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V Hliníku chce spoločnosť Regos ťažiť bentonit
Spoločnosť Regos plánuje vyťažiť v dobývacom priestore Hliník nad
Hronom (DP HNH) II maximálne 60-tisíc ton hliníka. Prvá etapa ťažby
potrvá do roku 2027. V ťažobnej prevádzke bude pracovať 10
zamestnancov. Spoločnosť chce vybudovať aj spracovateľský závod na
úpravu bentonitu s odhadovaným vytvorením 50 až 60 priamych
pracovných miest. V rámci prípravy ťažby už preinvestoval Regos 200-tisíc
eur. (Zdroj: TASR)

MMF zhoršil vyhliadky rastu slovenskej ekonomiky
S miernym zhoršením rastu slovenskej ekonomiky počíta Medzinárodný
menový fond. Ten aktuálne vidí zvýšenie HDP o 3,9 percenta v tomto roku
a o 4,1 percenta v roku 2019. Pôvodná predpoveď hovorila o zrýchlení
tempa rastu v tomto roku na 4 percentá . (Zdroj: Denník N)

Tauris nepremietne do cien odvod pre reťazce
Spoločnosť Tauris zrejme bude musieť premietnuť odvod vo výške 2,5
percenta obratu pre reťazce do cien výrobkov. „Premietnutie odvodu do
konečných cien nemusí byť nevyhnutné, pokiaľ by sme vzhľadom na
vysoký podiel domácich surovín boli zaťažení nižšou, než 2,5-percentnou
odvodovou sadzbou,“ povedal riaditeľ Tauris Group Richard Duda.
Spoločnosť vo svojich výrobkoch používa väčšinu domácich surovín.
(Zdroj: Denník N)

Kaufland chce zvýšiť predaj hovädzieho
Čisto slovenské hovädzie mäso začal v týchto dňoch ponúkať obchodný
reťazec Kaufland. Ide o mäso pochádzajúce zo zvierat narodených,
dochovaných, neskôr aj porazených a spracovaných len na území
Slovenska. V minulom roku spoločnosť dosiahla tržby 1 miliardu eur.
Spoločnosť dostala v tomto roku pokuty celkovo vo výške 1,7 milióna eur
od regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a od protimonopolného
úradu.
Viac
informácií
o spoločnosti
sa
dozviete
na
https://platforma.sims.sk (Zdroj: SIMS)

Hypernova na Slovensku skončila
Poslednú predajňu obchodného reťazca Hypernova zatvorili v lete
v Považskej Bystrici. Terno odkúpilo krachujúcu sieť Hypernova pred
štyrmi rokmi a postupne rušilo všetky prevádzky. Hypernovu na
Slovensko priniesla holandská spoločnosť Ahold ešte v roku 2001.
(Zdroj: TREND)

Firmy žiadajú vládu o prepustenie časti úradníkov
Asociácia priemyselných zväzov navrhla vláde SR, aby znížila počet
zamestnancov vo verejnej správe a ušetrila tak financie. Celkový počet
pracovných miest vo verejnej správe dosiahne v tomto roku 418 178.
Asociácia vidí priestor pre zníženie počtu v elektronizácii. Ak počet
pracovných miest klesne o 5 percent, podľa asociácie štát ušetrí 410
miliónov eur. (Zdroj: Pravda)

Slováci sa zamestnajú po brexite v Británii ťažšie
Po odchode Veľkej Británie z Európskej únie bude pre Slovákov
náročnejšie získať prácu v krajine. Prijímať totiž budú len ľudí s praxou
a potrebnými zručnosťami. Uchádzači s nízkou kvalifikáciou tak prácu
získajú len veľmi ťažko. V súčasnosti žije oficiálne vo Veľkej Británii 85-tisíc
Slovákov. (Zdroj: Pravda)

