DENNÝ PREHĽAD

SIMS MEDIA
EKONOMIKA

Streda 2. január 2019

Ceny energií vzrástli

ZAP podpíše nové zmluvy za určitých podmienok
Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) je ochotný podpísať zmluvy na
budúci rok za svojich členov, ktorí vypovedali zmluvy Všeobecnej
zdravotnej poisťovni. Pre poisťovňu má však tri nové podmienky. Zmluvy
so štátnou poisťovňou nemá aktuálne 750 ambulancií. (Zdroj: TASR)

ZSCS doplatila na situáciu na Ukrajine
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSCS) pocítila v roku 2018 vplyv
situácie na Ukrajine na objeme prepráv tovarov. To spolu s veľkým
množstvom výluk na ukrajinskej infraštruktúre, s nedostatkom
technologických kapacít a s internými problémami počas uplynulého roka
spôsobovalo výpadok objemov v dovoze najmä železnej rudy na
Slovensko s následným tranzitom do Česka, Rakúska a Maďarska. Celkový
dopad tohto výpadku podľa štátneho vlakového dopravcu dosiahol
takmer 1,5 mil. ton. (Zdroj: SME)

Minimálna mzda vzrástla o 40 €
Minimálna mzda v SR sa 1. januára 2019 zvyšuje na 520 €. Oproti roku 2018
minimálna mzda v tomto roku narastá o 40 € mesačne, pričom hodinová
mzda dosiahne 2,989 €. V čistom vyjadrení nová suma minimálnej mzdy
na rok 2019 bude predstavovať 430,35 € mesačne, čo je nárast oproti čistej
minimálnej mzde v roku 2018 vo výške 403,18 € o 27,17 € mesačne.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Prichádzajú zmeny v stavebnom sporení
Od 1. januára prichádzajú do platnosti najvýraznejšie zmeny v stavebnom
sporení. Najvýraznejšou zmenou je, že sa zadefinoval takzvaný maximálny
zárobok. To znamená, že ak sporiteľ zarába viac ako 1 300 € mesačne v
hrubom, nebude mať nárok na štátnu prémiu.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Vývoj v slovenskom zdravotníctve je pozitívny
Európska komisia prvýkrát v histórii označila vývoj v rezorte zdravotníctva
ako pozitívny, keď uznala, že Ministerstvo zdravotníctva SR dosiahlo
výrazný pokrok vo zvyšovaní efektivity. (Zdroj: TASR)

Finančná správa bude efektívnejšia
Od roku 2019 finančná správa funguje po novom na základe zákona z
dielne rezortu financií. Zmeny majú priniesť efektívnejšie plnenie úloh,
pružnejšie riadenie a vyššiu mieru integrity finančnej správy. (Zdroj: TASR)

Nový rok prinesie pre slovenské domácnosti drahšie energie. Ceny
elektriny sa v priemere zvýšia o 5,66 %, ceny plynu o 5,67 % a ceny tepla o
4,7 %. Dôvodom zdražovania energií pre slovenské domácnosti je najmä
vývoj cien komodít na svetových trhoch. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Slovensko v roku 2019 spomalí len veľmi mierne
Medzinárodné inštitúcie zatiaľ Slovensku predpovedajú len veľmi mierne
spomalenie. Európska komisia a Medzinárodný menový fond vidia
hospodársky rast v SR v roku 2019 na úrovni 4,1 %, OECD vo výške 4,3 %.
Na porovnanie: doterajšie maximum dynamiky HDP z tretieho štvrťroka
2018 dosahuje 4,6 %. Išlo by tak len o nevýrazné spomalenie hospodárstva
o niekoľko desatín percentuálneho bodu. (Zdroj: Trend)

ZAHRANIČIE
Ceny ropy v tomto roku budú pod tlakom
Ceny ropy sa budú v tomto roku pohybovať pravdepodobne pod hranicou
70 $ za barel. Predpokladajú to analytici, podľa ktorých vysoká ťažba v
USA a spomaľujúci sa rast svetovej ekonomiky budú podkopávať úsilie
OPEC podporiť trh znížením ťažby. (Zdroj: TASR)

