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JESENNÁ HOSPODÁRSKA PROGÓZA 2017
JARNÁ HOSPODÁRSKA PROGÓZA 

2018

Indikátory 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019

HDP 3,3 3,3 3,8 4,0 3,4 4,0 4,2

Inflácia -0,5 1,3 1,7 2,0 1,4 2,4 2,1

Nezamestnanosť 9,7 8,3 7,4 6,6 8,1 7,1 6,3

Saldo verejných

financií
-2,2 -1,6 -1,0 -0,2 -1,0 -0,9 -0,3

Hrubý verejný dlh 51,8 50,6 49,9 47,2 50,9 49 46,6



Makroekonomické ukazovatele

• Vysoký hospodársky rast

• Rekordne nízka nezamestnanosť

• Stabilná inflácia

• Klesajúci deficit aj dlh

• Spomalenie konvergencie k 

priemeru EÚ

• Využívanie dobrých časov na 

štrukturálne reformy a zníženie 

deficitu a dlhu

• Neoptimálne využívanie EU fondov





Správa o Slovensku 2018

Výborné makroekonomické výsledky

vysoký hospodársky rast │ rekordne nízka nezamestnanosť │ stabilná inflácia │ klesajúci deficit aj dlh

Slabšie výsledky v kľúčových oblastiach pre život občanov

Trh práce
• zlepšenie, ale pretrvávajúca vysoká 

dlhodobá nezamestnanosť 

• nízka zamestnanosť nízko-

kvalifikovaných, žien a MRC

• miera chudoby poklesla, no intenzita 

zostáva vysoká /MRC-6x vyššia 

Školstvo
• zhoršujúce sa výsledky žiakov - nízka kvalita vysokého 

školstva

• slabá inkluzívnosť vzdelávania - nízka účasť detí v 

predškolskom procese (78% vs. 95%) vysoké % 

rómskych detí v osobitných školách

• slabá účasť dospelých na vzdelávaní (2,9% vs 10,8%)

Zdravotníctvo 
• menej zdravých rokov života

• nízka nákladová efektívnosť

• nedostatok zdravotného personálu

Verejná správa
• nízka efektívnosť verejných inštitúcií

• často sa meniaca regulácia

• slabá vymožiteľnosť práva, obavy o nezávislosť súdnictva

• korupcia (vysoká miera vnímania korupcie, nízky a klesajúci 

počet stíhaní)

• verejné obstarávanie – praktiky narúšajúce hospodársku 

súťaž, komplikované procesy ohrozujú čerpanie EU fondov



Štrukturálne priority

Dobrá legislatíva/stratégie

• Zákon o štátnej službe

• Zákon o verejnom obstarávaní

• Zákon o konkurze

• Protischránkový zákon

• Zákon na ochranu oznamovateľov 

korupcie 

Slabá implementácia, slabé inštitúcie

• nízka kvalita a efektívnosť verejnej správy

• vysoká úroveň vnímania korupcie

• slabé vnímanie nezávislosti v súdnictve

• slabá hospodárska súťaž vo verejnom obstarávaní

• politické nominácie v regulačných úradoch



Odporúčania pre Slovensko podľa oblastí

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu

Udržateľnosť verejných
financií

x x x x x x x 7

Trh práce x x x x x x x x 8

Vzdelávanie x x x x x x x 7

Zdravotníctvo x x x x x x 6

Verejná správa x x x x x x x x 8

Energetika x x 2

Penzie x x 2

Dane x x x x x 5
Výskum, vývoj, 

inovácie
x 1



Ako medzinárodné organizácie hodnotia Slovensko? 

Slovensko dosahuje výborné makroekonomické výsledky, no v kľúčových

oblastiach, v ktorých sa štát bytostne dotýka občana, sú výsledky naďalej

slabé.

Medzinárodné organizácie sa zhodli, že najväčšími výzvami zostáva školstvo,

kvalita verejnej správy, situácia na trhu práce, hlavne v spojení s

nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, ako aj slabou integráciou

znevýhodnených skupín a tiež oblasť zdravotníctva.

Výsledok seminára potvrdil, že odporúčania EK v kontexte Európskeho

semestra a analýzy v Správe o Slovensku sa zhodujú aj s hodnoteniami iných

renomovaných medzinárodných organizácií.



• Platenie daní je aj napriek zlepšeniu výzvou (Akčný plán boja proti daňovým únikom, zlepšenie služieb
pre daňovníkov) - daňová medzera pri výbere DPH je aj napriek zlepšeniu jedna z najvyšších v EU
(29,4% vs 12,8%)

• Daňová štruktúra - vysoký podiel daní z práce a nízky z daní zo spotreby, kapitálu, nehnuteľností či
environmentálnych daní

• EU fondy - nevyrovnaná investičná aktivita – prechod medzi ESIF obdobiami - implementácia ESIF sa
rozbieha pomaly, efektivita riadenia je nízka

• Výdavky na dôchodky a zdravotníctvo budú vytvárať dodatočný tlak na verejné financie!

