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Čo s eurofodnami?
Nastal polčas
čerpania EÚ
fondov.
Do
konca druhého programového obdobia
máme už len
necelé tri roky.
Našťastie,
čas čerpania
prostriedkov z EÚ sa podľa jej pravidiel
natiahne až do konca roku 2015. Prečo našťastie? Suma sumárum: Doteraz sme vyčerpali len niečo vyše 13%
prostriedkov, ktoré nám EÚ určila, navyše v prípade operačného programu
Informatizácia spoločnosti nám vážne
hrozí, že prídeme kvôli nečerpaniu o 45
mil. eur. Téma riadenia implementácie
EÚ fondov je veľmi dôležitá a významná pre rozvoj slovenskej ekonomiky. Je
preto prirodzené, že pre IHP sa stala
nosnou témou, ktorej bude venovať
značný priestor vo svojej činnosti. Prvým krokom IHP v tejto oblasti bolo, že
sme dali dohromady centrálnu databázu údajov od roku 2007 z hľadiska
vývoja výziev, kontrahovania a čerpania
za jednotlivé operačné programy. Táto
databáza nám umožnila vypracovať štúdiu „Ako napredovať v riadení EÚ fondov“, ktorej prezentácia sa uskutočnila
v polovici februára tohto roku v Hoteli
Kempinski za aktívnej účasti zhruba
100 hostí, predovšetkým z prostredia
ústrednej štátnej správy. Na stránkach
každého čísla Newslettra IHP sa dočítate novinky z tejto oblasti a začíname už
týmto číslom. V týchto dňoch IHP podáva na Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR žiadosť o akreditáciu
vzdelávacieho programu „Projektový
manažment EÚ fondov“. V tejto súvislosti tím IHP dokončuje knižnú publikáciu, ktorá by mala pomôcť všetkým tým,
ktorí sa chcú lepšie orientovať v spleti
eurofodnov. Aktivít v tejto oblasti máme
teda dosť. Budeme radi, keď sa nám
našou troškou podarí prispieť k tomu,
aby príbeh Slovenska v danej oblasti
bol úspešný..
František Palko
riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky
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SLOVENSKO UŽ TENTO ROK MÔŽE
PRÍSŤ O PRVÉ PENIAZE Z EÚ FONDOV
Slovensko doteraz vyčerpalo len 13,5% z celkovej sumy, ktorá dosahuje výšku 11,5 mld.
eur, a ktorú má k dispozícii prostredníctvom
EÚ fondov na uskutočnenie svojich plánov v
rámci Národného strategického referenčného rámca. Ak nevyčerpáme do konca tohto
roka 45 mil. eur z operačného programu
Informatizácia spoločnosti, o tieto peniaze

riadenia EÚ fondov v druhom programovom
období, ktoré je vymedzené rokmi 2007 až
2013. Zároveň monitoruje úspechy aj neúspechy v polčase hodnoteného obdobia
z pohľadu výziev, kontrahovania a čerpania
EÚ fondov. Jej výsledkom je 10 odporúčaní,
ako napredovať v riadení implementácie EÚ
fondov.

Čistá finančná pozícia SR v jednotlivých
rokoch druhého programového obdobia
Roky
A
B
C

2 007

2 008

2 009

2 010

2 011

2 012

2 013

589 799 509
910 837 815
321 038 306

643 374 494
893 497 311
250 122 817

695 726 200
1 119 658 600
423 932 400

901 477 039
3 072 696 688
2 171 219 649

751 339 700
3 572 737 500
2 821 397 800

788 698 100
3 251 972 300
2 463 274 200

777 387 600
2 824 810 800
2 047 423 200

A - Celkové odvody SR do rozpočtu EÚ (eur), B - Celkové príjmy z EÚ (eur), C - Čistá finančná pozícia (eur)
Zdroj: Štúdia IHP: „Ako napredovať v riadení EÚ fondov“, február 2011
POZNÁMKA: Obdobie rokov 2007 až 2009 zachytávajú skutočný stav. Obdobie rokov 2010 a 2013 zachytávajú rozpočtovaný stav.

