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Ak novelu schvália, platná bude od 1. januára 2019. (Zdroj: TASR)

Núdzové zásoby ropy sú asi na 90 dní
Správa štátnych hmotných rezerv uviedla, že núdzové zásoby ropy
a ropných výrobkov sa počas roka 2018 udržiavajú na úrovni minimálne
90 dní priemerných denných čistých dovozov ropy, ropných polotovarov
a ropných výrobkov. Do konca roka dosiahne stav zásob úroveň 100,79
dní. (Zdroj: TASR)

Rezort hospodárstva chce dotácie na elektromobilitu

ZAHRANIČIE
Hrubá mzda v Poľsku v auguste rástla pomalšie
Najnovšie údaje ukazujú, že sa priemerná hrubá mzda v Poľsku v auguste
zvýšila medziročne o 6,8 percenta. Analytici očakávali spomalenie na 7
percent. Dôvodom je nedostatok pracovnej sily a obmedzený priestor na
zvyšovanie miezd. (Zdroj: TASR)

Rozšírením dotácií na elektromobilitu sa v súčasnosti zaoberá
Ministerstvo hospodárstva SR. Novela zákona o poskytovaní dotácií sa
dostala do druhého čítania. Poskytovanie dotácií by sa po jej schválení
malo rozšíriť o oblasť podpory rozvoja elektromobility, budovania
infraštruktúry pre alternatívne palivá, napríklad výstavby verejných
elektrických nabíjacích staníc.(Zdroj: TASR)

BMW odstaví výrobu pre údržbu až po brexite

Lízingové spoločnosti uzatvorili 41-tisíc zmlúv
Finančný lízing patrí medzi najsilnejšie produkty. Má takmer polovičný
podiel na obchodoch lízingových spoločností. Tie v prvom polroku tohto
roka uzatvorili 41-tisíc zmlúv v hodnote 1,177 miliardy eur. (Zdroj: TASR)

Britský prevádzkovateľ supermarketov Tesco chce získať stratený podiel
na trhu, o ktorý ho pripravili diskontné obchody. Na trh prichádza
s novým formátom diskontných obchodov Jack´s. Konkurovať chce
nemeckým obchodníkom Lidlu a Albi. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Zákon o hazarde Zväz obchodu odmieta

Clá na čínsky import zasiahnu aj domácnosti v USA

Navrhovaný zákon o hazardných hrách je neprijateľný pre Zväz obchodu
SR. Zákon totiž zaraďuje spotrebiteľské súťaže do kategórie hazardných
hier. Zväz to považuje za neprimeraný a neodôvodnený zásah do
podnikateľských aktivít obchodníkov. (Zdroj: TASR)

Akcionár kofoly predáva celý svoj podiel
CED Group je druhý najväčší akcionár Kofoly, spadá pod poľskú investičnú
skupinu Enterprise Investors. Firma sa teraz rozhodla predať všetky svoje
akcie Kofoly. V rámci transakcie predá 2 768 445 akcií, čo zodpovedá 12,42
percenta základného kapitálu Kofoly. Najväčším akcionárom Kofoly je
spoločnosť Aetos, ktorá vlastní 68 percent. (Zdroj: TASR)

Pre výstavbu diaľnice môže prísť Sliač o pramene
Kúpeľné centrá Sliač a Kováčová môžu prísť o svoje minerálne pramene.
Dôvodom hrozby je výstavba diaľnice. Na situáciu upozornilo Občianske
združenie Obyvatelia pre Sliač. Národná diaľničná spoločnosť plánuje
viesť diaľnicu cez II. stupeň ochranného pásma. (Zdroj: TREND)

Teplári dostanú úľavy od štátu
Štát pripravuje zjednodušenie podmienok získavania štátnej podpory na
vybrané teplárne. Spoločnosti vyrábajúce primárne teplo pre verejnosť
budú mať podľa navrhovanej novely zvýhodnené podmienky na získanie
dotácií oproti ostatným výrobcom. Garantovanú podporu vo forme
príplatku získajú jednoduchšie a bez súťaže. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Tesco ide konkurovať Lidlu novým konceptom

