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V pekárňach Penam chýbajú zamestnanci
Pekárenská spoločnosť Penam Slovakia bojuje s nedostatkom
zamestnancov. Vo svojich piatich pekárňach v Nitre, Bratislave, Žiline,
Prešove a Lučenci a troch mlynoch zamestnáva 1340 ľudí. V súčasnosti im
chýba 160 zamestnancov. V minulom roku vykázala tržby 51,3 milióna eur.
Čistý zisk z jedného eura tržieb bol -0,021 eur. EBITDA spoločnosti sa
prepadla o 162 percenta na – 518-tisíc eur. (Zdroj: SIMS)

Objednávky v priemysle medziročne vzrástli
V auguste 2018 dosiahli nové objednávky v priemysle hodnotu 4,510
miliardy eur. V porovnaní s augustom 2017 vzrástli o 15,8 percenta.
Uviedol to Štatistický úrad SR. (Zdroj: TASR)

Čistý polročný zisk poisťovní poklesol o štyri percentá
Ziskovosť poistného sektora sa ku koncu prvého polroka znížila. Čistý zisk
v prvom polroku dosiahol 86 miliónov eur, čo v medziročnom porovnaní
predstavuje pokles o 4 percentá. Rast si zachovalo len investičné životné
poistenie. (Zdroj: SME)

Slovensko by sa malo zapojiť do výroby nových batérií
Slovenská aliancia pre batérie by podľa podpredsedu Európskej komisie
pre energetickú úniu mala využiť to, že EÚ chce miliardami eur podporiť
výskum a výrobu elektrických batérií. (Zdroj: Denník N)

Moderný podchod za 675-tisíc nikto nechce
Železnice Slovenskej republiky uzatvorili podchod a lávku, ktoré Horný
Hričov odmieta prevziať do správy pre nedostatok financií. Investície do
opráv vznikli v rámci modernizácie železničnej trate.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Jaguar zvýšil mzdy aj bez platovej vojny
Automobilka Jaguar Land Rover zvýši mzdy zamestnancom. Odborári sa
dohodli s vedením automobilky na zvýšení miezd na porovnateľnej úrovni
ako v žilinskom závode Kia či trnavskom PSA. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Verejné obstarávanie bude jednoduchšie
Verejné obstarávanie by malo byť efektívnejšie a rýchlejšie. Poslanci
prerokúvajú návrh novely, ktorá má zefektívniť a zjednodušiť postupy
verejného obstarávania. Ak ju schvália, účinnosť nadobudne od 1. januára
2019. (Zdroj: SME)

Ťažbu uhlia Slováci nechcú
Prieskum agentúry Median SK pre Greenpeace ukázal, že až 70 percent
obyvateľstva nesúhlasí so spotrebiteľskými doplatkami na uhlie. Väčšina
Slovákov je za skončenie ťažby uhlia. (Zdroj: Denník N)

COOP Jednota sa obáva dopadu odvodu
COOP Jednota Slovensko upozorňuje, že Osobitný odvod obchodných
reťazcov predstavuje reálne ohrozenie hlavných odbytových kanálov pre
slovenských výrobcov potravín. Spotrebné družstvá by sa podľa
generálneho riaditeľa spoločnosti Jána Bilinského prepadli do straty.
(Zdroj: SME)

Investori žiadajú od štátu stimuly
Tristo nových pracovných miest majú v pláne vytvoriť traja zahraniční
investori, dve rakúske spoločnosti Schelling Slovakia a LOPAS a talianska
firma Intercable S.R.L. Celkovo preinvestujú 14 miliónov eur. Rezort
hospodárstva už požiadali o investičný stimul vo výške 3,6 milióna eur.
(Zdroj: Webnoviny)

Poľské prístavy otvárajú nové možnosti pre prepravcov
Pre slovenských prepravcov, špeditérov a výrobcov sú poľské prístavy
a letiská novým priestorom. Prístavy a súvisiaca infraštruktúra patria k
najdynamickejšie sa rozvíjajúcim odvetviam poľského hospodárstva.
Uviedol to Veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku Krzysztof Strzalka.
(Zdroj: TASR)
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Audi musí zaplatiť pokutu
Za podvody s emisiami zaplatí automobilka Audi 800 miliónov eur.
Dcérska firma Volkswagenu prijala pokutu od prokurátora.
(Zdroj: Reuters)

