DENNÝ PREHĽAD

SIMS MEDIA
EKONOMIKA

Hydinári hrozia kolapsom odvetvia

Vyčlenili 50 mil. eur pre menej rozvinuté okresy
Na znižovanie nezamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch vyčlenil
štát rozpočet vo výške 50 miliónov eur. Ústredie práce, sociálnych vecí a
rodiny chce podporiť vytváranie pracovných miest u zamestnávateľov a
vytvoriť tak 2300 pracovných miest. Časť financií je vyčlenená pre tých,
ktorí si otvoria v týchto regiónoch živnosť. (Zdroj: TASR)

Stavebníctvu pomôže pracovná sila zo zahraničia
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska uviedol, že rozvoju stavebníctva
na Slovensku pomôže pracovná sila z tretích krajín. Slovenskí stavbári
preferujú najmä zamestnancov bez veľkej jazykovej bariéry. Obracajú sa
najmä na Srbsko, Ukrajinu, Rusko, či Macedónsko. (Zdroj: TREND)

Horúce leto zaťažilo chov rýb
Vysoké letné teploty mali vplyv na situáciu v oblasti chovu rýb. Podmienky
na chov sa zhoršili v dôsledku horších klimaticko-hydrologických
podmienok. Problémy vznikali najmä pri kŕmení lososovitých rýb.
Chovatelia sú nútení pre horúčavy používať elektrické ochladzovače vody,
čím sa chov predražuje. (Zdroj: TASR)

Rezort chce naučiť ľudí, čo je Smart City
Ministerstvo hospodárstva SR chce vytvoriť podmienky na pochopenie
Smart City. Chcú pripraviť akčné plány s konkrétnymi opatreniami. Smart
City je v preklade inteligentné mesto a ponúka kvalitu života na vysokej
úrovni s využitím všetkých technológií. (Zdroj: TASR)

NDS predĺžila súťaž na výstavbu R2 Kriváň-Mýtna
Národná diaľničná spoločnosť predĺžila termín na predkladanie ponúk
v súťaži na výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 za Detvou z Kriváňa po
Mýtnu. Okrem ceny sa posudzujú aj ďalšie kritériá ako kvalita tímu
odborníkov, náklady na prevádzku cesty a environmentálne hľadisko.
Ponuky je možné predkladať do 5. októbra. Cenu za výstavbu 9,1kilometrového úseku je 234,08 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.
(Zdroj: SME)

Slovensko potrebuje viac spaľovní odpadu
Investície do odpadového hospodárenia si vyžadujú nový zákon, ktorým
sa zvýšia poplatky za skládkovanie. Do roku 2035 má Slovensko znížiť
podiel odpadu na skládkach na desatinu. Produkcia komunálneho
odpadu na jedného obyvateľa je na úrovni 348 kilogramov za rok, pričom
miera separácie predstavuje v priemere 15 percent. (Zdroj: TASR)

EK odporučila Slovensku lepšie zdaňovať
Európska komisia vo svojej správe odporučila Slovensku viac využívať
daňové nástroje. Týka sa to environmentálnych daní, najmä pri výrobe
elektrickej energie. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Inštitút
environmentálnej politiky pri Ministerstve životného prostredia SR.
(Zdroj: TASR)

Zvolenská mliekareň exportuje do EÚ
Zvolenská mliekareň patrí medzi najmodernejšie mliekarne na Slovensku.
V tomto roku dosiahla produkciu na úrovni 30-tisíc ton. Z toho tvoril 68
percent export do Maďarska, Česka, Švédska, Španielska či Portugalska.
Zvolenská mliekareň spracováva mlieko od slovenských výrobcov.
V súčasnosti má 121 zamestnancov. V minulom roku vykázala tržby 37,7
milióna eur. (Zdroj: SIMS)

