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ÚVOD  

V současnosti se hovoří o globalizaci světové ekonomiky a integračních procesech ve 

světové ekonomice. Evropská unie bezesporu patří mezi seskupení, která přispívají 

k celosvětové provázanosti a spolupráci zemí. Evropská unie je sdružením různorodých států, 

jejími členy jsou země s velkým podílem na světovém hospodářství, ale i malé země a 

rozvíjející se ekonomiky. V rámci Evropského společenství a jeho pozici ve světové 

ekonomice získávají však výhody všechny jeho členské státy. Malou transformující se 

ekonomikou, jenž je součástí Evropské unie, je i Slovensko. Slovensko bylo až do roku 1989 

socialistickou zemí, uzavřenou ekonomikou orientovanou na Sovětský svaz. Z pohledu 

transformace malé, uzavřené, centrálně plánované ekonomiky na otevřenou a tržní ekonomiku 

a její integraci do EU se naskýtá velmi zajímavé téma pro zpracování diplomové práce. 

Cílem diplomové práce je analyzovat příliv a odliv přímých zahraničních investic na 

Slovensku, nastínit hlavní priority slovenských vlád v období přechodu Slovenska na tržní 

ekonomiku, zejména s ohledem na vytváření podmínek pro příliv přímých zahraničních 

investic na Slovensko.  

V první části této práce jsou uvedeny základní údaje o Slovensku, a je zde také 

nastíněn vývoj hospodářské politiky slovenských vlád od vzniku samostatného slovenského 

státu až po současnost. V této první části práce jsou charakterizovány nejdůležitější reformy 

jednotlivých vlád a proces začlenění Slovenska do EU. V závěru první kapitoly je provedeno 

stručné zhodnocení procesu transformace na Slovensku. 

Druhá část práce je zaměřena na analýzu slovenské ekonomiky. Zhodnocení je 

provedeno pomocí makroekonomických ukazatelů. Ve druhé podkapitole této části práce je 

zároveň popsána struktura slovenského průmyslu a podíl jednotlivých odvětví na tvorbě HDP. 

Neopomenutelným faktorem působícím na rozvoj ekonomiky je podnikatelské prostředí, 

jehož stav je popsán v závěru této části. 

Poslední část práce je věnována analýze odlivu a přílivu zahraničních investic na 

Slovensku. Jsou zde nastíněna teoretická východiska pro umístnění zahraničních investic 

v daném regionu. Následně je provedeno zhodnocení atraktivnosti Slovenska jako země, do 

níž proudí zahraniční investice. Dále je v této části popsána struktura přímých zahraničních 
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investic na Slovensku. Pro přehled je uvedeno srovnání Slovenska s Českem ve výši objemu 

přílivu přímých zahraničních investic.  

Všechna data použitá v diplomové práci byla čerpána z důvěryhodných zdrojů 

akreditovaných institucí. Data byla především převzata z národních statistických úřadů, 

národních bank, Eurostatu, Mezinárodního obchodního fóra a OECD. Pro možnost srovnávat 

data byly použity identické zdroje. Tabulky a grafy jsou vytvořeny ve vlastním provedení.  
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1 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA SLOVENSKÉ VLÁDY OD 90. 

LET 20. STOLETÍ 

Tato kapitola je zaměřena na hospodářskou politiku a ekonomiku Slovenska od druhé 

poloviny devadesátých let. Je zde nastíněn přístup jednotlivých vlád k volbě priorit 

hospodářské politiky a její dopad na ekonomiku země. V úvodu této kapitoly jsou také 

uvedeny základní informace o Slovensku. V souvislosti s navazujícími kapitolami je 

věnována pozornost geografickým a demografickým údajům, správnímu rozdělení Slovenska, 

systému vzdělávání a nositelům hospodářské politiky na Slovensku. 

Samostatný slovenský stát vznikl k 1.1.1993 rozpadem ČSFR1. První dva roky 

samostatnosti Slovenska byly etapou hledání strategie transformace slovenské ekonomiky. 

V období druhé poloviny devadesátých let došlo k výraznější implementaci Strategie 

hospodářské obnovy z roku 1992 a formování hospodářské politiky na Slovensku2.  

1.1 Základní údaje o Slovensku 

Slovenská republika je vnitrozemský stát, ležící ve střední Evropě o rozloze 49 034 

km2. Slovensko je členem Evropské unie od roku 2004. Svou polohou tvoří východní hranici 

Evropské unie s Ukrajinou. Svou rozlohou se řadí v celosvětovém měřítku mezi malé státy, co 

do velikosti zaujímá 126. místo na světě3. V evropském srovnání s ostatními zeměmi můžeme 

udělit Slovensku přívlastek středně velká země. 

Slovensko je od roku 1996 rozděleno na osm samosprávných krajů, které jsou 

pojmenované podle svých center. Dále se území dělí na 79 okresů a 2 883 obcí. Současné 

dělení vychází z původního československého členění, ale hranice krajů a okresů byly 

upraveny; územní celky se zmenšily (ze tří krajů se jejich počet zvýšil na osm), aby lépe 

odpovídaly přirozeným slovenským regionům.  

 

                                                 
1  Česká a Slovenská Federativní republika – vznikla v roce 1990 jako nástupnický stát Československé socialistické 
republiky a zanikla k 31.12. 1992. 
2 V originále Stratégia hospodárskej obrody – přijatá na konci roku 1992, představovala ideový rámec tvorby hospodářské 
politiky. 
3  www.wikipedie.cz 
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Tabulka č. 1.1: Kraje Slovenské republiky 

Kraj Hlavní město 
Počet 
okresů 

Rozloha km² Počet obyvatel 

Bratislavský Bratislava 8 2 054 606 753 

Trnavský Trnava 7 4 147 555 075 

Trenčianský Trenčín 9 4 501 599 847 

Nitranský Nitra 7 6 344 707 305 

Žilinský Žilina 11 6 811 695 326 

Banskobystrický Banská Bystrica 13 9 454 655 762 

Prešovský Prešov 13 8 972 800 483 

Košický Košice 11 6 751 773 086 

Slovensko celkem k 31.12.2006 79 49 034 5 393 637 

Zdroj: Statistický úřad Slovenské republiky, 2008. 

Počet obyvatel na Slovensku činil k 31.12.2006 5 393 637 osob. Přestože přírůstek 

obyvatelstva dosahuje kladných čísel, tak i Slovensko postihlo snižování počtu narozených 

dětí oproti předchozím dekádám. Přirozený přírůstek dosáhl i záporných hodnot, byl však 

vyrovnán příchodem imigrantů, tudíž celkový počet obyvatel se meziročně nesnižoval. 

Celkový pohled na vývoj slovenské populace je zachycen v příloze číslo 1. Co můžeme 

považovat za znepokojující trend, je stárnutí obyvatelstva.  

Tabulka č. 1.2: Počet obyvatel Slovenska 

Počet obyvatel k 31.12.2006 Území 

Celkem Muži Ženy 

Slovensko k 31.12.2006 5 393 637 2 618 284 2 775 353 

Zdroj: Statistický úřad Slovenské republiky, 2008. 

Předpokladem pro umístění investic je nejen dostatek pracovníků, ale i jejich kvalita a 

struktura pracovní síly. Úroveň lidských zdrojů je dána výchovou v rodině a dostupností 

vzdělání. Právo na vzdělání je zakotveno v ústavě Slovenska. Formální vzdělávání upravuje 

Školský zákon. Neformální vzdělávání je upraveno v zákonech o dalším vzdělávání a 

příslušných jiných zákonech. Odpovědným orgánem za oblast vzdělávání je ministerstvo 

školství. Úřady krajské a místní samosprávy a krajské školské úřady jsou zodpovědné za 

financování. Státní pedagogický ústav a státní institut odborného vzdělávání dohlíží na obsah 

školních osnov vyučování a státní školská inspekce kontroluje kvalitu poskytovaného 
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vzdělávání. Celý vzdělávací systém na Slovensku prochází rozsáhlými reformami. Hlavními 

tématy jsou decentralizace, reforma maturitních zkoušek a financování. Reforma by měla 

přinést zlepšení kvality vzdělávacího systému na Slovensku. 

Děti do 6 let věku mohou absolvovat předškolní vzdělávání. Povinná školní docházka 

začíná v šesti letech a trvá 10 let. Děti musí povinně navštěvovat první stupeň základní školy. 

Poté si mohou vybrat, zda budou navštěvovat druhý stupeň základní školy, nebo půjdou 

přímo na gymnázium. Studium na gymnáziu je rovněž možné zahájit po absolvování druhého 

stupně základní školy. Ve středních odborných školách, středních odborných učilištích a 

odborných učilištích studenti absolvují praxi buď ve škole nebo v centru praktického 

vyučování. Po obdržení maturitního vysvědčení se zájemci mohou hlásit na vysokou školu.  

Kromě již uvedených typů vzdělávání systém nabízí vzdělávání dospělým a také lidem 

se speciálními potřebami (handicapovaní, zahraniční studenti, žáci se zvláštními učebními 

potřebami apod.). Celoživotní vzdělávání na Slovensku zahrnuje formální vzdělávání: 

vzdělávací aktivity v rámci školského systému a neformální vzdělávání: vzdělávací aktivity 

mimo školský systém, nestrukturované nebo příležitostní vzdělávání4.  

Z následující tabulky č. 1.3 je patrný růst vzdělanosti na Slovensku, kdy u 

vysokoškolského vzdělání došlo ke zlepšení o 2,07 p.b. za časový interval 10 let. Vzdělání na 

druhém stupni absolvovalo 48% obyvatelstva z celkového počtu obyvatel, zjištěných při 

posledním sčítání lidu v roce 2001. Z tabulky č. 1.3 je dále zřejmá tendence ke stárnutí 

obyvatelstva, děti do 16 let v roce 2001 činí o 4,83 p.b. menší díl než tomu bylo v roce 1991. 

Tento fakt by měl být varujícím. V roce 2006 dosáhl počet obyvatel nad padesát roků 30 % a 

tento znepokojující trend nezmírní ani skutečnost velmi uspokojivého podílu nad 50 % 

obyvatel v produktivním věku. Za třicet let dosáhne nadprůměrně silná generace narozená 

v sedmdesátých letech důchodového věku, což bude znamenat velkou zátěž pro veřejné 

finance a zároveň nedostatek obyvatelstva v produktivním věku. Snižování dostupnosti 

pracovní síly povede, za předpokladu ekonomického růstu, k jejímu zdražování. Počet 

obyvatel v produktivním věku se bude za 15 let rapidně snižovat, pokud nebude 

vykompenzován okamžitým zvýšením porodnosti či migrací ze zahraničí. (viz. příloha číslo 

2) 

                                                 
4Například kurzy v rámci zaměstnání, které provádí školící agentury pro soukromý sektor. 
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Tabulka č. 1.3: Struktura slovenského národa podle vzdělání 

2001 1991 
Typ vzdělání 

Počet % % 

základní vzdělání 1 132 995 21,06% 28,70% 

učňovské bez maturity 1 060 854 19,72% 19,00% 

odborné bez maturity 203 290 3,78% 2,10% 

učňovské s maturitou 251 992 4,68% 1,70% 

úplné střední odborné 846 029 15,73% 13,20% 

úplné střední všeobecné 253 408 4,71% 3,20% 

vyšší 26 648 0,50% 0,10% 

vysokoškolské 423 324 7,87% 5,80% 

bez školního vzdělání 15 529 0,29% 0,50% 

děti do 16 roků 1 079 853 20,07% 24,90% 

bez údajů o škol.vzdělání 85 533 1,59% 0,70% 

Celkem 5 379 455 100,00% 100,00% 

Zdroj: Statistický úřad Slovenské republiky, poslední sčítání lidu v roce 2001. 

Slovenská republika má standardní politický systém s rozdělením kompetencí mezi 

moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Politický systém na Slovensku je ve formě 

parlamentní demokracie se silnou pozicí premiéra. Představitelem zákonodárné moci je 

jednokomorový parlament, představitelem výkonné moci jsou prezident a předseda vlády.  

Parlament (Národní rada SR) je tvořen 150 poslanci. Poslanci jsou voleni na čtyřleté 

volební období. Mimo zákonodárné pravomoci má Národní rada i další kompetence v oblasti 

kontroly, vytváření dalších orgánů apod. 

Prezident je volen občany na období pěti let a má pravomoc jmenovat předsedu vlády. 

Vláda Slovenské republiky je nejvyšší orgán výkonné moci. Skládá se z předsedy, 

místopředsedů a ministrů. Vládu jmenuje prezident Slovenské republiky na návrh předsedy 

vlády. Vláda se za výkon funkce zodpovídá Národní radě (NR) Slovenské republiky. Vláda 

společně rozhoduje o návrzích zákonů, o nařízeních vlády, o programu vlády a jeho plnění, o 

zásadních opatřeních na zabezpečení hospodářské a sociální politiky SR, o návrzích státního 

rozpočtu a státního závěrečného účtu, o mezinárodních smlouvách SR, o zásadních otázkách 

vnitřní a zahraniční politiky, o podání návrhu zákona NR SR nebo jiného závažného opatření 

na veřejnou diskusi, o tom, že požádá o vyslovení důvěry, o udělení amnestie ve věci 
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přestupků, o výměně a odvolávaní státních funkcionářů v případech ustanovených zákonem a 

o dalších otázkách, dle ustanovení zákona. 

 Soudní moc představuje desetičlenný Ústavní soud. Soudci Ústavního soudu jsou 

jmenováni prezidentem republiky na sedm let. 

Představitelé výkonné a zákonodárné moci jsou hlavními nositeli hospodářské politiky 

na Slovensku, spolu s dalšími orgány a institucemi veřejné správy. Hospodářskou politiku 

(HP) na Slovensku ovlivňují i instituce Evropské unie (EU), neboť Slovenská republika je od 

r. 2004 jedním z právoplatných členů EU. EU působí na hospodářské politiky členských i 

kandidátských zemí uplatňováním vlastní hospodářské politiky založené na společné vůli 

všech svých členů. 

K prioritním zájmům Slovenské republiky (SR) patří rozvoj dobrých vztahů se 

sousedními zeměmi. SR se aktivně podílí na rozvoji visegrádské spolupráce. Kromě rozvoje 

vztahů s Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Rakouskem věnuje SR trvalou pozornost 

rovněž Ukrajině a USA. Vláda má v úmyslu rozvíjet také korektní vztahy se státy SNS a dbát 

na vyvážené vztahy s Ruskem5.  

Slovensko je členem řady mezinárodních organizací a seskupení, z nichž mezi 

nejvýznamnější patří Organizace spojených národů (OSN), Severoatlantická aliance (NATO), 

Světová organizace práce (ILO), Mezinárodní měnový fond (MMF), Světová banka (WB). 

