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Carrefour a Tesco vytvorili alianciu
Spoločná strategická aliancia medzi maloobchodnými reťazcami Tesco
a Carrefour chce ísť proti konkurencii. Spoločnú kúpnu silu využijú na
vytváranie tlaku na zníženie cien dodávateľmi. Aliancia začne fungovať
v októbri tohto roka. (Zdroj: Trend)

Terra Libera vybuduje v Trnave ubytovňu
Pre zamestnancov v trnavských firmách postaví spoločnosť Terra Libera
novú ubytovňu. Reagujú tak na zvýšený dopyt po ubytovacích kapacitách.
Stavať začnú v októbri, investičné náklady sú odhadnuté na 3,5 milióna
eur. Výnosy spoločnosti boli v minulom roku 2,3 milióna eur.
(Zdroj: Trend/SIMS)

SVP chce prenajať kompu
Tender na krátkodobý prenájom kompy vyhlásil v pondelok Slovenský
vodohospodársky podnik (SVP). Vodohospodári chcú takto zrušiť
nevýhodnú zmluvu uzatvorenú so súkromnou spoločnosťou Ponton City.
(Zdroj: TASR)

Ťažba dreva medziročne rástla
Ťažba dreva v minulom roku dosiahla úroveň 9,39 milióna kubických
metrov, medziročne vzrástla o 0,8 percenta. Vyťažilo sa 58,9 ihličnatého
a 41,1 percenta listnatého dreva. V správe to uviedlo Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. (Zdroj: TASR)

Slovalco investuje do recyklácie 15 miliónov eur
Spoločnosť Slovalco sa zaoberá elektrolytickou výrobou primárneho
hliníka z jeho práškového oxidu. V pláne má rozšíriť produkciu hliníka
z druhotnej odpadovej suroviny. Popri výrobe 175-tisíc ton primárneho
hliníka ročne tak spracuje aj 50-tisíc ton odpadovej suroviny. Investícia do
rozšírenia recyklácie sa pohybuje vo výške 15 miliónov eur. Slovalco
dosiahla v minulom roku tržby 352 miliónov eur. Exportuje do Maďarska,
Čiech, Rakúska a ďalších európskych krajín. Podiel exportu na tržbách
spoločnosti tvorí 72 percent. (Zdroj: TREND/SIMS)

Pribudnú lety z Bratislavy do Ľvova
Novú linku z Letiska M.R. Štefánika v Bratislave bude prevádzkovať
nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air. Do Ľvova sú naplánované
lety trikrát týždenne. Aktuálne spoločnosť už zabezpečuje leteckú linku
medzi Kyjevom a Bratislavou, ako aj spojenie do Skopje, Sofie, Varšavy
a Londýna. (Zdroj: webnoviny.sk)

Rezort práce chce zvýšiť minimálnu mzdu
Zvýšenie minimálnej mzdy zo súčasných 480 eur na 520 eur navrhuje
Ministerstvo práce a sociálnych vecí. Rokovať o tom bude Hospodárska
a sociálna rada SR. Odborári požadujú navýšenie až o 115 eur.
(Zdroj: webnoviny.sk)

Predaj krachujúcej továrne Waggonbau ide do finále
O krachujúcu nemeckú železničnú fabriku Waggonbau Niesky má
dlhodobo záujem Tatravagónka. Súboj zvádza slovenská skupina
Tatravagónka s čínskym, štátom kontrolovaným gigantom China Railway
Rolling Stock Corporation. Na stole insolvenčného správcu tak ležia iba
dve ponuky – spod Tatier a tá z Ázie. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Platformu Airbnb využívajú Slováci naplno
Airbnb patrí u nás spomedzi krajín V4 medzi najobľúbenejšie. V minulom
roku ju využilo viac ako stotisíc ľudí. Slovensko tak zaznamenalo najvyšší
nárast počtu turistov v zdieľanom ubytovaní v rámci krajín V4. Vyplýva to
zo správy spoločnosti o trendoch v zdieľanom ubytovaní za minulý rok.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Tatrabanka ocenila nápady začínajúcich podnikateľov
Elevator Lab powered by Tatrabanka je program poskytujúci podporu pre
výnimočné nápady začínajúcich podnikateľov.
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Pre startupy zvolila banka menej štandardný postup. Začínajúce firmy
dostali špeciálny bankový účet a prístup k špičkovým inovatívnym
technológiám. Súčasťou je aj mentoring či kreatívne prostredie.
Startupové riešenia ocenili v akceleračnom programe Elevator Lab
Challnege. (Zdroj: Tatrabanka)

