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Energetická agentúra vydala ďalšie poukážky

Turecké firmy získali úvery od nemeckých bánk

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vydala vo svojom
poslednom kole 786 poukážok na inštaláciu zariadení na využívanie OZE.
Celková hodnota vydaných poukážok v 27. kole je 1.778.798 eur.
(Zdroj: TASR)

Eco Investment postaví obriu pílu v Česku
Najväčšia chystaná investícia skupiny Eco Investment veľkopodnikateľa
Milana Fiľa, výstavba obrej píly v areáli českých papierní Mondi Štětí,
dostala zelenú. Ide o výstavbu najmodernejšej fabriky na spracovanie a
výrobu stavebného dreva za 100 miliónov eur. Továreň pre 160
zamestnancov postaví spoločnosť Labe Wood.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Instarea prerazila i v zahraničí
IT spoločnoť Instarea bola založená v roku 2008. Firma prišla s nápadom
aké možnosti dávajú dáta telekomunikačných operátorov a prišli s novým
nápadom pod názvom Market Locator, ktorý dnes tvorí 90 percent ich
biznisu. Služby Market Locatora využilo už približne 2 500 firiem a
aktívnych je aktuálne okolo 500. Riešenie sa snažia predať aj inde vo svete
a podarilo sa im to už v Saudskej Arábii, ako aj v okolitých krajinách ako
Poľsko či Česko, a sú pomerne ďaleko v diskusiách aj s krajinami ako je
Thajsko, India a Južná Afrika. Spoločnosť mala za predchádzajúci rok
tržby vo výške 2,6 milióna eur. Viac ekonomických ukazovateľov nájdete
na https://platforma.sims.sk (Zdroj: Hospodárske noviny/SIMS)

Štát chystá novú podporu pre e-autá
Počet registrovaných elektromobilov na Slovensku rapídne rastie. Kým v
roku 2016 ich pribudlo 434, vlani to bolo päťnásobne viac. Dôvodom bolo
dotovanie elektromobilov zo strany štátu. Rezort hospodárstva
poskytoval záujemcom finančný príspevok vo výške päťtisíc eur. Rezort
hospodárstva pripravuje nový akčný plán, ktorý má kúpu elektromobilov
ešte viac zatraktívniť. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Úroda hustosiatych obilnín sa očakáva vyššia
Tohtoročná úroda hustosiatych obilnín sa očakáva medziročne vyššia o
5,9 percenta. Výmera osiatych plôch hustosiatych obilnín je podľa ŠÚ SR
v porovnaní s minulým rokom vyššia o 6,5 percent, teda o 34 300 hektárov.
(Zdroj: TASR)

PolyFol Group predstavila zámer postaviť závod
Firma PolyFol Group predstavila na verejnom prerokovaní správu o
hodnotení vplyvov na životné prostredie pre činnosť závodu na recykláciu
polyetylénových fólií v Senici. Začať so stavbou sa má na prelome rokov
2018 a 2019. Náklady na výstavbu sa budú pohybovať na úrovni 12
miliónov eur. Spoločnosť sa uchádza o štátnu dotáciu vo výške 45 percent
týchto nákladov. Plánuje zamestnať 60 ľudí. (Zdroj: TASR)

Piešťanské letisko ide refinancovať svoje pôžičky

Nemecký dohľad nad finančným trhom BaFin sa v posledných týždňoch
sústredenejšie zaujíma o úvery nemeckých bánk poskytnuté tureckým
firmám. Turecké firmy dostali viac ako 21 miliárd eur. (Zdroj: TASR)

CATL postaví v Durínsku závod
Čínska firma CATL plánuje postaviť v spolkovej krajine Durínsko závod na
výrobu batérií pre elektromobily. V prvej fáze v ňom zamestná 600 ľudí.
Náklady na výstavbu sa pohybujú na úrovni 240 miliónov eur. Výroba by
sa mala naplno rozbehnúť do roku 2022. (Zdroj: TASR)

Nokia získala úver od Európskej banky
Fínsky výrobca telekomunikačného vybavenia Nokia si zabezpečil úver vo
výške 500 miliónov eur od Európskej investičnej banky (EIB). Pôžičku
použije na urýchlenie vývoja technológie sietí novej generácie 5G, ktorá
umožní vyššie rýchlosti. Siete 5G, ktoré sa ešte stále nachádzajú v rannom
štádiu vývoja, ponúknu rýchlosti 50 až 100 krát vyššie než 4G siete a
poskytnú kriticky dôležitú infraštruktúru pre množstvo odvetví.
(Zdroj: TASR)

