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Negatívne ovplyvnili úrodu jahôd, malín a kapusty. Škody rátajú
poľnohospodári na desaťtisíce eur. Suché počasie im spôsobuje aj
zvýšené náklady na zavlažovanie. (Zdroj: Pravda)

Slovenska sa sankcie voči Rusku nedotknú
Nové sankcie voči Rusku by sa našej ekonomiky nemali dotknúť. Priamy
vplyv americko–ruských sankcií podľa analytikov nebude mať výrazný
vplyv na slovenskú ekonomiku. Vplyv bude nepriamy a závisieť bude od
toho, ako sa dotkne ekonomík obchodných partnerov Slovenska.
Negatívny vplyv však sankcie môžu mať na firmy, ktoré sú dodávateľmi
pre ruský trh. (Zdroj: TASR)

TRM oživí v Tatrách lyžiarske stredisko Jamy
Chátrajúce lyžiarske stredisko Jamy v Tatranskej Lomnici sa dočká
oživenia. Turistický holding Tatry Mountain Resorts investuje do jeho
obnovy 15 miliónov eur. Práce sú naplánované do roku 2023. K stredisku
pribudne aj nová turistická ubytovňa za dva milióny eur. (Zdroj: TREND)

Dopravný úrad vyhlásil súťaž
Na Slovensku má vzniknúť register železničnej infraštruktúry. Slúžiť bude
predovšetkým železničným podnikom. Cena zákazky je vo výške 148 350
eur bez dane z pridanej hodnoty. (Zdroj: TASR)

Slovenská pošta hľadá zásahovku
Slovenská pošta hľadá dodávateľa služieb, ktorý by preveroval narušenia
chránených objektov a miest výjazdom zásahových jednotiek.
V súčasnosti vyhlásila na zákazku súťaž, predpokladaná cena služieb je
2,32 milióna eur. (Zdroj: TASR)

Vznik strategického parku Haniska nemá termín
Termín vybudovania strategického parku Haniska zatiaľ nie je známy.
Podľa Ministerstva hospodárstva SR v súčasnosti finalizujú
harmonogramy prác v súvislosti s prípravou územia. Pôvodne tu mala
sídliť aj automobilka BMW. (Zdroj: TASR)

Ekonomika SR porastie
Analytici odhadujú rast slovenskej ekonomiky v tomto aj v budúcom roku
minimálne štvorpercentným tempom. Prognózu robila Národná banka
Slovenska s analytikmi komerčných bánk. (Zdroj: webnoviny.sk)

Ceny palív sa výrazne zvýšili
Benzín a nafta počas posledných troch týždňov výrazne zdraželi. Ceny 95oktánového benzínu sa zvýšili o 1,82 percenta, teda na 1,4 eura za liter a
nafta o 2,02 percenta, teda na 1,26 eura za liter. (Zdroj: webnoviny.sk)

HB Reavis spravil obchod za 200 miliónov eur
Developerská spoločnosť HB Reavis predala firme Savills Managment dve
budovy vo Varšave za celkovo dvesto miliónov eur. Ide o najväčší obchod
vôbec uskutočnený v tomto roku v Poľsku. Ide o kancelárske priestory
s prístupom k verejnej doprave. Biznis centrum má kapacity pre 10 000
zamestnancov. Jeho súčasťou je fitness centrum, škôlky a reštaurácie.
(Zdroj: Forbes)

Udeľovali značku Regionálny produkt Gemer-Malohont
Tradičné výrobky a služby z regiónu Gemer-Malohont dostalo šesť
miestnych výrobcov. Značka Regionálny produkt Gemer-Malohont spadá
pod územia okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár. Nové označenie
získali známe muránske buchty, drevené rezbárske výrobky, osúchy
a chlebíky či med. Roľnícka spoločnosť v Bottove získala značku na surové
kravské mlieko a osivá obilnín a strukovín. V minulom roku dosiahla táto
spoločnosť tržby takmer 4,9 milióna eur. (Zdroj: TASR/SIMS)

