SPRÁVA O SLOVENSKU 2019
Slovensko očami Európskej komisie

Správa o Slovensku 2019
Slovensku sa v súčasnosti ekonomicky darí, ale zaostáva v
oblastiach, ktoré sú kľúčové pre budúci rast:
•
•
•
•

Kvalita verejnej správy
Vzdelávanie, veda, výskum, inovácie a digitalizácia
Vyrovnávanie regionálnych rozdielov
Kvalita životného prostredia

EU fondy ponúkajú možnosti investovať do týchto
oblastí a zlepšiť rastové vyhliadky do budúcnosti.

Ďalšie výzvy: starnutie populácie, automatizácia , robotizácia a digitalizácia
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Predčasné ukončenie vzdelávania

18

Miera nezamestnanosti
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Deficit verejných financií
Obnoviteľné zdroje energie
HDP na hlavuk priemeru EÚ
Výdavky na VV ako % HDP

AKO JE NA TOM SLOVENSKO?
Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na základe údajov
z viacerých inštitúcií - Eurostat, Európska komisia,
Transparency International, World Economic Forum a
OECD. Graf vyjadruje relatívnu pozíciu Slovenska v
danom ukazovateli v porovnaní s ostatnými krajinami EU
28. Údaje sú za roky 2016, 2017, 2018 a 2019 v
závislosti od dostupnosti ukazovateľov.
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Vnímanie korupcie

23

Dĺžka dožitia
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Medzera DPH
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Nezávislosť súdnictva
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PISA Testovanie žiakov 2015
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Profesionalita/apolitickosť verejnej správy
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Makroekonomická situácia

Vysoký hospodársky rast
Rekordne nízka nezamestnanosť
Stabilná inflácia

Klesajúci deficit aj dlh,
vyrovnaný rozpočet v 2019

Spomalenie konvergencie k
priemeru EÚ
Veľké regionálne rozdiely
Nízke využívanie EU fondov
Využívanie dobrých časov na
štrukturálne reformy a zníženie
deficitu a dlhu

Výskum, vývoj a inovácie, MSP
• Stratégia inteligentnej špecializácie a akčný plán - RIS3
(vytvorenie sektorových platforiem, spustenie revízie RIS3, )
• Zvýšenie "superodpočtu" na VV výdavky pre firmy z 25% na 100%
• Akčný plán inteligentného priemyslu a podpora smart cities
• Pokles celkových/verejných výdavkov na VV závislosť od EU zdrojov,
nízke súkromné investície
• Nízka úroveň/výkonnosť VVI (málo patentov , nízky počet kvalitných
vedeckých publikácií, výskumníkov vo firmách)
• Kapacita SK inovovať ostáva nevýrazná, nízky počet MSP, ktoré inovujú
(13,9% vs 28,8%, )
• Nízka efektívnosť verejného systému VI,
stále slabé riadenie politiky VVI, fragmentovanosť, slabá spolupráca
medzi podnikmi, verejným sektorom a univerzitami
• Výrazne oneskorenie implementácie ESIF a kľúčových opatrení

Podnikateľské prostredie
• Vláda prijala 3 balíčky opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

• Zlepšenie posúdenia regulačného vplyvu - Stratégia lepšej regulácie RIA2020
• Slovensko klesá v rebríčkoch podnikateľského prostredia Doing
Business a Global Competivenes Index
• Hlavné prekážky v podnikaní:
• nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily
• vysoká úroveň vnímania korupcie a nízka právna istota
• neférové praktiky pri verejnom obstarávaní a prideľovaní EU fondov
• málo predvídateľná a často sa meniaca regulácia
• slabá podpora VVI
• Administratívna záťaž sa znižuje len pomaly

• Časté zmeny daňovej legislatívy zvyšujú náklady
• Analýzy dopadov sa nerobia na poslanecké návrhy (RIA2020)

Kvalita verejnej správy
• Revízia výdavkov na zamestnanosť a mzdy vo verejnej správe
(finálna správa v marci - apríli 2019) a mzdové audity

• Zvýšenie platov vo verejnej správe o 10% v 2019 a 2020

• Nízka kvalita a efektívnosť verejných inštitúcií
• Hlavné príčiny:
• Slabé strategické plánovanie
• Rezortizmus
• Korupcia a nízka transparentnosť
• Nedostatočná profesionalita a nestrannosť
• Výber a nominácie predsedov a podpredsedov regulačných úradov
ovplyvňujú aj politické záujmy, ktoré môžu vplývať na kvalitu regulačného
prostredia

Kvalita verejnej správy
• Rastúci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v určitých sektoroch
verejnej správy (učitelia, zdravotné sestry, opatrovatelia) aj kvôli mzdovým
a iným pracovným podmienkam (trend sa bude zhoršovať v dôsledku
odchodu do dôchodku, čo môže viesť k zhoršeniu kvality verejných služieb)
• Nedostatky v strategickom plánovaní a administratíve negatívne ovplyvňujú
čerpanie EU fondov (strata 120 miliónov v 2018 hlavne na VVI a regionálny
rozvoj)
• Veľká rozdrobenosť samosprávy (70% obcí má menej ako 1000 obyvateľov
vedie k nižšej kvalite poskytovaných služieb a vyšším nákladom)