1.2 Hospodářská politika slovenské vlády v období 1993-2007 

V době vzniku samostatného Slovenska v roce 1993 byl v této zemi nastartován 

proces transformace hospodářství. Země byla postižená nevhodnou a zcela neudržitelnou 

strukturou průmyslu. Většina průmyslové produkce byla vytvářena v odvětví výroby oceli. 

Strukturální slabiny slovenského hospodářství měly za následek větší dopady transformace 

ekonomiky na obyvatelstvo než v České republice.  

                                                 
5 SNS – Společenství nezávislých států  bylo vytvořeno po rozpadu Sovětského svazu v prosinci 1991. 
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Slovensko se soustředilo nadále na integraci do EU. Spolupráce Slovenska 

s členskými zeměmi EU probíhala na základě asociační dohody tzv. Eurodohody6.                  

V Eurodohodách byl uplatněn princip asymetrie7.  

Vývoj hospodářské politiky v devadesátých letech byl ovlivněn především politikou 

strany HZDS a její účastí ve vládě8. Ke změně principů hospodářské politiky došlo až v roce 

1998, kdy volby vyhrála koalice čtyř stran s více liberálním přístupem.  

1.2.1 Vývoj hospodářské politiky slovenské vlády v období 1993-1997 

V prvních letech nezávislosti se reformy hospodářství zpomalily. Důvodem byla 

zejména politika vlády Vladimíra Mečiara, jež byla kritizována ze zahraničí a způsobila mírné 

zaostávání země v její integraci do mezinárodních struktur (NATO, EU) 9.  

Od roku 1995 docházelo k implementaci Strategie hospodářské obnovy z roku 1992. 

Mezi hlavní úkoly vlády patřilo pokračování v liberalizaci ekonomiky pomocí dokončení 

procesu privatizace, deregulace cen a zvyšování otevřenosti ekonomiky. Přes tyto liberální 

kroky se hospodářská politika tehdejší vlády začala v jiných ohledech stále více odklánět od 

liberálních vzorů. Preferovaly se sociální přístupy a intervence státu jako nástroje 

hospodářské politiky. 

V programovém prohlášení z roku 1994 byl jedním z cílů vlády přístup do EU. V roce 

1995 Slovensko podalo oficiální přihlášku do EU. Z následných hodnocení Komise EU se dá 

usuzovat, že tento cíl však nepatřil mezi priority vlády. Z dokumentu Agenda 2000, vydaném 

Komisí v roce 1997, vyplývá z hodnocení Slovenska neplnění Kodaňských kritérií a celkové 

nepřipravenosti země pro vstup do EU10. Ve zprávě se píše o neplnění politického kritéria 

v oblasti uplatňování demokracie a ochraně menšin. Hospodářství Slovenska nebylo označeno 

za plně fungující tržní ekonomiku. Komise i v dalších monitorovacích zprávách 

kandidátských zemí kritizovala Slovensko kvůli korupci veřejné správy a nedemokratickým 

praktikám vlády. 

                                                 
6 Asociační dohody podepsané se zeměmi střední a východní Evropy 
7 Asymetrický přístup poskytuje výhodu přidružené zemi oproti partnerům z EU, nejvýrazněji je asymetrie patrná v obchodní 
oblasti.  
8  Hnutí za demokratické Slovensko, politická strana na Slovensku 
9 Předseda  strany HZDS, předseda vlády od 1993 -1998, mimo devět měsíců 1994, kdy ho vystřídal  Jozef Moravčík. 
10 Kodaňská kritéria : politické, ekonomické, podmínky plnění acquis, byla přijata na zasedání Evropské rady v Kodani 
v roce 1993 , jejich splnění bylo  podmínkou pro vstup EU 
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Celkově můžeme období 1995 až 1998 označit jako období rychlého, avšak 

nevyváženého růstu. Zatímco v roce 1995 rostl slovenský hrubý domácí produkt o 6,5 % 

ročně, na konci 90. let, stejně jako v České republice, došlo k propadu růstu11. Růst na 

Slovensku za rok 1999 byl téměř nulový, projevily se negativní důsledky vlády „Mečiarova 

kabinetu“ 12. 

V letech 1996-1997 vláda prováděla expanzivní fiskální politiku, která vedla 

ke zvýšení deficitu státního rozpočtu. Velký podíl na konečné spotřebě měly vládní výdaje. 

Skutečnost expanzivní fiskální politiky zapříčinila růst úrokových sazeb. Pro mnohé podniky 

tak došlo ke zhoršení dostupnosti úvěrů slovenských bank, začaly využívat kapitálové zdroje 

ze zahraničí a tím rostlo zahraniční zadlužení. V roce 1998 se projevila ve fiskální politice 

mírná restrikce. 

K negativům této vlády patřily především nedemokratické praktiky, růst korupce, 

která ovlivnila zejména proces privatizace a vzrůst státního dluhu (převážně díky vysokým 

státním výdajům).  

1.2.2 Hospodářská politika slovenské vlády v období 1998-2006 

V roce 1998 došlo ke změně na politické scéně na Slovensku. Vítězné straně voleb 

Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS) se nepodařilo utvořit vládu. Vlády se ujala široká 

koalice stran, kterou spojovala kritika předchozího kabinetu. V čele vlády stanul Mikuláš 

Dzurinda, předseda koaliční strany SDKÚ-DS13. Ekonomika se mírně stabilizovala, zvýšila se 

však inflace i nezaměstnanost. Z hlediska nástrojů používaných v hospodářské politice 

představiteli nové vlády v tomto období se jedná o mnohem liberálnější přístup než 

v předchozím volebním období. Došlo především k restrukturalizaci bankovního sektoru, 

privatizaci velkých státních podniků, deregulaci cen, zavedení plovoucího směnného kurzu, 

odstranění ochrany některých podniků. Důležitým krokem bylo také započetí decentralizace 

veřejné správy. Hospodářská politika (HP) se tak přiblížila ke standardnímu pojetí HP ve 

vyspělých ekonomikách. Tuto etapu můžeme charakterizovat jako období zlepšování 

ekonomického prostředí na Slovensku, a jeho přípravu na pokročilejší reformy. Již v roce 

                                                 
11Statistický úřad Slovenské republiky a Český statistický úřad. 
12 Dle Slovenského statistického úřadu  0,03%, OECD 1,5%. 
13 Slovenská demokratická a křesťanská unie  vznikla v roce 2000, v roce 1998 kandidovala v rámci SDK (Slovenská 
demokratická koalice) 
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1999 došlo k zavádění makroekonomických stabilizačních opatření. Jedním z cílů bylo 

snížení schodku veřejných financí, a to navýšením příjmů. Nástrojem se stalo především 

zvýšení spodní hranice sazby DPH o 4 %, zavedení dovozní přirážky, zvýšení spotřební daně 

na minerální oleje a tabákové výrobky. Fiskální politika byla v roce 1999 výrazně restriktivní. 

V dalších letech však došlo k prosazování expanzivní fiskální politiky a růstu schodku 

veřejných financí. Monetární politika měla v tomto období ze začátku spíše expanzivní 

charakter, který se ke konci změnil na mírnou restrikci s cílem vytvoření předpokladů pro 

splnění integračních kritérií měnové unie. Měnový program pro rok 2002 počítal s dosažením 

jádrové inflace max. 4,7  %14. 

Ve volbách v roce 2002 zvítězila strana HZDS, které se opět nepodařilo sestavit vládu. 

Díky tomuto faktu mohl Mikuláš Dzurinda znovu sestavit kabinet a pokračovat v započatých 

reformách. Vládu tvořila pravicová čtyřkoalice tvořená stranami SDKÚ, KDH, SMK a 

ANO15,16. V tomto období pokračoval liberální přístup s prvky neoinstitucionalismu17. 

V programovém prohlášení z roku 2002 je patrné definování jasného rámce principů, jejichž 

cestou se vláda hodlala ubírat. Vládní prohlášení oproti obdobným dokumentům v minulých 

volebních obdobích poprvé zahrnovalo především cíle, jejichž naplnění bylo v plné 

kompetenci vlády. V dokumentu bylo upuštěno od cílů, k jejichž dosažení může veřejná 

správa jen přispět a nebýt jejich vykonavatelem. Například zvyšování přidané hodnoty 

výrobků (tento cíl figuroval v programovém prohlášení z roku 1998) je především cílem 

podnikatelů, vláda může pouze nepřímo přispívat formou budování inkubátorů a podporou 

vědy a výzkumu. Hlavní úkoly tvůrců hospodářské politiky po roce 2002 byly následující: 

� Vstup do eurozóny, tedy příprava ekonomického stabilizačního programu na 

podporu splnění konvergenčních kritérií 18. 

� Zvýšení zaměstnanosti. 

� Reforma veřejného sektoru. 

                                                 
14 Viz programové vyhlášeni SNB (Slovenské národní banky) 
15 Strana maďarské koalice, pravicová strana, hlavní cíl ochrana maďarské menšiny na Slovensku. 
16 Aliance nového občana, slovenská politická strana, kterou založil majitel televize Markíza Pavol Rusko. Strana se přiklání 
k  sociálně liberálnímu směru. 
17 V popředí neinstitucionálního přístupu stojí analýza chování institucí jako norem společenského chování. 
18 Pět kritérií týkajících se hodnocení schodku veřejných financí, veřejného dluhu, fluktuačního pásma měny, inflace, 
nominální úrokové míry. 
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Pokud zhodnotíme výše uvedené body, dá se o výsledcích tohoto kabinetu hovořit 

jako o úspěšných. Za této vlády se zvýšil ekonomický růst, meziroční čísla se pohybovala 

mezi 3-8 % (od roku 1999 se průběžně zvyšovala)19; viz. graf číslo 2.1, který je součástí 

druhé kapitoly. Ekonomický růst na Slovensku dosahoval sice vysokých čísel, problémem 

však zůstávaly velké rozdíly v životní úrovni jednotlivých regionů. V Bratislavě a 

Bratislavském kraji dosahoval HDP na obyvatele průměru EU, v regionech na východě 

republiky klesal až na 36 % průměru EU 1520. Záměr na zavedení eura k 1. 1. 2009 můžeme 

také z velké části považovat jako důsledek reforem uskutečněných v tomto období.  

Některé ekonomické reformy této vlády byly levicovými stranami (SMER, HZDS) 

ostře kritizovány, především za to, že došlo ke snížení životní úrovně některých obyvatel, 

převážně chudších vrstev. 

K významným událostem této doby patří rovněž vstup Slovenska do NATO a 

Evropské unie. Zavedena byla též i velmi diskutovaná rovná daň (jejím hlavním výsledkem 

bylo snížení celkové daňové zátěže přímými daněmi) a objevili se někteří zahraniční 

investoři, kde mezi nejvýznamnější patří automobilky (např. Kia). Další novinkou byl také 

nový zákon o obchodním rejstříku, podle něhož se do něj nová společnost může zapsat do pěti 

dnů (tedy další usnadnění soukromého podnikání). Daňová přiznání bylo možné podávat i v 

elektronické podobě. 

V zahraniční politice byla zřejmá silná orientace této vlády na Spojené státy americké 

(USA). V souvislosti s iráckým konfliktem a s rozdílnými postoji různých evropských zemí 

vyhlásil premiér M. Dzurinda, že USA jsou pro Slovensko důležitým strategickým partnerem. 

Jedním z ocenění kvalit tehdejší slovenské diplomacie a angažovanosti Slovenska na Balkánu 

bylo jmenování ministra zahraničí Eduarda Kukana do funkce zmocněnce pro oblast Balkánu. 

Toto jmenování proběhlo na základě rozhodnutí generálního tajemníka OSN.  

 

 

                                                 
19 Statistický úřad Slovenské republiky. 
20  Statistický úřad Slovenské republiky, Eurostat, vlastní výpočet. 
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1.2.3  Současná hospodářská politika slovenské vlády 

Dne 17. června 2006 se na Slovensku uskutečnily volby do Národní rady SR.                

Dne 4. července 2006 prezident Slovenské republiky Ivan Gašparovič jmenoval novou 

slovenskou vládu21. Po parlamentních volbách v roce 2006, vystřídal na Slovensku 

pravicovou vládu Mikuláše Dzurindy levicový kabinet pod vedením sociálního demokrata 

Roberta Fica. 

Vítěznou stranou se stala sociálně demokratická strana (SMER), s celkovým podílem 

29,1 % hlasů a utvořila koalici s HZDS Vladimíra Mečiara a SNS Jána Sloty22. Obě tyto 

strany tvořily v období 1994-1998 koaliční vládu a byly kritizovány za nedemokratický styl 

vlády. Výsledkem koalice SMERu se SNS (která je západními médii označována za 

nacionalistickou, rasistickou a xenofobní) bylo kritizování Roberta Fica ve Straně evropských 

socialistů (SES), které je SMER členem. Mnozí evropští socialisté také požadují vyloučení 

strany SMER ze Strany evropských socialistů. 

Po průzkumu volebních preferencí v listopadu 2007, výše uvedené skutečnosti nijak 

nebránily růstu popularity strany SMER. Pokud by se konaly volby na sklonku roku 2007, 

42,1 % dotázaných by volilo SMER. I když další dvě strany si pohoršily, nic by sestavení 

vlády neohrozilo. Stejně tak Robert Fico dlouhodobě vede v průzkumech veřejného mínění v 

žebříčku popularity slovenských politiků s velkým náskokem před prezidentem Ivanem 

Gašparovičem a Vladimírem Mečiarem23. 

Po více než roce působení nové vlády můžeme konstatovat, že nedošlo ke zpomalení 

růstu slovenské ekonomiky. Slovensko je druhou nejrychleji rostoucí ekonomikou v Evropské 

unii24. Ke zpomalení růstu ekonomiky by v nejbližších letech nemělo dojít. Dynamicky se 

rozvíjející ekonomika bude nabízet další příležitosti. Důležitou úlohu do budoucnosti bude 

hrát udržitelnost dlouhodobé konkurenceschopnosti slovenské ekonomiky.  

Tomu, že příležitostí na Slovensku pro zahraniční podnikatele spíše přibude, 

nasvědčují i poslední čísla o vývoji slovenského hospodářství. Ve třetím čtvrtletí 2007 totiž 

                                                 
21 Do 16. 6. 2004 byl prezidentem Roman Schuster. Dne 17. 4. 2004 byl v přímých prezidentských volbách zvolen na pětileté 
funkční období Ivan Gašparovič. 
22 Slovenská národní strana – nejstarší strana na Slovensku, obnovena v roce 1990. 
23 Volební preference dle Statistického úřadu Slovenské republiky. 
24 EUROSTAT, nejrychleji rostoucí zemí je Estonsko 
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činil růst domácího produktu téměř 10 %. Podle analytika vídeňského institutu pro 

mezinárodní hospodářská srovnání Zdeňka Lukáše, se nyní projevují dopady hospodářské 

politiky předchozí vlády Mikuláše Dzurindy25.  