ZAHRANIČIE
Ares Panter oživí slávu vyklápacích áut
Zaniknutú taliansku značku áut De Tomaso oživuje spoločnosť Ares novou
vylepšenou verziu automobilu Ares Panthera. Auto bude poháňať 5,6litrový desaťvalec z Lamborghini s výkonom 650 koní. Karoséria bude z
hliníka a uhlíkových vlákien. (Zdroj: SME)

Číňania preberajú výrobcu autodielov Grammer
Čínska firma Ningbo Jifeng investíciou do nemeckého výrobcu autodielov
Grammer získala 74-percentný podiel. Nemecko očakáva od tohto kroku
ľahší prístup na čínske trhy. (Zdroj: SME)

Rusko zníži investície do amerických cenných papierov
Rusko ešte viac obmedzí vlastníctvo amerických cenných papierov. Ide o
reakciu na nové sankcie USA. Americké spoločnosti v Rusku zatiaľ zatvoriť
neplánujú. (Zdroj: TASR)

Aljašskí rybári doplatia na obchodnú vojnu
Až 25-percentné clo na dovoz morských plodov zaviedla Čína. Týka sa to
aj Aljašky. Čína každoročne nakupuje od aljašských rybárov ryby
v hodnote miliardy dolárov a je tak najväčším exportným trhom. Podľa
spoločnosti United Fishermen of Alaska môžu mať clá pre odvetvie
katastrofálne dôsledky. (Zdroj: TASR)

Google spúšťa v Nemecku službu Google Pay
Služba Google Pay predbehla o niekoľko mesiacov podobnú službu od
Apple. Zákazníkom umožňuje platiť prostredníctvom smartfónu. Google
sa spojil s Commerzbank, banka však nevylúčila ani spoluprácu s Apple.
(Zdroj: TASR)

Nedostatok miesta riešia parkovaním na letisku
Automobilka Volkswagen nemá dostatok miest pre novo vyrobené
automobily bez typového schválenia. Parkovať ich musí na budúcom
letisku v Schönefelde. V troch parkovacích domoch a na veľkom termináli
si automobilka prenajala 8000 parkovacích miest. (Zdroj: TASR)

Porsche chce ušetriť 6 miliárd eur
Zvýšenie efektívnosti výskumu a vývoja produktov, zlepšením výrobného
procesu a znížením materiálových nákladov chce automobilka Porsche
znížiť svoje náklady o šesť miliárd eur. Program úspor začnú realizovať od
januára 2019. V prvom polroku dosiahla automobilka výnosy 12,3 miliardy
eur. Prevádzkový zisk sa pohyboval na úrovni 2,2 miliardy eur.
(Zdroj: TASR)

Ikea vstúpila na trhy v Indii
Švédsky nábytkársky gigant Ikea otvoril prvý obchodný dom v Indii.
Spoločnosť očakáva návštevnosť približne osem miliónov zákazníkov
ročne. Do roku 2025 chce Ikea otvoriť v krajine ďalších 24 obchodov.
(Zdroj: Stratégie)

Heineken zrejme zatvorí dve pobočky v Brazílii

PR agentúra Grayling robí reorganizáciu

Dve fabriky v Brazílii plánuje zatvoriť holandská pivovarnícka firma
Heineken. Dôvodom je nariadenie súdu, podľa ktorého musí v regióne
severovýchodnej Brazílie predávať pivo a nealkoholické nápoje za
stratové ceny. Strata za minulý rok dosiahla sumu 20,5 milióna eur.
(Zdroj: TASR)

Monika Révayová je novou Deputy Managing Director, zodpovedá za
vedenie lokálnej pobočky agentúry. (Zdroj: TREND)

Za polárnym kruhom začali s ťažbou zemného plynu

Sucho na východe Slovenska znehodnotilo úrodu
Sady a polia vo vranovskom okrese trpia extrémnym suchom, už od apríla
škodia plodinám vysoké teploty.

www.sims.sk

Vyše 900 miliárd kubických metrov zemného plynu sa nachádza na
Jamalskom poloostrove. Nedávno tu uviedli do prevádzky druhý cech
závodu na skvapalňovanie zemného plynu. Ročná kapacita je 5,5 milióna
ton. (Zdroj: TASR)
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