Príloha D: Investičné priority k financovaniu
politiky súdržnosti 2021-2027

Príloha D │ Investičné priority k financovaniu
politiky súdržnosti 2021-2027

Inteligentnejšia Európa – inovačná a inteligentná transformácia priemyslu
(podpora VVI, stabilizácia infraštruktúry, digitalizácia, MSP, zručnosti)
Nízkouhlíková a ekologickejšia Európa – čistá a spravodlivá energetická
transformácia, ekologické investície, obehové hospodárstvo, adaptácia
na zmenu klímy a predchádzanie rizikám
Prepojenejšia Európa – mobilita, informačné a komunikačné technológie
(železničná a cestná sieť, mestská doprava, digitálna prepojenosť)

Sociálnejšia Európa – implementácia EPSP (nezamestnanosť, vzdelávanie,
zručnosti, sociálne začlenenie, sociálne a zdravotné služby)
)
Európa
bližšie k občanom - podpora udržateľného a integrovaného rozvoja
mestských a vidieckych oblastí

Podmienky pre efektívne čerpanie EÚ fondov
opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov, podvodom a korupcii
posilnenie a budovanie administratívnych kapacít, podpora účinnej
spolupráce medzi ministerstvami a medzi národnou, regionálnou a
miestnou úrovňou.

zjednodušovanie a zvyšovanie transparentnosti pri riadení EU fondov
zvyšovanie kapacity príjemcov pripravovať a realizovať kvalitné projekty
zlepšenie výkonnosti verejného obstarávania

širšie využívanie finančných nástrojov

Inteligentnejšia Európa

•
•
•
•

posilnenie VI kapacít a zavádzanie pokročilých technológií, posilnenie
inovačnej výkonnosti – oblasti špecializácie
konsolidácia, udržateľnosť a stabilizácia infraštruktúry
stimuly na prilákanie výskumníkov
posilniť spoluprácu medzi podnikmi a akadémiou
a podpora investícií súkromného sektora do VI

•
•

zvýšiť využívanie IKT v MSP
zvýšiť kvalitu a účinnosť poskytovania elektronických služieb

•
•

zvyšovať produktivitu a uľahčovať účasť MSP v medzinárodných klastroch,
internacionalizácia MSP
posilniť rast a konkurencieschopnosť a VI kapacity MSP

•
•

odborná príprava a rekvalifikácia pre oblasti inteligentnej špecializácie
zlepšenie praktického prístupu vo vzdelávaní a odbornej príprave

•

Nízkouhlíková a ekologickejšia Európa

•
•

zlepšiť energetickú účinnosť vo verejných a obytných budovách a MSP
zavádzanie decentralizovaných kapacít v OZE-E, a podpora OZE vo vykurovaní a
chladení
znížiť emisie skleníkových plynov a znečistenie ovzdušia
zaviesť riešenia pre inteligentné rozvodové siete a skladovanie elektrickej energie

•

zlepšenie prístupu k dodávkam pitnej vody, čistenie odpadových vôd

•

prechod na obehové hospodárstvo, väčšia prevencia a recyklácia odpadu

•

posilnenie biodiverzity, zelená infraštruktúra v mestskom prostredí, znižovanie
znečistenia - monitoring, dekontaminácia a obnova priemyselných areálov

•
•

Prepojenejšia Európa
•
•
•

dokončiť základnú železničnú a cestnú sieť a odstrániť regionálne rozdiely v
dostupnosti cestnej transeurópskej dopravnej siete
modernizovať železničnú sieť
znížiť vplyv na životné prostredie a zlepšiť bezpečnosť dopravy

•

investície do regionálnej a miestnej mobility, podpora udržateľných a
efektívnych systémov mestskej dopravy

•

zlepšenie digitálnej pripojiteľnosti

Sociálnejšia Európa

•

podporovať začleňovanie dlhodobo nezamestnaných do trhu práce
posilniť rodovú rovnosť na trhu práce, zvyšovanie dostupnej starostlivosti o deti/3r
podpora adaptácie podnikov (odborná príprava) a pracovníkov na zmeny –
zvyšovanie zručností, podpora zosúladenia ponuky a dopytu
podporovať zakladanie sociálnych podnikov

•
•
•
•
•

zvýšiť kvalitu a inkluzívnosť vzdelávania
zvýšiť účasť detí na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve
podporovať rovnaký prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu (MRC)
zvýšiť príťažlivosť učiteľského povolania
posilňovať praktické učenie, excelentnosť a internacionalizáciu vo vzdelávaní

•

zabezpečiť rovnaký a včasný prístup ku kvalitným a cenovo dostupným sociálnym
a zdravotníckym službám
zlepšiť dostupnosť služieb dlhodobej starostlivosti
riešiť nedostatok pracovníkov v zdravotníctve
prechod z inštitucionálnej starostlivosti na služby založené na komunite
odstrániť prekážky v prístupe k vzdelávaniu, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti
a bývaniu s ohľadom na začlenenie marginalizovaných občanov

•
•
•

•
•
•
•

Európa bližšie k občanom
•

Podpora integrovaného sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho
rozvoja, kultúrneho dedičstva a bezpečnosti v mestských oblastiach a vo
vidieckych oblastiach

•

Investície na základe integrovaných stratégií územného rozvoja

•

investovať do budovania kapacít a posilnenia postavenia pre miestne orgány
a miestne organizácie, posilniť zásadu partnerstva

•

investovať do vidieckych oblastí ktoré zaostávajú a poskytovať príležitosti
obyvateľom na podporu miestneho rastu

•

Nadviazať na skúsenosti regionálnych iniciatív "Catching up Regions", "Coal
regions in Transition"

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
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