Polovica bežných tovarov, ktoré nakupujú Američania pochádza z Číny.
Nové americká clá spôsobia rast cien týchto tovarov. Od pondelka začnú
platiť 10 percentné clá, o tri mesiace stúpnu na 25 percent. (Zdroj: SME)

Na nemeckých cestách budú pribúdať e-autá
Národná platforma elektromobility tvrdí, že do roku 2022 bude na
nemeckých cestách milión elektrických vozidiel. Pôvodne rátali s rokom
2020, podľa platformy ale tomu nenapovedajú súčasné trendy.
(Zdroj: TASR)

Moller-Maersk zlúči svoje divízie
Damco a Maersk Line’s Ocean Product sú divízie najväčšej svetovej
spoločnosti pre prepravu lodných kontajnerov Moller-Maersk. Od roku
2016 spoločnosť prechádza reštrukturalizáciou, jej súčasťou je aktuálne
zlúčenie divízií. Cieľom je ponúknuť klientom služby jednej firmy pri
preprave tovaru po celom svete. (Zdroj: TASR)

Nezdanenie ziskov McDonald's neporušilo zákony EÚ
Európska komisia oznámila, že podľa jej zistení nezdanenie určitých
ziskov spoločnosti McDonald's v Luxemburgu neviedlo k nezákonnej
štátnej pomoci a k porušeniu európskej legislatívy. Komisia privítala kroky
Luxemburska na zamedzenie budúcemu dvojitému zdaneniu.
(Zdroj: TASR)

Cyprus predal dlhopisy za 1,5 miliardy eur

Obce budú mať portál pre oblasť smart riešení
Nový portál má pomáhať obciam a mestám zorientovať sa vo výzvach
v oblasti smart riešení. Cieľom výziev je zlepšovať život v mestách
a obciach cez inteligentné riešenia. Na jednom mieste nájdu všetko
a nemusia ísť cez 11 operačných programov a desiatky výziev.
(Zdroj: SME)

Eurofondov pre Slovensko ubudne
V nadchádzajúcom období začne ubúdať počet eurofondov pre
Slovensko. Môžu za to zmeny v štruktúre priorít financovania. Najviac sa
bude krátiť rozpočet na politiku súdržnosti a na spoločnú
poľnohospodársku politiku. Informácie poskytli analytici Národnej banky
Slovenska. (Zdroj: SME)

Podpora výroby elektriny sa orientuje na trhy
Agenda podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a
vysokoúčinnej kombinovanej výroby je podľa Ministerstva hospodárstva
SR decentralizovaná medzi troch prevádzkovateľov regionálnych
distribučných sústav. Novela zákona z dielne rezortu chce, aby podpora
výroby elektriny týmto spôsobom bola viac trhovo orientovaná.
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Nemecká automobilka BMW presúva každoročnú odstávku výroby pre
údržbárske práce v britskom závode Mini až po ukončení brexitu. Vyhnúť
sa chce možným problémom s dodávkami v prípade brexitu bez dohody.
(Zdroj: TASR)

Za historicky najpriaznivejšiu úrokovú mieru sa podarilo v utorok Cypru
predať dlhopisy. Úroková miera bola 2,4 percenta a získaná suma 1,5
miliardy eur. Predaj sa odohral štyri dni po tom, čo medzinárodná
ratingová agentúra Standard & Poor's zvýšila Cypru rating. Dopyt po 10ročných cyperských dlhopisoch štvornásobne prekročil ponuku.
(Zdroj: TASR)

Sankcie stlačili Qatar Airways do straty
Katarská letecká spoločnosť Qatar Airways vykázala za minulý rok stratu
59 miliónov eur. Dôvodom je prerušenie diplomatických, obchodných
a dopravných spojení so Saudskou Arábiou, Spojenými arabskými
emirátmi či Egyptom. Tieto sankcie znemožnili prepravnej spoločnosti
lety do kľúčových destinácií. (Zdroj: TASR)

V júli vzrástla stavebná produkcia v EÚ
V celej Európskej únii medzimesačne i medziročne rástla stavebná
produkcia. Najstrmší medzimesačný rast zaznamenali v Slovinsku. Rast
produkcie bol výrazný aj v Maďarsku a na Slovensku. Zvýšila sa o 0,4
percenta. Informácie zverejnil Eurostat. (Zdroj: TASR)
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