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InvEast SK chce stavať priemyselný park pre automobilku
Bratislavská štátna firma InvEast SK s.r.o. predložila úradom na
posúdenie svoj zámer vybudovať nový strategický priemyselný
park vrátane závodu na výrobu automobilov v okrese Košiceokolie a Košice II pod názvom Strategický park Haniska. Vytvorí sa
3 -4 tisíc nových pracovných miest, pričom investícia s podporou
vlády SR môže dosiahnuť až viac ako 1 mld. €. Firmu InvEast SK
s.r.o. založilo ministerstvo hospodárstva v apríli tohto roku. Viac
informácií nájdete na www.platformasims.sk. (Zdroj: SIMS)
Kia Motors začala vyrábať ProCeed
Spoločnosť Kia Motors Slovakia spustila výrobu modelu Kia
ProCeed, ktorý absolvoval verejnú premiéru na autosalóne
v Paríži. Začne sa predávať exkluzívne v Európe v prvom štvrťroku
2019. (Zdroj: TASR)
Nové logo zarobilo SZĽH tisíce
Slovenský zväz ľadového hokeja predajom rôznych suvenírov
v priebehu dvoch mesiacov v internetovom obchode zarobil 10
tisíc €. Tento objem predaja za dva mesiace prekonal čísla z rokov
2016 a 2017. Zisky sa presúvajú zo spoločnosti Marketing SZĽH na
Slovenský zväz ľadového hokeja. (Zdroj: Hospodárske noviny)
Rezort pôdohospodárstva zrekonštruuje kaštieľ za 3,2 mil. €
Múzeum vo Svätom Antone čaká rozsiahla rekonštrukcia.
Agrorezort investuje do jeho obnovy 3,2 mil. €. Múzeum je totiž
jediným celoslovenským poľovníckym múzeom s mnohými
zahraničnými aktivitami. (Zdroj: Hospodárske noviny)
Mýto zaznamenalo rekordné výbery
Vodiči nákladných áut uhradili v októbri za jazdu po
spoplatnených úsekoch ciest na mýte 20,31 mil. €. V porovnaní s
minuloročným októbrom to znamenalo nárast o 6,8 %. Výber
mýta po prvý raz prekročil hranicu 20 mil. €, bol tak mesiacom s
najvyšším výberom od spustenia elektronického mýtneho
systému do prevádzky v roku 2010. (Zdroj: TASR)

Piatok 16. november 2018

Slovensko a Rakúsko posudzujú širokorozchodnú trať
Na Slovensku a v Rakúsku sa spustila ďalšia etapa štúdie
uskutočniteľnosti pre medzinárodný projekt predĺženia
širokorozchodnej železničnej trate, ktorá by spájala Európu a
Áziu. Príslušným ministerstvám oboch krajín boli predložené
žiadosti o začatie úradných konaní potrebných pre posudzovanie
vplyvov na životné prostredie. Podľa odhadov z roku 2016 by si
nové železničné prepojenie vyžiadalo predpokladané investície
vo výške približne 6,4 mld. €. (Zdroj: TASR)
Exministri Štefanov a Janušek boli odsúdení
Najvyšší súd odsúdil v kauze Nástenkový tender exministrov SNS
Mariana Janušeka na 11 rokov väzenia a 30 tis. € pokuty a Igora
Štefanova na 9 rokov a 30 tis. € pokuty za trestné činy machinácie
pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zneužívania
právomoci verejného činiteľa. Obaja dostali zákaz činnosti na päť
rokov v štátnej správe. (Zdroj: Trend)

