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Hodvábna cesta bude možno aj v Košiciach
Predstavitelia Košického kraja rokovali s delegáciou z Čínskej ľudovej
republiky o možnom výbere centra pre čínsko-európske vlaky. Terminál
intermodálnej prepravy by mal vzniknúť v lokalite Košice-Bočiar. Poslúži
na import a export tovaru novou hodvábnou cestou z Číny. Ak sa projekt
podarí zrealizovať, v kraji pribudne 5000 pracovných miest.
(Zdroj: Webnoviny)

Počet nezamestnaných v auguste klesol
Na 5,42 percenta klesla počas augusta miera nezamestnanosti na
Slovensku. Medziročne je to pokles o 1,12 percent. Do šiestich mesiacov
bez práce evidujú na úradoch 77-tisíc uchádzačov. Informácie zverejnilo
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. (Zdroj: TASR)

Nejasný investor prevezme Púchovský mäsokombinát
Púchovský mäsový priemysel čelí policajnému vyšetrovaniu. Spoločnosť
je podozrivá z finančných machinácií. Do mäsokombinátu vstupuje
investor s vlastnícky zahmleným pozadím so sídlom v USA. O predaji do
rúk nového vlastníka má rozhodnúť mimoriadne valné zhromaždenie.
Spoločnosť je v reštrukturalizácii. Za minulý rok vykázala tržby 36,4
milióna eur, čo je pokles oproti predchádzajúcemu roku o 58 percent.
Aktuálne na sociálnom poistení dlhuje 45-tisíc eur. Viac informácií
o spoločnosti Púchovský mäsový priemysel sa dozviete na
https://platforma.sims.sk (Zdroj: SIMS)

Ekonomika rastie, budúci rok zrýchli o 4,5 percenta
V tomto roku vzrastie naša ekonomika o 4,1 percenta. Na pozitívny vývoj
má vplyv spotreba domácností, ktorá si vďaka zvyšovaniu miezd drží
dynamiku. Vyššie mzdy sa však podpíšu pod rast cien. Vplyv na rast má aj
export automobilového sektora. (Zdroj: TASR)

Štát povolil súkromnú výrobu destilátov
Novela zákona povoľuje vyrábať destiláty z vlastného ovocia pre
súkromnú spotrebu v maximálnom objeme 25 litrov na osobu za
kalendárny rok. V prípade nedodržania nariadenia im hrozia sankcie.
(Zdroj: TASR)

Obchvat Bánoviec nad Bebravou sa predraží
Asi o 1,5 milióna eur viac bude stáť obchvat Bánoviec nad Bebravou.
Národná diaľničná spoločnosť, ktorá projekt realizuje, tvrdí, že navýšenie
spôsobili nepredvídateľné okolnosti. Dodávateľ musel spevňovať terén.
Informáciu zverejnili vo vestníku verejného obstarávania. Pôvodná suma
za realizáciu stavby bola vo výške 88-miliónov eur. (Zdroj: TASR)

Home office je novým trendom
Čoraz viac spoločností dovolí svojim zamestnancom pracovať z domu. Až
57 percent manažérov malých a stredných firiem verí, že home office
prinesie viac produktivity. Nedávny prieskum ukázal, že mladí do 35 rokov
považujú za dôležitý benefit možnosť manažovať si pracovný čas.
(Zdroj: TASR)

Likvidácia odpadu je lacná, poplatky sa zvýšia
V porovnaní so susednými krajinami má Slovensko poplatky za služby za
odvoz a likvidáciu odpadu nízke. Parlament má schváliť zvýšenie
poplatkov za skládkovanie. Od tohto kroku očakáva lepšie triedenie
odpadov v domácnostiach a ich efektívnejšie energetické zhodnocovanie.
Novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadov sa dostala do druhého
čítania v Národnej rade SR. (Zdroj: TASR)

Čoraz viac daňovníkov komunikuje elektronicky
Viac ako 550-tisíc daňových subjektov je registrovaných do elektronickej
pošty. Koncom minulého roka ich bolo 370-tisíc. (Zdroj: TASR)