Jak je patrné z grafu číslo 1.1, slovenská vláda vedená Robertem Ficem však ztrácí 

stále kontrolu nad státním rozpočtem. Díky několika špatným zákonům přichází o příjmy do 

státní pokladny (například zrušením poplatků u lékaře a snížením daně za léky), a díky 

nezodpovědné politice utrácí více peněz, než kolik si může dovolit. Za první pololetí roku 

2007 se z těchto příčin propadá hospodaření slovenského státního rozpočtu do nejvyššího 

deficitu za poslední čtyři roky. Bude-li tento trend pokračovat i v dalších měsících, budou se 

na Slovensku brzy zvyšovat daně nebo odkládat vstup do Eurozóny. Jedním 

z maastrichtských kritérií je zajištění vyrovnaného státního rozpočtu s akceptovatelným 

schodkem do výše 3% HDP. 

Graf č. 1.1: Deficit státního rozpočtu Slovenska v letech 1996-2007(v miliardách SK) 
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2007 – výsledek k 1. pololetí 

Zdroj: www.euroekonom.cz  

Alarmující je nejen růst schodku veřejných financí, ale i růst zahraničního dluhu, který 

k 30.6.2007 již překročil skutečnost roku 2006, počítáno v USD. Grafické znázornění růstu 

zadlužení slovenské ekonomiky je uvedeno v grafu č. 1.2.  

                                                 
25 http://ekonom.ihned.cz/2-19765610-400000_d-1b 
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Graf č. 1.2: Zahraniční dluh Slovenska v letech 2002 -2007 (mil. USD) 
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Zdroj: Slovenská národní banka, 2008. 

Koalici premiéra Roberta Fica se daří přetvářet Slovensko na sociální stát podle vzoru 

západoevropských zemí. Tato vláda si sice dala za hlavní cíl zmírnit dopady reforem 

předchozí vlády Mikuláše Dzurindy, nakonec přijala za svůj i závazek vstoupit do eurozóny v 

roce 2009. Slovensko zatím plní část takzvaných maastrichtských kritérií, například výši 

zahraničního dluhu, úrokových sazeb či veřejného schodku. Podle dosavadního vývoje by 

mohlo do hodnotícího období, tj. na jaře 2008, udržet v akceptovatelné míře i inflaci a 

kurzové rozpětí slovenské koruny vůči euru. Právě toto kritérium považují ekonomové za 

nejrizikovější. 

Instituce EU budou při hodnocení připravenosti Slovenska na euro přistupovat velmi 

striktně a budou vyžadovat maximální plnění všech maastrichtských kritérií. Pro Slovensko 

bude rozhodující konvergenční zpráva, jejíž zveřejnění se očekává v dubnu 2008.  

Slovensko bude muset za euro začít více lobovat a to přímo v Bruselu.  

Zlepšit vyhlídky Slovenska na přijetí jednotné měny budou mít na starosti jednací týmy, které 

budou přesvědčovat evropské úřady o tom, že Slovensko udrží nízkou inflaci a veřejný 

schodek. Vláda se chce zaměřit i na vysvětlení, jak inflaci ovlivní očekávané zpevnění 

slovenské koruny, narůst cen energií na světových trzích nebo očekávaný nárůst cen 

nemovitostí. Jednací skupinu na nejvyšší úrovni budou tvořit premiér, ministři financí a 
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zahraničních věcí a guvernér Slovenské národní banky (NBS). Druhou úroveň budou tvořit tři 

týmy na úrovni státních tajemníků ministerstev a členů Bankovní rady NBS. Kromě toho 

vláda počítá se skupinou expertů z ministerstva financí a NBS.  

Celkově lze v roce 2007 hospodářský vývoj slovenské ekonomiky hodnotit kladně. 

Stav hospodářské politiky odráží pokračování a i zhodnocování předcházejícího vývoje. 

Pozitivně se v ní odrážejí nastartované ekonomické reformy, především reforma daňová se 

svým významným podílem na aktivizaci zájmu zahraničních investorů o Slovensko.  

Vláda vedená Robertem Ficem neprovedla razantnější zásahy do reforem předchozí 

pravicové vlády, které jsou odbornou veřejností kladně hodnoceny. Došlo jen k následujícím 

změnám. Od ledna 2007 platí snížená, 10% sazba daně z přidané hodnoty na léky. V roce 

2007 schválila vláda další rozšíření skupiny se sníženou sazbou DPH. Od ledna 2008 je 

uplatňována nižší sazba na vybrané zdravotní pomůcky, knihy, brožury a tiskárenské 

výrobky. V září 2007 vláda schválila novelu zákona o dani z příjmu, která povede k nárůstu 

skrytého zdanění bank tím, že omezuje odepisování po lhůtě splatnosti. Tím se sníží daňově 

uznatelné náklady bank a banky odvedou více na dani ze zisku, přičemž rezervy na nedobytné 

dluhy z poskytnutých úvěrů budou muset tvořit ze zdaněného zisku. To povede ke zdražování 

úvěrů a zpřísnění podmínek z hlediska posouzení solventnosti klientů. Změny nastaly také 

v sociální oblasti. Od října 2007 byla navýšena minimální mzda o 500,- Sk na 8100,- Sk. Od 

roku 2009 by se měla minimální mzda zvyšovat každý rok. Upraveny byly i dávky osob a 

rodin ve hmotné nouzi. Vláda schválila zvýšení příspěvku rodičům na první dítě. Od února 

2008 došlo ke zvýšení příspěvku při narození prvního dítěte ze stávajících 11 tis. Sk na 20 

440 Sk. V oblasti poskytování zdravotní péče byly zrušeny poplatky za ambulantní ošetření a 

za pobyt v nemocnici. Poplatek za lékařský předpis byl snížen z 20,- Sk na 5,- Sk. Zůstal 

zachován poplatek za využívání pohotovostní služby ve výši 60,- Sk a poplatek za dopravu 

sanitkou 2 Sk/km.  

Slovenská vláda schválila návrh státního rozpočtu a veřejných rozpočtů na rok 2008 s 

výhledem do roku 2010. Mezi výdaje, které % rostou rychleji oproti předcházejícímu 

rozpočtu než přepokládaný růst HDP patří výdaje na dotace do zemědělství, zdravotnictví, 

kulturu a rezervy vlády. Mezi málo rostoucí oblasti státního rozpočtu patří věda a výzkum, 

regionální školství, dálnice, vysoké školy. Pokles výdajů je plánován u podpory bydlení.  
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Podoba státního rozpočtu z pohledu rozdělení jednotlivých priorit výdajů je na 

zvážení. Cílem Evropské unie je znalostní ekonomika schopná konkurovat světovým 

ekonomikám. Slovenská vláda v porovnání s dotacemi do zemědělství, vyčlení na vědu a 

výzkum, školství jen zlomek financí. Na podporu zemědělství je vyčleněno pro rok 2008 25,5 

mld. slovenských korun (SK), pro akademii věd jen 1,8 mld. SK. Tento fakt je i v rozporu 

s programovým prohlášením vlády, kdy se zavázala zvýšit výdaje na vědu a výzkum na 5% 

HDP. Opak je pravdou a vládní výdaje na vědu a výzkum budou mít podobu procentuálního 

poklesu až do roku 2010, vycházíme-li z předběžného výhledu rozpočtu, tento rozdíl 

nevyrovnají ani dotace z EU26. V celkových číslech díky růstu HDP a předpokladu růstu 

budou výdaje na vědu, výzkum a školství v absolutních číslech stoupat, ale i tak je klesající 

trend jejich podílu na HDP znepokojující. Přitom rekordní růst ekonomiky přímo vybízí 

k investicím do vědy a výzkumu. Navíc nedostatek zdrojů na projekty ve výzkumu může 

znamenat odliv „mozků“ do zahraničí a tím způsobit další ztrátu pro předpoklad celkového 

rozvoje země. Z podoby předloženého rozpočtu pro období 2008- 2010 je jasný klesající podíl 

výdajů na vzdělání na všech úrovních škol. Struktura vzdělání obyvatelstva je také kritériem 

pro rozhodnutí o umístění investice zahraničních investorů. Nepomůžou žádné pobídky vlády, 

pokud v regionu nebude schopná pracovní síla.  

V oblasti infrastruktury nacházíme také nedoceněnou složku státního rozpočtu, a to 

jsou výdaje na dálnice. Slovensko stejně jako ostatní země z bývalého východního bloku stále 

nemá vybudovanou potřebnou dálniční síť. Není sice na tolik tranzitujícím regionem jako 

Česká republika, ale i tak je frekvence na slovenských silnicích vysoká. Slovensko tvoří 

hranici EU s Ukrajinou, kde probíhá mnoho obchodů se zeměmi EU a tudíž tudy proudí 

mnoho kamionů.  

Ke změně za současné vlády nedošlo v případě zastavení privatizace strategických 

podniků – železniční společnosti Cargo, Slovenské autobusové dopravy a tepláren. Přitom 

historie ukázala nevhodnost držení podniků ve vlastnictví státu. 

V zahraniční politice se vládá mimo EU i nadále orientuje na USA. Hlavní důvody 

proamerické orientace současné slovenské zahraniční politiky lze hledat mj. i v přesvědčení, 

že USA mohou Slovensko nejspolehlivěji ochránit.  

                                                 
26 Státní rozpočet Slovenska, 2008 
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V multilaterální oblasti SR aktivně vystupuje v mezinárodních organizacích. SR byla 

dne 10.10.2005 zvolena za nestálého člena Rady bezpečnosti OSN na období 2006-2007.  

1.3 Zhodnocení procesu transformace na Slovensku 

Z celkového pohledu vývoje hospodářské politiky na Slovensku se dá konstatovat 

úspěšný přechod z centrálně plánované ekonomiky na tržní ekonomiku. V největší míře k této 

změně přispěla vláda Mikuláše Dzurindy v letech 2002-2006, kdy proběhly nejvýznamnější 

reformy, které přispěly k formování tržní ekonomiky. K celkové liberalizaci hospodářství 

vedlo „odpolitizování“ řízení ekonomiky, otevření hranic, deregulace cen, postupné reformy 

strukturální politiky a sektorů trhu. V následující tabulce č. 1.4 je uveden přehled 

nejdůležitějších kroků vedoucích k transformaci na Slovensku . 

Tabulka č. 1.4: Nejdůležitější události ovlivňující hospodářkou politiku na Slovensku: 

Období  Reformy, kroky vládní strana/ směr 

1993- 1998 Otevření hranic, prvotní 
liberalizace ekonomiky, 
deregulace cen, privatizace. 

HZDZS– levice 

SNS –střední pravice 

1998 - 2002 Decentralizace veřejné správy,  
ozdravení bankovního sektoru a 
jeho privatizace, 

zavedení plovoucího kurzu. 

SDKÚ-DS, KDH, SMK a 
ANO - pravice  

2002-2006 Období reforem: 

� daňová reforma, 

� reforma trhu práce, 
přijetí zákoníku práce, 

� důchodová reforma, 

� reforma zdravotnictví, 

� reforma veřejných 
financí. 

SDKÚ-DS- pravice 

2006 -2008 Plnění kritérií pro vstup do 

Eurozóny. 

SMĚR, HZDS – levice, SNS 

střední pravice. 

Zdroj : www.ineko.sk, sbírka zákonů SR, Úřad vlády, Vlastní zpracování. 
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2 CHARAKTERISTIKA SLOVENSKÉ EKONOMIKY 

Tato kapitola je zaměřena na analýzu základních makroekonomických veličin 

slovenské ekonomiky a zhodnocení jejich vývoje od druhé poloviny 90. let. V tomto období 

započala etapa intenzivnější implementace Strategie hospodářské obnovy z roku 1992 a 

příprava Slovenska na vstup do EU. Dále bude charakterizována struktura průmyslu a velikost 

podílu jednotlivých odvětví na celkovém hrubém domácím produktu. Poslední část je 

věnována stavu podnikatelského prostředí na Slovensku.  

2.1 Vybrané makroekonomické ukazatele 

O úspěšnosti hospodářské politiky vypovídá zejména vývoj makroekonomických 

ukazatelů. Za základní kameny stabilizační politiky jsou považovány: 

� Vyvážený ekonomický růst. 

� Stabilní a nízká inflace. 

� Přirozená míra nezaměstnanosti. 

� Vnější rovnováha. 

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jsou optimální 

hodnoty u ekonomického růstu 3 %, průměrná roční inflace 2 %, míra nezaměstnanosti 5 %, 

nulový podíl salda běžného účtu platební bilance na nominálním HDP.  

2.1.1 Hrubý domácí produkt 

Ukazatel, jenž vyjadřuje výkonnost ekonomiky dané země, je hrubý domácí produkt 

(HDP)27. Pro zhodnocení ekonomiky je nejdůležitější parametr meziroční růst HDP a vývoj 

jeho podílu na obyvatele.  

Růst HDP na Slovensku za 3. čtvrtletí 2006 dosáhl 9,8 %, zatímco trh čekal jen 6,8 %. 

Největší zásluhu na růstu měla průmyslová výroba, vysoká domácí spotřeba a silná poptávka 

ze zahraničí. Vyplývá to z předložených výsledků Slovenského statistického úřadu. Ještě ve 

                                                 
27 Hrubý domácí produkt je makroekonomický agregát. Vypočteme jej jako součet peněžních hodnot finálních výrobků a 
služeb, vyprodukovaných během jednoho roku výrobními faktory alokovanými  (umístěnými) v dané zemi (bez ohledu kdo 
tyto faktory vlastní), (JUREČKA, 2004). 
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druhém kvartále téhož roku rostla ekonomika našich východních sousedů o 6,7 %. Historicky 

nejrychlejší růst v roce 2006 souvisel se zvýšením zahraniční poptávky o 20,7 % a domácí 

poptávky o 6,4 %. K růstu zahraniční poptávky přispěla bezesporu zvyšující se otevřenost 

slovenské ekonomiky. K meziročnímu růstu domácí poptávky přispěly všechny její hlavní 

složky. Největší vliv měla investiční poptávka, kde tvorba hrubého kapitálu vzrostla o 8,2 %. 

Rostla i konečná spotřeba domácností o 5,9 %, na jejím růstu se podepsal především vysoký 

růst reálných mezd. Konečná spotřeba veřejné správy vzrostla o 10,1 %. Prognóza růstu HDP 

v první pololetí roku 2007 podle SÚ SR uvádí 8,3 % s tím, že tento údaj lze považovat za 

opatrný a spíše podhodnocený jak je patrno z prvotních výsledků28. Slovensko tak suverénně 

vévodí středoevropskému regionu a ve světovém srovnání podle OECD se řadí mezi 

nejrychleji rostoucí ekonomiky. Z celkem 38 států uvedených v příloze č. 3, zaujalo 

Slovensko v roce 2005 ve výši meziročního růstu HDP šesté místo a tuto pozici drží i 

v meziročním průměru počítaném od roku 2002. Rok 2005 byl úspěšný i pro Českou 

republiku, ale v roce 2006 a 2007 roste slovenská ekonomika rychleji. 

