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Brose Prievidza vytvorí 400 nových pracovných miest

Ceny ropy prudko rastú

Približne 400 nových pracovných miest pribudne na hornej Nitre po
dostavbe tretej výrobnej haly spoločnosti Brose Prievidza. Spoločnosť,
ktorá aktuálne zamestnáva okolo 850 ľudí, už v regióne investovala v
priebehu výstavby dvoch fáz 100 mil. €. Investícia do tretej fázy sa bude
pohybovať na úrovni 50 mil. €. (Zdroj: TASR)

Matador investuje do strategického projektu InoBat
Spoločnosť Matador ohlásila investíciu do projektu firmy InoBat
zaoberajúceho sa výskumom, vývojom a výrobou batérií. Zámerom je
vybudovanie výskumného a vývojového centra vrátane výrobnej linky na
Slovensku. Celková investícia do vývoja spolu s nákladmi na výstavbu
výrobnej linky by mala dosiahnuť 100 mil. €. (Zdroj: Hospodárske noviny)

A. Beljajev rozširuje svoje poľnohospodárske impérium
Veľkopodnikateľ Alexej Beljajev buduje rybník na vodné športy a športový
rybolov za zhruba 700 tis. €. Stavbu podporila dotáciou 331 tis. €
Pôdohospodárska platobná agentúra. O európske peniaze slovenský
železničný magnát požiadal pod hlavičkou svojej živnosti Ing. Alexej
Beljajev – Sklo Porcelán. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Rezort zahraničia zrekonštruuje veľvyslanectvo v Londýne
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR hľadá firmu,
ktorá by zrekonštruovala budovu slovenského veľvyslanectva v Londýne.
Cenu zákazky odhaduje na takmer 6,5 mil. € bez DPH. (Zdroj: TASR)

Mesto Košice potrebuje ďalších 5 mil. € na futbalový štadión
Mesto potrebuje na dostavbu Košickej futbalovej arény ešte 5 mil. €. Bude
sa uchádzať o dotáciu, nakoľko úpravy v projekte po zmene smernice
Európskej futbalovej únie (UEFA) predražia štadión o ďalších približne
460 000 € a financie si vyžiada aj vnútorné vybavenie. (Zdroj: TASR)

Štát si požičal 186,1 mil. €
Štát v dvoch aukciách štátnych dlhopisov (ŠD) akceptoval ponuky
investorov v hodnote 186,1 mil. €. V konkurenčnej časti aukcie ŠD
splatných 17. októbra 2047 bol akceptovaný dopyt na úrovni 61,1 mil. €,
celkový dopyt sa pohyboval na hodnote 93,1 mil. €. V tzv. konkurenčnej
časti aukcie ŠD splatných 9. apríla 2030 dosiahol akceptovaný dopyt
úroveň 125 mil. € pri dopyte 368,2 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Desiatky miliónov eur z emisných povoleniek sa prerozdelia
Z predaja emisných povoleniek štát získava čoraz viac peňazí, ale
priemyselné podniky z nich na znižovanie emisií nedostali nič. Štát
doteraz nemal povinnosť peniaze rozdeliť medzi firmy. Novela zákona
o predaji emisných povoleniek to zmení, umožní čerpať energeticky
náročným firmám peniaze z modernizačného fondu. (Zdroj: SME)

Lodná doprava zo Šamorína do Bratislavy vyjde na 60 mil. €
Kyvadlová lodná doprava DunajBus by sa od roku 2022 mala stať súčasťou
integrovanej dopravy. Projekt má stáť podľa rezortu dopravy 60 mil. € a
pokryť by ho mali eurofondy. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Nové objednávky v priemysle padli
Priemyslu, ktorý je ťahúňom hospodárstva Slovenska, v júli druhý mesiac
po sebe klesla v medziročnom porovnaní hodnota nových objednávok na
3,469 mld. € a dosiahla najnižšiu úroveň za posledné dva roky.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

EÚ plánuje zaviesť digitálnu daň aj bez globálnej dohody
Európska únia (EÚ) plánuje zaviesť daň z digitálnych služieb aj v prípade,
že nedôjde ku globálnej dohode o tzv. „webovej dani“. Komisia sa bude
snažiť dosiahnuť dohodu do roku 2020. (Zdroj: TASR)

