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Priemyselný inovačný klaster má pomôcť firmám

Priemyselný inovačný klaster si postupne buduje sieť partnerov, s ktorými
chce spolupracovať na inovatívnych riešeniach v jednotlivých oblastiach.
Ako jednu z prvých zakladá pracovnú skupinu Smart City & Mobility, kde
uvíta aktívnu účasť zástupcov samospráv na diskusii a formovaní nosných
tém. Priemyselný inovačný klaster v júni 2017 vytvorili PSA Groupe
Slovakia, Železničná spoločnosť Slovensko, HB Reavis, Veolia, Gefco,
Faurecia, Plastic Omnium, Orange Slovensko a Slovak Lines. (Zdroj: TASR)

Finančná správa zavádza hodnotenie firiem

Finančná správa zavádza do praxe Index daňovej spoľahlivosti. Už od
budúceho týždňa začne rozposielať daňovým subjektom oznámenia o
pridelení benefitov. Takéto oznámenia správa zašle v zmysle zákona iba
svojim klientom, ktorí splnili kritériá a stali sa spoľahlivými daňovými
subjektami. (Zdroj: TASR)

Bonul vyhral tender pre Slovenskú poštu
Bezpečnostná služba nitrianskeho podnikateľa Miroslava Bödöra ponúkla
podľa pošty najnižšiu cenovú ponuku, čo bolo jediným kritériom. Bonul za
služby získa 68,80 eur bez DPH na jeden objekt za mesiac. Táto suma je
podľa pošty o takmer päť percent nižšia ako bola cena služieb v
predchádzajúcom období. Zákazka sa týka 678 objektov.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Služby u nás opäť mierne zdraželi
Podľa údajov Štatistického úradu v treťom kvartáli medziročne stúpli
ceny vybraných trhových služieb na Slovensku o 0,9 percenta, kým v
predchádzajúcom štvrťroku išli medziročne nahor o 1,6 percenta.
(Zdroj: SME)

ÚVO uložil v tomto roku najvyšší objem pokút
Za desať mesiacov tohto roka, dosiahli pokuty Úradu pre verejné
obstarávanie celkový objem 1,56 mil. eur a spolu s dvoma pokutami pre
Pôdohospodársku platobnú agentúru za 848 tis. eur zo začiatku
novembra predstavujú dohromady 2,41 mil. eur. (Zdroj: SME)

Kofola zvažuje výstavbu nového závodu
Kofola Česko-Slovensko má na Slovensku už vyše 15 rokov veľký závod v
Rajeckej Lesnej. Teraz firma uvažuje, že v krajine postaví aj druhú
výrobnú prevádzku zeleninových a ovocných šalátov a hotových jedál.
(Zdroj: Trend)

Slovensko je pripravené aj na plynovú krízu
Slovensko je pripravené zabezpečiť zásobovanie plynom domácnosti aj
firmy, aj keby z Ruska cez Ukrajinu v kritických zimných mesiacoch
nepritiekol ani kubík plynu. Slovensko je schopné zásobovať domácich
spotrebiteľov približne sto dní. (Zdroj: Pravda)

Chemické podniky varujú
Prezídium Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR
upozorňuje na mimoriadne zhoršovanie podnikateľského prostredia v SR,
dramatický rast cien energií, enormný nárast minimálnej mzdy a ďalších
mzdových príplatkov a nárokov, ktoré v konečnom dôsledku vedú
k znižovaniu konkurencieschopnosti výrobných spoločností na
Slovensku. Pokiaľ sa tento trend nezmení, môže v prípade začiatku
ekonomickej krízy prísť až ku kolapsu hospodárstva. (Zdroj: TASR)

Na Slovensku sa predávali hodnotné firmy
Tento rok sa na Slovensku predalo viac ako 30 spoločností s celkovou
odhadovanou hodnotou dosahujúcou takmer 500 miliónov eur. Viacero
transakcií sa uzatvorilo v sektoroch energetiky a finančných služieb.
(Zdroj: Pravda)