Podle části odborné veřejnosti má zásluhu na růstu HDP především Dzurindova 

vláda29. Příznivý vývoj slovenského hospodářství se pozitivně promítá i do české ekonomiky.  

Deficit zahraničního obchodu se v letech 2006-2007 nesnížil i přes zvyšující se objem 

vývozu. Růst vývozu by měl podle předpokladů Slovenského statistického úřadu pokračovat i 

v prvním pololetí roku 2008.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Statistický úřad Slovenské republiky, 2007. 
29 Viz například http://ekonomika.idnes.cz/, www.ineko.sk, ekonomové Pavel Sobáše (UniCredit), Vladimír Pikora (Next 
Finance). 
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Graf č. 2.1: Index růstu reálného HDP SR ve srovnání s ČR a eurozónou (v %) 
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Zdroj: http://stats.oecd.org/, ČSÚ, SÚ SR, Vlastní zpracování 

Z grafu 2.2 plyne, že Slovensko v porovnání s ČR a průměrem EU dosahuje podstatně 

nižších hodnot v HDP na obyvatele. Pokud by byl srovnáván, čistě hypoteticky, průměrný 

růst za posledních 5 let, dohnalo by Slovensko v tomto ukazateli Českou republiku zhruba na 

konci roku 2030. HDP je v grafu vyjádřeno v paritě kupní síly (PPS)30. 

Graf č. 2.2: Srovnání vývoje HDP/obyvatele v období 1996-2005 (v eurech) 
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Zdroj: Eurostat Yearbook 2006-200. Vlastní zpracování. 

                                                 
30 PPS (Purchasing Power Standard):  česky užívaná zkratka PKS  (parita kupní síly) je měnová jednotka, v níž se navzájem 
vyrovnávají rozdíly mezi kupní silou jednotek národních měn.  
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2.1.2 Inflace  

Inflace, nebo-li růst spotřebitelských cen, je odrazem celkové nerovnováhy 

ekonomiky, jejím projevem je vzestup cenové hladiny. Důsledkem inflace je znehodnocení 

měny, úspor, úroků věřitelů, apod. Rozlišujeme mezi inflací poptávkovou, nabídkovou a 

importní. (Kotlán, 2001).  

Nestálý vývoj v oblasti spotřebitelských cen na Slovensku byl způsoben specifickými 

faktory. Prudký růst inflace v roce 2003 na úroveň 8,5 % představuje důsledek dokončení 

deregulace cen vybraných komodit (plynu, elektřiny atd.), a dále zavedení jednotné daně z 

přidané hodnoty ve výši 19%. Navzdory tomu vývoj jádrové inflace zůstal pozitivní (2,3% v 

červnu 2004), což byl předpoklad příznivého vývoje do budoucnosti. Tento předpoklad se 

potvrdil už v roce 2005, kdy míra inflace dosáhla úrovně 2,7 %. V následujícím grafu č. 2.3 je 

přehled vývoje inflace od roku 1998. Před vstupem do EU, i těsně po něm, se míra inflace 

pohybovala daleko za maastrichtskými kritérii. Ale již v roce 2005 se ji podařilo razantně 

snížit. Taktéž v následujícím roce 2006 se dařilo držet inflaci v přijatelné míře, když došlo k 

jejímu opětovnému růstu. Proložíme-li graf polynomickou spojnicí trendu, z hlediska 

matematické analýzy má inflace v dlouhodobém horizontu klesající tendenci. 

Graf č. 2.3: Míra inflace v letech 1996 – 2007 na Slovensku (v %) 
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Zdroj: Národní banka Slovenska, 2008. Vlastní zpracování. 
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Pro leden 2008 SÚ SR uvádí předběžně inflaci ve výši 3,8 %. Nejvyšší podíl na růstu 

inflace má zvyšování cen potravin, alkoholických nápojů a náklady na bydlení. 

2.1.3 Nezaměstnanost  

Celková zaměstnanost v roce 2006 dosáhla 2 131,8 tis. osob, v porovnání s rokem 

2005 vzrostla o 2,3 %. Nadále se však Slovensko potýká s velkou nezaměstnaností. Míra 

nezaměstnanosti se v roce 2006 snížila o 2, 9 p.b. na 13,3 %31. I když zaměstnanost stoupá, 

stále se výrazněji neodráží na vývoji nezaměstnanosti. Lze dodat, že k jistému snížení, které 

jak předcházející, tak i současná vláda deklaruje, došlo i zásluhou vývozu pracovníků. V roce 

2006 pracovalo v zahraničí 158 tis. občanů, z toho cca 60 % podle SÚ SR pracovalo v ČR. 

Pro rok 2007 uvádí SÚ SR nezaměstnanost ve výši 11 %, tedy další pokles. Nejvyšší míra 

nezaměstnanosti je v Košickém, Banskobystrickém a Prešovském kraji, pohybuje se 

v rozmezí od 18-20 %. Ale i ve východních regionech zaměstnanost postupně stoupá. Naopak 

nejnižší míra nezaměstnanosti je v Bratislavském kraji, v roce 2006 činila pouze 4,3 %. 

I když je z grafu č. 2.4 patrný klesající trend nezaměstnanosti na Slovensku, je míra 

nezaměstnanosti stále vysoká. Snižující se nezaměstnanost je doprovodný jev zvyšující se 

výkonnosti slovenské ekonomiky.  

Graf č. 2.4: Vývoj míry nezaměstnanosti na Slovensku v letech 1998 -2006 (v %) 
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Zdroj: Národní banka Slovenska, 2008. Vlastní zpracování. 

                                                 
31 Statistický úřad Slovenské republiky, 2008. 
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Z následujícího grafu 2.5 je patrná vysoká míra nezaměstnanosti na Slovensku 

v porovnání s Maďarskem a Českem. Slovensko i Polsko mají nejvyšší míru nezaměstnanosti 

dle podkladů OECD z dvaceti hodnocených zemí EU (příloha č. 4). Průměr míry 

nezaměstnanosti počítaný ze všech uvedených zemí ve zprávě OECD v roce 2005 byl 6,6 %, 

tedy o 60 % méně než na Slovensku, (příloha č. 4). 

Graf č. 2.5: Vývoj nezaměstnanosti na Slovensku v porovnání s vybranými zeměmi (v%) 
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Zdroj: http://stats.oecd.org, 2008. Vlastní zpracování. 

Klesající míra nezaměstnanosti je doprovázena růstem mezd. Růst mezd byl 

v posledních letech ovlivněn vyšší mírou inflace, což znamená, že růst mezd následoval růst 

cen. Průměrné měsíční mzdy na Slovensku kontinuálně stoupají. Avšak vzhledem                  

k současnému pozitivnímu vývoji v oblasti inflace je možné očekávat, že tlak na růst mezd 

bude v následujících letech nižší. Dále viz graf č. 2.6. 
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Graf č. 2.6: Vývoj průměrné mzdy  v letech 1998 -2007 na Slovensku (v SK) 
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Rok 2007 předběžná data. 

Zdroj: Statistický úřad Slovenské republiky, Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 2.1. a z navazujícího grafu č. 2.7 plyne uspokojivá nákladovost na pracovní sílu 

oproti průměru EU 2532. Pozitivní pro Slovensko je i nižší nákladovost na pracovní sílu oproti 

Česku. 

Tabulka č. 2.1: Náklady na pracovní sílu (EUR/hod.) 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

EU 25 15,96 16,84 17,22 17,96 19,15 19,72 20,42 20,52 21,22 

Eurozóna 19,36 19,76 19,87 20,36 21,16 21,65 22,38 22,88 23,71 

Slovinsko 7,13 7,35 7,9 8,51 8,94 8,98 9,58 9,7 10,54 

Česko 2,8 2,97 3,23 3,41 3,86 4,64 5,39 5,47 5,85 

Polsko 2,95 3,38 3,73 4,05 4,48 5,3 5,27 4,7 4,74 

Slovensko 2,16 2,61 2,91 2,76 3,07 3,26 3,59 4,02 4,41 

Zdroj: Eurostat Yearbook 2006-2007. Vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

                                                 
32 EU 25, tímto způsobem je označován počet států EU po rozšíření v r. 2004. 
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Graf č. 2.7: Vývoj nákladů na pracovní sílu v letech 1996-2004 (EUR/hod) 
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Zdroj: Eurostat Yearbook 2006-2007, Vlastní zpracování. 

Dalším pozitivním trendem je zvyšující se produktivita práce a to i v porovnání  s 

průměrem EU. Údaje o produktivitě práce uvedené v tabulce č. 2.2 dokazují, že silný růst 

produktivity práce vyvažuje růst mezd. Produktivita práce je zde vyjádřená jako HDP na 

hodinu práce ve stalých cenách roku 1995.  

Tabulka č. 2.2: Srovnání růstu produktivity s dalšími zeměmi (v %) 

země/rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Slovensko 100 106 112,6 120,3 124,6 129,4 134,4 145,6 153,7 159,2 

Maďarsko 100 101,7 105,4 110,8 115,4 121,7 129 133 138,9 144,8 

Česko 100 104,5 103 103,7 107,9 112,4 120,1 121,6 127,3  133,2 

EU 15 100 101,4 103,4 104,8 106,3 109,2 110,1 111,8 113,1  112,3 

Zdroj: www.e-tradecenter.biz 

V případě porovnání, kdy dosaženou produktivitu EU 25 v roce 2004 vezmeme za 

výchozích 100 %, dosahuje Slovensko 52,8 % průměru EU a Česko pouze 49,9 % (OECD, 

2008). 
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2.1.4 Platební bilance 

Platební bilance je statistický účetní záznam postavený na principu podvojného 

účetnictví, sumarizuje veškeré ekonomické transakce mezi subjekty domácí země a subjekty 

ostatních zemí za časové období, zpravidla za rok. Analyzování její struktury umožňuje 

zachytit změny v teritoriální struktuře vývozu a dovozu zboží a služeb, toky krátkodobého a 

dlouhodobého kapitálu, transakce s nefinančními aktivy (např. patenty, licence). Člení se 

vertikálně na položky debetní a kreditní (Kotlán, I. a kol., 2001). Horizontálně se platební 

bilance dle Slovenské národní banky dělí na jednotlivé účty: 

� Běžný účet. 

- obchodní bilance, 

- bilance služeb, 

- bilance běžných transferů. 

� Kapitálový účet a finanční účet. 

� Chyby, opomenutí a kurzové rozdíly. 

� Devizové rezervy. 

 Nejdůležitější složkou běžného účtu je obchodní bilance33. Kapitálový a finanční účet 

v platební bilanci SR zahrnuje kapitálové transfery, pohyb krátkodobého a dlouhodobého 

kapitálu. Významná složka i s ohledem na téma diplomové práce je objem přímých 

zahraničních investic, zaznamenaný na finančním účtu34. Platební bilanci SR sestavuje 

měsíčně SNB v souladu s metodikou Mezinárodního měnového fondu (MFF). Platební 

bilance je jako celek vždy vyrovnaná. 

V listopadu 2007 dosáhl běžný účet platební bilance záporných čísel. Celkový schodek 

činil 14,4 mld. SK. Obchodní bilance dosáhla deficitu 6,9 mld. SK. Kumulativně za leden – 

listopad roku 2007 byl schodek obchodní bilance 10,2 mld. Proti stejnému období 2006 jde 

však o výrazné zlepšení. Zvýšení deficitu obchodní bilance v listopadu 2007 bylo zapříčiněno 

                                                 
33 Obchodní bilance vyjadřuje rozdíl mezi exportem importem výrobků a zboží. Pokud export zboží převyšuje import, 
hovoříme o přebytku obchodní bilance.. 
34 Přímé zahraniční investice jsou investice, jejichž cílem je získání kontroly nad podnikem (Kotlán, 2001) 
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nižším vývozem strojů, dopravních zařízení, hotových výrobků, polotovarů a surovin. Naopak 

v dovozu strojů a dopravních zařízení byl zaznamenán nárůst (SNB, 2008). 

V následujícím grafu č. 2.8 je znázorněn vývoj obchodní bilance od roku 2000. Je 

zřejmé, že ve sledovaném období převažuje import nad exportem. Obchodní bilance 

nedosáhla v tomto časovém horizontu kladných čísel ani v jednom roce. 

Graf č. 2.8: Vývoj obchodní bilance na Slovensku v letech 2000 – 2007  
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Zdroj: SNB, http://www.businessinfo.cz 2008. Vlastní zpracování. 

Kapitálový a finanční účet platební bilance zaznamenal v listopadu 2007 příliv zdrojů 

ve výšce 13,9 mld. SK. Příliv zdrojů na finančním účtu byl v listopadu 2007 podpořen 

zejména vývojem v bilanci ostatních investic, kde vyplynul z poklesu vkladů slovenských 

bank na účtech v zahraničí. V rámci přímých zahraničních investic (PZI) byl příliv 

zaznamenán především na straně pasiv z přílivu ostatního kapitálu a reinvestovaného zisku. 

Celkový příliv zdrojů na finančním účtu byl v bilanci portfoliových investicí částečně 

snižován čistým splácením dluhopisů. Kumulativně za období leden až listopad 2007 dosáhl 

kapitálový a finanční účet kladného salda ve výši 170 mld. SK. Oproti stejnému období 

loňského roku jde o skokový růst salda ze 7,7 mld. SK. 
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2.2 Charakteristika slovenského průmyslu 

Mezi nejvýkonnější odvětví slovenského průmyslu patří výroba dopravních 

prostředků, výroba strojů a strojních zařízení. Výroba dopravních prostředků činila 18,8 % 

z celkové průmyslové produkce v roce 2007. Dále se ve větší míře na tržbách průmyslu 

v tomto roce podílela 14 % výroba kovů a kovových výrobků, 13,7 % tvořila výroba energie, 

13,6 % výroba v elektrotechnickém průmyslu, 5,7 % výroba strojů a strojních zařízení, 6,1 % 

výroba potravin, nápojů a tabákových výrobků. V rámci struktury jednotlivých odvětví lze 

vysledovat, že na růstu se podílel nejenom automobilový průmysl, ale daří se i 

elektrotechnickému průmyslu, jak je patrné z tabulky č. 2.3. Společně tyto dva sektory činily 

v roce 2007 více jak třetinu celkové průmyslové produkce Slovenska.  

V následující tabulce č. 2.3 a grafu č. 2.9 je zaznamenán meziroční růst vybraných 

odvětví, sto procent představuje měsíční průměr roku 2000. Z těchto dat je vidět pozitivní 

trend růstu největšího odvětví průmyslu, kterou představuje výroba dopravních prostředků35. 

