DENNÝ PREHĽAD

SIMS MEDIA
EKONOMIKA

ZAHRANIČIE

Autodopravcovia trpia nedostatkom pracovnej sily

Panasonic zmení svoje sídlo

Na kritický nedostatok pracovnej sily upozorňujú aj dopravcovia zo
Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia. Poukazujú na to, že
vodiči neustále odchádzajú za prácou do zahraničia. Najdôležitejším
problémom je podľa nich skutočnosť, že slovenskí dopravcovia nie sú
konkurencieschopní voči zahraničným kolegom najmä pre daňovoodvodové povinnosti. (Zdroj: TASR)

V Poltári vyrastie prevádzka na splyňovanie odpadu
Výstavbu zariadenia na plazmové splyňovanie komunálneho odpadu
chce v Poltári zrealizovať spoločnosť SPV Dálovce Bratislava.
Projektovaná kapacita navrhovaného zariadenia je približne 100 000 ton
komunálneho odpadu ročne. Náklady na výstavbu sú odhadované na
103,5 milióna eur. (Zdroj: O Peniazoch)

Mliekarni Gemermilk RS sa minulý rok darilo
Gemermilk RS z Rimavskej Soboty, patriaca rodine Užíkovcov, posunula
svoje tržby za predchádzajúci rok na 7,3 milióna eur. Na čistý zisk
premenila viac ako každé dvadsiate utŕžené euro. Gemermilk je prioritne
zameraný na maslá, smotany a sušené mlieka.
(Zdroj: TREND/SIMS)

Rodinné firmy sú významným prvkom ekonomiky
Podľa dostupných štatistík tvoria rodinné firmy viac ako polovicu
všetkých malých a stredných podnikov na Slovensku. Zároveň pôsobia v
regiónoch, kde je problém dotiahnuť zahraničných investorov a spravidla
sú menej rizikové a stabilnejšie, a to aj vzhľadom na konzervatívny spôsob
riadenia a snahu o dlhodobú udržateľnosť. Z prieskumu vyplýva, že až 66
percent rodinných podnikov je starších ako desať rokov a tretina je
dokonca na trhu viac ako dvadsať rokov. V rodinných podnikoch pôsobí
podľa prieskumu až 72 percent prvej generácie. (Zdroj: TREND)

Slováci majú záujem o zmenu zdravotnej poisťovne
Záujem o zmenu zdravotnej poisťovne od budúceho roka prejavili už
desaťtisíce ľudí. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou k 31. júlu
evidoval 79 144 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne. Ak chce
poistenec zmeniť zdravotnú poisťovňu od 1. januára 2019, prihlášku musí
podať do 30. septembra 2018. (Zdroj: TASR)

Priemyselná produkcia vzrástla
Priemyselná produkcia na Slovensku v júni oproti júnu 2017 vzrástla o 2,1
percenta. Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa
najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie zvýšenie
zaznamenali výroba dopravných prostriedkov o 10,4 percent, výroba
koksu a rafinovaných ropných produktov o 23,7 percent, výroba
chemikálií a chemických produktov o 21 percent, výroba strojov a
zariadení o 4,5 percent. (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Syráreň Bel Slovensko zaznamenala rekordný zisk
Najsilnejší domáci výrobca tavených syrov – michalovská Syráreň Bel
Slovensko, podnik v rukách francúzskych syrárov z Fromageries Bel vlani
zarobil 3,2 milióna eur. Ide o vôbec najrýchlejšie rastúceho hráča v
domácom mlieku. Za necelú dekádu sa jeho ročné tržby zvýšili z 38 na 88
miliónov eur. Vďaka rastu spotreby syrov jeho tradičnej slovenskej značky
Karička. Francúzi do Michaloviec posúvajú aj výrobu svojej globálnej
značky syrov Babybel. Tento rok chcú na východe spustiť ďalšiu jeho
produkciu, do ktorej investujú vyše štyri a štvrť milióna eur.
(Zdroj: TREND)

