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Keňa chce spolupracovať s energetickými firmami
Keňa má záujem spolupracovať v oblasti budovania energetickej
infraštruktúry a energetickej efektívnosti so slovenskými firmami. Uviedol
to štátny tajomník Ministerstva energetiky Kenskej republiky Simon
Kachapin na rokovaní so štátnym tajomníkom slovenského rezortu
diplomacie Lukášom Parízkom. (Zdroj: TASR)

Investori majú záujem o cenné papiere
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity eviduje veľký dopyt investorov po
slovenských štátnych cenných papieroch. Dopyt investorov v hodnote
viac ako 1 miliardy eur prekonal podľa rezortu financií očakávania.
Najväčší záujem majú investori z bankového sektora. (Zdroj: TASR)

Najmenej zarábajú ľudia v Prešovskom kraji

V porovnaní s východom Slovenska zarobia na západe zamestnanci
o stovky eur viac. Informácie zverejnil portál profesia.sk. Rozdiely medzi
krajmi sú nielen v ponuke pracovných miest, ale tiež v platoch a mobilite
pracovnej sily. (Zdroj: Webnoviny)

Eustream zvýšil prepravu plynu cez Slovensko
Slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream, navyšuje
prepravu cez naše územie. Dôvodom je situácia v Európe. Spotreba
zemného plynu stúpa, tým sa prepravná sieť cez Slovensko stáva
dôležitejšou. V minulom roku prepravili 64 miliárd kubíkov plynu.
(Zdroj: Webnoviny)

Podnikatelia označili vládnu politiku za nezodpovednú
Nezodpovedná politika sa podľa Združenia podnikateľov Slovenska
prejavuje na podnikaní každý deň v podobe množstva právnych noriem,
ktoré obmedzujú podnikateľskú slobodu a aktivity. (Zdroj: TASR)

Daňovníkom finančnej správy pomáha chatbot

Finančná správa (FS) je prvá štátna inštitúcia, ktorá spúšťa
automatizovaný chat so svojimi klientmi. Chatbotová aplikácia Taxana
slúži na zabezpečenie automatizovanej komunikácie medzi občanmi a FS.
Taxana je dostupná ako vyskakovacie okno na webstránke FS alebo na
Facebook stránke. Chatbot je softvér, ktorý napodobňuje rozhovor
s človekom. (Zdroj: TASR)

Rezort dopravy upraví cezhraničné dodávanie balíkov

Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravuje novelu zákona o poštových
službách, ktorá sa zaoberá povinnosťami pri cezhraničnom dodávaní
balíkov. Úpravy vyplývajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
EÚ. Po novom by sa mal rozšíriť okruh subjektov nad rámec poštových
podnikov, ktoré budú mať povinnosť odovzdávať Úradu pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb informácie. (Zdroj: TASR)

Eurofondy čerpáme nadpriemerne

Trend čerpania eurofondov na Ministerstve dopravy a výstavby SR je
nadpriemerný. Informoval o tom Úrad podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu po kontrole zameranej na plnenie Akčného
plánu na stransparentnenie a zjednodušenie eurofondov. Rezort vie
čerpať financie aj na ďalšie nové dopravné projekty. (Zdroj: TASR)
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narástla o 83 percent, na 4,2 milióna eur. Grafobal exportuje do Ruska,
Rakúska, Maďarska, Nemecka, Česka a Poľska. Export má na tržbách 50percentý podiel. Viac informácií o spoločnosti sa dozviete na
https://platforma.sims.sk (Zdroj: SIMS)

ZAHRANIČIE
Ryanair sa po 8 rokoch vracia do Francúzska
Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair sa od budúceho roka
opäť etabluje na francúzskom trhu. V mestách Bordeaux a Marseille
vytvorí svoje základne s dvoma lietadlami. Investíciu odhadujú na 400
miliónov dolárov a zamestnajú 120 ľudí. (Zdroj: TASR)