Tabulka č. 2.3: Růst vybraných segmentů slovenského průmyslu (v %) 

Odvětví 2003 2004 2005 2006 2007 

těžba nerostných surovin 105,7 94 90,9 82,2 103,4 

výroba potravin, nápojů a tabák.výrobků 102,9 101,5 100,6 101,1 101 

výroba chemikálií 101,4 99,4 102,7 109,3 115 

výroba strojů a strojních zařízení 128,9 148,9 169,6 210,2 246,1 

výroba dopravních prostředků 169,6 165,1 157 194,3 308 

výroba kovů a kovových výrobků 124,9 128,4 134 156,9 175,6 

výroba elektrických a optických zařízení 175,9 198,8 222,3 251,2 294,3 

Zdroj: Statistický úřad Slovenské republiky, 2008. Vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Statistický úřad Slovenské republiky, 2008. 
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Graf č. 2.9: Grafické znázornění růstu vybraných segmentů slovenského průmyslu ( v%) 
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Zdroj: Statistický úřad Slovenské republiky, 2008. Vlastní zpracování. 

Úspěšný rok 2007 pro slovenský průmysl byl nastartován už v prvním pololetí 2007. 

Tempo meziročního růstu produkce v průmyslu dosáhlo 14,9 %. Pozitivní vývoj ovlivnila 

akcelerace v průmyslové výrobě a zvýšení těžby nerostných surovin. Meziroční přírůstek 

objemu v průmyslu byl výsledkem výrazného růstu produkce ve výrobě dopravních 

prostředků. V roce 2007 se výroba a zpracování kovů zvýšily o 16 % a produkce 

elektrotechnického průmyslu o 13 %. Elektrotechnický průmysl také pozitivně ovlivnil 

bilanci zahraničního obchodu SR, především výroba televizorů a monitorů. Dá se očekávat, 

že toto odvětví bude výhledově dosahovat vyšší přidanou hodnotu než automobilový 

průmysl36. 

Slovenský automobilový průmysl představují tři hlavní automobilky, a to Volkswagen 

Slovakia, a.s. v Bratislavě, PSA Peugeot Citroen v Trnavě a KIA Motors Slovakia v Žilině. 

PSA Trnava zahájila výrobu v červnu 2006. Původně automobilka vyráběla 450 ks vozidel 

značky Peugeot 207 denně. Ve druhém čtvrtletí 2007 se denní kapacita zvýšila na 800 aut. 

V roce 2007 závod vyrobil 155 000 vozidel. Náběh na plnou kapacitu 300 tis. vozidel ročně 

se plánuje roce 200837.  

                                                 
36 Statistický úřad Slovenské republiky, 2008. 
37http://www.slovakia.psa-peugeot-citroen.com/focus.ph 
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Slovenský závod německé automobilky Volkswagen zvyšuje své tržby. Vzrostl i počet 

vyrobených vozů na více než 238 tis. ročně. Téměř celá produkce závodu směřovala na export 

(v SR zůstává 0,5 % produkce). Bratislavský závod v současnosti, jako jediný v rámci 

koncernu, produkuje luxusní terénní auta Audi Q7, VW Touareg a Porsche Cayenne. Podíl 

„off road“ vozů na výrobě představuje cca 70 %. K současným čtyřem vyráběným modelům 

by se měl v roce 2010 připojit nový model. Za 15 let Volkswagen na Slovensku vyrobil 1,9 

mil. automobilů. 

Jihokorejské automobilka KIA Motors započala výrobu v závodě u Žiliny. Sériová 

výroba naběhla koncem roku 2006, očekávalo se postupné dosažení maximální roční výrobní 

kapacity 300 tis. vozů38. KIA Motors, která investuje na Slovensku miliardu euro, nyní 

zaměstnává cca 2 tis. zaměstnanců. Celková investice by měla přímo vytvořit více než 7500 

pracovních míst. Cenová přijatelnost a dostupnost náhradních dílů mají podíl na zvyšování 

obliby této značky i v České republice. Tento fakt měl vliv i na prodejnost těchto vozů ve 

střední Evropě. 

I když automobilový průmysl stále zůstává nosným odvětvím slovenské ekonomiky, 

čím dál tím více se do popředí dostává energetika. Energetika a především jaderná energetika 

je vládní prioritou. Do programu pro nejbližší období je zařazeno nejen dokončení jaderné 

elektrárny Mochovce, ale i výstavba nových bloků v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice, 

do úvahy přichází i výstavba jaderné elektrárny na východním Slovensku. Průmysl paliv má 

velmi slabou surovinovou základnu. Malá těžba hnědého uhlí a lignitu je v okolí horní Nitry 

(Handlová, Nováky) a u Levic (Modrý Kameň). Nepatrná je i těžba ropy a zemního plynu na 

jihozápadním Slovensku. Pro výrobu elektřiny mají proto velký význam jaderné a vodní 

elektrárny.  

Další odvětví, které úspěšně roste, je sklářský průmysl. Členské organizace Svazu 

sklářského průmyslu (ZSP) dosáhly za rok 2006 úrovně prodeje svého zboží a služeb 

dohromady ve výši 1,6 mld. SK, což meziročně znamenalo růst o 4,8 %. Z celkového objemu 

průmyslu to činilo 0,8 %. Export v této oblasti vzrostl o 6,1 % a dosáhl výše 10 mld. SK. 

Sklářské společnosti zaznamenaly také růst zisku o 0,7 %, vyjádřeno v peněžních jednotkách 

                                                 
38 V roce 2007 bylo v Kia Motors na Slovensku vyrobeno 330 tis. vozů (http://www.kia.sk/) 
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1,234 mld. SK. Také došlo k nárůstu přidané hodnoty v této sféře na úroveň 4,7 mld. SK. 

Objem investic ve sklářském průmyslu činil 1,234 SK39. 

Dynamicky se rozvíjejícím odvětvím v druhé polovině dvacátého století byl chemický 

a gumárenský průmysl. Jeho rozvoj byl založen na dovozu ropy a zemního plynu. Největší 

seskupení chemických závodů je v oblasti Dunaje a dolního Váhu. Dostatek vody, trasy 

plynovodu a ropovodu zde umožnily výstavbu nových závodů. Hlavním střediskem je 

Bratislava, kde se nachází největší chemický kombinát Slovenska - Slovnaft. Centrem 

gumárenství je Púchov. Chemický průmysl se rozvinul i na východním Slovensku. Dnes však 

tvoří tyto dva segmenty dohromady pouze 7 % z celkových tržeb dosažených v průmyslu. 

 Hutnictví je soustředěno především ve východní části Slovenska. Největším závodem 

hutnictví železa a oceli je kombinát Východoslovenských železáren v Košicích. Většina rudy 

se dováží ze Společenství nezávislých států (SNS) železniční dopravou, koksovatelné uhlí z 

Ostravska. Další závody se nacházejí v Podbrezové (na horním Hronu). Největším závodem 

barevné metalurgie je hlinikárna v Žiaru nad Hronom. Hutě mědi jsou v Krompasích (na řece 

Hornádu). Tyto podniky mají velký dopad na životní prostředí, které je v jejich okolí silně 

narušeno.  

 Bohatých zdrojů dřeva, zejména v horských oblastech, využívají průmysl 

dřevozpracující i průmysl papíru a celulózy. Největší dřevokombináty jsou ve Zvolenu, 

Vranove nad Teplou a v Banské Bystrici. Středisky výroby celulózy a papíru jsou 

Ružomberok a Štúrovo.  

O domácí suroviny se také opírá výroba cementu a vápna. Je zastoupena řadou závodů 

především na středním Pováží a středním Slovensku. 

Významnou roli při zprůmyslnění Slovenska měl průmysl textilní a konfekční. K jeho 

největším střediskům patří Ružomberok (bavlnářství), Trenčín a Púchov (konfekce). 

Největším střediskem kožedělného průmyslu je Partizánské. 

Restrukturalizace průmyslu se pozitivně promítá do růstu slovenské ekonomiky. Po 

roce 1989 došlo k intenzivnější industrializaci Slovenska, která se každoročně zvyšuje. Před 

druhou světovou válkou převážně zemědělská země se mění v průmyslově rozvinutou 
                                                 
39 http://www.azzz.sk/skzspinfo.doc 
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ekonomiku. Průmysl se v roce 2007 podílel na struktuře HDP Slovenska 32,8 %, což byl 

nárůst o 1,2 % oproti roku 200640.  

2.3 Podnikatelského prostředí na Slovensku 

Podnikatelské prostředí můžeme v širším pohledu definovat jako souhrn podmínek, ve 

kterých se realizuje proces formování podniků a podnikatelských aktivit. Tyto podmínky 

závisí především na hospodářských opatřeních státu, od celkové situace na trhu, platné 

legislativy, právního zázemí, etických a kulturních faktorech dané země. 

Pokud budeme hodnotit Slovensko z úhlu přístupu státu k podpoře rozvoje podnikání 

se zeměmi bývalé patnáctky EU, je zde velký rozdíl v podpoře začínajících podnikatelů41. 

Samozřejmě integrace do EU celé problematice značně pomohla42. Už před vstupem do EU 

existovala Národná agentura pre rozvoj malého a stredného podnikánia (NARMSP) a 

Centrum pre patronát a dlhodobú starostlivost o začínajících podnikaťelov. Důležitou úlohu 

sehrává i Národní úřad práce.  

Národná agentúra pre rozvoj malého a středního podnikaní vznikla v roce 1993 

společnou iniciativou programu EU PHARE a vlády SR. Jejím hlavním cílem je 

prostřednictvím fondů EU a státních programů iniciovat rozvoj a růst malých a středních 

podniků. Zabezpečuje koordinaci aktivit na podporu malého a středního podnikání na 

Slovensku. NARMSP je informačním centrem a organizuje vzdělávací a poradenské 

programy.  

Administrativa spojená se založením podniku je v porovnání se zeměmi patnáctky 

časově i finančně náročná. Nejvíce je kritizovaná doba registrace na obchodních soudech. 

Zápis do obchodního registru je spojený s průtahy, netransparentností, často i s korupcí 

úředníků. Proces založení podniku trvá až šest měsíců. 

Ke zlepšení situace nepřispívá ani legislativa. Naopak jsou to právě legislativní 

bariéry, které označují podnikatelé za negativa v hodnoceních podnikatelského procesu. Další 

doprovodné jevy jako je neodborná příprava právních norem, přijímání zákonů ve zkráceném 

                                                 
40  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lo.html 

41 Patnáctkou nazýváme země EU do jejího rozšíření  v roce 2004. 
42 Např. ve finanční podpoře začínajících podnikatelů, množství vzdělávacích programů pro začínající podnikatele na 
regionálních úřadech práce, obsažení podnikatelského vzdělávání ve školském systému. 
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legislativním procesu, nedostatek konsenzu při jejich schvalování, prosazování zájmů skupin 

působí proti důvěře v legislativní rámec. Velké kritice je podrobována nízká vymahatelnost 

práva. Mezi pozitivní kroky vlády můžeme zařadit novelizaci Obchodního zákoníku, kterou 

se zjednodušila procedura založení obchodní společnosti, zřízení podniku a jeho registrace. 

Také změny v zákoně o konkurze a vyrovnání částečně napravily nerovnovážné postavení 

dlužníků a věřitelů, jejich postavení výrazně posilnily.  

Paradoxem je, že legislativa prochází transformací, ale její časté změny především 

obchodního zákoníku se jeví jako brzda rozvoje podnikání. Živnostenský zákon byl od roku 

1990 novelizován více jak čtyřicetkrát. Tato frekvence změn každopádně zatěžuje nejen 

podnikatele, ale i udržování kompetentnosti úředníků veřejné správy. 

Další pozitivní krok vlády je daňová reforma z roku 2004, která zjednodušila daňový 

systém a snížila daňové zatížení vzhledem k HDP. Daňová reforma má bezesporu vliv na 

podnikatelské prostředí. Nízká daň z příjmu fyzických a právnických osob 19 % je nejnižší ve 

srovnání s okolními zeměmi. Snížení daně z příjmu znamenalo snížení odvodů u všech 

fyzických osob včetně zaměstnanců, avšak značně nerovnoměrně. Výpočet vlastní daně se 

zjednodušil, ale byly zrušené všechny odpočitatelné položky sociálního charakteru. Všechna 

plnění zaměstnancům ze sociálního fondu zaměstnavatele se nyní zdaňují. Zvýšilo se pojistné, 

které znamená snížení reálného příjmu pro zaměstnance bez dětí i se zohledněním snížené 

daně z příjmu. U osob osvobozených od daně z příjmu také neznamená snížení daně z příjmu 

výhodu oproti předchozímu období. Naopak reforma přinesla pro tuto skupinu obyvatel 

snížení reálných příjmu z důvodu zvýšení výdajů na daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební 

daň. Slovensko nevyužilo možnost pětiletého přechodného období na odklad zvýšení daně 

z přidané hodnoty pro plyn a energii a zavedlo daň jednotnou. Tím se zvýšila cena služeb 

odvětví energetiky. Negativně může ovlivnit podnikatelskou sféru i zvýšení daně u služeb 

jako je doprava, což ovlivní flexibilitu obyvatelstva při cestování za prací. Reforma přenesla 

váhu daňových povinností z přímých daní na daně nepřímé. 

Celkově můžeme konstatovat, že dochází ke zlepšování podnikatelského prostředí na 

Slovensku. Revize legislativy je doprovázena zvyšujícím se finančním zázemím pro začínající 

podnikatele a osvětou podnikání v rámci rozvoje vzdělávání spojeného s touto problematikou. 
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2.3.1 Podpora přístupu k podnikatelským úvěrům 

Co je však velmi nutné na Slovensku zlepšit, je přístup podnikatelů k financím. Část 

problémů už vyřešila restrukturalizace bank, jenž byla sice nutná, ale nedostačující podmínka 

k ozdravení podnikatelského prostředí na Slovensku. 

NARSMSP ve spolupráci se Slovenskou záruční a rozvojovou bankou realizuje formy 

podpory podnikatelských subjektů. Jsou to: 

� Podpůrný úvěrový program, 

� Mikropůjčkový program, 

� Fond startovacího kapitálu. 

Za účelem spravování prostředků vyčleněných z programu Phare v rámci fondu 

startovacího kapitálu zřídila NARSMSP v roce 1994 subjekt Fond fondů s.r.o.43. V roce 1995 

se Fond fondů stal jedním z opatření, která podnítila vznik Slovenské asociace rizikového 

kapitálu (SLOVCA)44 a Evropské ventura kapitálové asociace (EVCA)45. Za období své 

existence podpořil Fond fondů s.r.o. více jak 140 firem formou poskytnutí finančních 

prostředků v objemu 301 mil.SKK a umožnil vznik více než 1000 pracovních míst. Jeho 

posláním je investovat do základního jmění firem. Při investování jsou preferované projekty 

z průmyslné výroby, výrobních služeb a cestovního ruchu. 

V současnosti Fond fondů s.r.o zastřešuje fungování sedmi fondů rizikového kapitálu 

s rozdílnými investičními strategiemi. Všechny fondy byly vytvořeny z veřejných zdrojů, t.j. 

ze zdrojů Phare a částečně ze státního rozpočtu (viz příloha č.5). 