Inšpekcia rezortu vnútra má dočasného šéfa
Novým dočasným šéfom sekcie kontroly a inšpekčnej služby ministerstva
vnútra bude od 1. septembra Adrián Szabó. Vymenovala ho ministerka
vnútra Denisa Saková. (Zdroj: TASR)
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Japonský výrobca elektroniky Panasonic premiestni svoje európske sídlo
z Londýna do Amsterdamu. Jedným z dôvodov sú aj obavy, aby koncern
nemal problémy s japonskou vládou. Ak Británia po vystúpení z Európskej
únie výrazne zníži firemnú daň, Japonsko ju môže zaradiť medzi daňové
raje. (Zdroj: TASR)

Fosun má záujem o podiel vo firme Metro
Záujem o podiel v obchodnej spoločnosti Metro, ktorý kontroluje firma
Ceconomy, prejavila čínska spoločnosť Fosun International. O 9percentný podiel v hodnote okolo 426 miliónov eur by sa mohli uchádzať
aj ďalšie investičné spoločnosti. (Zdroj: TASR)

Peso je na novom minime
Argentínska centrálna banka zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu na 60 percent
zo 45 percent po tom, ako peso po sedempercentnom stredajšom (29.8.)
prepade kleslo vo štvrtok (30.8.) o viac než 15 percent na 39 ARS/USD.
Argentínska mena je tak bezkonkurenčne najhoršou menou tohto roka v
rámci rozvíjajúcich sa krajín. (Zdroj: TASR)

Zisk producenta polievok Campbell Soup
Zisk americkej potravinárskej firmy Campbell Soup zaznamenal vo
štvrtom kvartáli pokles o vyše dve tretiny, keď vysoké náklady prekonali
rast tržieb. Zisk dosiahol 94 miliónov USD (80,40 milióna eur), čo je v
porovnaní s rovnakým obdobím minulého obchodného roka pokles o 70
percent. Firma zároveň oznámila plány na predaj dvoch divízií Campbell
International a Campbell Fresh. (Zdroj: TASR)

Vodafone Group sa zlučuje s TPG Telecom
Austrálska divízia britskej telekomunikačnej skupiny Vodafone Group sa
zlúči s konkurenčnou austrálskou spoločnosťou TPG Telecom.
Transakciou v hodnote 15 mld. austrálskych dolárov vznikne poskytovateľ
mobilných, pevných a širokopásmových služieb v krajine.
(Zdroj: O Peniazoch)

Coca-Cola kupuje sieť kaviarní Costa
Americký nápojový gigant Coca-Cola sa dohodol na prevzatí britského
reťazca kaviarní Costa za 3,9 miliardy libier. Coca-Cola kúpi firmu Costa od
britskej spoločnosti Whitbread. Costa je podľa agentúry Reuters druhým
najväčším reťazcom kaviarní na svete. (Zdroj: SME)

Amerika odmietla ponuku EÚ na zrušenie ciel na autá
Americký prezident Donald Trump odmietol ponuku zo strany Európskej
únie na zrušenie ciel na autá, ak USA urobia to isté. V súčasnosti USA
uplatňujú 25-percentné clá na ľahké nákladné autá a vozidlá pickup a 2,5percentné clá na malé automobily. EÚ uplatňuje 10-percentné clá na
všetky osobné autá. (Zdroj: SME)

Väčšina úrody v Česku ide na export
Tohtoročné dlhotrvajúce sucho, nedostatok vlahy po celú vegetačnú
sezónu, horúce dni a noci ovplyvnili aj úrodu chmeľu. V Česku bude úroda
zrejme o niečo nižšia ako vlani. Chmeľníc je ale medziročne o 81 hektárov
viac. Z celej úrody chmeľu v Česku zostáva v krajine zhruba 20 percent,
zvyšok smeruje na export. (Zdroj: SME)

Amerika plánuje uvaliť ďalšie clá na čínsky tovar
Agentúra Bloomberg informovala, že americký prezident Donald Trump
plánuje zaviesť clá vo výške 25 percent najmä na spotrebné tovary z Číny
v hodnote 200 miliárd USD (171,06 miliardy eur) po 6. septembri. Vtedy sa
má skončiť verejné pripomienkovanie jednotlivých položiek, na ktoré by
clá mali platiť. Mali by sa vzťahovať na bežné spotrebné tovary, medzi nimi
stavebné materiály, nábytok a osvetľovaciu techniku, bicykle, oblečenie
či výrobky pre deti. (Zdroj: aktuality.sk)
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