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V tomto čísle:
Prehľad roka 2018
Rast svetovej ekonomiky sa spomalil
FED v roku 2018 4-krát zdvihol úrokovú sadzbu
Katar odišiel z OPEC-u

Ponuka novostavieb v Bratislave je
rekordne nízka
Trh s novostavbami v Bratislave sa ku koncu roku 2018 vyznačoval pokračujúcim trendom výpredaja bytov, pričom nových bytov pribudlo len minimum. Nedostatok bytov v hlavnom meste sa teda prehĺbil, čoho výsledkom
bolo ďalšie zvýšenie priemernej ceny bytov. Normálny rastový vývoj trhu
z rokov 2015-2017 sa tak postupne vytráca a nahrádza ho scenár, ktorý
môže prerásť do bubliny. Hlavným dôvodom takéhoto vývoja je nedostatočná ponuka bytov na trhu.
Ponuka novostavieb v Bratislave sa
ku koncu roka 2018 dostala na najnižšiu úroveň od rokov 2002-2005,
kedy sa tento trh začal na Slovensku rozvíjať. Počet voľných bytov
klesol na 2873, čo je dôsledkom
minimálneho prírastku nových developerských projektov. Vo 4. štvrťroku 2018 do ponuky pribudlo len
necelých 250 bytov prostredníctvom nového projektu Guthaus
a ďalšej etapy projektu Urban Resi-

dence. Priemerný počet voľných
bytov na projekt klesol na 26,5 zatiaľ čo v rokoch 2016-2017 dosahoval priemer okolo 40 bytov.
Ponuku spolu tvorilo 105 projektov,
pričom polovici z nich ostalo už len
menej ako 15 voľných bytov (najmä
pri veľkých projektoch sa väčšinou
jednalo o byty s horšou dispozíciou
alebo o luxusné byty). Medzi veľké
projekty nad 100 voľných bytov sa
zaradili len projekty Slnečnice, BO-

ECB ukončila kvantitatívne uvoľňovanie
Nezamestnanosť v rozvinutých krajinách klesala
Kryptomeny strácali na hodnote

RY home, Guthaus a Kesselbauer,
pričom Guthaus a Kesselbauer
s cenami okolo 3200-3500 eur/m² s
DPH predstavujú skôr cenovo menej dostupnú kategóriu bývania.
Medzi projekty s ponukou viac než
50 bytov v širšie dostupnejšej kategórií 2300-2900 eur/m² s DPH môžeme radiť už len Slnečnice, BORY
home, Amber, Cubicon Gardens,
Nuppu,
Discovery
Residence
a Rínok Rača.

Špecifiká voľných bytov na trhu s novostavbami v Bratislave rozdelené podľa okresov
priemerná
priemerná cena na m² s
Obvod
počet
priemerná absolútna cena s DPH
výmera
DPH
BA I
440
70,60
3 457,11 €
210 441,58 €
BA II

630

71,58

2 795,16 €

207 728,92 €

BA III

545

69,34

3 272,91 €

209 865,02 €

BA IV

799

66,00

2 480,79 €

157 677,41 €

BA V
Celkový súčet

369
2783

70,72
69,27

2 656,78 €
2 907,57 €

190 170,95 €
192 837,68 €
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Priemerná jednotková cena voľných novostavieb v Bratislave dosiahla ku koncu roka 2018 až 2907
eur/m² s DPH. Oproti 3. štvrťroku
tak došlo k skokovitému nárastu
o 5,5% a medziročne toto číslo
predstavuje až 11,5%. Hrozivo vyzerajúci nárast je v skutočnosti zdražovaním bytov spôsobený len čiastočne a hlavnou príčinou je výpredaj lacných bytov a vstup nových
projektov vo vyšších cenových kategóriách. V 4. štvrťroku do ponuky
vstúpili ako nové projekty Guthaus
a tretia etapa Urban Residence.
Priemerná jednotková cena týchto
bytov predstavovala 3600 eur/m²
s DPH. Zároveň sa počas 4. štvrťroku z ponuky vypredalo rovnaké
množstvo
lacnejších
bytov
s priemernou cenou 2300 eur/m²
s DPH.
Z hľadiska okresov sme zaznamenali medziročný rast najmä na strane
BA V (11,9%) a na strane okresu BA
III (12,7%). V Petržalke bol medziročný rast cien spôsobený najmä
rastom cien bytov v projekte Slnečnice, ktorý tu dlhodobo tvorí väčšinu ponuky. V okrese BA III sa jednalo o príchod projektov Guthaus
a tretej etapy Urban Residence.
Oba projekty do ponuky vstúpili
s relatívne vysokými cenami, čo
developerom umožnila nízka konkurencia vo forme rekordne nízkeho počtu voľných bytov.
Rast absolútnej ceny bytov bol ešte
prudší – medziročne dosiahol až
14,7%. Priemerný byt v ponuke tak
dosiahol cenu takmer 193 tisíc eur.
Nárast bol jednak spôsobený rastom priemernej jednotkovej ceny
ale aj rastom priemernej rozlohy
voľných bytov. Ta sa zvýšila až na