V roce 1997 začala agentura NARSMSP prostřednictvím tří regionálních 

poradenských a informačních center v Povážské Bystřici, ve Zvoleně a v Prešově realizovat 

pilotní projekt Mikropůjčkový program46. Záměrem bylo řešit přístup malých a středních 

podniků k menším úvěrům. Program slouží k tvorbě nových míst, zvýšení míry přežití nových 

podniků, udržení zaměstnanosti v regionech Slovenska prostřednictvím podpory malých a 

                                                 
43 Fond fondov  s.r.o. do 10.04.2006 známý jako Seed Capital Company, s.r.o. 
44 Slovenskej asociácie rizikového kapitálu v originále. 
45 Európskej venture kapitálovej asociácie  v originále. 
46 mikropôžičkový program v originále. 
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začínajících podnikatelů. Program je určen na započetí, stabilizaci, rozvoj podnikatelské 

činnosti a na překlenutí dočasných problémů při financování podniku. Mikropůjčkový 

program je určen podnikům do padesáti zaměstnanců, za předpokladu: 

� činnost podniků musí být v souladu s potřebami regionu, 

� podnikatel je občan EU, 

� sídlo podnikání je na území SR, 

� podnikatel je držitelem živnostenského listu, koncese nebo jiného oprávnění k 

podnikatelské činnosti. 

Půjčku lze použít na získání prostředků potřebných k podnikání, k rekonstrukci, 

úpravě a opravám provozních prostor, pořízení zásob. Půjčku nelze použít na splacení 

existujících úvěrů, výplatu odměn, úhradu režijních nákladů, na osobní spotřebu podnikatele. 

Minimální výška půjčky je 50 tisíc slovenských korun. Maximální výše činí 1,5 mil. SK. 

Splatnost půjčky je šest měsíců až 4 roky. Úroková sazba je určená jako součet sazby Národní 

banky Slovenska a marže ve výši 2 % procentního bodu. Pro určení výše úrokové sazby je 

rozhodující den přijetí žádosti podnikatele a její zaevidování v příslušném centru. Výsledná 

úroková sazba nesmí klesnout pod úroveň referenční sazby pro státní pomoc, která je 

zveřejněná Ministerstvem financí SR. Rozsah a zabezpečení mikropůjčky závisí od 

rizikovosti podnikatelského záměru a schopnosti podnikatele splácet úvěr. Jako 

zabezpečovací instituty se využívají zástavní práva k hmotnému nebo nehmotnému majetku, 

případně jiné formy zabezpečení (bianco směnka, vinkulace životního pojištění). Rozhodnutí 

o poskytnutí mikropůjčky předchází následující postup: 

� podnikatel navštíví vybrané RPIC/BIC 47, 

� podnikatel předloží podnikatelský záměr, 

� o poskytnutí mikropůjčky rozhodne Mikropůjčkový výbor48, 

� uchazeč je bezodkladně informován o výsledku rozhodnutí.  

Nepřímá pomoc má zajistit podporu takového prostředí, ve kterém existuje dostatek 

volných finančních zdrojů použitelných pro rozvoj MSP. Kapitál použitý na financování 

                                                 
47RPIC - Regionálne poradenské a informačné centrá, BIC - Podnikateľské inovačné centrá. 
48 Mikropôžičkový výbor v originále. 
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vzniku nových podniků nazýváme „ventura capital“, nebo-li rizikový kapitál49. Tento druh 

kapitálu investují buď jednotlivci, společnosti zřízené za tímto účelem nebo stát. 

2.3.2 Podpora ze strukturálních fondů EU 

Další zdroj financování podnikatelského prostředí představují strukturální fondy EU. 

Dne 3. 12. 2007 se Slovensko zařadilo k dvanácti zemím, které mají schváleny všechny 

operační programy Komisí. V programovacím období 2007-2013 tak můžou získat slovenské 

subjekty ze soukromého i veřejného sektoru z fondů Evropské unie více jak 11 mld. euro. 

Čerpání prostředků bude umožněno prostřednictvím deseti operačních programů (OP): 

� Regionální operační program, 

� Výzkum a vývoj,  

� Zaměstnanost a sociální oblast, 

� Vzdělávaní, 

� Konkurenceschopnost a hospodářský růst, 

� Doprava, 

� Životní prostředí, 

� Bratislavský kraj, 

� Zdravotnictví, 

� Informatizace společnosti. 

 Pomoc bude poskytována stejným způsobem jako v předchozím období na základě 

předložených schválených projektů. Mezi hlavní cíle programovacího období patří 

zabezpečení trvalého a udržitelného růstu a zaměstnanosti. 

Globálním cílem Operačního programu konkurenceschopnost a hospodářský růst je 

zabezpečení trvalého udržitelného hospodářského růstu a zaměstnanosti. Prioritní osy 

                                                 
49 dočasný zdroj kapitálu, poskytnutý rizikovou kapitálovou společností za majetkovou účast ve firmě. Kapitálový investor se 
stává menšinovým vlastníkem ve firmě. 
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operačního programu se doplňují s některými oblastmi podporovanými v rámci dalších 

programů50 . 

Operační program Výzkum a vývoj představuje jeden z hlavních realizačních nástrojů 

na dosáhnutí priorit Národního programu reforem v oblasti inovací a přímo přispívá i      k 

uskutečnění jeho priorit v oblasti podnikatelského prostředí. Hlavním zaměřením tohoto 

operačního programu je „modernizace a zefektivnění systému podpory výzkumu a vývoje a 

zkvalitnění infrastruktury vysokých škol tak, aby přispívaly ke zvyšování 

konkurenceschopnosti ekonomiky, snižování regionálních disparit, vzniku nových inovačních 

(high-tech) malých a středních podniků, tvorbě nových pracovních míst a zlepšení podmínek 

vzdělávacího procesu na vysokých školách. Kvalita a úroveň poskytovaní vzdělávání na 

vysokých školách je základním předpokladem dalšího rozvoje výzkumu a vývoje a souvisí i 

se stavem budov a zařízení, ve kterých výchovně-vzdělávací proces probíhá. Kvalita a 

dostupnost vzdělávání je dlouhodobě poznamenaná nedostatkem investicí do technického a 

vnitřního vybavení škol. Důsledkem je neuspokojivý technický stav velkého počtu budov, 

morální a fyzická zastaralost technických zařízení, vysoké provozní náklady a nedostatek 

moderních technologií využívaných ve vyučovacím procese na vysokých školách. V rámci 

cíle Konvergence operační program reflektuje na špatný technický stav hmotné infrastruktury 

vysokých škol, zlý technický stav objektů a jejich vnitřní vybavení se záměrem zvýšit 

standard technologického zabezpečení vyučování.  

2.3.3 Podnikatelské inkubátory 

K nesporné pomoci při rozvoji podnikání patří vybudovaná síť podnikatelských inkubátorů, 

které v různých regionech pomáhají začínajícím podnikatelům a poskytují jim výhody na 

začátku jejich podnikatelských aktivit. Podnikatelské inkubátory tvoří ve světě důležitou 

součást podpůrné infrastruktury pro malé a střední podniky (MSP). První aktivity 

v souvislosti s podnikatelskými inkubátory byly realizovány v USA a Západní Evropě51,52. 

                                                 
50 Regionální operační program, Výzkum a vývoj, Zaměstnanost a sociální oblast  a Vzdělávaní. 
51 Založení prvého podnikatelského inkubátoru se datuje k  roku 1959, kdy byl v městě Batavia, v státě New York v USA 
založený Batavia Industrial Center (BIC) 
52 Evropští průkopníci v inkubátorech se objevili na konci šedesátých let. Tyto inkubátory byly založené na koncepte 
vědeckých parků a zaměřené na podporu technologicky orientovaných začínajících firem, např. Heriot-Watt University, 
Edinburgh (1969) nebo Cambridge University 

. 
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V současnosti není stále ještě tento systém podpory začínajících malých a středních 

podnikatelů dostatečně rozvinutý z pohledu vhodně vybavené a fungující sítě inkubátorů, 

nabízející začínajícímu podnikateli vhodné prostory, komplexní služby a potřebný startovací 

kapitál. V porovnání s dřívějšími členskými zeměmi EU se nachází ve fázi etablování a 

rozjezdu. I tak však možno konstatovat, že Slovensko za posledních pár roků zažívá rozvoj 

podnikatelských inkubátorů. Základní vizí inkubátorů je pomáhat začínajícím inovativním 

firmám. Ukazuje se, že slovenský high-tech se nezrodí bez podpory akademického sektoru, 

provázanosti vědy a výzkumu na praxi a rizikového kapitálu. Rozlišujeme tyto hlavní typy 

inkubátorů a to: 

� podnikatelský inkubátor, 

� technologický inkubátor, 

� pracovní inkubátor. 

Obr. 2.1: Mapa inkubátorů na Slovensku 

 

Zdroj: http://www.nadsme.sk 
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2.4 Zhodnocení podmínek pro příliv PZI na Slovensko 

Uplynulé roky byly pro Slovenskou republiku nejen mimořádně důležité, ale byly 

hlavně úspěšné. Slovenská ekonomika prošla změnami, které výrazně ovlivnily její charakter. 

Mezi tři nejzásadnější změny možno zařadit transformaci na tržní ekonomiku, integraci do 

společenství vyspělých zemí Evropy, do Evropské unie a uskutečnění strukturálních reforem. 

Můžeme konstatovat, že slovenská ekonomika je už čtvrtý rok za sebou nejrychleji rostoucí 

ekonomikou ve střední Evropě.  

Slovenská ekonomika je všeobecně považovaná za fungující tržní ekonomiku. 

Schopnost slovenské vlády plnit svoje závazky se odrazila v hodnocení renomovaných 

ratingových agentur, které Slovensku přidělily ratingy s pozitivním výhledem. Podle ratingu 

agentury Standard and Poor´s se Slovensko dostalo do čela zemí V453. 

Přehřátí ekonomiky nehrozí. Není nutno se zatím obávat neúnosného růstu mezd, ten 

zatím zaostává, resp. v loňském roce zaostal za růstem produktivity práce a potvrdilo se, že 

ekonomice nehrozí inflační tendence. Produktivita práce stále dává prostor pro další 

zvyšování mezd. Slovenská ekonomika disponuje potenciálem dalšího růstu. 

Tyto výše uvedené skutečnosti přispívají k vytváření podmínek pro příliv zahraničních 

investic. Rostoucí a fungující tržní ekonomika je faktorem pozitivně působícím na rozhodnutí 

investovat v dané zemi. 

 

 

 

 

                                                 
53Visegrádská čtyřka je uskupení čtyř středoevropských států: České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, ustavené 
roku 1991. Aktivity vzájemné spolupráce zemí V4 inicioval společný zájem zemí postkomunistického bloku o integraci mezi 
vyspělé západoevropské demokracie.  
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3 ANALÝZA P ŘÍLIVU A ODLIVU ZAHRANI ČNÍCH 

INVESTIC NA SLOVENSKU 

Tato kapitola je věnována zhodnocení přílivu a odlivu přímých zahraničních investic 

na Slovensku od poloviny 90.let 20. století. Zahraniční investice jsou bezesporu důležitou 

oblastí mezinárodního obchodu. V dnešní době se často hovoří o globalizaci, prorůstání 

ekonomik. Rozvíjení intenzivnějších globálních vztahů započalo na přelomu 19. a 20. století 

v souvislosti s šířením vědeckotechnické revoluce. Příčina, která je „tahounem“ globalizace 

z obchodního hlediska je maximalizace zisku společností, cíl získání silnější pozice na trhu a 

diverzifikace rizika rozložením kapitálu do více zemí. V následujících podkapitolách bude 

analyzován vliv zahraničních investic na domácí ekonomiku hostitelské země, atraktivnost 

Slovenska pro zahraniční investory, úspěšnost vybraných realizovaných investic na 

Slovensku. 

3.1 Vliv zahrani čních investic na ekonomiku země 

Při zhodnocení vlivu zahraničních investic (PZI) na ekonomiku hostitelské země je třeba 

zvážit o jaký charakter ekonomiky se jedná. Rozhodně je značný rozdíl, jedná-li se o 

vyspělou, znalostní ekonomiku s dostatečnou kapitálovou strukturou, vyspělým průmyslem, s 

fungující infrastrukturou nebo zda jde o zemi, jenž může nabídnout pouze levnou a 

nekvalifikovanou sílu. Příliv přímých zahraničních investic je ovlivňován stádiem vývoje 

dané ekonomiky. Obecně lze rozdělit efekty z působení přímých zahraničních investic na 

přímé a nepřímé. 

Příliv zahraničních investic do hospodářství je všeobecně považován za jedno z kritérií 

úspěšného rozvoje země. Je znakem důvěry zahraničních investorů a také očekáváním přínosů 

z investic pro ekonomický růst hostitelské země. Jedním z přínosů jsou pro domácí 

ekonomiku daně z podnikatelské činnosti, odváděné zahraničními firmami na území 

hostitelské země. Dále je třeba vyzvednout vliv příchodu zahraničního subjektu na 

produktivitu výrobních faktorů vlastněných domácí zemí. Podnikový sektor hostitelské země 

sice nemá přímý prospěch z toho, že firma vlastněná zahraničním kapitálem je efektivní nebo 

že zaměstnává vysoce kvalifikovanou sílu. Je třeba však zmínit pozitivní dopad zahraničních 

investic na rozvoj hospodářství z pohledu jejich nepřímého vlivu. Představitelem této skupiny 

dopadů jsou spillovers konkurenční tlaky, které zahraniční investoři svým působením 

v oblasti vytvářejí. Přítomnost konkurence vyvolává nutnost dbát na alokační efektivitu, tedy 
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výnosnost vložených zdrojů54. Alokačně neefektivní firma používá při výrobě kombinaci 

vstupů, která není zcela optimální (z pohledu minimalizace nákladů). Jedním z možných 

důvodů neefektivního chování je fakt, že firma nepociťuje dostatečný konkurenční tlak a 

může dlouhodobě přežívat i při zdaleka ne optimální kombinaci výrobních faktorů. Jakmile 

vstoupí na trh další konkurent, dochází k eliminaci monopolistických zisků, k větší nabídce na 

trhu. Spotřebitel tak může volit podle vlastních preferencí kombinace kvality, ceny a přidané 

hodnoty výrobku či služby. Ve většině případů by vstup zahraničního investora měl přispět 

k růstu blahobytu hostitelské země.  

Zahraniční investor může přinést pokrok do odvětví, což je jedním z pozitivních vlivů 

globalizace. V úzkém vztahu k technické efektivitě zajištěné technologií, kterou firma 

používá je inovační aktivita. Přítomnost zahraniční firmy na trhu může vést k vyšší technické 

efektivitě domácích firem, které s ní soupeří nebo mají s investující firmou dodavatelsko 

odběratelské vztahy. Dochází také k zjednodušení transferu inovačních technologií, kdy 

investor přinese do hostitelské země novou technologii v rámci korporace. Odpadne tím 

složité vyřizování licencí k patentům a know how. Mnohdy jsou licence a nové technologie 

pro rozvojovou a transformující se ekonomiku nedostupné.  