ZAHRANIČIE
Export EÚ v septembri medziročne klesol
Bilancia zahraničného obchodu eurozóny skončila v septembri s
prebytkom 13,1 mld. €, EÚ zaznamenala deficit 1,8 mld. €. Objem
exportu z eurozóny do zvyšku sveta v septembri 2018 dosiahol
184,8 mld. €, čo bolo medziročne o 1 % menej. Import medziročne
stúpol o 6,4 % na 171,7 mld. €. Výsledkom bolo zníženie prebytku
na 13,1 mld. € z 25,3 mld. € v septembri 2017. (Zdroj: TASR)
USA a Čína obnovili rozhovory o obchode
Čína a Spojené štáty obnovili rozhovory na vysokej úrovni o
obchode. Americký prezident Donald Trump si myslí, že USA by
mohli dosiahnuť obchodnú dohodu s Pekingom, ale je pripravený
zvýšiť clá na tovary z Číny, ak sa nedosiahne žiadny pokrok.
(Zdroj: TASR)

SR môže znovu využiť granty EHP a Nórska
Slovenská republika môže po tretí raz využiť granty Európskeho
hospodárskeho priestoru a Nórska. Alokovaných je okolo
113 mil. €, čo je zhruba o 30 mil. € viac ako v predchádzajúcom
období (2009 - 2014). (Zdroj: TASR)

Britský minister pre brexit odstúpil z funkcie
Dominic Raab uviedol, že riešenie otázky hraníc medzi Írskom a
provinciou Severné Írsko, ktoré ostanú otvorené, by mohlo
predstavovať hrozbu pre územnú celistvosť Spojeného
kráľovstva. Okrem Raaba odstúpil aj štátny tajomník britského
ministerstva pre Severné Írsko Shailesh Vara. Firmy a
podnikateľské združenia predbežne podporili návrh dohody,
potrebujú však väčšiu istotu. (Zdroj: TASR)

EÚ spomaľuje, SR zrýchľuje
Rast stavebníctva aj priemyslu, stúpajúce investície, spotreba
domácností a pozitívny vývoj na trhu práce sa podpísali pod 4,6 %
nárast domáceho HDP. Európska únia ako celok spomaľuje.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Henkelu pomohli lepidlá
Nemecký výrobca spotrebiteľského tovaru Henkel 3. štvrťroku
2018 zaznamenal nárast tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka o 1,1 % na 5,04 mld. €, vďaka silnému výkonu
divízie lepidiel. Tržby divízie lepidiel vzrástli o 3,8 %. (Zdroj: TASR)

Koncepcia nákupu IKT nebola schválená
Pracovná skupina zástupcov ministerstiev, štátnych úradov,
dodávateľských firiem z IT Asociácie Slovenska a odbornej
verejnosti neschválila Koncepciu nákupu IKT. Ide o dokument
Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,
ktorý by na najbližšie roky zásadne ovplyvňoval, akým spôsobom
má štát nakupovať IT služby v hodnote približne 500 mil. € ročne.
(Zdroj: TASR)

Walmart zaznamenal pokles zisku
Zisk najväčšieho maloobchodného reťazca na svete Walmart sa za
tri mesiace do konca októbra 2018 znížil o 2 % na 1,71 mld. $ (1,51
mld. €), čo predstavuje 58 centov na akciu. Tržby Walmartu
vzrástli na 124,89 mld. $ zo 123,18 mld. $ v rovnakom období vlani.
(Zdroj: TASR)

Kazachstan a SR chcú spolupracovať v oblasti priemyslu
Kazachstan chce so Slovenskom spolupracovať v oblasti,
energetiky, obnoviteľných zdrojov, budovania infraštruktúry, ako
aj v oblasti automobilového priemyslu. (Zdroj: TASR)
www.sims.sk

Volkswagen chce zvýšiť produktivitu o 30 %
Značka Volkswagen plánuje svojou výrobnou stratégiou
Transform.Together do roku 2025 zvýšiť produktivitu na celom
svete o 30 % v porovnaní s rokom 2018. Produkcia takto
významne prispeje k dosiahnutiu cieľov v oblasti výnosov viac ako
šesť percent pre značku Volkswagen. (Zdroj: TASR)

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