prídeme. Aj o tom bola prezentácia štúdie Inštitútu hospodárskej politiky vo februári pod
názvom „Ako napredovať v riadení EÚ fondov“
za účasti stovky prítomných hostí z radov ministerstiev, akademickej obce, územných a
záujmových samospráv a zástupcov veľvyslanectiev, akreditovaných v Slovenskej republike. Štúdia sa zaoberá vývojom využívania a

EÚ fondy
nie sú zadarmo
Z hľadiska rozpočtových zdrojov je Slovensko
voči EÚ v pozícii prijímateľa zdrojov, ale aj v
pozícii poskytovateľa finančných prostriedkov
Pokračovanie na str. 2-3

Kríza ukrojí poriadny balík z našich úspor
Potvrdené. Rast cien
pokračuje. A nie len na
Slovensku. Ekonomická kríza a nestabilný finančný systém nám tak
ukrojí poriadny balík z
našich úspor. Eurostat
dnes zverejnil údaje o
inflácii. Prekvapenie sa
nekonalo a aj HICP potvrdil rastúci tendenciu inflácie. Zatiaľ čo ešte v novembri sa
zvýšili ceny na Slovensku nepatrne o 1% a
o 1,59% v Nemecku, v januári rástli ceny
u nás medziročne o 3,2 percenta, v EU27

o 2,7, v eurozóne o 2,3 %. Podľa očakávania najviac k rastu cenovej hladiny na
Slovensku prispeli potraviny, keď sa zvýšili
o 6,1 percenta. Rozdiel medzi infláciou v
tomto roku u nás a v eurozóne bude pravdepodobne výraznejší, a to v neprospech
Slovenska. A keďže ECB určuje úrokové
sadzby pre celú eurozónu, teda aj pre nás,
a jej kroky nenaznačujú, že by sa v prvom
polroku mali meniť, dostávame sa k negatívnym reálnym úrokom. Domácnosti tak
na vkladoch v bankách môžu prísť v tomto
roku až o 500 miliónov eur.
Pokračovanie na str. 3
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Zdroje EÚ zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu
vo výdavkových politikách rozpočtu verejnej
správy Slovenska. Napríklad v roku 2011 podľa rozpočtovaných údajov ich podiel na celkových výdavkoch štátneho rozpočtu má dosiahnuť takmer 20%, zatiaľ čo podľa skutočnosti v
rokoch 2007 až 2009 to bolo ročne na úrovni
7% až 8%. Rozpočet však predstavuje predpokladanú budúcnosť, skutočnosť však môže
byť iná, a to aj v tomto prípade. Z hľadiska porovnania rozpočtovaných a skutočných údajov

2009

2010

2011
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Dokončenie zo str. 1
do spoločného rozpočtu EÚ. Niektoré členské
krajiny EÚ sú v podobe čistých poskytovateľov,
ako napríklad Luxembursko. Slovensko každý
rok od vstupu do EÚ, teda od roku 2004,
každoročne odvádza zdroje do rozpočtu EÚ.
Pri druhej finančnej perspektíve, teda počnúc
rokom 2007, každý rok odvádza niekoľko sto
miliónov eur, zhruba polovicu toho, čo každý
rok odvádzame a budeme odvádzať do Sociálnej poisťovne na úhradu jej deficitu.