Medziročná zmena cien novostavieb v Bratislave

tov. Aj v týchto okresoch ešte stále
figurujú väčšie, cenovo dostupnejšie projekty typu BORY home, Discovery Residence, Nuppu alebo
Cubicon Gardens, aj keď sa postupne vypredávajú. V okrese BA III sa
predalo len 100 bytov, pričom tu
zavážila skutočnosť, že priemerná
cena voľných bytov sa vyšplhala až
na 3272 eur/m² s DPH, čo pre veľkú
časť dopytu už predstavuje neprístupné ceny. V Starom Meste sa
predal najnižší počet bytov, čo je
vzhľadom na charakter tohto okresu normálne (pokiaľ v ponuke nie je
veľký projekt typu Sky Park alebo
Panorama City).
Priemerná jednotková cena predaných bytov dosahovala 2722 eur/
m² s DPH. Medziročne tak vzrástla
o 7,5% a dostala sa na úroveň
o takmer 200 eur/m² nižšiu ako
cena voľných bytov. Jedná sa tak
o najväčší rozdiel medzi cenou voľných a predaných bytov od roku
2012. Z hľadiska rozlohy tento rozdiel predstavuje 7 m² (62,84 m² ako
priemer pri predaných bytoch)
a z hľadiska absolútnej ceny 20 tisíc
eur (172 tisíc eur ako priemer pri
voľných bytoch).

69,27 m², čo medziročne predstavuje nárast o 4,9%. Trend rastu rozlohy tak kontinuálne pokračuje od
roku 2016, keď priemerne veľký byt
v ponuke v Bratislave dosahoval
rozlohu 63-64 m². K rastu rozlohy
dochádza aj napriek tomu, že do
ponuky pribúdajú podstatne menšie nové byty. Dôvodom je kontinuálny výpredaj menších bytov
s nižšou absolútnou cenou.
Počet
predaných
novostavieb
v Bratislave počas posledných 3
mesiacov roku 2018 dosiahol 761
bytov. Jedná sa tak o rekordne nízky predaj od roku 2014 a o 30-50%
nižšie číslo ako v rokoch 2015-2017.
Najviac bytov sa predalo v okrese
BA V (224 bytov), a to aj napriek
tomu, že tu ponuka bola ku koncu
štvrťroka najnižšia. 80% predaných
bytov v Petržalke predstavoval projekt Slnečnice. Jedná sa tak
o ukážkový prípad toho, že dopyt
po bytoch v kategórií Slnečníc
(cenovo dostupné bývanie okolo
2500 eur/m² s DPH, menšie byty s
rozlohou okolo 50-55 m²) je stále
mimoriadne silný. V okresoch BA II
a BA IV sa predalo po 180-190 by-

Špecifiká predaných novostavieb v Bratislave rozdelené podľa izbovosti
Počet izieb

počet

1
2
3
4
5
Celkový súčet

126
310
242
78
5
761

priemerná
výmera
33,56
50,55
76,15
110,06
181,89
62,84

priemerná cena na m² s
DPH
2 688,57 €
2 797,69 €
2 598,65 €
2 879,16 €
3 283,29 €
2 722,27 €

priemerná absolútna cena s
DPH
94 628,75 €
139 822,43 €
198 370,69 €
310 707,87 €
429 684,00 €
172 625,76 €
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Vývoj trhu s novostavbami v Prahe a v Bratislave

voľných bytoch).
Prehlbujúce sa rozdiely medzi voľnými a predanými bytmi vytvárajú
obraz o stave realitného trhu. Ponuka drahších bytov s lepšou lokalitou a dispozíciami sa udržiava na
úrovni, ktorá je pre dopyt po tejto
kategórií
zatiaľ
dostatočná.
V prípade lacnejších
bytov
(jednotkovo a aj absolútne) je však
čoraz evidentnejší nedostatok takýchto bytov. Chýbajú veľké projekty (v kategórií Slnečníc), ktoré dokážu uspokojiť dopyt po bývaní podstatne širšej vrstve kúpyschopného
dopytu.
Dopyt
po
bývaní
v Bratislave je vysoký a stav hospodárstva je pre realitný trh priazniví.
Obmedzenie úverov na nehnuteľnosti síce mnohým kupujúcim zasadilo prekážku, no predikcie, že sa
dopyt na trhu zastaví sa nenaplnili.
Naopak ukázala sa kontinuálna vôľa

