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Výpadok na daniach dosiahne tento rok 35 mil. €

Firma Gestamp otvorila nový závod za 130 mil. €
Spoločnosť Gestamp otvorila v nitrianskom priemyselnom parku nový
závod, v ktorom našlo prácu takmer 200 zamestnancov. Celková investícia
dosiahla sumu 130 mil. €. V závode sa budú vyrábať diely a časti karosérií
pre slovenský závod automobilky Jaguar Land Rover v Nitre.
(Zdroj: TASR)

Investičná skupina Proxenta investuje na Kube
Slovenská skupina Proxenta podpísala zmluvu s kubánskou Radou
ministrov. Vytvorili prvý spoločný slovensko-kubánsky podnik s názvom
Proxco, ktorý sa sústredí na výrobu sušienok, keksíkov, cukríkov a cereálií.
Kontrolu nad podnikom budú mať slovenskí investori. Zmluva je
podpísaná na 25 rokov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Firme Nestlé Slovensko vzrástli tržby aj zisk
Potravinárskej spoločnosti Nestlé Slovensko sa v minulom roku darilo. Jej
zisk v medziročnom porovnaní stúpol o 4,4 % na 10,3 mil. €. Tržby taktiež
vzrástli o viac ako 4 % a dosiahli 174,4 mil. €. (Zdroj: SME)

Spoločnosť Falck chce prevádzkovať dve tretiny staníc ZZS
Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby (ZZS) sa môžu v tendroch
uchádzať o 320 staníc ZZS vrátane nových typov ambulancií RZP-S.
Zástupcovia spoločnosti Falck uviedli, že sa chcú uchádzať o dve tretiny
všetkých staníc. (Zdroj: TASR)

ZSSK si chce prenajať reštauračné vozne za 14 mil. €
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) si chce prenajať šesť
reštauračných vozňov pre vlaky za predpokladanú cenu 14,1 mil. €.
Národný osobný vlakový dopravca plánuje prenajať vozne na štyri roky.
(Zdroj: TASR)

MH SR podporí rozvoj elektromobility
Ministerstvo hospodárstva (MH) SR už v najbližšom týždni zverejní dlho
avizovaný program na podporu výstavby nabíjacích staníc pre
elektromobily. Obce, mestá a vyššie územné celky budú môcť žiadať o
finančný príspevok na vybudovanie vlastnej nabíjacej stanice.
(Zdroj: TASR)

SFD investuje v Bielorusku
Slovenskí poľnohospodári získali príležitosť na investície do podnikov
obrábajúcich takmer 100 000 ha bieloruskej pôdy. Slovenské farmárske
družstvo (SFD) podpísalo dve memorandá s bieloruskými guberniami
Grodnenskou a Brestskou. (Zdroj: TASR)

Veľkým priemyselným firmám preplatia elektrinu
Veľké priemyselné firmy s masívnou spotrebou energie majú možnosť
požiadať ministerstvo hospodárstva o preplatenie časti faktúr za
elektrinu. Na tento účel má rezort pripravených 40 mil. €.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Až42%firiemvymáhapohľadávkyspomocouinkasnýchspoločností
Čoraz viac firiem na Slovensku sa obracia na spoločnosti venujúce sa
inkasu pohľadávok. Platobná disciplína je na Slovensku najhoršia
spomedzi všetkých európskych krajín sledovaných v rámci štúdie
„European Payment Practices 2018“ spoločnosti EOS KSI.
(Zdroj: TASR)

SKE nenapadne zákon o zastavení exekúcií na súde
Slovenská komora exekútorov (SKE) nenapadne zákon o zastavení
starších exekučných konaní na Ústavnom súde. Komora však nevylučuje
podania jednotlivých exekútorov. Proti tejto legislatíve protestovali aj
inkasné spoločnosti či dokonca zdravotné poisťovne. (Zdroj: SME)

