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Modernizáciu železničnej trate vyhrala kazašská firma
Konzorcium firiem na čele s kazašskou spoločnosťou Integra Construction
KZ vyhralo tender na modernizáciu trate z Devínskej Novej Vsi po štátnu
hranicu Slovenska s Českou republikou. Vyplýva to z Informácie o
výsledku vyhodnotenia ponúk, ktorú zverejnili Železnice Slovenskej
republiky. Konzorcium ponúklo najnižšiu cenu 216,8 milióna eur bez dane
z pridanej hodnoty. (Zdroj: SME)

Eximbanka SR dala na export 2 miliardy eur

Piatok 14. september 2018

Pomôcť by malo skrátenie verejného obstarávania a elektronická
komunikácia. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Eurozóna sa musí pripraviť na obchodné konflikty
Európska centrálna banka nezmenila nastavenie svojej menovej politiky.
Jej šéf Mario Draghi povedal, že Eurozóna sa musí pripraviť na eskaláciu
obchodných konfliktov, najmä medzi Čínou a USA.
(Zdroj: SME)

V minulom roku podporila Exportno–importná banka Slovenskej
republiky export za takmer dve miliardy eur. V súčasnosti podporuje
približne 180 klientov, z čoho až 80 percent tvoria malí a strední
podnikatelia. (Zdroj: TASR)

Útoky hackerov stáli nemecké firmy 43 miliárd eur

Poslanci schválili novelu o vnútrozemskej plavbe

Europoslanci odmietli dvojakú kvalitu výrobkov

Po novom už sú v zákone o vnútrozemskej plavbe aj povolenia na
prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska.
(Zdroj: TASR)

Tunel Višňové sprejazdnia do konca roku 2020
Talianska spoločnosť Salini Impregilo a slovenská spoločnosť Dúha vo
štvrtok prerazili južnú a severnú tunelovú rúru. Termín ukončenia prác na
tuneli sa predĺži, sprejazdniť by ho mali koncom roka 2020. Úsek diaľnice
D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala bude dlhý 14 kilometrov.
Cena stavebných prác je 500 miliónov eur. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Rezort pôdohospodárstva urobí farmárom marketing
Farmári a potravinári vítajú snahu Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR vytvoriť marketingový fond. Jeho úlohou bude
podporiť legislatívne a finančne propagáciu kvalitných domácich
potravín. (Zdroj: TASR)

Tesco zavádza školiacu platformu pre dodávateľov
Spoločnosť Tesco spúšťa novú školiacu platformu pre dodávateľov
Supplier Training Essentials. Na jednom mieste tu nájdu zmluvy, finančné
a logistické pravidlá a ďalšie užitočné informácie. Platforma má pomôcť
asi 3000 dodávateľom. (Zdroj: TASR)

Novým šéfom JAVYS bude Vladimír Švigár
Na poste generálneho riaditeľa Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti
nastávajú zmeny. Od 14. septembra do funkcie nastupuje Vladimír Švigár.
Rozhodlo o tom predstavenstvo spoločnosti. (Zdroj: TASR)

ŽOS opravili pre Azerbajdžanov prvé dve lokomotívy
Päť mesiacov trvala nákladná rekonštrukcia lokomotív radu ČME-3 pre
Azerbajdžanské železnice. Železničné opravovne a strojárne Zvolen stroje
vyrobené v osemdesiatych rokoch zmodernizovali a zrekonštruovali.
Podľa dostupných informácií je to pre Azerbajdžan ekonomicky
výhodnejšie než kúpa nových lokomotív. V minulom roku dosiahli tržby
ŽOS Zvolen 26,6 milióna eur a čistý zisk 54-tisíc eur. (Zdroj: TASR/SIMS)

Rast cien potravín závisí aj od dovozu
Ceny potravín na Slovensku v tomto roku rastú najrýchlejšie zo všetkých
krajín Európskej únie. Analytička Slovenského farmárskeho družstva Eva
Sadovská uviedla, že doplácame na to, že o tretinu viac potravín
dovážame ako vyvážame. (Zdroj: Pravda)