kupovať byty, no nedostatok cenovo dostupného bývania tento dopyt
obmedzuje.
Výsledným efektom takéhoto stavu
na trhu najpravdepodobnejšie bude
ďalší cenový rast. Zatiaľ čo pri
drahších projektoch v lepších lokalitách a dispozíciách konkurencia
ostala
zachovaná,
pri
„komerčnejších“ projektoch, ktoré
dokážu osloviť väčšiu časť obyvateľstva (najmä nižšou cenou) sa takmer úplne vytratila. Developeri,
ktorí majú projekty tohto typu
v príprave tak budú môcť zdvihnúť
ceny, čo je v takejto situácií prirodzené správanie. Časť kúpyschopného dopytu vyššími cenami pravdepodobne odradia, no vzhľadom
na nízku ponuku stále nájdu odbyt
pre ponúkané byty. Takáto predikcia sa môže veľmi ľahko naplniť,
proces vybavovania potrebných

povolené pre výstavbu nových bytov je veľmi zdĺhavý (trvá niekoľko
rokov) a avizované projekty, ktoré
by do ponuky mali vstúpiť v blízkej
dobe nedisponujú potrebným
množstvom bytov aby nasýtili celý
trh.
Katastrofické scenáre zatiaľ maľovať na stenu netreba a o bubline sa
rozprávať nedá, no nedá sa ani poprieť, že by vývoj trhu v poslednej
dobe nebol znepokojúci. Zásadným
problémom je nízka zásoba nových
bytov, pričom rovnakú situáciu zažíva od roku 2016 Praha. Cena novostavieb bola vtedy porovnateľná
s Bratislavou no posledných 2 a pol
roka Praha zažíva rovnaký nedostatok ponuky ako Bratislava posledného pol roka. Za týchto 2 a pol
roka ceny predaných novostavieb
v Prahe vzrástli až na 3550 eur/m²
(očistené o kurzové zmeny) zatiaľ
čo v Bratislave (aj napriek rastu)
ceny predaných bytov dosahujú
2722 eur/m². Pokiaľ do ponuky nevstúpia nové projekty, ktoré zásobu
bytov rozšíria a vytvoria dodatočnú
konkurenciu tak je pravdepodobný
ďalší rast cien bytov, pričom
sa stále viac sa bude týkať aj okrajovejších lokalít Bratislavy. Výška
cenového rastu v takejto situácií je
ťažko odhadnuteľná, no je možné,
že prekročí tempo rastu 10% medziročne. (rb)

Vývoj na trhu novostavieb v Bratislave
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Rok 2018 vo svete
Uplynulý rok 2018 priniesol množstvo nových, očakávaných aj neočakávaných, situácií pre krajiny, hospodárske spoločenstvá ako aj pre
samotných obyvateľov jednotlivých
krajín. Svetová ekonomika celkovo
zaznamenávala v roku 2018 rast.
Pozitívne sa vyvíjal aj trh práce vo
svete, rástla celková zamestnanosť,
pribúdali nové pracovné miesta
a celková nezamestnanosť klesala.
V nasledujúcom texte sa pozrieme
aký bol rok 2018 vo svete v Európe
ale aj na Slovensku.
Podľa Svetovej banky by mal globálny rast svetovej ekonomiky za

rok 2018 dosiahnuť 3 %. Z toho rozvinuté krajiny dosiahli 2,2 %-tný
rast a rozvojové krajiny, charakteristické vyšším priemerný rastom,
až
4,2
%
v porovnaní
s predchádzajúcim rokom. Na rok
2019 predikuje Svetová banka rast
v celkovej výške 2,9 %, pričom rozvinuté krajiny by mali spomaliť svoj
rast na 2 % a rozvojové ekonomiky
by sa mali udržať na 4,2 % a neskôr
by mali rásť. Spomalenie rastu ešte
neznamená recesiu. Pri hospodárskom raste, aj keď pomalšom, sme
sledovali pokles celkovej nezamestnanosti vo vyspelých ako aj rozvojových krajinách sveta. Samozrejme

tieto pozitívne trendy mali aj svoje
výnimky. Konkrétne, v problémoch
sa zmietajúca krajina Južnej Ameriky s najväčšími zásobami ropy na
svete,
Venezuela,
bojuje
s ekonomickou
krízou
a hyperinfláciou (podľa MMF sa
mala v minulom roku vyšplhať až na
milión percent) a zlepšeniu podmienok nepomohla ani séria reforiem s ktorými počas roka prišiel
prezident
Nicolás
Maduro.
S problémami však začínajú zápasiť
aj ostatné krajiny Južnej Ameriky
ako napr. Argentína bojujúca
s vysokou infláciou a Brazília na
pokraji politickej krízy. (jv)

USA protekcionizmus neuškodil
Ekonomický vývoj v USA bol v roku
2018 charakteristický hospodárskym rastom, ktorému zatiaľ protekcionistická politika presadzovaná Donaldom Trumpom neuškodila,
no práve naopak v krátkom hori-

zonte podporila domácich producentov. Reálne HDP USA počas prvých troch kvartálov roka 2018 medziročne rástlo. V treťom kvartáli sa
reálne HDP zvýšilo v porovnaní
s rovnakým obdobím roka 2017 o 3