Skutočnosť
zaostáva za plánmi

2008

Percentuálne čerpanie alokácií
jednotlivých OP a NSRR

k 31.12.2010
PPercentuálna
hodnota
(v %)
Percentuálna
hodnota

,00%
,00%
,00%
,00%
,00%
,00%
,00%
,00%
,00%
,00%
00%

0

Operačný
program/NSRR
Operačný
program/NSRR

Za sedem rokov, počnúc rokom
2007, Slovensko podporí
spoločný rozpočet EÚ sumou
prevyšujúcou 5 mld. eur
Zatiaľ sme vyčerpali len 1,5
mld. eur z pridelenej sumy
eurofondov
Ešte máme vyčerpať zhruba
85% z 11,5 mld. eur z EÚ
peňazí

v prvej polovici druhého programového obdobia totiž možno badať výrazný nesúlad medzi
rozpočtovanými výdavkami štátneho rozpočtu,
pochádzajúcich zo zdrojov EÚ a skutočnosťou.
Napríklad v roku 2009 tento nesúlad predstavuje takmer 42% v neprospech skutočnosti
oproti rozpočtu. Naplnenie rozpočtovaných
predpokladov v rokoch 2011 až 2013 z hľadiska skutočného čerpania zdrojov EÚ bude
možno konfrontovať až po zhodnotení tohto

obdobia, preto v súčasnosti tieto finančné plány možno považovať len za ambíciu.

V čerpaní EÚ fondov
svieti červená
kontrolka
Doterajší vývoj v čerpaní EÚ fondov navodzuje
otázku, či bol Národný strategický referenčný

Podiel výdavkov ŠR z prostriedkov EÚ
na celkových výdavkov ŠR
Rozpočet

Skutočnosť

OP Zamestnanosť a sociálna
inklúzia atakuje už 30%
hranicu v čerpaní peňazí
Pri OP Informatizácia
spoločnosti hrozí, že prídeme
o 45 mil. eur. Čerpanie zatiaľ
nedosiahlo ani 3% úroveň
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Roky
A
B
C
D
E

2007

2008

2009

2010

11 476 727 246
847 394 277
7,38
965 352 187
87,78

12 056 592 312
863 317 400
7,16
1 194 473 213
72,28

13 332 046 600
1 110 499 300
8,33
1 882 695 400
58,98

16 276 999 960
2 897 500 614
17,80

2011

2012

2013

16 957 772 812 16 585 171 000 16 216 138 000
3 343 889 837 3 044 670 900 2 661 534 300
19,72
18,36
16,41

A - Celkové výdavky ŠR, B - Výdavky ŠR z prostriedkov EÚ, C - % podiel výdavkov z EÚ na celkových výdavkoch ŠR, D - Rozpočet príjmov z EÚ,
E - Skutočné plnenie výdavkov ŠR z prostriedkov EÚ (%)
Zdroj: Štúdia IHP: „Ako napredovať v riadení EÚ fondov“, február 2011
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„DESATORO ODPORÚČANÍ AKO
NAPREDOVAŤ V RIADENÍ EÚ FONDOV“
1. Zefektívniť riadiace procesy implementácie.
2. Zjednodušiť systém implementácie EÚ fondov pre prijímateľov.
3. Stabilizovať a motivovať odborníkov zapojených do implementácie štrukturálnych fondov.
4. Zvýšiť prevenciu pri nedostatkoch v oblasti verejných obstarávaní a posilniť kontrolné
mechanizmy.
5. Sprehľadniť informačnú základňu o priebehu jednotlivých fáz riadenia EÚ fondov a
posilnenie informatizácie.
6. Revidovať operačné programy s cieľom zlepšiť ich implementáciu.
7. Zabezpečiť podmienky pre zintenzívnenie implementácie veľkých projektov v oblasti
životného prostredia a dopravy.
8. Efektívne realokovať finančné prostriedkov do OP Doprava pre účely financovania budovania cestnej infraštruktúry.
9. Zvýšiť podporu malého a stredného podnikania prostredníctvom štrukturálnych fondov.
10. Zefektívniť riadenie horizontálnej priority marginalizované rómske komunity.