Slováci za pivo zaplatili 280 miliónov eur
Za posledný rok nakúpili spotrebitelia na Slovensku 262 miliónov litrov
piva a zaplatili zaň 280 miliónov eur. Údaje priniesla spoločnosť Nielsen
v maloobchodnom audite. Týždenná spotreba na jedného Slováka je
približne 0,9 litra. Podľa účtovnej uzávierky najvyššie tržby mal v minulom
roku pivovarnícky koncern Heineken a to vo výške 199 miliónov eur. Za
ním nasleduje Plzenský Prazdroj Slovensko s tržbami 97,5 miliónov eur.
(Zdroj: Hospodárske noviny/SIMS)

ZAHRANIČIE
Priemyslová výroba v Čechách rástla
Priemysel rast zrýchlil, obchod a stavebníctvo spomalilo. Medziročný rast
priemyselnej výroby bol v júni na úrovni 3,4 percenta. Tržby
v maloobchode klesli z piatich na dve percentá a stavebná výroba klesla
z 10,1 percenta na 7,5 percenta. (Zdroj: idnes.cz)

Pre sucho bude menej obilia
Úroda obilnín bude ešte nižšia, ako odhadovali prognózy
v predchádzajúcich týždňoch. V problémoch sú aj hydinári a chovatelia
úžitkových zvierat. V Nemecku hľadajú spôsoby, ako pomôcť farmárom
orientovaným najmä na rastlinnú výrobu. Problémy spôsobuje extrémne
sucho. (Zdroj: aktuality.sk)

Taliansko nakúpilo lokomotívy od českej spoločnosti
Česká spoločnosť CZ Loko dodala päť posunovacích lokomotív pre
Talianov v hodnote 200 miliónov korún. Využívať ich budú na
posunovanie v logistických centrách v Miláne, Ravenne a Livorne.
(Zdroj: ČTK)

Irán uvoľní obmedzenie devízových obchodov
Boj s prepadom meny a sankciami udelenými USA začal Irán uvoľnením
obmedzenia devízových obchodov. Opatrenie umožňuje napríklad
vývozcom mimo ropného priemyslu predávať tvrdú menu dovozcom a na
dovoz zlata do Iránu neplatia žiadne limity. (Zdroj: ČTK)

Turecká líra klesla, prekonala historické minimum
Oproti doláru stratila turecká líra štvrtinu svojej hodnoty. Trhy reagovali
na vyjadrenia USA o prehodnotení bezcolného prístupu na americký trh.
To by ohrozilo dovoz tovarov z Turecka do USA v hodnote takmer 1,7
miliardy dolárov. (Zdroj: SME)

Prazdroj vykázal zisk 12 miliárd českých korún
Plzenský pivovar Prazdroj skončil vo svojom účtovnom období s tržbami
cez 12 miliárd českých korún. Hospodársky výsledok spoločnosti dosiahol
sumu 2,6 miliardy korún. Pivovar v roku 2017 prevzala japonská
pivovarnícka spoločnosť Asahi. (Zdroj: ČTK)

Čína vybuduje v Poľsku nový závod za 38 miliónov eur
Závod na výrobu elektrolytov plánuje vybudovať čínsky výrobca
v poľských Godzikowiciach. V súčasnosti spoločnosť získava potrebné
povolenia pre realizáciu investície. S výstavbou začnú už o niekoľko
mesiacov, náklady na projekt sú približne 38,8 miliónov eur. GHTR patrí
medzi troch najväčších dodávateľov elektrolytov pre lítium-iónové
batérie na svete. (Zdroj: TASR)

Kryptomena Bitcoin opäť klesla
Pokles pod 7000 dolárov zaznamenala najznámejšia kryptomena bitcoin.
Prišla tak o väčšinu júlových ziskov. Experti predpokladajú, že bude
oslabovať do konca roka. (Zdroj: TASR)
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