% a nominálne HDP rástlo v treťom
kvartáli medziročne až o 5,46 %.
Celkové nominálne HDP tak ku koncu tretieho kvartálu dosahovalo
hodnotu 20,66 bilióna dolárov.
Hospodársky rast v USA ťahala najmä domáca spotreba a súkromné
investície. Zahraničný obchod dosahoval
celkovo
negatívne saldo,
teda import tovarov a služieb prevyšoval export.
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Celková nezamestnanosť v USA počas uplynulého roka mala klesajúcu
tendenciu a ku koncu decembra
bolo v krajine 3,9 % (6,29 mil. osôb)
nezamestnaných z celkovej pracovnej sily. Nárast zamestnanosti
a v krajine mal na jednu stranu dopad na celkovom znížení počtu ľudí
poberajúcich
dávky
v nezamestnanosti, no na druhú
stranu podporoval domáci dopyt,
ktorý bol najväčším ťahúňom Americkej ekonomiky. Inflácia sa počas roka
20148 držala celkom
stabilne v rozmedzí
2,13 % (január) – 2,89
% (júl). Posledný údaj
z novembra 2018 hovorí o medziročnom
náraste celkovej inflácie o 2,21 %. Americký Federálny Rezervný Systém (FED)
sa obával nárastu celkovej inflácie v krajine
spôsobený na jednu
stranu
zvyšovaním
počtu kúpyschopného
obyvateľstva a na dru-

hú stranu z možného zdražovania
tovarov a služieb. A to kvôli zavedeniu dovozných ciel zvyšujúcich cenu
tovarov na americkom trhu ale ja
vďaka zvýšeniu vstupných nákladov
surovín dovážajúcich zo zahraničia.
USA dospela nakoniec k dohode
s Kanadou a Mexikom, čím nahradili predchádzajúcu dohodu NAFTA
novou dohodou USMCA. K záveru
roka sa ukazovali aj pozitívne náznaky v upravení vzájomných vzťa-

hov medzi USA a Čínou. Aj napriek
rastu a všeobecnej prosperite Americkej ekonomiky sme boli počas
roka 2018 svedkami 4 zvyšovaní
hlavnej úrokovej sadzby zo strany
FED-u. Tieto zvyšovania boli od začiatku kritizovaní americkým prezidentom D. Trumpom z obavy
o spomalenie prosperujúcej ekonomiky. Posledné decembrové zvýšenie posunulo hlavnú úrokovú sadzbu do rozmedzia 2,25 až 2,5 %. (jv)

Čína stále s vysokým rastom
Druhá spomínaná svetová veľmoc,
Čína, tiež zaznamenala prosperujúci
rok aj napriek spomaľovaniu hospodárskeho rastu. Nominálne HDP
dosahovalo medziročný nárast až
10,2 % v prvom kvartáli a poľavilo
na 9,61 % v ku koncu tretieho kvartálu roku 2018. Reálne HDP počítané na báze stálych cien začalo rok
2018 s medziročným nárastom 6,8
% no spomalenie sa prejavilo
v poklese medziročného nárastu
o tri desatiny percentuálneho bodu
na 6,5 %. Pod spomalenie sa podpísal obchodný spor s USA, čím Čína

stratila časť svojho odbytu. Druhým
problémom mohol byť spor
o americké firmy sídliace resp.
s pobočkami v Číne. Neustály, aj
keď pomalší, hospodársky rast Čínskej ekonomiky sa prejavil aj na
znižovaní celkovej nezamestnanosti
v krajine, ktorá klesla na 4,80 %.
Celková inflácia zaznamenávala
počas roka 2018 značné výkyvy,
spôsobené najmä vývojom cien
energií a potravín. Jadrová inflácia
očistená a tieto vplyvy sa počas
celého roka držala v rozmedzí 2 až
2,5 %. Z časti miernym rastom inflá-

cie, ale najmä obchodným sporom
s USA v apríli začal prepadať čínsky
yuan. V zahraničnom obchode
s USA dosahovali počas celého roka
aktívnu
obchodnú
bilanciu
v celkovej sume 330 mld. dolárov.
Z marcových hodnôt 6,27 yaunu za
dolár sa prepadol o 11 % na 6,98
yuanov za dolár.
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Vzhľadom na to, že Čínska mena
nefunguje systémom tzv. voľného
floatingu je pravdepodobné, že
k devalvácii ich meny pristúpili zá-

merne s cieľom kompenzovať výpadok odbytu a zatraktívniť tak svoje
tovary aj pre ostatné krajiny.
V decembri kurz yuanu voči americ-