Spotreba cukru v EÚ bude klesať
Na základe zdravotníckych iniciatív a preferencií spotrebiteľov možno
predpokladať, že spotreba cukru poklesne v Európskej únii do roku 2030
o 5 %. Očakáva sa, že cukor bude čiastočne nahradený rastúcim použitím
izoglukózy v spracovaných potravinách. Spotreba cukru ako celkového
kalorického sladidla sa zníži o 2 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Americký akciový trh má za sebou zlý rok
Americký akciový trh uzatvoril rok 2018 rastom, celkovo však zaznamenal
najhorší rok od svetovej finančnej krízy. Tento fakt zároveň vyvoláva
neistotu, ako sa bude vyvíjať situácia na trhu v roku 2019. (Zdroj: TASR)

V USA môže nastať chaos
Americké federálne úrady sa za vlády Donalda Trumpa ocitli už tretíkrát v
stave, označovanom termínom „government shutdown“. Problémom je
spor o múr na južnej hranici USA. Shutdown pre mnohých štátnych
zamestnancov znamená prácu bez nároku na odmenu alebo neplatené
voľno. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Svetové obchodné veľmoci podpísali novú dohodu

Mimovládne neziskové organizácie dostanú vlastný register. Zriadi ho
zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorý 1. januára
vstúpil do účinnosti. (Zdroj: TASR)

Do platnosti vstúpila dohoda o voľnom obchode CPTPP. Nahradila
zaniknuté Transpacifické partnerstvo, z ktorého vystúpili USA v roku 2017.
Nová dohoda, ktorú už podpísalo 11 krajín vrátane Japonska, Kanady či
Austrálie, odstráni dovozné clá medzi ekonomikami, ktoré spoločne
vytvárajú vyše 13 % svetového HDP. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Skládkovanie v tomto roku zdražie

Ryža zmierňuje napätie medzi Čínou a USA

Vznikne nový register

Uloženie odpadu na skládkach bude od januára drahšie. Vyplýva to z
novely zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. Suma, ktorú obce
zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu, bude závisieť od úrovne
jeho vytriedenia. Počas najbližších troch rokov sa bude postupne
zvyšovať. (Zdroj: TASR)

Zahraničné firmy potrebujú zabezpečiť pracovnú silu
Väčšie zahraničné spoločnosti vítajú krok vlády SR na urýchlenie príchodu
pracovnej sily na Slovensko zo zahraničia. Pri aktuálnom nedostatku
pracovnej sily a nezáujmu mladšej generácie o tradičné profesie je to pre
nich príležitosť, ako zabezpečiť potrebné ľudské zdroje. (Zdroj: TASR)

Slovensko preberá predsedníctvo v OBSE
Slovensko od 1. januára prebralo predsedníctvo na čele Organizácie pre
bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Funkcie predsedu OBSE sa ujal
minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. (Zdroj: TASR)
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Čína umožnila v týchto dňoch dovoz ryže z USA, prvýkrát v histórii.
Analytici tento krok považujú za ďalší signál zmierňovania napätia medzi
dvomi najväčšími ekonomikami sveta po mesiacoch zavádzania
dovozných ciel a následných odvetných krokov. (Zdroj: TASR)

Lufthansa prijme nových zamestnancov
V dôsledku početných problémov pri odletoch lietadiel v minulom roku
prijme vedenie nemeckej Lufthansy v roku 2019 okolo 600 zamestnancov,
aby sa zlepšilo odbavovanie lietadiel. Noví pracovníci majú zabezpečiť
zvýšenie operatívnej kvality. (Zdroj: TASR)

Taliansko konečne schválilo rozpočet
Po niekoľkomesačných sporoch s Európskou komisiou sa podarilo 30.12.
schváliť v talianskej poslaneckej snemovni rozpočet na nasledujúci rok.
Len tesne pred Vianocami sa dohodli Rím a Európska komisia, že namiesto
navrhovaného schodku rozpočtu 2,4 %, ten v budúcom roku dosiahne
maximálne 2,04 % HDP krajiny. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
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