O kyberbezpečnosť sa postarajú tímy odborníkov
Štyri tímy odborníkov budú základom systému kybernetickej
bezpečnosti. Národný projekt im zabezpečí materiálne, priestorové
a softvérové podmienky. Financie použijú z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7. Informácie zverejnil Úrad
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Investícia je vo
výške 44,9 milióna eur (Zdroj: TASR)
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Na kolaps hydinárskeho odvetvia upozorňuje Únia hydinárov Slovenska.
Dôvodom sú nízke odbytové ceny. Za posledných šesť rokov sa takmer
nezmenili. Náklady v hydinárskom priemysle pritom rastú. Tento stav je
podľa únie pre chovateľov a spracovateľov hydiny neudržateľný. Žiadajú
15-percentné navýšenie cien. (Zdroj: Pravda)

ZAHRANIČIE
Porsche končí s výrobou dieselov
Nemecká automobilka Porsche definitívne odmietla výrobu a predaj
dieselových automobilov. V súčasnosti už nevyrábajú žiadny dieselový
model a spoločnosť deklarovala, že tak neurobí ani v budúcnosti. Jedným
z dôvodov je, že Porsche sa chce vrátiť k svojim športovým koreňom.
(Zdroj: Pravda)

S. Arábia a Rusko vylúčili rýchly nárast ťažby ropy
Okamžitý nárast ťažby ropy vylúčila Saudská Arábia, ktorá je najväčším
producentom ropy v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu.
K vyhláseniu sa pripojilo aj Rusko. Reagovali tak na výzvu amerického
prezidenta Donalda Trumpa, aby veľkí producenti prijali opatrenia na
ochladenie trhu. (Zdroj: TASR)

V nemeckých predajniach klesajú tržby
Obchody v centrách nemeckých miest zažívajú pokles tržieb. Nižší záujem
pravdepodobne súvisí s nárastom podnikateľských aktivít internetových
obchodov. Za poklesom je aj rozširovanie sortimentu e-shopov. Vyplýva
to z prieskumu Združenia obchodu Nemecka. (Zdroj: TASR)

Juhovýchodná Ázia ťaží z obchodnej vojny
Obchodná vojna medzi USA a Čínou pomáha juhovýchodnej Ázii. Asi
tretina z viac ako 430 amerických firiem v Číne sem totiž zvažuje prechod
alebo už presúva svoje závody. Dôvodom sú nízke výrobné náklady, dobre
fungujúce továrne a rast piatich najväčších ekonomík regiónu.
(Zdroj: SME)

Poľská ekonomika porastie aj v ďalšom roku
Medzinárodná agentúra Fitch očakáva, že hrubý domáci produkt Poľska
sa v tomto roku zvýši o 4,8 percenta. Pôvodne odhadovali len 4,4
percenta. V roku 2019 sa rast HDP spomalí na 3,6 percenta. Analytici
pôvodne predpovedali rast na 3,4 percenta. (Zdroj: TASR)

Zisk poisťovacieho trhu Lloyd's of London prudko klesol
Poisťovací trh Lloyd's of London pokrýva riziká od ropných plošín až po
nohy svetových futbalových hviezd. V prvom polroku 2018 vykázal zisk
pred zdanením na úrovni 600 miliónov libier. V rovnakom období pred
rokom dosiahli zisk 1,2 miliardy libier. Je to prudký medziročný pokles.
Dôvodom je nižšia návratnosť investícií. (Zdroj: TASR)

Mýtny systém v ČR má nového správcu
Konzorcium CzechToll a Sky Toll je novým správcom mýtneho systému
v Českej republike. Správcu vyberali niekoľko rokov. S konzorciom
uzavrelo české ministerstvo dopravy 10-ročný kontrakt. Konzorcium
v súťaži ponúklo najnižšiu cenu a súčasne aj rozšírenie systému. Za
desaťročnú správu zaplatí štát 420,5 milióna eur. (Zdroj: ČTK)

Banka Wells Fargo chce prepustiť tisíce zamestnancov
Zníženie nákladov o 4 miliardy dolárov má v pláne do roku 2020 banka
Wells Fargo. Šetrenie sa dotkne viac ako 26-tisíc zamestnancov. Zatiaľ nie
je známe, ktorých divízií alebo regiónov sa prepúšťanie najviac dotkne.
(Zdroj: TASR)

UniCredit predá nedobytné úvery
Talianska skupina UniCredit a Banca IFIS sa dohodli na predaji balíka
nedobytných úverov v objeme 1,09 miliardy eur. (Zdroj: TASR)
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