati patriaca pod automobilku Fiat Chrysler Automobiles
investuje približne 1,6 mld. € do výroby hybridných a elektrických
modelov. Zhruba polovica investície by mala smerovať do nového SUV.
(Zdroj: TASR)

Spoločnosť IAG znížila odhad zisku o 215 mil. €
Spoločnosť International Consolidated Airlines Group (IAG), vlastník
britských aerolínií British Airways (BA) a španielskej Iberie, znížila svoj
odhad zisku v tomto roku. Dôvodom je nedávny štrajk pilotov BA, ktorý
spoločnosť podľa odhadov vyšiel na 137 mil. €. (Zdroj: TASR)

Produkcia áut v Británii sa v auguste zvýšila
Produkcia áut v Británii sa v auguste zvýšila prvýkrát po 15 mesiacoch
poklesu medziročne o 3,3 %. Továrne totiž tento rok v auguste nezastavili
výrobné linky pre údržbu, lebo jej termín presunuli na začiatok apríla,
ktorý mal byť pôvodne prvým mesiacom po brexite. Ani zvýšenie výroby
však neodkázalo vyrovnať straty v produkcii za apríl. (Zdroj: SME)

Bielorusko zvyšuje cenu za tranzit ropy o 21 %
Bieloruský prevádzkovateľ ropovodu Družba oznámil, že jeho sadzba za
tranzit ropy sa musí zvýšiť o 21 %, aby si vykompenzoval výpadok v
objeme prepravy spôsobený kontamináciou ruskej ropy na jar tohto roka.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Čína zvýšila nákup z USA, ale čelí sankciám za ropu
Čína kúpila množstvo amerického bravčového mäsa a sójových bôbov.
Informoval o tom vo štvrtok Peking, ktorý sa týmto krokom snažil zmierniť
obchodný spor medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami. USA
však medzitým zaviedli nové sankcie proti niektorým čínskym firmám aj
ich vedúcim predstaviteľom za „vedomý vývoz ropy z Iránu“. (Zdroj: TASR)

Fed zvyšuje intervencie na medzibankovom trhu
Americká centrálna banka (Fed) zvyšuje intervencie na medzibankovom
trhu, aby udržala pod kontrolou krátkodobé úrokové sadzby. Fed nalieva
krátkodobé peniaze na medzibankový trh od 17.9.2019. Doteraz
predstavoval objem denných repo operácií 75 mld. $. Objem repo operácií
vzrástol, keďže požiadavky bánk ho prekračovali. V stredu podali ponuky
celkovo na 92 mld. $. (Zdroj: Hospodárske noviny)

USA môžu zaviesť dovozné clá na výrobky z EÚ
USA budú mať za dotácie EÚ pre výrobcu lietadiel Airbus možnosť zaviesť
dovozné clá na výrobky z EÚ v hodnote približne 7,5 mld. $ ročne.
Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje
oboznámené s rozhodovaním arbitrážneho súdu Svetovej obchodnej
organizácie. (Zdroj: TASR)

Rusko investuje 28 mil. € do alternatívy Wikipédie
Takmer 2 mld. RUB (približne 28 mil. €) chce ruská vláda vyčleniť na
vytvorenie Veľkej ruskej encyklopédie (Boľšaja rossijskaja enciklopedija),
ktorá sa má stať kvalitnou - akademickou - alternatívou Wikipédie.
(Zdroj: Hospodárske noviny)
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