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J&T Real Estate vstupuje na londýnsky trh
Firma J&T Real Estate aktuálne odštartovala výstavbu polyfunkčného
komplexu Triptych Bankside v Londýne v hodnote 447 mil. €. Zároveň
začali aj s predajom bytov a prenájmom komerčných priestorov.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

U. S. Steel Košice skráti pracovný týždeň aj v júli
Skrátený štvordňový pracovný týždeň budú mať zamestnanci košických
oceliarní aj v júli. Dôvodom je nepriaznivá a naďalej sa zhoršujúca situácia
na trhu s oceľou. Za deň, keď budú zamestnanci doma, dostanú 60 %
náhradu mzdy. (Zdroj: SME)
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znížil. Najväčším problémom je bonita klientov a nedostatok vlastných
zdrojov na doplatenie. Banky v súčasnosti poskytujú približne 80 % z
hodnoty nehnuteľností a žiadajú, aby zvyšnú sumu mal klient nasporenú.
(Zdroj: TASR)

Obchodníci podajú sťažnosť v Bruseli
Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami
nadobudol 1. mája účinnosť. Obchodníci sa však rozhodli bojovať ďalej a
do konca júna podajú sťažnosť na Európsku komisiu. Podpíše sa pod ňu
Slovenská aliancia moderného obchodu, ktorá združuje najmä veľké
zahraničné reťazce. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Vyrovnaný rozpočet je ohrozený viacerými faktormi

Zhotovitelia, ktorí dostavajú úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové –
Dubná Skala, vzídu z viacerých súťaží. Rozdelené budú tak, aby sa
optimalizovala rýchlosť a špecializácia dostavby. (Zdroj: Pravda)

Slovensku sa pravdepodobne nepodarí dosiahnuť v tomto roku
vyrovnané hospodárenie tak, ako počíta schválený rozpočet verejnej
správy. Očakávajú to analytici. Pod horší vývoj verejných financií sa
podpíše pravdepodobne výpadok nedaňových príjmov, ale i spomalenie
rastu v eurozóne. (Zdroj: Pravda)

Firma Print Cup investuje 800 tis. € do papierových pohárov

Švajčiarske burzy stratia prístup k európskym investorom

NDS: Zhotovitelia tunela Višňové vzídu z viacerých súťaží

Firma Print Cup chce vo Svidníku začať zhotovovať papierové slamky a
poháre. Spoločnosť plánuje do výroby investovať 800 tis. € a prevádzku
chce spustiť do septembra. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Firma J.R.G. zmodernizuje v Tatravagónke linky
Tatravagónka v rukách Alexeja Beljajeva, Michala Lazara a veľkej
logistickej firmy Budamar zmodernizuje a rozšíri povrchovú úpravu
vagónov a podvozkov. Investíciu vo výške 9,6 mil. € uskutoční partnerská
trebišovská firma J.R.G., ktoré na tento účel získala eurofondy v objeme
3,6 mil. €. (Zdroj: Trend)

PMÚ SR nepovolil deformáciu poštového trhu
Tuzemský líder medzi súkromnými doručovateľmi, spoločnosť Cromwell,
plánoval zmeniť majiteľa. Od cyperskej schránky Evock Limited chcela
akcie poštového operátora kúpiť bratislavská spoločnosť Biall. Miliónový
obchod s poštovými službami však napokon nepovolil Protimonopolný
úrad SR (PMÚ SR). (Zdroj: Hospodárske noviny)

Lesy SR vyplatia obciam a mestám dane vo výške 6,7 mil. €
Lesy Slovenskej republiky sú významným prispievateľom do rozpočtov
obcí a miest. Ročne vyplatia dane vo výške 6,7 mil. €. (Zdroj: TASR)

Energetické firmy dostali európsky grant 91,2 mil. €
Energetické spoločnosti Západoslovenská distribučná a E.ON Distribuce
získali od Európskej komisie historicky najväčší grant na
spolufinancovanie projektu ACON Smart Grids vo výške 91,2 mil. €. Projekt
zabezpečí modernizáciu a zvýšenie efektívnosti distribučnej sústavy a
zvýši aj bezpečnosť dodávok elektriny najmä v spoločných pohraničných
oblastiach Česka a Slovenska. (Zdroj: TASR)

Zdravotné poisťovne vrátia pacientom 5,4 mil. €
Zdravotné poisťovne v týchto dňoch opäť vracajú poistencom peniaze v
rámci ochranného limitu na doplatky za lieky. Vyše 254 000 ľuďom
posielajú za prvý štvrťrok tohto roka viac ako 5,4 mil. €. (Zdroj: TASR)