kému doláru mierne posilnil na
6,88 a v začiatkom roka 2019 už na
6,82. (jv)
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Ropa a kryptomeny zaznamenali prepad
Počas uplynulého roka zaznamenávali prepad aj najväčšie
kryptomeny, z ktorých najviac
stratil práve bitcoin. Ten prišiel
počas roka takmer o 80 % svojej hodnoty. V posledný deň
roka 2018 jeho hodnota dosiahla 3 743 dolárov. Jedným z dôvodov bola strata dôvery investorov v tieto digitálne meny. Aj
napriek prepadu najväčších
kryptomien vznikali na trhu stále nové meny. Zámer vytvoriť
vlastnú digitálnu menu, Pedro,
vyslovila Venezuela na čele
s prezidentom Madurom. Táto
mena by mala byť krytá práve
ich ropnými zásobami, avšak
uchytenie a akceptovanie tejto neovej meny ja stále otázne.
S nápadom zaviesť novú digitálnu
menu, E-krona, prišla aj Švédska
Národná banka Riksbank, ktorú
k tomuto rozhodnutiu viedlo to, že
väčšina obyvateľov krajina využíva
bezhotovostný platobný styk.
Na svetovom trhu s ropou nebola
zo začiatku roka nič zvláštne, ceny

ropy rástli s dôvodu dohody obmedzenia ťažby zo strany krajín
v organizácii OPEC, čo pre produkujúce krajiny samozrejme znamenalo
pozitívny trend. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahla
v októbru svoje štvorročné maximum 86 dolárov/barel. Podobne na
tom bola aj americká ľahká ropa
WTI, ktorá tiež v októbri dosiahla
svoje maximum na 76,4 dolára/

barel. Následne však prišiel prudký
prepad cien tejto komodity a čierne
zlato sa dostalo na hodnoty
z predchádzajúceho roka 2017. Za
necelé tri mesiace od októbra do
Vianoc klesla hodnota brentu na
svetových trhoch o 35,2 dolára
(pokles o 41 %) a cena WTI o 31,92
dolára (pokles o 42 %). Táto situácia mala negatívny vplyv najmä na
krajiny kde je ropa jedným
z hlavných príjmov do štátneho
rozpočtu. Popri sankciách sa
prepadom cien ropy muselo
popasovať a siahnuť na svoje
rezervy aj vyššie spomínané
Rusko. Ku koncu roka sa zároveň rozhodol OPEC opustiť Katar, ktorý sa podľa jeho vyhlásení chcel preorientovať na
produkciu zemného plynu, no
z najväčšou pravdepodobnosťou bude pokračovať aj v ďalšej
produkcii ropy, tentokrát však
vo vlastnej réžii. (jv)
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Hospodárstvo EÚ sa spomalilo
Rok
2018
sa
v EÚ
a v Eurozóne
niesol
v spomaľovaní ekonomického rastu. Hospodársky rast
meraný v bežných cenách
zaznamenávala počas uplynulého roka všetky členskí
krajiny. Trendom však bolo
spomaľovanie
najmä
v najväčších ekonomikách
ako Nemecku, Francúzsku a
Taliansku. Celkový medziročný rast Európskej Únie sa
počas prvých troch štvrťrokov spomalil z 2,3 % na 1,8
%. Hospodársky rast Eurozóny zaznamenal ešte výraznejšie
spomalenie a to z 2,40 % (v prvom
kvartáli) na 1,64 % (v treťom kvartáli) medziročne. S vývojom inflácie
v okolí cielených dvoch percent sa
ECB rozhodla ukončiť program
kvantitatívneho uvoľňovania, ktoré
vykonávané prostredníctvom nákupu aktív (skupovaním štátnych aj
firemných dlhopisov). Jadrová inflácia sa držala a stabilne oscilovala
okolo úrovne 1 %. Na výkyvy celkovej cenovej hladiny pôsobili najviac
ceny energií. Pozitívne sa v rámci

celej EÚ vyvíjala nezamestnanosť.
Posledné údaje o nezamestnanosti
v krajinách EÚ podľa Eurostatu sú
uvedené v grafe. Najnižšiu nezamestnanosť na hranici plnej zamestnanosti (rešpektujúcej prirodzenú mieru nezamestnanosti) 2,2
%. Po Česku dosahovali najnižšie
miery:
Nemecko
(3,3
%)
a Holandsko (3,5 %). Na chvoste sú
„problémové krajiny“ EÚ ako Grécko zotavujúce sa z krízy (18,6 %),
Španielsko (14,8 %) ale aj Taliansko
s priemerom 10,6 %, no regionálne

