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mliečnych produktov, pričom Slovensko o túto možnosť požiadalo ešte v
roku 2014. (Zdroj: TASR)

Accentis v Námestove rozširuje priemyselný park

Pekári v Európe sa dohodli na spolupráci

Námestovský priemyselný areál Campus, ktorý vybudovala najmä pre
automobilových subdodávateľov belgická developerská skupina
Accentis, dnes dáva prácu zhruba dvom tisíckam ľudí. Firma momentálne
pracuje na jeho rozšírení. Mená nájomcov nových hál zatiaľ nezverejňujú,
no z projektu vyplýva, že v najbližších rokoch chcú vybudovať výrobné
priestory pre 600 nových pracovníkov. (Zdroj: Trend)

Ľudia majú záujem o zmenu zdravotnej poisťovne
Záujem o zmenu zdravotnej poisťovne prejavili aj v tomto roku desaťtisíce
ľudí. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou akceptoval 139 126
prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od začiatku budúceho roka. Viac
ako 30 tisíc ľudí má záujem prepoistiť sa do súkromnej zdravotnej
poisťovne Dôvera. (Zdroj: SME)

Úrad vlády obstaráva poradenské služby
Maximálnu efektivitu pri využívaní odborných poradenských služieb chce
Úrad vlády SR docieliť ich zabezpečením prostredníctvom verejného
obstarávania. Poskytovateľa služieb by tak mal vyplácať len podľa
skutočne objednaných a poskytnutých služieb. Predpokladaná cena
zákazky je viac ako 14 mil. € na 48 mesiacov. (Zdroj: TASR)

Situácia v pekárenskom priemysle donútila pekárov v strednej a
východnej Európe k spoločným krokom pri záchrane svojho odvetvia.
Združenia, ktoré zastupujú dovedna 90 000 ľudí, sa dohodli a spoločne
podpísali Medzinárodné memorandum o spolupráci v pekárenskom
priemysle. Nízke ceny, ktoré sú už dlhodobo vyplácané dodávateľom
nielen v EÚ, ale aj mimo nej, sú podľa pekárov na neudržateľnej úrovni,
pričom tieto tlaky majú negatívny dosah na zamestnanosť v pekárenskom
priemysle a podieľajú sa na neustálom poklese dopytu po čerstvom
pečive. (Zdroj: TASR)

Zahraničný obchod EÚ vytvára pracovné miesta
Vývozy z členských krajín Európskej únie do sveta spolu vytvárajú 36
miliónov pracovných miest, čo je o dve tretiny viac ako v roku 2000. Na
Slovensku je to vyše 400 000 pracovných miest. Podľa údajov komisie EÚ
od roku 2014 stúpol počet pracovných miest existujúcich vďaka vývozu o
3,5 milióna. Tieto pracovné miesta sú zaplatené priemerne o 12 % lepšie
ako ostatné miesta v hospodárstve. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Vydavatelia kariet sa snažia vyhnúť pokutám

Banky zvyšujú poplatky
Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a ČSOB menia svoje cenníky
k 1. januáru. Banky pokračujú v trende elektronizácie služieb. Snažia sa
manuálne operácie minimalizovať a práve na toto slúžia zmenené
poplatky. Klienti, ktorí využívajú elektronické bankovníctvo, zmenu v
poplatkoch takmer nepocítia. (Zdroj: Hospodárske noviny)

mBank chce viac nových klientov
Pár dní predtým, ako nová mobilná 365.bank prešla do ostrej prevádzky,
spustila mBank akciu, v rámci ktorej platí súčasným klientom, ktorí
odporučia účet svojmu známemu. Peniaze dostanú aj noví klienti.
(Zdroj: Trend)

Vydavatelia platobných kariet Visa a Mastercard ponúkli zníženie
poplatkov, ktoré vyberajú od maloobchodníkov za platby kartami
vydanými mimo EÚ. Rusi a Číňania by tak mohli v Európe nakupovať
lacnejšie. Konkrétne čísla zatiaľ firmy nezverejnili, ale aj po znížení budú
zrejme vyššie ako poplatky za karty vydané v EÚ. Kartové firmy sa tak
snažia urovnať vyšetrovanie pre podozrenie z porušovania hospodárskej
súťaže a vyhnúť sa prípadným vysokým pokutám. Za porušenie pravidiel
férovej súťaže im môže Európska komisia vymerať pokutu do výšky 10 %
celosvetového obratu firmy. (Zdroj: Trend)

