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77 % SLOVÁKOV POVAŽUJE 

KLIMATICKÉ ZMENY ZA VEĽMI 
ZÁVAŽNÝ PROBLÉM

LETNÁ HOSPODÁRSKA PROGNÓZA 2021

Podľa Letnej hospodárskej prognózy, ktorú zverejnila Európska komisia, dôjde k rýchlejšiemu oživeniu 
hospodárstva, než sa pôvodne odhadovalo. Hospodárstvo EÚ a eurozóny má v tomto roku narásť o 4,8 % a v 
roku 2022 o 4,5 %. V porovnaní s predchádzajúcou jarnou prognózou je miera rastu na rok 2021 výrazne vyššia 
v EÚ (+ 0,6 %) aj v eurozóne (0,5 %), zatiaľ čo v roku 2022 má byť v oboch oblastiach mierne vyššia (+ 0,1 %). 
Predpokladá sa, že reálny HDP sa v poslednom štvrťroku 2021 vráti na svoju predkrízovú úroveň tak v EÚ, ako 
aj v eurozóne. Očakáva sa, že k rastu významne prispeje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF) 
a  celkové bohatstvo, ktoré tento mechanizmus v období prognózy vytvorí, má predstavovať približne 1,2 % 
reálneho HDP EÚ v roku 2019.

Znovuotvorenie naštartuje obnovu
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NOVÁ STRATÉGIA NA ZVÝŠENIE UDRŽATEĽNOSTI FINANČNÉHO SYSTÉMU EÚ

Komisia zorganizovala v dňoch 12. 
- 13. júla 2021 nové celoeurópske 
podujatie zamerané na 
nadväzovanie kontaktov s cieľom 
urýchliť a rozšíriť vývoj a výrobu 
liekov na ochorenie COVID-19 v 
EÚ, na ktorom sa stretlo viac ako 
250 účastníkov z 25 členských 
štátov a iných krajín. Cieľom 
tohto podujatia bolo tiež zvýšiť 
účasť spoločností v hodnotových 
reťazcoch EÚ v oblasti liečby 

Európska komisia prijala 
viacero opatrení s cieľom 
zvýšiť úroveň ambícií v oblasti 
udržateľného financovania. V 
novej stratégii udržateľného 
financovania sa predovšetkým 
stanovuje niekoľko iniciatív 
na riešenie zmeny klímy a 
iné environmentálne výzvy, 
pričom sa zvyšujú investície 
– a inkluzívnosť malých a 
stredných podnikov (MSP) – 
na prechod EÚ na udržateľné 
hospodárstvo. Návrhom 
normy EÚ pre zelené dlhopisy, 
ktorý bol takisto prijatý, 
sa vytvorí vysokokvalitná 

ochorenia COVID-19, urýchliť 
prepojenie medzi organizáciami 
a spoločnosťami a pomôcť pri 
plánovaní výroby. Podujatie je 
súčasťou vykonávania liečebnej 
stratégie EÚ prijatej v máji 2021. 
Zameriava sa na vývoj a výrobu 
nových liekov, ako aj liekov s 
novou indikáciou na liečbu 
ochorenia COVID-19 vo všetkých 
štádiách choroby a vychádza 
najmä z nedávno uverejneného 

dobrovoľná norma pre 
dlhopisy, z ktorých sa budú 
financovať udržateľné 
investície. Komisia napokon 
prijala aj delegovaný akt o 
informáciách, ktoré majú 
zverejňovať finančné a 
nefinančné spoločnosti 
v súvislosti s tým, aké 
udržateľné sú ich činnosti, 
a to na základe článku 
8 taxoomie EÚ. Tieto iniciatívy 
zdôrazňujú globálne vedúce 
postavenie EÚ pri stanovovaní 
medzinárodných noriem 
pre udržateľné financovanie. 
Komisia má v úmysle pracovať 

PODUJATIE K STRATÉGII V OBLASTI LIEČBY OCHORENIA COVID-19

zoznamu piatich sľubných 
liekov. Podujatie organizovala 
pracovná skupina Komisie pre 
priemyselné rozšírenie vakcín a 
liekov na ochorenie COVID-19 
v úzkej spolupráci s Európskou 
platformou pre spoluprácu 
klastrov a v partnerstve s Radou 
európskych bioregiónov (CEBR) a 
Európskou alianciou klastrov.

v úzkej súčinnosti so všetkými 
medzinárodnými partnermi, 
a to aj prostredníctvom 
Medzinárodnej platformy pre 
udržateľné financovanie, a 
spolupracovať na budovaní 
silného medzinárodného 
systému udržateľného 
financovania. Predloženými 
návrhmi robí EÚ ďalší výrazný 
krok smerom k dosiahnutiu 
cieľov  zelenej dohody, a to 
zabezpečením komplexného 
prístupu k financovaniu 
zelenej transformácie.