rozdiely medzi severom a juhom
krajiny sú oveľa výraznejšie. Taliansko zároveň predstavovala v určitej
miere ekonomickú hrozbu pre celú
EÚ súvisiac s minuloročnými voľbami po ktorých sa k moci dostali protieurópsky naladení populisti. Vášnivé diskusie sa im v Európe podarilo vyvolať aj zámerom schváliť štátny rozpočet počítajúcim s ráznejším
zadlžením krajiny. Ďalšou dlhodobo
diskutovanou témou na poli Európskej Únie bol plánovaný odchod
Veľkej Británie zo spoločenstva.
Dôležité je pri tom usporiadanie vzťahov medzi EÚ a VB po
jej definitívnom odchode, ktoré budú mať rozhodujúci dopad na ekonomiky oboch
strán. Hlavná úroková sadzba
ECB zostala počas celého roka
2018 na úrovni 0,00 %. Na rovnakej úrovni zostali aj sadzba
jednodňových
refinančných
operácií (0,25 %) a sadzba jednodňových sterilizačných operácií (-0,40 %). (jv)
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Priemerná mzda na Slovensku rástla
Hospodársky vývoj na Slovensku
počas roka 2018 zaznamenával
opačné tendencie ako bol Európsky
priemer. Celkové reálne HDP Slovenska podľa dostupných dát za
prvé tri štvrťroky rástlo medziročne
v rozmedzí 3,69 % v prvom kvartáli
a v treťom sme zaznamenali až 4,63
%-tný nárast. Miesto Ťahúňov Slovenskej ekonomiky si držala spotreba domácností (čo možno sledovať
aj na miere zadlžovania sa Slovákov), ale rastu prispel významnou
mierov aj domáci automobilový
priemysel spojený s exportom. Počas celého roka vznikali na Slovensku nové pracovné miesta, aj vďaka
príchodu
a spusteniu
výroby
v novej automobilke Jaguar-Land

%. Celkový počet disponibilných
uchádzačov o zamestnanie registrovaných na úrade práce bolo
139 527. Darilo sa aj zamestnaným,

Rover. Pri stále nových pracovných
miestach vznikol problém obsadzovať ich kvalifikovanou pracovnou
silou a tak pristúpil parlament
k schváleniu novely zákona, ktorý
by mal umožniť jednoduchšie zamestnávanie občanov tretích krajín
na Slovensku. Celková nezamestnanosť podľa štatistík Ministerstva
práce, klesala celý rok iba
s miernym
zaváhaním
v lete
a v novembri sa dostala až na 5,09

ich priemerná mzda rástla počas
celého roka 2018 medziročne
v priemere o 6,3 %. Vzhľadom na
vývoj celkovej
inflácie v krajine
vzrástla ja celková reálna mzda.
Priemerná nominálna mzda
v treťom kvartáli prekročila hranicu 1000 eur.

Aj napriek nárastu nominálnych (a
aj reálnych) miezd sme sa nezbavili
vysokých regionálnych rozdielov
v priemernom zárobku podľa krajov. Suverénne stále vedie Bratislavský kraj s priemernou mzdou
1228 eur, za ňou s odstupom až
276 eur sa nachádza Trnava (952
eur) a na chvoste rebríčka je Prešov
s priemernou nominálnou mzdou
758 eur. Rozdiely v priemerných
mzdách sú aj naprieč sektormi.
Priemerná mzda v sektore informácií a komunikácie si dlhodobo drží
najvyšší priemer 1866 eur. Priemerná mzda v priemysle dosahuje 1090
eur v oblasti predaja a opravy automobilov 985 eur. Reštauračné služby
sú
na
konci
rebríčka
s priemerom 467 eur. (jv)

Strana 9

ROČNÍK 2018 | ČÍSLO 48

Hospodárenie Slovenska 2018
Hospodárenie štátu v roku 2018
bolo opäť charakteristické vyššími
výdavkami ako príjmami do štátneho rozpočtu. Výsledkom bol teda
opätovne schodok štátneho rozpočtu vo výške 1,18 mld. eur, čím
sa oproti minulému roku znížil
o 37,89 mil. eur. Štátny rozpočet na
rok 2018 pritom počítal zo schodkom až 1,97 mld. eur. Zmeny oproti
plánovanému rozpočtu nastali na
strane príjmov ako aj výdavkov,
pričom obe strany
rástli. Do štátneho
rozpočtu pritieklo za
uplynulý rok celkom
15,38 mld. eur, čo
bolo o 1,4 mld. eur
viac ako predpokladal štátny rozpočet
(13,98 mld. eur)
a zároveň o 1,37 mld.
eur viac ako v roku
2017. Príjmy štátneho rozpočtu si polepšili najmä z výberu
daní z príjmov ako aj
z pridanej hodnoty.
Oproti
minulému
roku sa vybralo na

daniach o 814 mil. eur viac čo bolo
v porovnaní so štátnym rozpočtom
viac o 605 mil. eur. Celkové príjmy
z daní predstavovali v roku 2018
11,97 mld. eur. Na druhej strane sa
však zvýšili aj celkové výdavky a to
až o 1,33 mld. oproti minulému
roku a o takmer 608 mil. eur
v porovnaní s výškou stanovenou
v štátnom rozpočte. Celkové skutočné výdavky v roku 2018 predstavovali 16,56 mld. eur (rozpočet rá-

tal s 15,96 mld. eur). Medziročne
oproti predpokladu štátneho rozpočtu sa znížili len výdavky na obsluhu štátneho dlhu a celkový transfer sociálnej poisťovni. Celková
úspora v týchto oblastiach bola
spolu oproti minulému roku 341
mil. eur a oproti štátnemu rozpočtu
o 166 mil. eur. (jv)

