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TV program

Fico rozbalil nový balíček.
S tromi zmenami pre biznis
VLÁDNE ZMENY
Slovenskej ekonomike
sa darí a vládna
koalícia chce, aby to
pocítili bežní ľudia.
Zaplatiť to majú
zamestnávatelia.
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Bratislava – Podnikatelia sa dozvedeli, aká bude definitívna podoba
sociálneho balíčka, ktorý budú nedobrovoľne spolufinancovať. Najvýznamnejšie sa ich týkajú tri zmeny. Zvýšenie minimálnej mzdy,
vyššie príplatky pre zamestnancov
a trinásty a štrnásty plat. „Najviac

sa dotkne podnikateľov zvýšenie
minimálnej mzdy. Problémy to môže spôsobiť predovšetkým malým
a stredným podnikateľom z ekonomicky slabších regiónov,“ myslí
si výkonný riaditeľ Podnikateľskej
aliancie Slovenska Peter Kremský.
Tomáš Smutný, spolumajiteľ firmy Humanex, ktorá je dodávateľom pre hotely, vníma balíček ako
preteky politických strán o to, kto
je sociálnejší. To je podľa neho ne-

gatívum. „Je to pre krajinu nebezpečné, keďže sa môžeme dostať do
špirály ďalších a ďalších povinností, ktoré môžu poškodiť podnikateľské prostredie,“ upozornil.
Podľa neho je však konečná podoba lepšia, ako bolo pôvodne avizované. Trináste a štrnáste platy totiž nakoniec nebudú povinné, ale
dobrovoľné. „My vyplácame odmeny, takže nám to len pomôže, keďže z toho nebudeme musieť platiť

odvody. V tejto podobe to vnímam
ako pomoc,“ povedal.
Podľa Rastislava Machunku
z Asociácie zamestnávateľských
zväzov a združení je už dnes
množstvo firiem, ktoré vyplácajú
rôzne príspevky aj nad rámec zákona. „Lenže dobré počasie nebude trvať večne. Môže prísť obdobie,
keď na takéto príspevky už firmy
nebudú mať, a to už bude úplne iná
situácia,“ vysvetlil.

Koľko bude celý sociálny balíček
stáť, zatiaľ jasné nie je. „Ak hovoríme o budúcoročnom deficite na
úrovni 0,83 percenta, tak v tomto
všetkom je už aj sociálny balík,“
vysvetlil predseda vlády Robert Fico s tým, že presné číslo sa zatiaľ
nedá povedať, keďže nie sú pevne
stanovené výšky jednotlivých príspevkov.
Pokračovanie na strane 3

Koaliční partneri rokovali o opatreniach, ktoré majú byť súčasťou sociálneho balíčka, a potvrdili dohodu na rozpočte na rok 2018. „Všetky záväzky, ktoré sme formulovali v programovom vyhlásení vlády, dodržíme,“ povedal premiér Robert Fico.
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USA čaká najväčšia daňová reforma,
Trump chce prilákať firmy domov

NHL posudzuje Hossu.
Ide o milióny dolárov

Bratislava – Americký prezident
Donald Trump je vo funkcii už
takmer deväť mesiacov, ale zatiaľ
sa mu v presadzovaní sľubovaných reforiem nedarí. Nepochoval
nenávidenú reformu zdravotného
poistenia svojho predchodcu Obamacare, múr na hraniciach s Mexikom sa takisto stavať nezačal.
Reputáciu reformátora si Trump

chce zlepšiť aspoň cez veľkú daňovú reformu. Tá by mala priniesť najradikálnejšie zníženie
daní od čias Ronalda Reagana.
Prezident si od zmien vo výbere daní sľubuje najmä návrat amerických firiem, ktoré zdaňujú svoje príjmy v zahraničí, späť domov.
„Tento plán prinesie naspäť pracovné miesta a bohatstvo, ktoré opus-

tili našu krajinu,“ povedal prezident pri prezentácii plánu v Indianapolise. Firemná daň by mala
klesnúť z 35 na 20 percent. „Demokrati sa proti takej nízkej sadzbe
určite postavia. Pretože by platila
nielen pre malé podniky, ale aj pre
korporácie, ktoré majú príjem sto
miliónov dolárov,“ povedal John
Hardy, menový stratég Saxo Bank.
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Analytici si okrem toho myslia,
že USA nepotrebujú ťahať svoje firmy domov, lebo ich ekonomika je
zdravá. „Nezamestnanosť je pod
piatimi percentami, a firmy majú
problém hľadať nových ľudí,“ tvrdí
Petr Boháček, analytik z Asociácie
pre medzinárodné otázky.
(JR)
Viac na strane 10, Trumpova...

Bratislava – Náš hokejista Marián
Hossa v lete oznámil, že pre kožné ochorenie vynechá sezónu. Päť
dní pred jej začiatkom ešte nie je
zrejmé, či týmto vyhlásením ušetrí Chicagu 5,275 milióna dolárov.
Čiže sumu jeho priemerného
ročného príjmu započítavanú do
platového stropu. Vedenie NHL
aktuálne posudzuje, či môže byť
Hossa zapísaný na listinu dlho-

dobo zranených hráčov. Ak nie,
spomínaných vyše päť miliónov
ostane ťarchou v rozpočte bez
ohľadu na to, či si Slovák v tomto
ročníku obuje korčule. „Sú tam
tlaky z ostatných tímov, aby sa
jeho plat započítaval napriek zraneniu,“ povedal bývalý reprezent
Richard Zedník.
(VTR)
Viac na strane 8, Milióny...