Pokud se vrátíme k hlavnímu cíli a motivaci firem investujících v zahraničí, což je 

maximalizace zisku, je zde patrná snaha o získání levnější pracovní síly. Předpokladem 

úspěchu je kombinace úspory nákladů na lidské zdroje s náklady na zaškolení 

kvalifikovaných pracovníků. Právě rozvoj vědomostního potenciálu pracovníků vede k profitu 

nejen investora, ale dochází ke zvyšování bohatství dané země v podobě lidského kapitálu.  

Z makroekonomického hlediska řada ekonomů věří, že vzájemná integrace ekonomik 

vede k celkovému dlouhodobému růstu55. Může samozřejmě dojít i k negativním dopadům na 

domácí firmy, které nedokáží konkurovat zahraniční nadnárodní společnosti a jsou nuceni 

stáhnout se z trhu. Monopolní zisky jsou přesměrovány na zahraničního investora. Zahraniční 

konkurent může také konkurenci v celém odvětví oslabit, získá-li kontrolu nad odvětvím 

(např. fúze). 

                                                 
54 Přelévání technologických znalostí. 
55 Zahraniční investice pomohly k obrovskému „boomu“ zejména některých zemí ve východní Asii. Příkladem je Hongkong 
a Singapur. U těchto zemí nedocházelo k vytláčení domácích investic zahraničními. Příliv know how a kapitálu přispěly 
k celkovému růstu ekonomiky těchto zemí v časovém horizontu 25 let. 
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Tento uvedený efekt je zřetelný v odvětvích s velkou koncentrací. Vysoká koncentrace 

v odvětví vytváří bariéru vstupu pro další potenciální konkurenty56. Také subvence domovské 

země investora mohou vytvořit zahraničnímu investorovi prostor pro nekonkurenční snížení 

cen. V následující tabulce jsou vyjmenovány přínosy a rizika příchodu zahraničního subjektu 

do země.  

Tabulka č. 3.1: Přínosy a rizika příchodu zahraničního subjektu pro hostitelskou zemi 

Přínosy Rizika 

růst zaměstnanosti a mezd možnost koncentrace odvětví 

rozšíření exportních možností a aktivit 
krajiny prostřednictvím nových trhů ovládnutí trhu zahraničním investorem 

technologický pokrok možné subvence investující krajiny 

ekonomický růst   

Zdroj: MILBERG,W.: Trade and Competition Policy. 2002. s. 12. 

3.2  Faktory ovlivňující umístění PZI 

Investoři mohou sledovat prostřednictvím přímých zahraničních investic různé cíle. 

Podle profesora J. H. Dunninga (1993) se rozlišuje mezi investicemi, které jsou motivovány 

zdroji, trhem, efektivitou nebo strategickými aktivy57. Přímé zahraniční investice mohou mít 

různé formy (investice na zelené louce, akvizice, a společný podnik)58.  

Nadnárodní společnost preferuje investiční strategii před exportem výrobků na trh 

hostitelské země, pokud disponuje výhodou v porovnání s domácí firmou. Výhody z investice 

v zahraničí musí převýšit náklady související s působením na novém trhu. Mezi tyto výhody 

řadíme: 

� vyšší stádium technologie, 

� úspory z rozsahu,  

� subvence ze své původní země. 

 

                                                 
56 Potenciál odvětví  není rozprostřen do bezvýznamných podílů drobných firem, na trhu je jeden nebo více  dominantních 
hráčů. 
57 Profesor John H. Dunning význačná osobnost ekonomie v oblasti zkoumání vlivu přímých investic na ekonomiku 
hostitelské země a výzkumu rozvoje nadnárodních podniků. 
58 Společný podnik – v praxi je často užívaný anglický termín joint-ventures. 
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Mezi náklady, související s přítomností firmy na zahraničním trhu, řadíme výdaje na 

dopravu, obchodní bariéry, ale také ostatní rozdíly například odlišné zvyklosti a preference 

spotřebitelů. Podle J. H. Dunninga jsou tři nutné předpoklady pro umístění přímých 

zahraničních investic: 

1. Výhoda čistého vlastnictví. Tato výhoda představuje například patenty, obchodní 

tajemství, obchodní známky, lidský kapitál, schopný managament a dobré jméno. Tyto 

specifické hmotné a nehmotné aktiva poskytují firmě takovou nákladovou výhodu a tržní sílu, 

která je dostatečná k překonání nákladů souvisejících s výrobou na zahraničním trhu. 

2. Interní využívání výhod. Pro firmu, která disponuje výhodami vlastnictví, musí být 

prospěšnější využívat tyto výhody přímo, než prostřednictvím směny. Směnou je myšleno 

poskytování licencí či dohody o spolupráci s nezávislou lokální firmou. Motivace firmy pro 

interní využívání výhod vlastnictví závisí na faktorech, jakými jsou např. forma 

korporativního řízení, vnitřní transakční náklady v porovnání s tržními náklady, a specifické 

charakteristiky intelektuálního vlastnictví, které je přenášeno, a náklady tohoto transferu. Z 

teoretického pohledu tyto výhody vznikají vlivem tržních selhání, v důsledku asymetrické 

informace, neúplných kontraktů. 

3. Efektivní využití podmínek ad 1 a 2 na zahraničním trhu . Za předpokladu, že firma 

splňuje obě výše uvedené podmínky, musí být pro ní prospěšnější využívat těchto výhod spíše 

v zahraničním prostředí než v mateřské zemi. Zahraniční trh může být pro firmu přitažlivý, 

pokud disponuje bohatými a levnými výrobními faktory (pracovní síla, ale také specifické 

faktory), které umožňují firmě zvýšit její efektivitu; zisky mohou být dosaženy také využitím 

výnosů z rozsahu v případě velkého trhu. Ve stejném smyslu, vyšší míra růstu ekonomiky 

může být přitažlivá pro firmy, které hledají nové obchodní příležitosti. Zahraniční alokace 

kapitálu může být také motivována potřebou zvýšit či udržet podíl na trhu v případě, že 

konkurenti se chovají obdobně. Strategie umístění kapitálu v zahraničí bývá využívána k 

překonání vstupních tržních bariér, jakými jsou tarifní či netarifní překážky. 

K těmto uvedeným předpokladům je nutné zvážit i rizika plynoucí z hostitelské země, 

stav politického i ekonomického zázemí, další aspekty, které je nutno zohlednit při naplnění 

strategie plynoucí z dané investice. Je rozdíl mezi investicemi do vyspělé ekonomiky, kde 

investor čelí spíše tarifním překážkám, vyspělé konkurenci a nasycenému trhu než do 

ekonomiky rozvojové, či transformující se. 
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 Pokud opomeneme dopady vstupu zahraničních subjektů do ekonomického a mnohdy 

i politického života z národního a kulturního hlediska, je nutné spatřovat přínos PZI pro 

globální rozvoj ekonomiky59. U rozvojových, transformujících se ekonomik by měl být jeden 

z prvořadých úkolů vlády přilákat zahraniční investory, vytvořit podmínky a celkový rámec 

pro oboustranně výhodný stav. Pokud má být investice výhodná i pro ekonomiku regionu, kde 

je realizována, musí dojít ke splnění hlavních očekávání. V následujícím textu je uveden 

výčet případů možného nesplnění očekávaných přínosů z PZI: 

1. Snížení deficitu obchodní bilance. Obchodní bilance je hlavní částí platební bilance. 

Deficit obchodní bilance je považován za nežádoucí jev, který v dlouhodobém časovém 

horizontu není možný. Znamená to převyšující dovoz nad vývozem, pro jehož vykrytí je 

nutno zabezpečit devizové prostředky. Je otázkou zda nový investor přispěje ke snížení tohoto 

deficitu. Může jít o investici, kdy bude většina komponent pro výrobu dovezena.  

2. Vytváření pracovních míst. Mělo by být jasně definováno kolik pracovních míst bude 

vytvořeno s příchodem nové investice. Je nutné zvážit nejen kolik míst vznikne v souvislosti 

s danou investicí, ale zároveň i kolik jich zanikne. Jako příklad poslouží investice do moderní 

továrny na výrobu uzenin. Tento nový subjekt na trhu bude znamenat vytvoření nových 

pracovních míst, ale nemusí dojít ke zvýšení zaměstnanosti v odvětví. Vzhledem k vysoké 

úrovni technologie a jejímu vlivu na vyšší produktivitu práce, bude počet zaměstnaných 

pracovníků snížen na minimum. Navíc dojde ke snížení počtu drobných firem. Pokud firma 

dokonale zvládne přizpůsobení se potřebám zdejších obyvatel a bude disponovat výhodami 

nad lokálními výrobci, dojde ke snížení počtu malých domácích firem. Proto by otázka 

skutečného vytvoření nových míst měla být zvažována při udělování pobídek pro 

zahraničního investora, neboť nezaměstnanost je zátěží pro veřejné finance. 

3. Nové odbytiště pro domácí výrobce. Pokud existují komponenty levnější v zahraničí 

bude přirozeně korporace materiál pro svou výrobu dovážet. Tudíž i zde nastává dilema o 

přínosu PZI pro domácí ekonomiku. Pokud neexistuje legislativa stanovující procentuální 

minimum využití materiálu z domácích zdrojů, je jasné jak se nadnárodní korporace zachová. 

Navíc pravidla Evropské unie o jednotném vnitřním trhu (JVT) zakazují jakékoliv 

diskriminující opatření proti firmám z členských zemí. 

4. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Jednoúčelové zaučení na ovládání strojního 

zařízení těžko budou moci pracovníci využít i v jiném zaměstnání. Dochází k nákladným 

                                                 
59 Např. síť rychlého občerstvení má vliv na národní zvyklosti ve stravování. 
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výdajům státu na rekvalifikaci pracovníků, ale málokdy jsou tyto náklady v časovém 

horizontu srovnány s využitelnými přínosy pro celkový rozvoj pracovní síly. 

5. Rozvoj infrastruktury. Již v základech marketingového rozhodování je jedním z prvních 

kritérií pro výběr lokality kvalita infrastruktury. To samozřejmě vede investora k výběru co 

nejlepší lokality, která mu přinese co nejvíce výhod. Většinou se stát snaží přilákat investora 

rozvojem infrastruktury, do které investuje veřejné prostředky. Jinými slovy dochází sice 

k rozvoji infrastruktury, ale ne za finančního přispění zahraničního investora. 

6. Rozvoj zaostalejších regionů. Pokud nižší mzdová hladina nepřevyšuje razantně výhody 

plynoucí z jiných rozvinutějších regionů země a vláda chce zatraktivnit zaostalejší region pro 

zahraniční investory, musí region poskytovat mimořádně výhodné podmínky. Výsledný efekt 

pro domácí ekonomiku opět záleží na schopnosti umět vyčíslit skutečný přínos z investice. 

V následujících podkapitolách budou zhodnoceny podmínky pro zahraniční investory 

na Slovensku a úspěšnost Slovenska v oblasti přílivu PZI.  

3.3 Přínosy a náklady spojené s investováním na Slovensku 

Přímé zahraniční investice souvisí se stavem podnikatelského prostředí v zemi. 

Slovenská republika prošla několikaletým vývojem z centrálně plánované ekonomiky. Před 

rokem 1989 se tehdejší Československo řadilo mezi uzavřené ekonomiky obchodně 

orientované na blok socialistických zemí. V současnosti můžeme Slovensko řadit mezi malé 

otevřené ekonomiky. 

3.3.1 Index všeobecné konkurenceschopnosti 

Jedním z ukazatelů atraktivnosti země pro investory může být hodnotící index globální 

(všeobecné) konkurenceschopnosti podle Světového ekonomického fóra. Tento index se 

skládá ze tří bloků : 

A. Základní požadavky. 

B. Zvyšování efektivnosti. 

C. Inovace a informační faktory. 

Tři bloky obsahují celkem 12 parametrů, tzv. pilířů. Z toho čtyři základní parametry 

tvoří: instituce, infrastruktura, makroekonomická stabilita, zdravotnictví a základní vzdělání. 
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Dále se zohledňuje zvyšování efektivnosti, které zahrnuje hodnocení v oblastech vyššího 

vzdělání a školení, trhu výrobků, trhu práce, informovanosti na trhu financí, technologické 

připravenosti, velikosti trhu. Udělená známka za jednotlivé oblasti indexu všeobecné 

konkurenceschopnosti se pohybuje v rozmezí 0-7, čím vyšší číslo, tím lepší výsledek. 

Celkové hodnocení je průměr za všechny pilíře. 

Ze zemí bývalé Visegrácké čtyřky zaujímá Slovensko v hodnocení druhé místo za 

Českem. Celkově se Slovensko v roce 2007 umístilo na 41. pozici ze 131 hodnocených zemí. 

V roce 2006 dosáhlo v hodnocení lepšího výsledku a to 37. pozici ze 122 zemí. V tabulce 3.2 

je uvedeno pořadí vybraných zemí.  

Tabulka č. 3.2: Globální index konkurenceschopnosti 2007-2008 

Země Pořadí Skóre 
USA 1 5,67 

Švýcarsko 2 5,62 

Dánsko 3 5,55 

Švédsko 4 5,54 

Německo 5 5,51 

Finsko 6 5,49 

Singapur 7 5,55 

Japonsko 8 5,43 

Spojené království 9 5,41 

Nizozemí 10 5,4 

Estonsko 27 4,74 

Česká republika 33 4,58 

Lotyšsko 38 4,49 

Slovinsko 39 4,48 

Slovenská republika 41 4,45 

Maďarsko 47 4,35 

Polsko 51 4,28 

Rumunsko 74 3,97 

Bulharsko 79 3,93 

Zdroj: Světové ekonomické fórum 2008. 

Pokud se zaměříme na jednotlivé oblasti sledované indexem konkurenceschopnosti, 

nejvíce Slovensko ztrácí v kritériu inovace, kde dosáhlo pouze 3,42 bodů. Další oblast kde 

dosahuje nízkého hodnocení oproti celkovému jsou instituce a infrastruktura. V prvním pilíři 

instituce se Slovensko propadlo až na šedesátou příčku. Česká republika je v této kategorii až 

na šedesátém devátém místě. K uspokojivému celkovému výsledku přispěla oblast zvyšování 

efektivnosti, ve které slovenská ekonomika zaujímá 34. pozici. Zlepšující se úroveň 

používaných technologií souvisí s přílivem přímých zahraničních investic.  
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Ekonomické fórum sleduje a vyhodnocuje jednotlivé parametry, které brání rozvoji 

podnikání. Přehled 14 problematických faktorů, zpomalujících rozvoj podnikání na 

Slovensku, je znázorněn v příloze číslo 6. Slovensku je vytýkána především nevýkonnost 

veřejné správy, která z více jak dvaceti procent zhoršuje podnikatelské prostředí. Zdlouhavý 

proces zakládání společnosti a přílišná liknavost úředníků je mnohdy odrazujícím momentem 

pro rozhodnutí investovat v dané zemi. Navíc rozšířená korupce veřejné správy je problémem 

zhoršujícím hospodářskou soutěž. 