V armádnych tendroch dostanú prednosť domáce firmy
Premiéri Česka a Slovenska sa dohodli, že si vo vojenských tendroch vyjdú

www.sims.sk

Piatok 21. september 2018

v ústrety. Podľa dohody podporia domáci priemysel. Miliardy eur, ktoré sú
pripravené pre slovenskú a českú armádu si tak rozdelia domáce firmy.
Napríklad českí zbrojári sa momentálne uchádzajú o zákazku za takmer
800 miliónov na 404 štvorkolesových obrnených vozidiel.
(Zdroj: Pravda)

Na Slovensko prichádza ďalšia TV
Česká IP TV služba Kuki TV je dostupná už aj na Slovensku aj v tabletoch
a smart televízoroch pripojených na internet. (Zdroj: TREND)

ZAHRANIČIE
Nálada spotrebiteľov v eurozóne sa výrazne zhoršila
Index spotrebiteľskej dôvery pre eurozónu padol v septembri na -2,9 bodu
z -1,9 bodu v auguste. Nálada spotrebiteľov bola najhoršia za posledných
15 mesiacov. (Zdroj: TASR)

EÚ v rámci brexitu nechce jednotný trh
Kľúčové časti britského plánu na tzv. brexit by podľa Európskej rady
nefungovali a predstavovali by riziko oslabenia jednotného trhu. Preto
Európska únia v rokovaniach o vystúpení Británie nepristúpi na
kompromis ohľadom jednotného trhu. (Zdroj: TASR)

Lloyds Banking Group založí firmu v Luxembursku
Najväčší britský poskytovateľ hypoték v Spojenom kráľovstve sa
pripravuje na brexit. Pre zabezpečenie kontinuity služieb pre zákazníkov
so sídlom v Európskej únii, pripravuje založenie tretej dcérskej
spoločnosti v Luxembursku. Štát už požiadali o udelenie licencie.
(Zdroj: TASR)

Najväčším dovozcom sóje do EÚ je USA
Počas leta sa stalo USA najväčším dovozcom sójových bôbov na trhy
Európskej únie. Európska komisia uviedla, že USA dosiahli 52-percentný
podiel. V minulom roku v rovnakom období to bolo 25 percent.
Donedávna bola najväčším dodávateľom sóje pre EÚ Brazília.
(Zdroj: TASR)

Argentínska ekonomika klesla
O 4,2 percenta klesla v druhom kvartáli ekonomika Argentíny. Je to
najvýraznejší pokles od roku 2014. Vláda počíta s poklesom hrubého
domáceho produktu aj v budúcom roku. V krajine rastie tiež inflácia.
Očakáva sa, že tento rok dosiahne rast spotrebiteľských cien 42 percent a
v budúcom roku 23 percent. (Zdroj: TASR)

Dobré časy globálnej ekonomiky končia
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj uviedla, že rast
globálnej ekonomiky už má za sebou svoj vrchol. V súčasnosti spôsobujú
problémy najmä obchodné spory a turbulencie na rozvíjajúcich sa trhoch.
(Zdroj: SME)

Aerolínie Emirates chcú údajne prevziať Etihad
Konkurenčnú spoločnosť Etihad, ktorá je v strate, chcú podľa
medializovaných informácií prevziať dubajské aerolínie Emirates.
Spoločnosti by ostala divízia údržby. Ak by sa prevzatie uskutočnilo, išlo
by o najväčšie aerolínie na svete z hľadiska počtu cestujúcich.
(Zdroj: TASR)

EPGC zvyšuje podiel v reťazci Metro
Spoločnosť EP Global Commerce II kupuje podiel v nemeckom
obchodnom reťazci Metro AG. Dohodu o odkúpení podpísala so
spoločnosťou Ceconomy, ktorá im predá približne deväťpercentný podiel.
Cena transakcie nie je známa. Dokončenie transakcie závisí od súhlasu
nemeckého spolkového protimonopolného úradu. (Zdroj: TASR)

Turecko znížilo odhad rastu ekonomiky
Turecko odhaduje, že tento rok porastie ekonomika na 3,8 percenta,
v budúcom na 2,8 percenta. Pôvodne odhadovali rast na 5,5 percenta.
V tomto roku líra stratila už 40 percent svoje hodnoty. (Zdroj: Reuters)
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