Energetici zrekonštruovali vedenie za 1,6 milióna eur
Do rekonštrukcie vedenia medzi Žiarom nad Hronom a Lieskovcom
investovali energetici zo Stredoslovenskej distribučnej 1,6 milióna eur. Na
opotrebovanom vedení vymenili približne 200 kilometrov lán.
(Zdroj: TASR)

Čerpanie eurofondov je na úrovni 16 percent
Aktuálne máme k dispozícii z eurofondov 15 miliárd eur. V súčasnosti sme
vyčerpali 16 percent. Dôvodom nízkej úrovne čerpania je byrokracia.
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Dve tretiny nemeckých výrobcov už zaznamenali kyber útok. Výrobný
sektor stáli tieto útoky 43 miliárd eur. Hackeri sa sústredia na malé
a stredné firmy, pretože tie sú najzraniteľnejšie. (Zdroj: TASR)
Produkty s odlišným zložením v rôznych členských štátoch Európskej únie
by nemali byť umiestňované na trh pod rovnakou značkou a v rovnakom
obale. Takéto uznesenie prijal Európsky parlament. Poslanci chcú
zabrániť zavádzaniu spotrebiteľov. V pláne je aj pripraviť blacklist
zakázaných obchodných praktík. (Zdroj: SME)

EÚ podporí rumunský agrosektor
Pre rumunský agrosektor vyčlenila Európska únia 150 miliónov eur.
Z toho časť poskytne Európsky investičný fond a 87,8 milióna eur vyčlenia
z rozpočtu EÚ. Financie použijú na podporu a rozvoj poľnohospodárstva.
(Zdroj: TASR)

Pravdepodobnosť brexitu bez dohody sa zvýšila
Ratingová agentúra Moody´s uviedla, že pravdepodobnosť odchodu
Británie z Európskej únie sa v posledných mesiacoch zvýšila. Tvrdý brexit
by mal rozsiahle negatívne dôsledky na britskú ekonomiku.
(Zdroj: Pravda)

Turecká centrálna banka zvýšila kľúčový úrok
Turecká centrálna banka nečakane prudko zvýšila úrokové sadzby na 24
percent. Tento krok podporil líru. Očakávajú tiež zníženie obáv investorov
z vplyvu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na menovú politiku.
Sprísnením menovej politiky chce centrálna banka zastaviť prepad
domácej meny.
(Zdroj: TASR)

Ekonomika vo Švédsku rástla pomalšie
V druhom polroku rástla švédska ekonomika pomalšie, ako sa pôvodne
očakávalo. Podľa štatistického úradu v Štokholme hrubý domáci produkt
Švédska sa za tri mesiace do konca júna zvýšil o 0,8 percenta namiesto
o 1 percento pri rýchlom odhade, oproti predchádzajúcemu 1. štvrťroku.
(Zdroj: TASR)

Banky DNB a Nordea predávajú časť banky Luminor
Škandinávske banky DNB a Nordea predávajú 60-percentný podiel v
pobaltskej banke Luminor za 1 miliardu eur. Podiel kúpi americká
investičná spoločnosť Blackstone. Transakciu dokončia v prvej polovici
budúceho roka. Luminor patrí s aktívami za 15 miliárd eur medzi najväčšie
banky v Pobaltí. (Zdroj: TASR)

Letecká spoločnosť LOT kúpi 15 lietadiel
Poľská letecká spoločnosť LOT kupuje 15 lietadiel od amerického
Boeingu. Výška investície známa nie je. Stopercentným vlastníkom
spoločnosti je štát, zamestnáva asi 3000 ľudí. V minulom roku LOT
prepravila 6,8 milióna pasažierov. (Zdroj: TASR)

Ekonomika Venezuely sa prepadla o viac ako polovicu
HDP Venezuely sa od roku 2014 prepadol o 50,6 percenta. V prvom
polroku tohto roka dosiahol pokles v porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka 25 percent. Pod prudký pokles sa podpísala nízka
produkcia ropy. Pred piatimi rokmi ťažili 3 milióny barelov, teraz len 1,3
milióna barelov. (Zdroj: TASR)
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