Po poklese v prvom štvrťroku 
tohto roka v dôsledku 
pretrvávajúcich obmedzení 
súvisiacich s pandémiou sa 
očakáva, že rast reálneho HDP na 
Slovensku sa v druhom štvrťroku 
obnoví o 2% a v treťom štvrťroku 
o 3,3%. Predpokladá sa, že 
slovenská ekonomika dosiahne 
svoju predpandemickú úroveň 
produkcie v treťom štvrťroku 2021 
a  v  roku 2022 bude pokračovať v 
silnom medziročnom tempe rastu 

5,3% HDP. Zlepšenie zdravotnej 
situácie umožnilo v druhom 
štvrťroku výrazné zmiernenie 
opatrení, čo by malo umožniť nárast 
domácich výdavkov, posilnený aj 
čerpaním úspor nahromadených 
počas pandémie. Zlepšovanie 
sentimentu naznačuje, že domáci 
dopyt sa v druhom štvrťroku 
posunul na solídnu cestu 
oživenia a v nadchádzajúcich 
mesiacoch by mal tento trend 
pokračovať. Oživenie by mala 

stimulovať aj implementácia 
Plánu obnovy a odolnosti a s ňou 
súvisiace posilnenie súkromných 
a  verejných investícií. Očakáva sa 
že ročná inflácia dosiahne v roku 
2021 2,1% a v roku 2022 sa udrží na 
úrovni okolo 2,2%.
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Európska komisia víta prelomovú 
celosvetovú dohodu, ktorú  
schválili ministri financií a 
guvernéri centrálnych bánk 
skupiny G20, a ktorá do 
medzinárodného rámca daní z 
príjmov právnických osôb vnesie 
spravodlivosť a stabilitu. Tento 
dosiaľ nevídaný konsenzus je 
začiatkom komplexnej reformy 
medzinárodného systému dane 
z príjmov právnických osôb. Jej 
súčasťou bude prerozdelenie 
práv zdanenia. Najväčšie 
spoločnosti na svete tak budú 
musieť platiť daň, nech podnikajú 
kdekoľvek. Globálna minimálna 
efektívna sadzba dane vo výške 
prinajmenšom 15 % zároveň 
pomôže udržať na uzde agresívne 
daňové plánovanie a zastaviť 
„preteky“ o platenie čo najnižšej 
dane z príjmov právnických osôb. 

Technické podrobnosti dohody 
sa dojednajú v nadchádzajúcich 
mesiacoch. Cieľom je dospieť 
ku konečnej dohode všetkých 
139 členov inkluzívneho rámca 
v októbri. Po dosiahnutí 
konsenzuálnej celosvetovej 
dohody na oboch pilieroch 
Komisia bez meškania navrhne 
opatrenia na ich vykonanie v 
EÚ v súlade s únijnou daňovou 
agendou a potrebami jednotného 
trhu.

Práca pod záštitou inkluzívneho 
rámca Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(OECD) sa sústredí na dve hlavné 
úlohy:
- Prispôsobiť medzinárodné 
pravidlá, podľa ktorých sa 
zdanenie ziskov právnických 
osôb rozdeľuje medzi jednotlivé 

POROVNÁVACÍ PREHĽAD EÚ V 
OBLASTI JUSTÍCIE Z ROKU 2021

PRELOMOVÁ CELOSVETOVÁ DOHODA V ZÁUJME SPRAVODLIVEJŠIEHO ZDANENIA 
NADNÁRODNÝCH PODNIKOV

Európska komisia zverejnila Porovnávací  
prehľad EÚ v  oblasti justície, ktorý poskytuje 
každoročne porovnateľné údaje o efektívnosti, 
kvalite a nezávislosti justičných systémov vo 
všetkých členských štátoch EÚ. Tento rok sa 
zameral na digitalizáciu súdnictva, ktorá pomohla 
udržať fungovanie súdov počas pandémie 
COVID-19 a vo všeobecnosti zvýšila prístupnosť 
a efektívnosť justičných systémov. Zistenia 
z prehľadu EU v oblasti justície boli zohľadnené 
aj pri hodnotení plánov na podporu obnovy 
a  odolnosti, ktoré sú zamerané na reformné 
a  investičné opatrenia. Dobre fungujúce a plne 
nezávislé justičné systémy môžu mať pozitívny 
vplyv na investičné rozhodnutia a  na rýchlosť 
spúšťania investičných projektov pre všetkých 
aktérov.

krajiny tak, aby zohľadňovali 
meniaci sa charakter obchodných 
modelov vrátane schopnosti 
spoločností podnikať aj bez 
fyzickej prítomnosti. Podľa 
nových pravidiel by bol nadmerný 
zisk najväčších a najziskovejších 
nadnárodných spoločností 
prerozdelený jurisdikciám 
tých trhov, kde žijú daní 
spotrebitelia alebo používatelia. 

