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Jaguar očakáva ťažké časy, pomôže závod v Nitre
Nový závod britského Jaguar Land Roveru v Nitre bude po brexite veľmi
dôležitý. Vo Veľkej Británii totiž automobilke rastú náklady, obmedzuje sa
aj výroba dieselových áut. Z tohto dôvodu chcú v Nitre začať s výrobou čo
najskôr. (Zdroj: Pravda)
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rástli tržby. Ročná spotreba mlieka na jedného Slováka je približne 45
litrov a medziročne klesá. Naopak, spotreba syra a tvarohu rastie. Dnes je
to 14 kilogramov ročne na osobu. Viac ekonomických informácii o
spoločnostiach získate na https://platforma.sims.sk/ (Zdroj: SIMS)

ZAHRANIČIE
Vo Francúzsku zvažujú zníženie odvodov a daní

Štát nebude pýtať od bánk údaje o podnikateľoch
Kritizovaný návrh o plošnom zbere údajov o bankových transakciách
podnikateľov Ministerstvo financií SR stiahlo. Dôvodom je rozsiahla
diskusia a kritické postoje odbornej verejnosti. Návrh kritizovali
zástupcovia podnikateľov z SOPK, Klubu 500 aj Slovenská banková
asociácia. (Zdroj: SME)

Francúzska vláda chce znížiť odvody, ktoré zamestnanci platia
z nadčasov. Uvažujú aj nad ďalšími odvodmi na sociálne zabezpečenie.
Dole pôjdu aj lokálne dane. Domácnosti si tak v roku 2019 vďaka novým
opatreniam polepšia o 6 miliárd eur. (Zdroj: TASR)

Hazardné hry na internete dostanú zelenú

Kanadská ťažobná spoločnosť Barrick Gold prevezme svojho britského
konkurenta Randgold Resources. Hodnota transakcie je približne 18
miliárd dolárov. Vďaka spojeniu vznikne najväčší producent zlata na
svete. Obe firmy majú vo svojom portfóliu jedny z najhodnotnejších
svetových ložísk zlata. (Zdroj: TASR)

Štát sprístupní licencie na online hazardné hry aj súkromným firmám.
Rezort financií pripravilo návrh zákona o hazardných hrách, ktorý
umožňuje uchádzať sa o licencie na prevádzkovanie hazardných hier
prostredníctvom internetu domácim spoločnostiam, ako aj firmám z
Európskej únie. Doteraz má podľa zákona na prevádzkovanie týchto hier
monopol národná lotériová spoločnosť Tipos. (Zdroj: SME)

O sedem rokov budú polovicu práce vykonávať roboti
V roku 2025 bude na jedného zamestnanca jeden robot. Časť pozícií pre
automatizáciu zanikne, nové pribudnú. Vyplýva to z analýzy Svetového
ekonomického fóra. V súčasnosti tlačí nedostatok zamestnancov
slovenské firmy do automatizácie. Pokladníkov nahrádzajú
samoobslužné pokladne. Banky plánujú nahradiť risk manažérov
algoritmom, ktorý dokáže vypočítať schopnosť splácania úveru.
V priemysle presadzujú automatizáciu najmä automobilky.
(Zdroj: Pravda)

NDS chce vypovedať zmluvu staviteľovi tunela Višňové
Slovensko-talianskemu zhotoviteľovi úseku diaľnice s tunelom Višňové
chce Národná diaľničná spoločnosť vypovedať zmluvu. Dôvodom sú podľa
spoločnosti neustále problémy a pomalé pracovné tempo.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Predaj štátnych cenných papierov pokračuje
Štát predal štátne pokladničné poukážky za 295 miliónov eur. Investori
nakupovali štátne pokladničné poukážky splatné v júni 2019 pri
záporných výnosoch. Celkový dopyt v aukcii štátnych pokladničných
poukážok pritom výrazne prevýšil akceptovaný objem, keď dosiahol 1,11
miliardy eur. (Zdroj: SME)

Zamestnávatelia neodovzdali výkazy do SP
Viac ako 11-tisíc upozornení cez emaily a SMS správy odoslala Sociálna
poisťovňa zamestnávateľom, ktorí neodovzdali mesačné výkazy
poistného za júl 2018. Z 8007 zamestnávateľov reagovalo na výzvu 1509,
čo predstavuje takmer 19 percentnú úspešnosť. (Zdroj: SME)

