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Eset expanduje v Japonsku

Viedeň a Bratislava vytvoria hospodársky región
Užšiu hospodársku spoluprácu plánujú nadviazať hlavné mestá Viedeň a
Bratislava. Predstavitelia oboch miest sa dohodli, že si už nebudú
konkurovať, ale spolupracovať a vytvoria spoločný hospodársky región.
Využiť chcú rozdielnu situáciu v príleve obyvateľov.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Saldo zahraničného obchodu rastie
Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi
výrobkami v období január až jún 2018 bolo pasívne, a to v hodnote 875,5
milióna eur. V porovnaní s minulým rokom sa zvýšilo o 40,8 percenta.
Uviedla to Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.
Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní zvýšilo
u tukov a olejov o 1,8 percent, pri živočíšnych výrobkoch o 3,5 percent,
u potravín, nápojov a tabaku o 25,6 percent.
(Zdroj: Pravda)

Na boj proti suchu dá rezort milióny eur
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka investuje do roku 2030
sumu 180 miliónov eur na zmiernenie nepriaznivých účinkov sucha.
Z financií chcú hradiť najmä rekonštrukciu hlavných závlahových
zariadení ako Sĺňava, závlahová sústava Trnavská tabuľa, HŽO I a II či Šaľa
- Kolárovo. (Zdroj: TASR)

Slovenský líder v oblasti IT bezpečnosti Eset zakladá spoločný podnik
s firmou Canon IT Solutions. Podnik s názvom Eset Japan bude mať sídlo
v Tokiu. Cieľom je zvýšiť trhový podiel v krajine a prehĺbiť spoluprácu
s Canonom. (Zdroj: TASR)

Ceny benzínu na Slovensku rastú
Za rastom cien benzínu v posledných dňoch je aj hurikán Florence. Cena
95 oktánového benzínu dosiahla v uplynulom týždni úroveň 1,443 eur za
liter. (Zdroj: Štatistický úrad)

ZAHRANIČIE
British Steel prepustí štyristo zamestnancov
Britská hutnícka spoločnosť British Steel ruší 400 pracovných miest. Ide
najmä o manažérske a administratívne pozície. V súčasnosti zamestnáva
firma asi 5000 zamestnancov. Znižovanie ich počtu je súčasťou
zoštíhľovania spoločnosti. (Zdroj: SME)

Experti JPMorgan očakávajú ďalšiu krízu
Stratégovia banky JPMorgan Chase & Co. podľa svojho modelu
predpovedajú ďalšiu ekonomickú krízu v roku 2020. Podľa nich bude
menej bolestivá ako kríza, ktorá sa začala v roku 2008. (Zdroj: TASR)

Islamské banky prevezmú pravidlá Bazilej 3

Vaillant Industrial Slovakia priniesla 200 miest
V trenčianskom kraji patrí spoločnosť Vaillant Industrial Slovakia medzi
najväčších zamestnávateľov v regióne. Pracuje v nej približne 900
zamestnancov. Firma investovala do zväčšenia výrobných priestorov
a táto expanzia priniesla ďalších dvesto pracovných miest. Investícia do
výrobných hál stála 16 miliónov eur. Firma sídli v Trenčianskych
Stankovciach. (Zdroj: TASR)

Islamské banky odhadom majú v nehnuteľných aktívach po celom svete
viac než 1,11 bilióna eur. Bankový dohľad teraz upravuje reguláciu pre
angažovanosť v nehnuteľnostiach tak, aby zodpovedala najnovším
pravidlám Bazilejského výboru pre bankový dohľad (Bazilej 3). Podľa neho
by sa angažovanosť v nehnuteľnostiach obmedzila na 60 percent
vlastného kapitálu. (Zdroj: TASR)

Veľkoobchodné

Včelári hlásia menej medu
Spotreba medu na Slovenskú narastá. Pre nepriaznivé podmienky
počasia tento rok včelári vytočili menej medu. Podľa Slovenského zväzu
včelárov by však ceny rásť nemali. Ročná spotreba medu na jedného
obyvateľa bola v minulom roku približne 1,25 kilogramu. (Zdroj: SME)