rámec nastavený optimálne. Pri pohľade na
priepastné rozdiely vo využívaní prostriedkov na
jednotlivé oblasti totiž možno badať priepastné
rozdiely. Zatiaľ, čo napríklad operačný program
Zamestnanosť a sociálna inklúzia alebo Regionálny operačný program, či operačný program
Zdravotníctvo atakujú hranicu 30% čerpania,
na opačnom póle sú operačné programy Výskum a vývoj, Vzdelávania, Životné prostredie
a najmä Informatizácia spoločnosti, ktorá ledva dosahuje 3% čerpanie prostriedkov z EÚ
fondov. Pri týchto programoch nielen že nie
sú napĺňané ich ciele, no hrozí i reálne riziko
nutnosti vracať nevyčerpané prostriedky späť
do rozpočtu EÚ. Toto riziko je zvlášť vysoké pri
Operačnom programe Informatizácia spoločnosti, ktorý len šťastná zhoda okolností v podobe zrušenia pravidla n+3 pre záväzok roku
2007 zachránilo od vracania nevyčerpaných
prostriedkov a v ktorom je do konca roku 2011
potrebné vyčerpať viac ako 45 mil. eur, čo znamená vyčerpať za rok 2011 takmer 2-krát toľko
prostriedkov, ako za obdobie 2007-2010.
František Palko

Kríza ukrojí poriadny balík z našich úspor
Dokončenie zo str. 1
Hoci aj prezident Európskej centrálnej
banky priznáva, že inflácia meraná indexom HICP bude pravdepodobne v tomto
roku po celý čas vyššia ako je Európskou
centrálnou bankou stanovená dvojpercentná úroveň cenovej stability, úrokové
sadzby zostávajú historicky najnižšie, a to
na jednom percente. A tak skoro sa asi ani
nezvýšia. Posledný prieskum agentúry Reuters medzi európskymi analytikmi z konca
minulého týždňa ukazuje, že je málo pravdepodobné, že ECB zvýši sadzby skôr,
ako v poslednom kvartáli tohto roka.
A keďže menová politika Slovenska je od
januára 2009 tvorená vo Frankfurte, dostá-

Inflácia

3 ,5

vame sa do situácie, kedy reálne úrokové
sadzby budú negatívne. Poľská centrálna
banka napríklad koncom januára zvýšila
základnú sadzbu z 3,5 na 3,75 %, aby znížila tlaky pôsobiace na rast inflácie. Samostatná menová politika ale samozrejme nie
je liekom na všetko, keď ako príklad možno uviesť Bank of England, ktorej úrokové
sadzby sú ešte nižšie (0,5%) ako tie naše,
pri inflácii vo výške štyroch percent.
Aj keď hlavnou úlohou ECB je cenová stabilita, kroky centrálnej banky poukazujú na to,
že ju viac trápi stabilita finančného systému,
ako práve vývoj cenovej hladiny. Je preto
viac ako pravdepodobné, že ak by finančný systém bol stabilný, súčasné razantné
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3
2 ,5
2
1 ,5
1
0 ,5
0
-0 ,5

rok 2010 až 2011
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

zdroj: eurostat

I.

protiinflačné vyjadrenia prezidenta ECB by
korešpondovali aj razantným použitím antiinflačných opatrení. Napríklad vo forme zvýšenia sadzieb.