SKC Foundry vytvorí 170 pracovných miest
Spoločnosť SKC foundry pôsobí v automobilovom priemysle.
Zlievarenský výrobný závod v Štúrove plánuje rozšíriť o výrobu
polotovarov pre automobilky. Pribudne 170 nových pracovných miest. Do
projektu investujú 24 miliónov eur. V závode potom bude pracovať 300
zamestnancov. SKC Foundry exportuje výrobky do Španielska, Nemecka
a Maďarska. Polovicu celkových tržieb tvorí export. V minulom roku
vykázala spoločnosť tržby 12,4 milióna eur. Viac informácií o spoločnosti
sa dozviete na https://platforma.sims.sk (Zdroj: SIMS)
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Bauer Media na Slovensku vydáva tridsať časopisových titulov.
Vydavateľstvo kúpila spoločnosť Mafra, patriaca do koncernu Agrofert.
Cena transakcie známa nie je. Celý proces musí ešte schváliť Úrad pre
ochranu hospodárskej súťaže. (Zdroj: SME)

Zahraničný obchod Slovenska sa prepadol do mínusu
Za január až august 2018 sa medziročne výšil celkový vývoz tovaru. V
auguste 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 6,248 miliardy eur,
pri medziročnom raste o 5,8 percenta. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 5,3
percenta na 6,330 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne
vo výške 81,7 milióna eur, teda o 23,1 milióna eur nižší deficit ako v
rovnakom období minulého roku. Informoval o tom štatistický úrad.
(Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Ostravskú firmu ArcelorMittal zatiaľ nepredali
Rozhodnutie o novom majiteľovi ostravskej spoločnosti ArcelorMittal
Ostrava sa posúva. Materská firma totiž požiadala Európsku komisiu o
odklad podpisu zmluvy o predaji. Komisia požaduje, aby sa ťažobná
skupina ArcelorMittal pred novou akvizíciou zbavila ostravskej železiarne.
Novým majiteľom budú pravdepodobne britské spoločnosti British Steel
a Liberty Steel. (Zdroj: iDnes)

IEA vyzvala kartel OPEC, aby zvýšil ťažbu ropy
Medzinárodná agentúra pre energetiku IEA priamo vyzvala Organizáciu
krajín vyvážajúcich ropu a ďalších veľkých producentov, aby zvýšili ťažbu
ropy. Varovala, že vysoké ceny ropy poškodzujú globálnu ekonomiku.
(Zdroj: TASR)

Volkswagenu klesli v septembri predaje
Predaj automobilov značky Volkswagen v septembri klesol o viac ako 18
percent. V Európe sa prepadol o 42,6 percenta. V Nemecku o 47,1
percenta na 23 300 automobilov. (Zdroj: TASR)

Jaguar dočasne zastavuje produkciu v Solihulle
Britská automobilka Jaguar Land Rover dočasne zastavuje produkciu v
závode v Solihulle. K rozhodnutiu ju priviedol kolíšuci sa globálny dopyt.
Zamestnanci budú dostávať naďalej platy. Odbyt automobilov Jaguar sa
v septembri prepadol o 12 percent. (Zdroj: TASR)

Nemecký export v auguste nečakane klesol
Najväčšia ekonomika eurozóny v treťom štvrťroku spomalila. Nemecký
vývoz nečakane v auguste klesol o 0,1 percenta. Analytici pritom
očakávali rast o 0,3 percenta. Údaje zverejnil nemecký štatistický úrad.
(Zdroj: TASR)

MMF predpovedá Venezuele obrovskú infláciu
Podľa Medzinárodného menového fondu sa inflácia vo Venezuele vyšplhá
v roku 2019 na desať miliónov percent. Krajina sa dlhšie obdobie
nachádza v hlbokej hospodárskej kríze. (Zdroj: SME)

Briti sa môžu pripojiť k ázijsko-tichomorskej dohode
Veľká Británia sa po odchode z Európskej únie môže sťať účastníkom
Dohody o transpacifickom partnerstve. Vyhlásil to japonský premiér Šinzo
Abe. Dohoda o transpacifickom partnerstve zahŕňa jedenásť krajín.
(Zdroj: Pravda)

Senátor vyzval McDonald’s, aby zvýšil minimálnu mzdu
Americký senátor Bernie Sanders vyzval spoločnosť McDonald’s, aby
zvýšila minimálnu mzdu. Podľa agentúry Bloomberg po zverejnení
senátorovej výzvy klesli akcie reťazca približne o 10 dolárov.
(Zdroj: TREND)

Česká inflácia sa v septembri spomalila na 2,3 %
Index spotrebiteľských cien v septembri medziročne stúpol o 2,3 percenta.
Motorom inflácie boli ceny bývania a potravín . (Zdroj: TASR)
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