Amerika uzatvára dohodu s Mexikom
Amerika ruší Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (NAFTA), keďže
uzatvára dohodu s Mexikom a začína vyjednávania s Kanadou. Vznikajúca
dohoda sa bude nazývať Obchodná dohoda USA – Mexiko. Doterajší názov
NAFTA tak zanikne. (Zdroj: O Peniazoch)

Nissan začal vyrábať prvý elektrický sedan
Japonská automobilka Nissan začala vyrábať prvý elektrický sedan pre
čínsky trh. Vozidlo s názvom Sylphy vyrába spolu s jeho čínskym
partnerom Dongfeng Motor. Dojazd vozidla je 338 kilometrov na jedno
nabitie. (Zdroj: O Peniazoch)

Toyota Motor investuje do Uberu
Japonská automobilka Toyota Motor investuje 500 miliónov dolárov do
prevádzkovateľa alternatívne taxislužby Uber Technologies. Investícia je
súčasťou plánu na spoločný vývoj samoriadiacich áut, ktorý má pomôcť
obom spoločnostiam dobehnúť konkurenciu na trhu s autonómnym
riadením. (Zdroj: Hospodárske noviny)

USA podporia farmárov poškodených clami
Americké ministerstvo poľnohospodárstva vyčlení pre farmárov na
priamych platbách takmer 5 miliárd USD. Peniaze sú určené na
kompenzácie za odvetné kroky obchodných partnerov USA, ktorí
reagovali na dovozné clá zo strany americkej administratívy. Priame
platby majú hodnotu 4,7 miliardy USD (4,04 miliardy eur) a väčšinu z tohto
balíka (3,6 miliardy USD) dostanú producenti sóje. Tí na súčasné
obchodné spory, ktoré majú USA najmä s Čínou, doplácajú najviac.
(Zdroj: TASR)

Spoločnosť Letisko Piešťany, a.s. podpísala zmluvu s bankovým domom
na úver 800-tisíc eur. Podstatnou časťou tejto sumy chce prefinancovať
súkromné pôžičky, ktoré si za predchádzajúceho vedenia zobrala od
súkromných osôb a založila ich pozemkami letiska. Majoritným
podielnikom spoločnosti je Trnavský samosprávny kraj, akcionármi sú
ešte mesto Piešťany s ministerstvom dopravy. (Zdroj: TASR)

Počet podnikateľov v Česku prekročil milión

Cukráreň Arriba ponúka minimalistické torty

Skončenie ťažby čierneho uhlia v Nemecku sa zase o krok priblížilo. Na
šachte Ibbenbüren v Severnom Porýní-Vestfálsku sa jeho ťažba zastavila
v polovici augusta. Šachta Ibbenbüren má teraz 800 zamestnancov. Do
Silvestra sa ich počet zníži o 200. V nasledujúcich mesiacoch sa bude
konzervovať celé banské dielo. Oficiálne skončenie ťažby čierneho uhlia v
Nemecku je naplánované na 21. decembra. Uskutoční sa v Bottrope.
(Zdroj: TASR)

Zakladateľkou prekvitajúcej cukrárne Arriba v bratislavskej Petržalke je
Ľubomíra Retzerová. Má dve prevádzky a sedem spolupracovníkov. Prvá
bola oficiálne otvorená koncom júna 2011. Cukráreň ponúka asi 40 druhov
tort a zákuskov. Tržby cukrárne za predošlý rok sú na úrovni takmer 190tisíc eur. Podrobnejšie informácie o spoločnosti čítajte na
https://platforma.sims.sk/ (Zdroj: Forbes/SIMS)
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Počet podnikateľov so samostatne zárobkovou činnosťou v Česku tento
rok stúpol o 17-tisíc, celkovo je tak zaregistrovaných 1 milión. Minulý rok
počet podnikateľov ako napríklad súkromní lekári, umelci, remeselníci
alebo poľnohospodári vzrástol o 10-tisíc. (Zdroj: aktualne.cz)

Ťažba čierneho uhlia v Nemecku končí
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