Nová daň
Finančná nestabilita si teda vyberá ďalšiu
daň. Teraz v podobe negatívnych úrokových
sadzieb. Očakávania inflácie v eurozóne sú
niekde okolo hranice 2,5 percenta, na Slovensku sa inflácia dostane pravdepodobne
k úrovni štyroch percent pri základnej úrokovej sadzbe ECB na úrovni jedného percenta. Ak teda predpokladáme, že ceny na
Slovensku porastú o 3,9 percenta, pozrime
sa, aké úrokové sadzby ponúkajú banky
obyvateľstvu.Podľa najnovšej štatistiky Národnej banky Slovenska mali domácnosti k
ultimu minulého roka uložených v komerčných bankách viac ako 23,5 miliardy eur. Z
toho takmer 10,5 miliardy boli úložky splatné na požiadanie a niečo viac ako sedem
miliárd vklady uložené do dvoch rokov. Ďalšia štatistika centrálnej banky uvádza, ako
sú nové vklady v bankách úročené. Vklady
splatné na požiadanie niesli koncom minulého roka úrok v priemere 0,37 %. Mierne
výhodnejšie sú úročené vklady do jedného
a do dvoch rokov. Ak by sme ale teda uvažovali s priemernou infláciou vo výške 3,9
%, tak by domácnosti na Slovensku prišli
na reálnych negatívnych sadzbách spolu o
približne 500 miliónov eur. Ak k tomu pripočítame pravdepodobný pokles reálnych
miezd, tento rok bude rokom výraznejšieho
poklesu životnej úrovne na Slovensku.
Radko Kuruc
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Miera evidovanej
nezamestnanosti 
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Na úradoch práce sa v januári hlásilo takmer
400 tisíc uchádzačovo o zamestnanie. Miera
nezamestnanosti tak stúpla na 12,98 percenta, čo je najvyššia hodnota od februára 2005
(13,08 %). V Banskej Bystrici bol minulý mesiac evidovaný na úrade práce každý piaty
ekonomicky aktívny človek.
Treba ale pripomenúť, že nárast miery nezamestnanosti sa v zimných mesiacoch každý rok
opakuje. Prvým faktorom je, pravidelná aktualizácia počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov,
ktorý sa síce mení priebežne, úrady práce ho
ale aktualizujú len raz ročne. Druhým faktorom

je tradičný pokles zamestnanosti v oblastiach
ako stavebníctvo a poľnohospodárstvo. Vplyv
na rast nezamestnanosti mal pravdepodobne
aj prepúšťanie v štátnej správe, resp. pravidelné ukončovanie dohôd o pracovnej činnosti k
ultimu vlaňajška.
Miera nezamestnanosti sa zvýšila aj v susednej
Českej republike, keď vzrástla v januári na 9,7
%, keď ešte v novembri bolo nezamestnaných
8,6 percenta ekonomicky aktívnych obyvateľov. Naopak v Nemecku nezamestnanosť klesla o desatinu percenta na 7.4 percenta.

rk

Hoci sa vlaňajší objem vývozu ešte nevyrovnal
exportu v roku 2008, posledných šesť mesiacov už predkrízové obdobie prekonalo. V decembri dosiahol celkový vývoz tovaru viac ako
4 miliardy eur a medziročne sa zvýšil o 22,2
percent. Hoci sa zvýšil dovoz tovarov o 25,7
% saldo zahraničného obchodu bolo pasívne
v objeme takmer 200 miliónov eur, kumulatívne za celý minulý rok bola naša obchodná výmena aktívna a dosiahla takmer 210 miliónov,
teda 0,3 % HDP.
Produkcia automobilov vlani presiahla hodnoty
z pred krízy, rovnako aj spotrebná elektronika a

strojárstvo sú vysoko nad úrovňou z pred krízy.
Výrazný rast Nemecka, ako aj Číny prospievali
vlani rastu zahranočno-obchodnej výmene Slovenska. Očakávania rastu Nemeckej ekonomiky dávajú dobrý predpoklad na pozitívny rast aj
v tomto roku. Navyše avizovaná investícia nemeckej automobilky v objeme jednej miliardy
eur v nasledujúcich piatich rokov bude taktiež
pozitívne vplývať na zahraničný obchod.