Okruh osôb zapísaných do RPVS sa zmení
Okruh osôb, ktoré sa povinne zapisujú do Registra partnerov verejného
sektora (RPVS), sa nanovo vymedzí. Vyplýva to zo zmien, ktoré prináša
novela zákona o registri partnerov verejného sektora. (Zdroj: TASR)
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Ministerstvo financií očakáva, že na daniach a odvodoch v tomto roku, ale
aj v nasledujúcich vyberie menej. V tomto roku by mal výpadok dosiahnuť
35 mil. €, v ďalších rokoch sa pokles prehlbuje takmer na 170 mil. € a v roku
2022 by mal výpadok dosiahnuť 98 mil. €. Vyplýva to z najnovšej prognózy
daňových a odvodových príjmov, ktorú zverejnil Inštitút finančnej
politiky. (Zdroj: SME)

Bankoví analytici očakávajú spomalenie rastu ekonomiky
Rast slovenskej ekonomiky by sa mal ku koncu tohto roka spomaliť na
3,4 %. Ukázal to najnovší júnový prieskum Národnej banky Slovenska
medzi analytikmi komerčných bánk. Oproti máju 2019 analytici mierne
zhoršili odhad rastu na tento rok o 0,1 percentuálneho bodu. (Zdroj: TASR)

ACEA očakáva pokles predaja nových áut
Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) zhoršilo svoju
prognózu predaja vozidiel v tomto roku. Najnovšie očakáva, že sa počet
zaregistrovaných nových osobných automobilov v EÚ zníži o 1 % namiesto
nárastu o 1 % v predchádzajúcom odhade. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

ZAHRANIČIE
Finančná skupina KBC čelí obvineniam
Belgická finančná skupina KBC Group čelí obvineniam z údajnej účasti na
praní špinavých peňazí. Ide o ďalší prípad po sérii nedávnych škandálov.
(Zdroj: SME)

Ford zruší 12 tisíc pracovných miest
Automobilka Ford plánuje zrušiť v Európe do konca budúceho roka
približne 12 000 pracovných miest. To predstavuje približne pätinu
pracovnej sily firmy v regióne. Znižovanie počtu pracovných miest je
súčasťou širšieho programu reštrukturalizácie, v rámci ktorého Ford už
skôr oznámil zníženie počtu európskych závodov o šesť. (Zdroj: TASR)

BASF zruší 6 tisíc pracovných miest
Nemecká chemická firma BASF oznámila, že do konca roku 2021 globálne
zruší šesť tisíc pracovných miest v rámci organizačného prispôsobenia,
ktorého cieľom je zoštíhlenie administratívy a zjednodušenie štruktúry
spoločnosti. (Zdroj: SME)

Volkswagen postaví nový závod v Turecku alebo v Bulharsku
Nemecký automobilový koncern Volkswagen plánuje postaviť novú
fabriku, v ktorej sa budú vyrábať niektoré autá Škoda aj ďalších značiek
skupiny. V hre o realizáciu miliardového projektu je Turecko a Bulharsko.
Turecká vláda je pripravená poskytnúť sumu okolo 100 mil. € ako podporu
na výstavbu. Celkové náklady na výstavbu závodu sa odhadujú na 1,3 až
2 mld. €. (Zdroj: Trend)

Zamestnanci Huawei spolupracovali s armádou
Zamestnanci čínskeho telekomunikačného gigantu Huawei Technologies
počas uplynulého desaťročia údajne spolupracovali na minimálne 10
výskumných projektoch s personálom čínskych ozbrojených síl. Čínska
spoločnosť uviedla, že si toho nie je vedomá. (Zdroj: TASR)

Čína ukončí obchodnú vojnu s USA po zrušení ciel
Čínsky prezident Si Ťin-pching chce americkému prezidentovi Donaldovi
Trumpovi predložiť rozsiahle podmienky ukončenia obchodnej vojny.
Medzi podmienky Pekingu patrí zrušenie všetkých ciel, ktoré Trump uvalil
na čínsky dovoz, rovnako aj sankcií proti Huaweiu, ktoré zakazujú
americkým firmám obchodovať s koncernom. (Zdroj: TASR)

Ekonomika USA v 1. kvartáli vzrástla o 3,1 %
Tempo rastu ekonomiky USA sa v 1. kvartáli výrazne zrýchlilo. Revízia však
ukázala slabší vývoj spotrebiteľských výdavkov. HDP za tri mesiace od
januára do marca medziročne stúpol o 3,1 % po zvýšení o 2,2 % v
poslednom štvrťroku vlaňajška. (Zdroj: TASR)
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