Ako financovať reformné priority?



Vplyv EU fondov je veľký



Rozpočet EÚ post 2020



➢ Výzvy │ Prvý rozpočet EU27, odchod UK, nové priority vs. tradičné politiky (zero sum game)

➢ Koľko? │ Celková výška 1,11% HND (1 135 miliárd EUR)

➢ Novinky

• Navýšenie financovania na nové priority v porovnaní s tradičnými

• Vlastné zdroje: i) 20% z ETS, ii) daň z plastov, iii) 3% CCCTB

• Mechanizmus prepojenia rozpočtu EÚ s dodržiavaním princípov právneho štátu 

(ochrana rozpočtu pred finančnými rizikami) 

• Podpora HMU: nástroj na podporu štrukturálnych reforiem – 25 miliárd EUR   

SK pozícia: 

• Stratu v kohéznej obálke kompenzovať väčšou flexibilitou (podpora tradičných sektorov ako doprava) 

• Ochota zvýšiť národný príspevok až do 1,2% HND

• Podpora nových vlastných zdrojov hlavne naviazaných na DPH, menšia ochota podporiť zdroje 

naviazané na obchodovanie s emisiami

• Zvýšenie čerpania z centrálne manažovaných zdrojov

• V SPP dôraz na veľké farmy

• Z EMU - podpora technickej asistencie cez SRSS

• Vyraďovanie jadrovej elektrárne Bohunice

Rozpočet EU post 2020



FAIR & BALANCED
A new architecture for the future

Source: European Commission



Evolution of main policy areas in the EU budget

FAIR & BALANCED
A new architecture for the future

Source: European Commission

*Adjusted for 1995 enlargement



Strong focus on European Added value | reinforcement of priority areas

ALIGNED TO POLITICAL PRIORITIES

Note: Compared to Multiannual Financial Framework 2014-2020 at EU-27, including European

Development Fund

Source: European Commission



Reform Support Programme 

▪ The objective: supporting faster implementation of structural  reforms across EU Member 
States

▪ Implementation of necessary reforms has so far been uneven across Member States and 
has taken longer than anticipated

▪ Recent economic and financial crises have shown that, due to the strong links between 
economies of Member States, reforms are a matter of common concern

▪ The new programme offers a comprehensive set of tools to foster the implementation of 
reforms in all EU Member States, building on experience of the SRSP (Structural Reform 
Support Programme)

▪ Participation by Member States is voluntary



Reform Delivery Tool

▪ Financial support 
available to all 

Member States

▪ Reform challenges 

identified in the 

context of the 

European Semester

Technical support 

instrument

▪ Tailored technical 

expertise open to all 
Member States

▪ Continuation of the 

SRSP

▪ Wider scope for 

intervention (EU 
economic 

governance, EU law, 

Union priorities, 

Member States' own 

reforms)

Convergence Facility

▪ Financial and 

technical support to 
Member States 

making a credible 

commitment to 

adopt the euro

▪ Reforms to prepare 

for successful 

participation in the 

euro area

3 separate, but complementary instruments



▪ Single Fund: a single regulation and single agreements with implementing partners

▪ Policy driven approach implemented through thematic policy windows

▪ Budgetary Guarantee

▪ Blending: harmonised combination rules

▪ Complementarity between EU level and MS level

▪ Simplification and Flexibility

InvestEU Fund key principles



The programmes replaced



Moderná, dynamická politika

Moderné investovanie

▪ Zameranie na prechod na 
inteligentné, nízkouhlíkové
hospodárstvo (5 TOs)*

▪ Pokračovanie, ale menej EAC, 
bez akčného plánu

▪ Užšie prepojenie na  európsky
semester (+nový nástroj 
"program na podporu 
reforiem")

▪ Komplexné údaje o výkonnosti 
(takmer v reálnom čase), 
otvorené údaje

Jednoduchá, pružná, 

dynamická

▪ 7 fondov*, 1 nariadenie 

▪ 50 kľúčových  
zjednodušení

▪ Rýchlejšie vykonávanie 
(návrat k n + 2)

▪ Väčšia pružnosť 
(programovanie "5+2")

▪ Synergie (ESF, 5% InvestEU, 
Horizon Europa, NPE) 

▪ Jednoduchšie riadenie, 
kontrola, monitorovanie

Pre všetky regióny

▪ Národné 
obálky/kategórie 
regiónov

▪ Nižšie stropy 
spolufinancovania

▪ Oprávnenosť DPH do 5 
milEUR celkových 
nákladov

▪ Princíp partnerstva



Ďakujem za pozornosť



Odporúčania pre Slovensko v oblasti verejnej správy

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu

Verejné obstarávanie x x x x x x 6

Súdnictvo x x x x x x 6

HR management x x x x 4

Analytické kapacity x x 2

EU fondy x 1

Boj proti korupcii x x x 3

Podnikateľské
prostredie

x x x 3