rk

Podľa rýchleho odhadu sa ekonomika Slovenska vlani zvýšila v stálych cenách o 4 percentá. Celá EÚ27 ako aj eurozóna rástla o 1,7
percenta.
Hoci tempo rastu sa v poslednom kvartáli spomalilo na 3,5 percenta, aj napriek tomu sme
sa v porovnaní s ostatnými krajinami umiestnili
v tej lepšej časti pomyselného rebríčka. V priemere EÚ27 rástla dvomi percentami, krajiny
eurozóny ešte o desatinu rýchlejšie. Lídrom v
Európe sa stalo Estónsko s 6,6 percentným
rastom ekonomiky, darilo sa aj ostatným pobaltským a severským krajinám. Nemecko

rástlo dokonca o 4,4 percenta. Na margo pobaltských krajín ale treba dodať, že práve ony
zaznamenali najvýraznejší prepad na počiatku
krízy, a tak ich ekonomiky sú ešte ďaleko od
predkrízového stavu. Slovensko by sa na úroveň z pred krízy malo dostať už pravdepodobne v prvom, alebo druhom kvartáli tohto roka.
Na opačnej strane barikády stojí Grécko, ktoré
pravdepodobne ešte svoje dno nedosiahlo a v
posledných troch mesiacoch vlaňajška kleslo
o 6,6 percenta. Pokles zaznamenalo aj Rumunsko.

rk

Priemerná mzda v priemysle dosiahla vlani 794
eur. Podľa údajov Štatistického úradu sa v minulom roku zvýšili platy v priemysle oproti roku
2009 o 5,3 percenta. Po odpočítaní inflácie
sa tak mzdy v priemysle reálne zvýšili o 4,3
percenta. Priemerná reálna mesačná mzda
v roku 2010 medziročne vzrástla vo všetkých
odvetviach hospodárstva.
V priemere mali vlani najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach 1 572
eur. V stavebníctve dosiahla priemerná mzda
579 eur, ubytovaní 549 eur, maloobchode

547 eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 357 eur.
V tomto roku sa očakáva rast miezd približne
tri percentá a keďže inflácia pravdepodobne
presiahne túto hodnotu, budeme tak pravdepodobne svedkami poklesu reálnych miezd po
dlhom období. V roku 2011 vzrástla aj minimálna mzda, a to o 10 eur na 317 eur. Pre porovnanie napríklad v Rumunsku je minimálna
mzda 57 eur, ale v takom Grécku 863 eur.
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Ako napredovať v riadení EÚ fondov

konferencia IHP
(hotel Kempinski 15. február 2011)

„Všetky peniaze z EÚ sa nedajú vyčerpať“ Anton
Čiernik – NHF EU
„Myslím, že opatrenia na zlepšenie riadenia EÚ
fondov by mohli byť ešte konkrétnejšie“ Zuzana
Poláčková, generálna riaditeľka Európskeho sociálneho fondu MPSVR SR

„Je nevyhnutné urobiť všetko preto, aby sme neprišli ani o jeden cent z EÚ fondov“, zdôraznil František Palko, riaditeľ IHP.

Zaujímal sa hlavne o prípady porušovania pravidiel
verejného obstarávania pri nakladaní s prostriedkami z EÚ fondov. Martin Valentovič – analytik
M.E.S.A. 10

Problematika EÚ fondov zaujala nielen predstaviteľov štátnej správy, ale aj akademickej obce, územnej
samosprávy, záujmových združení, firiem.

Ľubomír Plai – AZZZ. Zdôraznil potrebu zvyšovania
odbornosti a profesionalizácie štátnych úradníkov
pri riadení EÚ fondov.

„Formálna chyba v žiadosti o príspevok z EÚ fondov by nemala byť dôvodom na jej vyradenie z
ďalšieho rozhodovania“ Andrej Révay – prezident
Slovenskej asociácie podnikových finančníkov