- Zabezpečiť, aby bol všetok 
zisk nadnárodných podnikov 
každý rok zdanený minimálnou 
efektívnou sadzbou dane. Táto 
daň bude stanovená na úrovni 
prinajmenšom 15 % a uplatňovala 
by sa na všetky nadnárodné 
skupiny s kombinovaným 
finančným výnosom viac ako 750 
miliónov eur.
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USMERNENIA TÝKAJÚCE SA HARMONIZOVANÉHO UPLATŇOVANIA PRAVIDIEL PRE 
JEDNORAZOVÉ PLASTOVÉ VÝROBKY A POKROKU PRI MONITOROVANÍ POUŽÍVANIA 
RYBÁRSKEHO VÝSTROJA

Komisia spolu so zainteresovanými 
stranami z odvetvia potravinárst-
va oficiálne zaviedla  Kódex správa-
nia EÚ v oblasti zodpovedného 
podnikania a marketingových 
postupov v potravinárstve. Splni-
li si tak ďalší z cieľov stratégie  “z 
farmy na stôl”  . Kódex je podstat-
nou súčasťou úsilia EÚ o zvýšenie 
prístupnosti a cenovej dostupnosti 
zdravých, udržateľných potravín, 
ktoré pomáhajú zmierňovať našu 
celkovú environmentálnu stopu. Na 
jeho koncipovaní sa spolu s útvarmi 
Európskej komisie podieľa-
li aj združenia a podniky EÚ.  
Aktívne sa zapojili a prispeli aj iné  
zainteresované strany vrátane 
medzinárodných  organizácií,  
mimovládnych organizácií, prie-
myselných zväzov a odborových 
združení. Tie sa zaväzujú zrýchliť  
svoj prínos k prechodu na 
udržateľnosť.
Kódex zahŕňa dve úrovne záväzku:
- Združenia EÚ:  súbor siedmich 

cieľov. Ide o činnosti zamer-
ané na propagáciu prechodu na 
zdravé a udržateľné spotrebiteľské 
návyky. Zámerom je zlepšiť vplyv  
potravinárskeho spracovateľského  
odvetvia, maloobchodu a stravo-
vacích služieb na udržateľnosť a 
posilniť udržateľnosť potravinových 
hodnotových reťazcov – pokiaľ ide 
o prvovýrobcov aj iných aktérov v 
reťazci. Združenia by každoročne 
mali podávať správy o svojom 
pokroku.
- Spoločnosti:  rámec určený pre 
spoločnosti, ktoré chcú byť v tej-
to iniciatíve priekopníkmi. Obsa-
huje ctižiadostivé záväzky s mer-
ateľnými výstupmi a vzťahuje sa 
na širokú škálu oblastí: od dobrých 
životných podmienok zvierat, cez 
znižovanie obsahu cukru až po 
zmierňovanie emisií skleníkových 
plynov v ich celkovej palete 
výrobkov. Spoločnosti svoje 
výsledky každý rok nahlásia v  
zhrnutí správy o svojej udržateľnosti.

77 % SLOVÁKOV POVAŽUJE KLIMATICKÉ ZMENY ZA VEĽMI ZÁVAŽNÝ PROBLÉM

Viac ako tri štvrtiny opýtaných Slovákov (77 %) považujú klimatické zmeny v súčasnosti za veľmi 
závažný problém.   Vyplynulo to  z  najnovšieho  prieskumu  Eurobarometra.  Klimatické zmeny sa tak 
opäť ako v roku 2019 umiestnili na Slovensku na 3. mieste. Za najzávažnejšie problémy, ktorým na svete 
čelíme, Slováci považujú šírenie infekčných chorôb (27 %) a chudobu, hlad či nedostatok pitnej vody (15 
%), ako i ekonomickú situáciu (12 %). Zmenu klímy označilo ako najzávažnejší problém 12 % Slovákov a 
18  %  Európanov. Menovali aj zhoršovanie stavu prírody (7 %) či zdravotné problémy spôsobené 
znečistením (4 %). Na Slovensku považuje klimatické zmeny za najzávažnejší problém viac ako 1 z 10.