Čo nás čaká v roku 2019?
Od začiatku nového roka 2019 pokračuje sprísňovanie poskytovania
úverov pre domácnosti na Slovensku. Prvé obmedzenie sa týka maximálnej výšky poskytnutého úveru
resp. celkového zadlženia. Celkové
zadlženia by nemalo prekročiť
osemnásobok čistého ročného príjmu žiadateľa. Táto hranica by podľa NBS mala zabrániť neprimeranému zadlženiu Slovákov v pomere
k ich príjmom. Kým od zavedenia
opatrenia v júli 2018 mohlo spomí-

nanú hranicu prekročiť len 20 %
novo poskytnutých úverov, od 1.
januára 2019 je to už len 10 % a od
júla by hranicu malo prekračovať
len 5 % úverov. Celková zadlženosť
domácností na Slovensku dosiahla
v novembri 2018 hodnotu 35,18
miliardy eur. Medziročný nárast
predstavoval 12,19 % (3,82 mld.
eur medziročne). Druhé opatrenie
NBS sa týka poskytovania úverov na
bývanie vo vzťahu s hodnotou založenej nehnuteľnosti. Zavedením

opatrenia sa zrušila možnosť poskytovať úver vo výške 100 % ceny nehnuteľnosti a hranica klesla na 90
%, pričom podiel úverov medzi 80
% a 90 % hodnoty nehnuteľnosti sa
má znižovať. Pred zavedením opatrenia mohli úvery presahujúce hodnotu 80 % založenej nehnuteľnosti
tvoriť najviac 40 % nových úverov.

Strana 10

ROČNÍK 2018 | ČÍSLO 48
Od 1. januára 2019 môže byť maximálny počet poskytnutých úverov
(v rozpätí 80-90 % nehnuteľnosti)
tvoriť len 25 % a od 1 júla 2019 len
20 %. Bankový sektor zatiaľ zaznamenal len mierne spomalenie rastu úverovania. S nárastom
cien nehnuteľností
a novými opatreniami zo strany NBS si
si nehnuteľnosť môže zaobstarať čoraz
menej obyvateľov,
pokiaľ nedofinancujú zvyšnú časť sumy
z vlastných ušetrených zdrojov prípadne nedofinancujú iným úverom (do
hranice opatrenia
o maximálnej výške
zadlženia). Na dru-

hú stranu problematiku maximálnej
výšky úveru kompenzuje rast minimálnej ako aj priemernej mzdy
v hospodárstve. (jv)

Zmeny na rok 2019 v slovenskej legislatíve
Od začiatku roka 2019 platí osobitný odvod pre obchodné reťazce vo
výške 2,5% z čistého obratu. Čistý
obrat podľa zákona o účtovníctve
znamená výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po
odpočítaní zliav. Nový odvod pre
obchodné reťazce zaviedol povinnosť pravidelne odvádzať daňovému úradu vypočítanú sumu popri
dani z príjmu. Osobitný odvod sa
nebude platiť, ak výška tohto odvodu za príslušné odvodové obdobie
(tri mesiace kalendárneho roka) nepresiahne sumu 5 000 eur.
Tento osobitný odvod sa má následne použiť na podporu výroby
slovenských potravín, avšak sa očakáva zvýšenie cien obchodných reťazcov.

Zníženú sadzbu DPH už máme zavedenú na vybrané druhy tovarov,
lieky a knihy a od začiatku roka platí
znížená sadzba DPH na ubytovacie
služby z predchádzajúcich 20% na
10%. Táto nová, nižšia sadzba sa
stanovuje na ubytovacie služby do
ktorých spadajú kategórie ako hotelové a podobné ubytovacie služby, turistické a ostatné krátkodobé
ubytovacie služby, prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových
kempov a skupina ostatných ubytovacích služieb do ktorej spadajú
ubytovacie služby v študentských
domovoch alebo internátoch, služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov a iné. Táto znížená sadzba na
daň z pridanej hodnoty by mala

podporiť čoraz viac rozvíjajúci sa
cestovný ruch. Táto sadzba sa týka
aj študentských domov, v ktorých
býva zhruba 62 tisíc študentov.
Minimálna mzda od nového roku,
pre zamestnanca pri 40-hodinovom
týždennom pracovnom čase, sa
zvýšila o 40 € na úroveň 520 €. Hodinová sadzba predstavuje pri tomto navýšení 2,989 €. Celkové náklady na jeden rok pre zamestnávateľa
za jedného zamestnanca pri minimálnej mzde sa zvýšia o 648 €, mesačne je to navýšenie o 54 €.
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Novinkou sú aj rekreačné poukazy
pre zamestnancov, ktoré sú povinné pre zamestnávateľov, ktorí majú
50 a viac zamestnaných ľudí. Na
dohodu alebo na základe pracovnej
zmluvy. Nárok na tie poukazy majú
zamestnanci, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, pričom
pre dohodárov tieto poukazy neplatia. Zamestnávateľ bude povinný prispievať zamestnancovi na