Apeloval na význam cezhraničnej spolupráce pri
využívaní EÚ fondov. Ľudovít Vitarius – spoločnosť
Arcanius, s.r.o.
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Informácie o IHP
Inštitút hospodárskej politiky je ekonomický think-tank, nezávislá, apolitická a mimovládna
nezisková organizácia, založená v októbri 2009 v súlade so Zákonom č. 213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách.
Ekonomické a spoločenské poznanie je nekonečné. Je to priestor, pre ktorý je časová a
tematická dimenzia vždy len relatívna. Tento priestor nikdy nemožno ohraničiť len aktuálnymi nositeľmi myšlienok a názorov. Aj preto je prirodzené, že IHP má ambíciu sa angažovať
práve v tejto interaktívnej a stále sa vyvíjajúcej oblasti.
IHP chce svojimi aktivitami ako účastníka tretieho sektora prispieť k rozvoju slobodnej
spoločnosti, založenej na princípe trhovej ekonomiky, v ktorej slobodu a práva občana
považuje za najvýznamnejší demokratický princíp spoločnosti. Komentovaním spoločenského diania predovšetkým v ekonomickej oblasti chce podporiť spoločenskú diskusiu o
aktuálnych témach, ktoré sa priamo alebo sprostredkovane dotýkajú občanov. Analýzami
hlavne v oblasti verejných financií chce predostrieť argumenty pre odbornú, ale aj laickú
verejnosť, ktorými by bolo možné obohatiť názorové spektrum, ktoré by sprevádzalo najmä strategické rozhodnutia orgánov štátnej moci v oblasti hospodárskej politiky.
Hlavnými aktivitami IHP sú:
n tvorba analýz vývoja odvetví verejnej správy
n tvorba analýz jednotlivých zložiek hospodárskej politiky vlády SR
n pravidelné kvartálne hodnotenie vývoja čerpania EÚ fondov
n pravidelné kvartálne hodnotenie vývoja verejných financií
n organizovanie konferencií a seminárov na vybrané ekonomické témy
n mediálna prezentácia výstupov vlastnej práce IHP
n mediálne komentovanie krokov vlády a opozície v ekonomickej oblasti
n organizovanie školení
n vydávanie publikácií
IHP sa zaoberá týmito oblasťami najmä z pohľadu vplyvu na udržateľnosť
verejných financií, ekonomického rastu a zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva:
n Hospodárska politika: fiškálna politika, dane, odvody, priority hospodárskej politiky
n V
 erejná správa: optimalizácia a modernizácia štátnej správy, vývoj zamestnanosti vo verejnej správe a odmeňovania, fiškálna decentralizácia
n H
 ospodárstvo: energetika, dopravná politika, podnikateľské prostredie, cestovný ruch,
bytová politika
n Menové a fiškálne aspekty EÚ: Pakt stability a rastu, eurozóna, Európa 2020
n Sociálna politika, Penzijný systém a zdravotníctvo
n F
 inancovanie kultúry, vrátane cirkví a verejnoprávnych médií, školstvo, veda, výskum a
inovácie
n Enviromentálna politika, pôdohospodárstvo a regionálny rozvoj
n Kohézna politika: štrukturálne fondy, Európsky sociálny fond, Kohézny fond
n Finančný trh: banky, poisťovne, kapitálový trh, dohľad nad finančným trhom

Tím IHP
František Palko, riaditeľ inštitútu, +421 903 127 688; fpalko@ihp.sk
Radko Kuruc, manažér sekcie finančných trhov, +421 905 484 764; rkuruc@ihp.sk
Ľubomír Nebeský, manažér sekcie verejnej správy, +421 911 282 285; lnebesky@ihp.sk
Michal Sántai, manažér sekcie pre kohéznu politiku, +421 902 972 888; msantai@ihp.sk
Zuzana Dobrotková, analytička sekcie pre kohéznu politiku, +421 949 116 036; zdobrotkova@ihp.sk
Igor Kiss, analytik sekcie pre kohéznu politiku, +421 902 295 284; ikiss@ihp.sk

Sídlo:
Inštitút hospodárskej politiky, n.o., Rýdziková 1, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 42166802, DIČ: 2022915070, DPH: SK 2022915070

Adresa kancelárie:
Inštitút hospodárskej politiky, n.o., Ventúrska 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
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