Čínske oceliarne zaznamenali straty

Banková rada NBS schválila rozpočet Národnej banky Slovenska na
budúci rok. V budúcom roku bude hospodáriť s prevádzkovým rozpočtom
v objeme 81,4 mil. €. Investície sa rozpočtujú vo výške 11,7 mil. € a
rozpočet emisie obeživa v objeme 7,1 mil. €. (Zdroj: SME)

Čínski výrobcovia ocele tento mesiac zaznamenali straty, prvýkrát v
priebehu troch rokov. Ceny ocele totiž klesli v reakcii na slabý dopyt a
nadmernú, takmer rekordnú ponuku. Skončilo sa tak niekoľkoročné
obdobie ich pevných ziskový marží. Spolu s poklesom cien ocele sa
čínskym firmám, ktoré sa podieľajú zhruba 50 % na jej globálnej produkcii,
zvyšujú náklady. Jedným z dôvodom je aj boj so smogom. (Zdroj: Trend)

Novelu zákona o verejnom obstarávaní schválili

Číňania majú 50,1 % v iránskom projekte South Pars

NBS schválila svoj rozpočet

Poslanci prelomili veto prezidenta SR pri novele zákona o verejnom
obstarávaní. Postupy verejného obstarávania budú po novom
jednoduchšie a efektívnejšie. Podľa novely sa tiež stanoví nový druh
zákaziek, na ktoré sa do určitého finančného limitu nebude vzťahovať
zákon o verejnom obstarávaní. V rámci zjednodušenia sa upraví postup
pre zadávanie podlimitných zákaziek. (Zdroj: TASR)

Register mimovládnych neziskoviek bude
Mimovládne neziskové organizácie dostanú od nového roka vlastný
register. Zriadi ho zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií,
ktorý opätovne schválili poslanci aj napriek prezidentovým
pripomienkam. (Zdroj: TASR)

ŠFRB má podporiť mladé rodiny
Regulácie Národnej banky pre poskytovanie úverov na bývanie zmenšili
šance mladých rodín s nízkym príjmom na vlastné bývanie. Zmeniť to má
návrh zákona o podpore bývania mladých rodín prostredníctvo úveru zo
Štátneho fondu rozvoja bývania. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Mliekari chcú vyvážať do Číny
Slovenský mliekarenský zväz pozval veterinárnych odborníkov Generálnej
administratívy colnej správy Čínskej ľudovej republiky na návštevu
slovenských mliekarní, čím po vyše štyroch rokoch finišuje ich úsilie
expandovať na čínsky trh. Od januára 2013 je totiž uzákonená potreba
bilaterálnej dohody medzi Čínou a exportnou krajinou k povoleniu vývozu
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Čínska štátna spoločnosť CNPC nahradí francúzsky koncern Total v
mnohomiliardovom plynárenskom projekte South Pars v Iráne.
Francúzska spoločnosť v auguste oznámila iránskym úradom, že sa
stiahne z projektu South Pars po tom, ako sa jej nepodarilo získať výnimku
z amerických sankcií proti Iránu. Zdroje z priemyslu však už v máji
naznačili, že čínska spoločnosť CNPC je pripravená prevziať podiel Totalu
v projekte. (Zdroj: TASR)

USA zavedú clá na dovoz áut
Americký prezident Donald Trump možno zavedie clá na dovoz áut už na
budúci týždeň. Akcie európskych automobiliek po zverejnení správy
prehĺbili svoje straty. Od začiatku tohto roka stratili okolo 20 % kvôli
obavám zo zavedenia ciel na dovoz áut do USA a spomalenia rastu
predaja. Zdroje uviedli, že Trump má k už dispozíciu analýzu amerického
ministerstva obchodu týkajúcu sa ciel, ktorá údajne odporúča zavedenie
cla vo výške 25 % na dovoz áut z všetkých krajín s výnimkou Kanady a
Mexika. (Zdroj: TASR)

Clá na čínsky tovar sa v USA zvýšia
USA predpokladajú, že clá na čínsky tovar sa od budúceho roka zvýšia tak,
ako sa pôvodne plánovalo. Všetko bude podľa prezidenta závisieť od
krokov Pekingu. Trump by sa mal stretnúť v Argentíne na schôdzke
skupiny G20 s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a uviedol, že je
vysoko nepravdepodobné, že by prijal žiadosť Pekingu a zvýšenie
dovozných ciel odložil. (Zdroj: TASR)
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