USA a Japonsko chcú dvojstrannú obchodnú dohodu
Americký prezident Donald Trump a japonský premiér Šinzó Abe uviedli,
že ich krajiny začnú rokovať o bilaterálnej obchodnej dohode. Na rokovaní
sa dohodli na ďalšom zvýšení obchodu a investícií medzi krajinami.
Japonsko doteraz obhajovalo multinárodnú obchodnú dohodu v štýle
Transpacifického obchodného partnerstva. (Zdroj: TASR)

Pre tvrdý brexit narastú ceny potravín v Británii
Veľká Británia v minulom roku doviezla potraviny a nápoje v celkovej
hodnote 48 miliárd libier. Najviac dováža z Európskej únie. Analýza banky
Barclays ukazuje, že dovoz potravín ovplyvnia clá vo výške 9,3 miliardy
libier ročne, čo ovplyvní ceny v obchodoch. (Zdroj: TASR)

Miliardár Abramovič je podozrivý zo zločinov

Švajčiarska federálna polícia podozrieva ruského oligarchu a majiteľa
anglického futbalového klubu Chelsea Londýn Romana Abramoviča z
prania špinavých peňazí a z možných kontaktov na organizovaný zločin.
Miliardárov právnik tvrdenia odmietol ako nepravdivé. (Zdroj: ČTK)

Na veľtrhu InnoTrans otestovali autonómnu električku
Prvú samojazdiacu električku na svete predstavili v rámci veľtrhu
InnoTrans v Nemecku. Siemens Combino má vo výbave radary a snímače
odrazených laserových lúčov, kamery a umelú inteligenciu. Vďaka nim
jazdí v testovacom režime v ostrej premávke, hoci zatiaľ bez cestujúcich.
(Zdroj: TREND)

USA hrozí uvalením ciel na autá z Kanady
Osobné stretnutie s kanadským premiérom Justinom Trudeauom
a americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa neuskutočnilo.
Diskutovať mali o obchodnom spore, Donald Trump sa odmietol
stretnutia zúčastniť a uviedol, že USA zavedú clá na autá z Kanady.
(Zdroj: Webnoviny)

Taliansky rozpočet bude obsahovať základný príjem
Talianska vláda predstaví hospodárske a finančné ciele pre ďalší rok.
Ambicióznym plánom pre rozpočet je zahrnutie základného príjmu pre
chudobných a skorší odchod do dôchodku. (Zdroj: TASR)

MMF zvýšil finančnú pomoc pre Argentínu
Medzinárodný menový fond zvýšil finančnú pomoc pre Argentínu o 7,1
miliardy dolárov na 57,1 miliardy dolárov. Peniaze sú určené na
stabilizáciu krajiny. (Zdroj: TASR)

Úroda zemiakov bude nízka

Európski colníci zhabali 10 miliónov falzifikátov

Grafobal chystá veľkú investíciu

Amazon investuje do smart bývania

Pre výkyvy počasia očakávajú pestovatelia nižšiu úrodu zemiakov. Na juhu
Slovenska klesne, naopak na severe bude mierny nárast. Celkovo však
predpokladajú až o 20 percent nižšiu úrodu ako v minulom roku.
(Zdroj: TASR)
Skalická spoločnosť Grafobal sa pripravuje na výstavbu veľkej haly
a nákup nových moderných zariadení a technológií do výroby. Od
investície očakáva zvýšenie výroby, zníženie energetickej náročnosti a
hlučnosti. Spoločnosť v minulom roku dosiahla tržby 49,2 milióna eur.
EBITDA (zisk pred zaplatením úrokov, dani a započítaním odpisov)
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V minulom roku zabavili európski colníci tovar v hodnote 580 miliónov
eur. Išlo najmä o hračky a jedlo. Hoci evidujú medziročný pokles o desať
miliónov kusov, narástol počet falšovaných tovarov pre každodenné
použitie. Údaje zverejnila Európska komisia. (Zdroj: ČTK)
Spoločnosť Amazon vložila do firmy Plant Prefab 6,7 milióna dolárov.
Firma sa venuje stavbe domov zo skladačky. Investícia Amazonu ráta
s prepojením domov Plant Prefab s virtuálnym systémom Alexa. Ten
dokáže ovládať aj domáce spotrebiče. (Zdroj: iDnes)
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