Najlepšiu bryndzu vyrábajú na hornej Nitre
Lokálny výrobca mliečnych produktov Farma pod Vtáčnikom získala
diplom za najlepšiu bryndzu na Slovensku. Ocenenie jej odovzdali na
výstave Agrokomplex 2018, kde sa konala súťaž výrobkov z mlieka.
Prvenstvo farma získala spomedzi 85 vzoriek. (Zdroj: TASR)

Platobná agentúra dala chovateľom 4,6 milióna eur
O doplnkovú platbu na dobytčie jednotky požiadalo viac ako 2530
žiadateľov. Celkovo im Pôdohospodárska platobná agentúra vyplatila
finančnú podporu v hodnote 4,6 milióna eur. O doplnkovú platbu môžu
poľnohospodári žiadať každoročne. (Zdroj: SME)

Zakladateľ Generali na Slovensku má nomináciu
Roman Juráš zakladal v roku 1996 značku Generali na Slovensku. Na dlhý
čas potom pracoval v Rakúsku v segmente bankopoistenia, aby sa do
spoločnosti opäť vrátil a zaviedol stratégiu Back To Market. Vďaka nej
poisťovňa rastie na trhu. Týždenník Trend Juráša nominoval na Manažéra
roku 2018. (Zdroj: TREND)

Výrobca pukov pre NHL vlani padol do straty
Dolnovestenické gumárne Vegum sú najväčším výrobcom hokejových
pukov na svete. Štyri roky po sebe vykazovali zisk, v minulom roku spadli
do straty 130-tisíc eur. Podľa majiteľa Pavla Jakubca sa do straty dostali
pre nárast cien gumárenských surovín. Podnik má 700 zamestnancov.
(Zdroj: Trend)
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Veľkoobchodné ceny za posledné mesiace rastú. Na energetickej burze v
Lipsku dosiahli úroveň spred siedmich rokov. Odborníci zatiaľ nevedia
povedať, či zdražie aj energia pre nemecké domácnosti. (Zdroj: TASR)

Vladivostok začína s rozvojom Ďalekého východu
Východné ekonomické fórum sa uskutočnilo minulý týždeň v metropole
ruského Ďalekého východu. Prinieslo podpísanie 175 dohôd v celkovej
hodnote 3,78 miliardy eur. Stretnutia sa zúčastnilo 60 krajín, ktoré v
najbližších rokoch investujú financie do rozvoja krajiny. (Zdroj: TASR)

Turecká centrálna banka zvýšila úrokové sadzby
Banka zvýšila úrokové sadzby pre kreditné karty na maximálnu úrokovú
mieru, ktorú môžu vydavatelia kreditných kariet každý mesiac účtovať
dlžníkom. Sadzba sa zvýšila na 2,25 percenta pre tureckú líru. (Zdroj: SME)

Čína asi nebude rokovať s USA o obchode
Čína zvažuje odmietnutie ponuky Washington na rokovania o vzájomnom
obchode. Stretnutie sa má uskutočniť koncom septembra, ak prezident
Donald Trump ohlási zavedenie nových ciel na čínsky tovar.
(Zdroj: Reuters)

Facebook postaví datacentrum s unikátnym chladením
Investíciu v hodnote viac ako jednu miliardu dolárov pripravuje
spoločnosť Facebook v Singapure. Do roku 2022 tu vybuduje svoje prvé
datacentrum v Ázii. Jedenásťposchodová minimalistická budova bude
využívať obnoviteľné zdroje energie. Na chladenie datacentier použije
Facebook nový chladiaci kvapalinový systém. (Zdroj: Trend)

USA nevylúčili sankcie voči plynovodu Nord Stream 2
Nord Stream 2 má prepravovať zemný plyn z Ruska do Nemecka.
Americký minister energetiky Rick Perry uviedol, že USA uvažujú nad
zavedením sankcií voči tomuto konkurenčnému plynovodu. (Zdroj: SME)
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