Nábytkári spracúvajú polovicu domácich surovín
Slovenský nábytkársky priemysel spracúva viac ako 50 percent domáceho
dreva a aglomerovaných materiálov. Informáciu zverejnil dekan
Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene Ján Sedliačik. Pre
nábytkársku výrobu sú dôležité polotvrdé vláknité dosky, ktoré v SR
nevyrábame, dovážame ich z okolitých krajín. (Zdroj: TASR)

Britský deficit v obchode s tovarom prudko vzrástol
Schodok Veľkej Británie v obchode s tovarom vzrástol za posledné dve
desaťročia takmer desaťnásobne. V rokoch 1998 až 2000 zaznamenávala
Británia s krajinami Európskej únie prebytok v obchode s tovarom, a to v
priemere okolo 3,5 miliardy libier. Informácie priniesol britský štatistický
úrad ONS. Dôvodom je najmä zhoršujúca sa obchodná bilancia s krajinami
Európskej únie. (Zdroj: TASR)

Versace prevezme Michael Kors
Americká módna skupina Michael Kors Holdings uzatvorila dohodu o
prevzatí kontroly nad talianskym módnym domom Versace. Výška
transakcie dosiahla 2 miliardy dolárov. Rodina Versace bude mať
v spoločnosti stále svoju úlohu. (Zdroj: TREND)

ING má presťahovať pracovné miesta z Londýna do EÚ
Holandská banková skupina ING Group presunula v roku 2016 pracovné
pozície z Bruselu a Amsterdamu do Londýna. Európska centrálna banka
teraz vyvíja tlak na spoločnosť, aby miesta vrátila späť na európsky
kontinent. (Zdroj: Pravda)

Švajčiari sa báli zdraženia potravín, hlasovali inak
Vo Švajčiarsku sa uskutočnilo referendum na zvýšenie ochrany domácich
farmárov. Podľa predbežných odhadovaných výsledkov voliči odmietli
obidva návrhy na ochranu. Dôvodom boli obavy zo zvýšenia cien potravín.
(Zdroj: Pravda)

Mario Draghi svojimi vyjadreniami pomohol euru
Šéf Európskej centrálnej banky Mario Draghi pomohol svojimi
vyjadreniami o vývoji jadrovej inflácie k posilneniu kurzu eura. Voči doláru
stúpol na viac než trojmesačné maximum. Kurz sa dostal nad 1,18
USD/EUR. (Zdroj: SME)

Ak USA neskončí s vyhrážkami, Čína nebude rokovať
Obchodná vojna medzi krajinami sa zrejme zhorší. Čína oznámila, že
akékoľvek ďalšie clá zo strany USA zablokujú vzájomné rokovania.
Reagovala po tom, čo do platnosti vstúpili nové clá na čínsky tovar vo
výške 200 miliárd dolárov. (Zdroj: TASR)

Česi čoskoro dostavajú najdlhší železničný tunel

Slováci nakupujú z čínskych eshopov
Podľa prieskumu E-shopper barometer, narastá počet objednávok
z čínskych eshopov. Na Slovensku narástol objem o 40 percent. Slovenská
pošta spracovala približne 8,7 milióna zásielok z Číny. (Zdroj: Pravda)

Syry idú na odbyt, mlieko menej
Na Slovensku podľa databázy SIMS pôsobí približne 70 výrobcov mlieka a
syrov. Medzi najvýznamnejšie patrí spoločnosť Rajo, Syráreň Bel
Slovensko, Tatranská mliekareň a AGRO TAMI. Všetkým v minulom roku

www.sims.sk

Barrick Gold prevezme firmu Randgold

Najdlhší železničný tunel leží pri Plzni a sprejazdnia ho v polovici
novembra. Tunel je dlhý 4150 metrov a vlaky cez neho pôjdu rýchlosťou
až 200 kilometrov za hodinu. Náklady na stavbu sú približne 195,4 milióna
eur. Tunel budovali firmy Metrostav a Subterra. (Zdroj: iDnes)

V Sydney stavajú nové medzinárodné letisko
Nové medzinárodné letisko v Sydney bude stáť Austráliu 3,6 miliardy
dolárov. Otvoria ho v roku 2026. (Zdroj: Denník N)
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