Nemecko chce nižší limit pre budúci rozpočet
Nemecko, najväčšia ekonomika EÚ, chce zaviesť limit pre budúci rozpočet
európskeho bloku na roky 2021-27 na úrovni 1 % jej HDP. Európska
komisia navrhuje limit 1,11 % HDP. (Zdroj: TASR)
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Ceny ropy pokračujú v prudkom raste, pričom cena ropnej zmesi Brent
prekonala hranicu 69 $ za barel a cena americkej WTI sa posunula k 63 $
za barel. Dôvodom sú víkendové útoky na ropnú spoločnosť Saudi
Aramco, ktoré spôsobili zníženie produkcie ropy v Saudskej Arábii o
polovicu a zvýšili obavy z odvetných krokov. (Zdroj: SME)

Saudská Arábia odloží uvedenie Saudi Aramco na burzu
Predstavitelia Saudskej Arábie zvažujú odklad dlhoočakávaného
uvedenia akcií ropného koncernu Saudi Aramco na burzu. Dôvodom sú
víkendové útoky na ropné zariadenia spoločnosti, ktoré spôsobili prepad
dennej produkcie ropy v Saudskej Arábii približne o polovicu.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Grécko chce predčasne splatiť MMF 2,9 mld. €
Grécko plánuje splatiť časť z dlhu voči Medzinárodnému menovému fondu
(MMF). Od predčasnej splátky si sľubuje úspory na úrokoch. Skoršie
splatenie sa týka sumy 2,9 mld. € s úrokom 4,91 %. Súčasný dlh Grécka
voči MMF predstavuje 8,8 mld. €. (Zdroj: SME)

USA pravdepodobne čoskoro uvalia dovozné clá na produkty z EÚ
Svetová obchodná organizácia rozhodla, že USA môžu uvaliť clá na
výrobky z EÚ za dotácie pre Airbus. Čo sa týka rozsahu škôd, ktoré v
dôsledku dotácií americký Boeing utrpel, mala by ich oznámiť v týždni
začínajúcom sa 30. septembra. Na základe tejto sumy potom USA budú
môcť rozhodnúť o clách na produkty z EÚ. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Čínska ekonomika vykázala ďalšie známky oslabenia
Čínska ekonomika vykázala ďalšie známky oslabenia. Krajina zverejnila
horšie ako očakávané údaje o priemyselnej produkcii, investíciách a
maloobchodnom predaji. Dôvodom je obchodný spor s USA. Čínska
ľudová banka zníži limit pre hotovosť, ktorú musia mať banky v rezerve,
aby tak uvoľnila viac peňazí do spomaľujúcej ekonomiky. (Zdroj: TASR)

Francúzsko zníži daňové zaťaženie domácností
Francúzsko v budúcom roku zoškrtá dane pre domácnosti o približne
9,3 mld. €. Približne 5 mld. € bude predstavovať zníženie dane z príjmu,
ktoré sľúbil prezident, aby upokojil protivládne protesty tzv. žltých viest.
Ďalších 3,7 mld. € ušetria Francúzi v záverečnej fáze zrušenia dane z
pobytu pre 80 % domácností. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Moody's: Rating Hongkongu je naďalej na úrovni Aa2
Ratingová agentúra Moody's zhoršila výhľad ratingu Hongkongu, keďže
viac než tri mesiace trvajúce protivládne protesty zvyšujú riziko, čo sa týka
inštitucionálnej sily ázijského finančného centra. Na druhej strane, na
rozdiel od konkurenčnej agentúry Fitch, samotný rating ponechala
nezmenený. (Zdroj: TASR)

Zisky amerických bánk prevyšujú príjmy európskej konkurencie
Zisky amerických bánk vysoko prevyšujú príjmy ich európskych rivalov.
Ukázal to najnovší prieskum spoločnosti EY. Podľa tohto prieskumu desať
najväčších finančných inštitúcií v Európe z hľadiska výšky ich aktív
vykázalo za prvý polrok zisk 26,4 mld. €, 10 najväčších amerických bánk
dosiahlo v rovnakom období zisk 70 mld. €. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Zamestnanci GM vstúpili do celonárodného štrajku
Robotníci americkej automobilky General Motors (GM) vstúpili do
celonárodného štrajku. Ide o najväčšiu protestnú akciu za vyše 10 rokov.
Odborový zväz United Auto Workers vyzval takmer 46 000 zamestnancov,
aby sa zapojili do štrajku, keďže rokovania uviazli. (Zdroj: TASR)

VW zaplatí v Austrálii 127 mil. AUD za emisný škandál
Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) súhlasil s vyplatením
127 mil. AUD za urovnanie súdnych sporov s tisíckami tamojších klientov
v súvislosti s emisným škandálom jeho dieselových modelov. Nemecká
automobilka zaplatí každému z majiteľov dotknutých dieselových vozidiel
značky Volkswagen, Audi a Škoda zhruba 1 400 AUD. (Zdroj: TASR)
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