Taliani odsúhlasili návrh rozpočtu na rok 2019
Návrh rozpočtu pre nasledujúci rok počíta so zavedením základného
príjmu pre chudobných a aj so znížením veku odchodu do dôchodku.
Talianska vláda návrh schválila, hoci štát má dlhy vo výške asi 130 percent
svojho HDP. (Zdroj: Reuters)

Čína má skrytý dlh
Agentúra S & P Global Ratings poukázala na skrytý dlh miestnych
samospráv v Číne. Ten predstavuje až 60 percent HDP, čo je 40 biliónov
jüanov. (Zdroj: ČTK)

Globálnym lídrom biznisu s eventmi je TKP Corporation
Realitnú a developerskú spoločnosť TKP Corporation vedie japonský
podnikateľ Takatera Kawano. Firma sa zaoberá prenájmom áčkových
priestorov a organizácií konferencií. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Nemeckí ochranári protestujú proti veterným parkom
Stavanie nových stožiarov pre veterné elektrárne narazilo na odpor
ochrancov prírody. Spory končia na súdoch. Nedávno súd v Aachene
zastavil budovanie veterného parku v obci Eifel, lebo by ohrozil hniezdiská
čierneho bociana. (Zdroj: SME)

EÚ začne propagovať kvalitné potraviny
Európska komisia oznámila, že z rozpočtu EÚ na poľnohospodárstvo
poskytne
172,5
milióna
eur
na
propagáciu
európskych
agropotravinárskych produktov na trhu EÚ, ako aj na ostatných svetových
trhoch. (Zdroj: SME)

General Electric smeruje do letectva
Spoločnosť General Electric dokončila práce na vývoji motora pre
komerčné nadzvukové lietadlo Areion Supersonic AS2. Lietadlá vyvíja
startup amerického miliardára Roberta Bassa. General Electric je známa
najmä vďaka svojej bankovej divízii. (Zdroj: iDnes)

Marihuanovým firmám sa darí
Kanada budúci týždeň legalizuje marihuanu. Záujem o akcie kanadských
marihuanových firiem sa teší z tohto dôvodu veľkej vlne záujmu. Americká
spoločnosť Coca-Cola začala rokovania s kanadským pestovateľom
rastliny spoločnosťou Aurora Cannabis. V pláne majú ponúknuť na trh
nápoj s obsahom marihuany. (Zdroj: SME)

Prvotná emisia akcií má oceniť Uber na 120 mld.
dolárov
Hodnota firmy by tak bola vyššia než spoločná hodnota automobiliek
Ford Motor, General Motors a Fiat Chrysler Automobiles. Uber by mohol
vstúpiť na burzu začiatkom budúceho roka. (Zdroj: TASR)

Rast spotrebiteľských cien v Číne sa v septembri zrýchlil
Rast spotrebiteľských cien v Číne sa v septembri zrýchlil na
sedemmesačné maximum. Dôvodom bol strmší nárast cien potravín a
vyššie ceny ropy. Informácie zverejnil čínsky štatistický úrad. (Zdroj: TASR)

Maďarská národná banka zdesaťnásobila zlaté rezervy
Maďarská národná banka zdesaťnásobila rezervy zlata Maďarska z
terajších 3,1 tony na 31,5 tony. Hodnota zlata dosahuje 1,07 miliardy eur.
Rezervy sa dostali na historicky najvyššiu úroveň spred 70 rokov.
(Zdroj: Pravda)

Deficit Spojených štátov je najvyšší za šesť rokov
Rozpočtový deficit Spojených štátov vo fiškálnom roku 2018 vzrástol o 113
miliárd dolárov na 779 miliárd dolárov. Dosiahol tak najvyššiu úroveň od
fiškálneho roku 2012. (Zdroj: ČTK)
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