rekreáciu v sume 55 % výdavkov na
rekreáciu, najviac však v sume 275
eur za kalendárny rok. Ak suma
rekreácie presiahne 500 €, zamestnávateľ nie je povinný prispieť na
túto rekreáciu. Príspevok na rekreáciu môže zamestnávateľ poskytovať
v peňažnej forme alebo prostredníctvom rekreačných poukazov,
ktoré budú mať podobu elektronickej karty. Rekreácia musí spĺňať
požiadavku najmenej dvoch preno-

covaní na území Slovenskej republiky a môžu to byť služby cestovného
ruchu, pobytové balíky alebo ubytovanie, prípadne ubytovanie spojené so zabezpečením stravy. Týmito poukazmi by sa mal zvýšiť cestovný ruch a ubytovacie služby
v rámci Slovenskej republiky, ktoré
sú už podporené zníženou sadzbou
DPH. Avšak náklady zamestnanca
pre zamestnávateľa sa týmito poukazmi zvýšia. (pch)

Prehľad očakávaných udalostí v roku 2019
Svet:
31. Marec 2019
Na Ukrajine sa budú konať prezidentské voľby. Hlavnými kandidátmi
sú Súčasný prezident Petro Porošenko a bývalá ukrajinská premiérka
Julija Tymošenková.
28-29. Jún 2019
V Japonskom meste Osaka sa uskutoční po prvý krát summit G20. Celkovo je to už 14-te stretnutie skupiny G20.
31. Júla 2019
Končia ekonomické sankcie, ktoré
uvalila EU na Rusko v sektoroch financií, energetiky a obrany. Sankcie
boli predĺžene z dôvodu neplnenia
dohôd zo strany Ruska, ktoré boli
uzavreté v Minsku.
20. December 2019
Má byť dokončený plynovod Sila
Sibíri, ktorý bude zásobovať čínsky
trh. V plnej prevádzke by však mal
byť až od roku 2024. Predraží sa
z 158,8 mld. rubľov na 209,9 mld.
rubľov (3,1mld. Eur)

Európa:
29. Marec 2019
Veľká Británia definitívne vystúpi
z EU či už z dohodou alebo bez nej.

Ekonomické vzťahy však ostanú nezmenené minimálne do roku 2020
resp. až do roku 2022, ak sa dovtedy obe strany nedohodnú na vysporiadaní hospodárskych vzťahov.
23-26. Máj 2019
Uskutočnia sa voľby do Európskeho
parlamentu. Mesiac predtým sa
rozhodne čo bude zo 73 mandátmi
po Veľkej Británii. Francúzi, Taliani
a Španieli navrhujú aby sa tieto
mandáty obsadzovali vo voľbách
kandidátmi zvolenými z
„paneurópskej“ kandidátnej listiny.
9. Máj 2019
Sa uskutoční veľký summit EU
v Rumunsku v meste Sibiu. Na tomto samite za zúčastní 27 hláv štátov,
36 delegácií, 400 vysokopostavených hostí a 800 novinárov. Bude to
prvý summit po Brexite.
Október 2019
Bude sformovaná úplne nová Európska komisia, bude už po brexite
a teda bez eurokomisára z Veľkej
Británie. Taktiež ECB môže začať po
prvý krát zvyšovať úrokové sadzby
po dlhej dobe.
20-30. Októbra 2019
Mario Draghi ku koncu októbra
ukončí svoje pôsobenie na pozícii
guvernéra ECB po 8 rokoch. Jeho
najpravdepodobnejší zástupca bude

bývalý guvernér fínskej centrálnej
banky Erkki Liikanen.

Slovensko:
Slovensko by malo tento rok dosiahnuť vyrovnané hospodárenie, teda
nulový schodok štátneho rozpočtu.
16. Februára 2019
Na Slovensku sa budú konať voľby
ústavných sudcov keďže 9 z 13 sudcov končia mandáty. Do tohto dátumu musí byť parlamentom vymenovaných 18 kandidátov, z ktorých 9
musí vymenovať prezident.
28. Február 2019
Najneskôr v tento dátum skončí
guvernér NBS Jozef Makúch. Jeho
najpravdepodobnejším nástupcom
bude doterajší minister financií Peter Kažimír.
16. Marec 2019
Na tento deň vyhlásil predseda parlamentu konanie prezidentských
volieb na Slovensku. (dz)
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AKTUÁLNY VÝVOJ NA TRHOCH
EUR/USD

EUR/CZK

ZLATO

ROPA

SLOVENSKO

ČESKÁ REPUBLIKA

MAĎARSKO

POĽSKO
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SPRÁVY Z FINANČNÝCH TRHOV
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