Národný inšpektorát práce prinesie elektronické služby
Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce prinesie verejnosti
elektronické služby, kratšie správne konania aj transparentné a otvorené
dáta. (Zdroj: TASR)
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ZAHRANIČIE
Nemeckej Deutsche Bank nehrozí prevzatie
Akcie banky klesli na rekordné minimum v reakcii na dvojdňové razie v
banke pre podozrenie z prania špinavých peňazí, ako súčasť vyšetrovania
kauzy tzv. Panama Papers. Vyšetrovanie sa týka aktivít dvoch
neidentifikovaných zamestnancov Deutsche Bank. Čelia obvineniu, že
klientom pomáhali pri zakladaní firiem v daňových rajoch na legalizáciu
príjmov z trestnej činnosti. (Zdroj: TASR)

Spojené štáty a Čína dosiahli 90-dňové prímerie
Prelom prišiel po summite skupín G20 v Argentíne. Americký prezident D.
Trump súhlasil s tým, že odloží plány na zvýšenie ciel na čínsky tovar z 200
miliárd dolárov od 1. januára. Čínska strana pristúpila na to, že nakúpi
zatiaľ bližšie nedohodnuté, ale veľmi významné množstvo
poľnohospodárskych, energetických, priemyselných a iných produktov z
USA, aby sa znížil obrovský obchodný deficit Spojených štátov s Čínou.
(Zdroj: TASR)

Rusko pokračuje
ľadoborcov

v budovaní
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Dva z nich, Arktika a Sibír, sú už na vode. Tretí ľadoborec Ural ešte stojí
v suchom doku. Ich úlohou bude zabezpečiť plavbu pre obchodné lode po
Severnej morskej ceste celoročne. Ľadoborce budú mať po prvýkrát
zdvojený plášť, rovnako ako dostávajú nové ponorky. Bude ochraňovať
jadrový reaktor a životné prostredie. Už v roku 2024 sa má po Severnej
morskej ceste prepraviť obchodnými loďami 80 miliónov ton nákladu.
(Zdroj: TASR)

Hekeri ukradli zo siete hotelov Starwood údaje hostí
Zo siete hotelov Starwood, ktorá patrí do ubytovacieho koncernu JW
Marriott, ukradli hekeri osobné údaje asi 500 miliónov jej hostí. Hekeri sa
dostali k ich menám, emailovým adresám, podpisom, číslam pasov a k
ďalším dôležitým osobným údajom. (Zdroj: TASR)

Svetový trh s platinou bude budúci rok v prebytku
Svetový trh s platinou bude tento aj budúci rok v prebytku, pričom
prebytok by sa mal pohybovať až okolo pol milióna uncí. Dôvodom je
podľa Svetovej investičnej rady pre platinu (WPIC) slabý dopyt po
šperkoch z platiny. (Zdroj: TASR)

Do Česka vstupuje piata najväčšia čínska banka
Svoju pobočku založila v Českej republike piata najväčšia banka v Číne
Bank of Communications. Finančný dom, ktorý zo štvrtiny kontroluje
čínska vláda, sa usadí v pražskom Karlíne. (Zdroj: TASR)

EÚ schválila tranžu pre Ukrajinu
Európska únia schválila tranžu vo výške 500 miliónov eur pre Ukrajinu,
keďže čelí novej agresii z Ruska. Finančná pomoc EÚ pre Ukrajinu za
posledné štyri roky, vrátane čerstvo schválenej tranže, dosiahla 3,3
miliardy eur. To je najvyššia suma, akú EÚ poskytla na pomoc krajine,
ktorá nie je jej členom. (Zdroj: TASR)

USA, Mexiko a Kanada podpísali novú obchodnú dohodu
Americký prezident Donald Trump, kanadský premiér Justin Trudeau a
odchádzajúci mexický prezident Enrique Pena Nieto podpísali na okraj
samitu G20 v Argentíne, aktualizovanú dohodu o obchode, ktorá nahradí
doterajšiu Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (NAFTA). Ide
o vzorovú dohodu, ktorá podľa D. Trumpa navždy zmení obchod.
(Zdroj: TASR)

Katar po 60 rokoch opustí OPEC
Katar od budúceho roka opustí Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu
(OPEC). Krajina sa chce do budúcnosti viac zamerať na produkciu plynu.
Malá krajina je najväčším vývozcom skvapalneného zemného plynu (LNG)
na svete. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Copyright © 2018 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. (SIMS)