Ľudia majú problémy hlavne pri splácaní kreditných kariet
Banky na Slovensku nemajú veľké problémy s nesplácanými úvermi. V
prvom štvrťroku tohto roka sa podiel zlyhaných úverov na celkových
poskytnutých úveroch medziročne znížil na 2,9 %. Najvyšší podiel
zlyhaných úverov Národná banka Slovenska zaznamenala v kategórii
kreditných kariet, a to na úrovni 13,6 %. (Zdroj: SME)

V rámci krajín V4 platíme za potraviny najviac
Slovensko malo vlani ôsme najlacnejšie potraviny v EÚ. V rámci V4 za
potraviny ale platia Slováci aj naďalej najviac. Pitný režim je na Slovensku
drahší ako vo väčšine krajín EÚ. V EÚ totiž nealkoholické nápoje vyjdú o
9,0 % menej ako u nás. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Opatrenia NBS sa začínajú prejavovať
Opatrenia Národnej banky Slovenska (NBS) pri poskytovaní úverov sa
začínajú naplno prejavovať. Prístup klientov k hypotékam sa výrazne

www.sims.sk

Švajčiarske burzy od 1. júla stratia priamy prístup k investorom v EÚ, čím
finančný sektor krajiny dostane tvrdý úder. Európska komisia nemieni
navrhnúť predĺženie súčasného režimu ekvivalencie, ktorý umožňuje
európskym investorom obchodovať na švajčiarskych burzách. Dôvodom
je odmietavý postoj Švajčiarska k partnerskej dohode s EÚ, o ktorej sa
rokuje už niekoľko rokov. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Daniel Křetínský a Patrik Tkáč chcú prevziať Metro
Holding EP Global Commerce, ktorý patrí Křetínskému (53 %) a Tkáčovi
(47 %), predložil 21. 6. 2019 ponuku na kompletné prevzatie koncernu
Metro, ktoré sa už dlhšie nachádza v kríze. Holding uviedol, že neplánuje
Metro radikálne reštrukturalizovať. Nemecký koncern Metro však uviedol,
že ponuka 5,8 mld. € podhodnocuje jeho hodnotu.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Ďalšie americké clá budú stáť spotrebiteľov 12,2 mld. $
Ak USA zavedú ďalšie clá na čínsky tovar v hodnote 300 mld. $, bude to
amerických spotrebiteľov pri nákupe odevov, obuvi, hračiek a domácich
spotrebičov stáť 12,2 mld. $. Ako vyplýva zo štúdie Národnej
maloobchodnej federácie, z uvedených súm sa zvýšia ceny odevov o
4,4 mld. $, obuvi o 2,5 mld. $, hračiek o 3,7 mld. $ a domácich spotrebičov
o 1,6 mld. $. (Zdroj: SME)

Čínske firmy nebudú môcť nakupovať americké komponenty
Americké ministerstvo obchodu pridalo niekoľko čínskych spoločností,
ktoré vyrábajú a vyvíjajú superpočítače, na listinu „čierneho zoznamu“.
Tieto firmy tak budú mať zakázané nakupovať americké diely a
komponenty bez súhlasu vlády. (Zdroj: TASR)

Zahraničný dlh Česka dosiahol v 1. štvrťroku 4,367 bil. CZK
Zahraničný dlh Česka vzrástol v prvom štvrťroku o 11,5 mld. CZK a na
konci marca dosiahol 4,367 bil. CZK. V porovnaní s rovnakým obdobím
vlaňajška stúpol o 67,5 mld. CZK. Dlh Česka voči zahraničiu zodpovedá
81,2 % HDP. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

HDP SAE v 1. kvartáli vzrástol o 2,2 %
Centrálna banka Spojených arabských emirátov (SAE) oznámila, že hrubý
domáci produkt (HDP) v 1. kvartáli medziročne vzrástol o 2,2 %. Časť
ekonomiky nezávislá od ropy vzrástla o 1,6 %. (Zdroj: TASR)

Nemeckej ekonomike hrozí ďalšie spomalenie
Nemeckej ekonomike hrozí v dôsledku rastúcich rizík podľa prognózy
expertov ďalšie spomalenie konjunktúry. Aj mierna prognóza, ktorú pred
niekoľkými mesiacmi uverejnili národohospodári, stratila opodstatnenie.
Uviedli to hlavní ekonómovia nemeckých veľkobánk v prieskume.
Ekonómovia nepochybujú o tom, že spomaľovanie výkonnosti nemeckej
ekonomiky sa onedlho prejaví aj na trhu práce.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)
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