 Slovensko se potýká i s nedostatečnou infrastrukturou. Právě infrastruktura by měla 

tvořit zázemí pro rozvoj investic. V období 2007-2013 bude Slovensko čerpat více jak   3,2 

mld. eur z fondů EU na Operační program Doprava a další finance v hodnotě 1,4 mld. eur na 

ostatní oblasti rozvoje infrastruktury. Výhody plynoucí z čerpání dotace z EU využijí i ostatní 

země z bývalého východního bloku60. Zejména v Rumunsku a Bulharsku je třeba spatřovat 

největší konkurenty pro umísťování PZI. Jedná se o zajímavé trhy a pokud oba státy budou 

pokračovat v nastartovaných reformách a v budování zázemí pro rozvoj podnikání, budou se 

stále častěji stávat cílem pro umístění kapitálu podnikatelů z vyspělých zemí EU. 

Z grafu z přílohy č. 6 je patrné, že mezi faktory, které mají nejmenší negativní vliv na 

rozvoj podnikání, patří tyto hodnocené oblasti: regulace kurzu, stabilita vlády, inflace, daňové 

předpisy a daňové sazby. Daňové předpisy i sazby prošly již zmiňovanou reformou. Dle 

Světového ekonomického fóra se daňová problematika řadí k faktorům, které jen velmi málo 

brzdí rozvoj podnikání. Tento fakt můžeme brát jako projev pozitivního vlivu již proběhlých 

reforem na podnikatelskou sféru.  

3.3.2 Index ekonomické svobody 

Indikátorem příležitostí pro příliv zahraničních investorů do země je také uspokojivý 

výsledek dle Indexu ekonomické svobody. Nadace Heritage Foundation každým rokem 

hodnotí země podle 50 kritérií rozdělených do deseti skupin z oblastí daňového zatížení, 

zásahů vlády do hospodářství, monetární politiky, kapitálových toků a zahraničních investic, 

bankovnictví a financí, podle vztahu mezd a cen, vlastnických práv, míry regulace a aktivit 

černého trhu. Podle těchto kritérií je určen index ze sledovaných zemí. Co nejvyšší hodnota 

                                                 
60 Před rokem 1990 socialistické země. 
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znamená vyšší ekonomickou svobodu státu. V roce 2007 předstihlo Slovensko Česko i 

Maďarsko (viz. tabulka č.3.3.). Do analýzy bylo zahrnuto celkem 162 států. 

Tabulka č. 3.3: Index ekonomické svobody 2007 

POŘADÍ ZEMĚ INDEX 

1. Hongkong 90,3 

2. Singapur 87,4 

3. Irsko 82,4 

4. Austrálie 82 

5. USA 80,6 

10. 
Velká 
Británie 79,5 

23. Německo 71,2 

35. Slovensko 68,7 

37. Česko 68,5 

43. Maďarsko 67,2 

59. Bulharsko 62,9 

64. Itálie 62,5 

75. Slovinsko 60,6 

83. Polsko 59,5 

126. Čína 52,8 

134. Rusko 49,9 

Zdroj: Heritage Foundation 2007. 

K lepšímu celkovému výsledku Slovenska ve srovnání s Českem pomohla daňová 

reforma a tím snížení daňového zatížení. Rozdíl v celkovém výsledku je však nepatrný. 

Slovensko ztrácí body hlavně v kritériu vládních zásahů do hospodářství. 
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3.3.3 Přínosy pro zahraniční investory na Slovensku 

Hlavní důvody pro investování zahraničních společností na Slovensku můžeme 

rozdělit do sedmi zásadních oblastí:  

1. Dostupnost kvalifikované síly. 

2. Nízké náklady na práci. 

3. Nízké daňové zatížení. 

4. Strategická poloha. 

5. Propojení na světovou ekonomiku. 

6. Export do vybraných zemí. 

7. Přístup na jednotný vnitřní trh EU. 

K dostupnosti kvalifikované síly hovoří fakt, že 58 % procent dospělé populace má 

minimálně vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Ve skupině obyvatel v produktivním věku 

je zmiňované procento ještě vyšší. Na Slovensku je v každém větším městě minimálně jedna 

střední škola. Postačující je i počet univerzit. Na území Slovenska funguje více jak dvacet 

univerzit. Univerzitní vzdělání má téměř 8 % obyvatel61. 

Slovensko postupně ztrácí výhodu levné pracovní síly, která ještě zeslabí zavedením 

eura. Ve srovnání se zeměmi EU 15 a Českem má sice Slovensko výhodu v nižší průměrné 

mzdě, nikoliv však ve srovnání s Rumunskem a Bulharskem.  

Nízké zdanění zisku je motivací pro investování v dané zemi. K 1. lednu 2004 ještě 

před vstupem Slovenska do EU došlo ke snížení daňového zatížení přímými daněmi 

zavedením rovné daně ve výši 19% na Slovensku62. V současnosti při porovnání celkové 

výšky zdanění má Slovenská republika nejnižší daňové zatížení mezi státy EU a OECD. 

Orientace ve složitém daňovém systému, nejasnosti vedoucí k sankcím, způsobují problémy i 

domácím podnikatelům. Proto zavedení rovné daně je pro Slovensko komparativní výhodou v 

podobě zjednodušení daňového systému (principy jednotné sazby zdanění znamenají 

jednoduchost, transparentnost, neutrálnost a účinnost). Rovnou daň zavedly i jiné země63. 

Z grafu č. 3.1 je patrné, že investorovi na Slovensku zůstane po zdanění podstatně více zisku 

                                                 
61 Viz první kapitola. 
62 Ministerstvo financí SR 
63 Například Estonsko, které v růstu HDP na obyvatele  předběhlo Slovensko. Ministerstvo financí SR. 
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z příjmu než v jiných uvedených zemích. Počítáno dle platných daňových sazeb v říjnu 2007. 

Ve srovnání s Českem je to rozdíl 12 %. 

Graf: 3.1. Srovnání investorova zůstatku ze zisku po zdanění ve vybraných zemí a na 

Slovensku (v %) 
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Zdroj: Ministerstvo financí SR 2008. 

Slovensko je díky své poloze dopravním spojením mezi západní a východní Evropou. 

Přes jeho území prochází také plynovody a ropovody do ostatních zemí Evropy. Zde se nabízí 

velký potenciál pro podnikání v logistických službách. Jak již bylo řečeno v předchozím 

textu, nutnost zlepšit infrastrukturu a zázemí pro rozvoj podnikání je jeden z prvořadých 

předpokladů pro rozvoj této země. 

Propojení na světovou ekonomiku a členství v mezinárodních organizacích přispívá 

ke zvýšení reputace země pro potenciální investory. Slovensko je součástí EU a jejího 

jednotného vnitřního trhu, což zjednodušuje přístup podnikatelů na Slovensko z ostatních 

členských zemí EU. Slovensko je taktéž členem WTO, OECD, NATO64,65. 

Otevřenost ekonomiky a export výrobků či služeb přináší povědomí zahraničních 

spotřebitelů o exportující zemi. Mezi největší obchodní partnery Slovenska se řadí Německo a 

Česká republika. Zahraniční obchod je pro malou otevřenou ekonomiku důležitý. Mimo 

                                                 
64 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 
65 Severoatlantická aliance. 
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získání lepší dostupnosti chybějících zdrojů a technologií umožní obchodní styk s ostatními 

zeměmi i zajištění odbytiště pro produkci, pro niž je domácí trh malý. Vývoj otevřenosti 

slovenské ekonomiky z pohledu procentuálního podílů exportu na HDP je znázorněn v grafu 

č. 3.2. Z tohoto pohledu jde o soustavný růst otevřenosti slovenské ekonomiky od roku 1993. 

Graf 3.2 Vývoj otevřenosti slovenské ekonomiky (v %) 

 
 Zdroj:, Jandová, I, Zahraniční obchod Slovenské republiky v letech 1993-2005. 

Slovensko se po svém vzniku začalo v exportu více orientovat na vyspělejší země. Z 

grafu č. 3.3 plyne změna závislosti slovenského exportu z České republiky na Německo. 

V tomto grafu jsou zahrnuti pouze partneři z Evropy. Graf zobrazuje procentuální podíl země 

na celkovém exportu Slovenska do této skupiny zemí. Mezi významnější partnery patří i USA 

s podílem na celkovém exportu 6 %. Mezi další exportní trhy Slovenska patří Velká Británie, 

Belgie, Holandsko a další země, které mají podíl na celkovém exportu menší než 1 %. 

Německo a Rakousko jsou zároveň vedle Holandska největší zahraniční investoři v zemi. 
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Graf 3.3 : Vývoj teritoriální struktury exportu na Slovensku v letech 1993-2006 (v %) 
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 Zdroj: Zdroj:, Jandová, I, Zahraniční obchod Slovenské republiky 1993-2005, Statistický úřad Slovenské republiky, Vlastní 

zpracování. 

3.3.4 Faktory snižující příliv přímých zahraničních investic na Slovensko 

Přes působení výše uvedených kladných faktorů pro rozhodnutí investorů umístnit své 

investice na území Slovenska, existuje stále řada slabých míst, částečně zmíněných při 

výkladu hodnocení indexu konkurenceschopnosti. Mezi tyto slabiny působící proti přílivu PZI 

patří : 

� slabá vymahatelnost práva, 

� korupce v justici, samosprávě, 

� neefektivnost využívání prostředků určených na státní veřejnou správu, 

� špatné podmínky pro získání úvěrů, 

� administrativní podmínky pro zahraniční investice na Slovensku, 

� stav podnikatelského prostředí, 

� nepřehlednost legislativy. 
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3.4 Struktura a zhodnocení přílivu a odlivu PZI na Slovensku  

V této podkapitole je nejprve analyzována struktura přímých zahraničních investic na 

Slovensku. Investice jsou rozčleněny dle odvětví ekonomiky, umístění v regionech 

Slovenska, zemí původu kapitálu a konkrétních velkých investorů. Pro srovnání je uveden 

vývoj velikosti přímých zahraničních na Slovensku ve srovnání s Českem. V závěru je 

uvedeno zhodnocení přílivu a odlivu přímých zahraničních investic na Slovensku. 

3.4.1  Struktura přímých zahraničních investic 

Nejvíce je na Slovensku investováno do průmyslové výroby, celkem více jak 39 %, 

jak je patrné z kumulativního součtu k 31.12.200666. Zahraničními investory bylo v roce 2006 

do oblasti průmyslu investováno 497 milionů USD67. Z čísel uvedených v tabulce 3.4 plyne i 

potvrzení faktu, že do infrastruktury zahraniční investoři investují zlomek prostředků proti 

ostatním oblastem. Zahraniční investice sice přispívají k rozvoji infrastruktury, mnohdy si její 

rozvoj podmiňují, ale největší podíl na jejím rozvoji si nesou samotní daňoví poplatníci 

hostitelské země.  

Tabulka č. 3.4: Struktura přílivu PZI na Slovensku k 31.12.06 kumulativně (v mld. USD) 

Odvětví Mld. USD % 

Zemědělství, lesnictví, myslivost 69,65 0,4 

Těžba nerostných surovin 104,24 0,6 

Průmyslová výroba 7 087,44 39,1 

Výroba a rozvod elektřiny a plynu 2 514,71 13,9 

Stavebnictví 126,88 0,7 

Obchod a opravy motorových vozidel 2 087,78 11,5 

Hotely a restaurace 90,3 0,5 

Doprava, skladovaní, pošty a telekomunikace 1 530,18 8,4 

Finanční zprostředkování 3 489,98 19,2 

Nemovitosti a pronájem 910,88 5 

Zdravotnictví 61,84 0,3 

Ostatní služby 59,7 0,3 

Celkem kumulativně 18 133,58 100 

Zdroj: Slovenská národní banka, 2007  

Největší podíl, měřený v mld. USD, mají na PZI investoři z Holandska, Německa, 

Rakouska a Itálie. Je zajímavé, že Maďarsko dnes zaujímá kumulativně vyšší podíl 

                                                 
66 SNB, 2007. 
67 SNB, 2007. 
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v investicích umístěných na Slovensku než Česká republika. Na výši investic s původem 

kapitálu z Maďarska se z velké části podílí prodej majoritního podílu rafinérie Slovnaft 

společnosti MOL Group68.  

Tabulka č. 3.5: Struktura přílivu PZI na Slovensku dle zemí k 31.12.06 kumulativně (v %) 

Členění dle země investora Mld.USD % 

Holandsko 3 531,13 19,5 

Německo 3 309,23 18,2 

Rakousko 2 691,50 14,8 

Itálie 2 245,90 12,4 

Maďarsko 1 112,09 6,1 

Spojené království 957,71 5,3 

Česká republika 747,62 4,1 

Korejská republika 650,12 3,6 

USA 603,71 3,3 

Kypr 491,2 2,7 

Ostatní země 1 793,38 9,9 

Celkem kumulativně 18 133,58 100 

Zdroj: Slovenská národní banka, 2007. 

Na Slovensko vstoupila řada nadnárodních společností prestižních názvů, hlavně do 

odvětví automobilového průmyslu. Pro Slovenskou republiku je to úspěch, poněvadž na 

rozdíl od České republiky nemá tradici v tomto odvětví.  

Automobilka PSA Peugeot Citroen se rozhodla vybudovat další závod v Trnavě. Tento 

závod bude od roku 2009 vyrábět 150 tisíc automobilů ročně a vytvoří 1 800 nových 

pracovních míst. V porovnání s dosavadními projekty podpoří stát tuto investici nižší sumou. 

Z celkové částky dohodnuté státní pomoci (53,6 mil. eur, resp. 15 % hodnoty investice) 

poskytne Slovensko 31,6 % ve formě daňových úlev. Přímou dotaci 22 mil. eur bude tvořit 

grant na počáteční investici a přípěvek na zaměstnanost (Jakoby, Morvay, 2006, s. 414). 

Neopomenutelnou investicí v automobilovém průmyslu je výstavba závodu Kia 

Motors Corporation v Žilině. Tato investice ve výši 1 miliardy eur byla oficiálně schválena 

podpisem smlouvy mezi vedením Kia Motors Corporation a vládou Slovenské republiky   18. 

března 2004. Od prosince 2006 probíhá výroba přibližně 330 000 aut ročně. Je to první závod 

automobilky v Evropě. Společnost tak chce zásobit nenasycený trh svými automobily. 

                                                 
68 MOL group vlastní mnoho podniků se  zaměřením na zpracování zemního plyny a ropy, v této oblasti  je jednou 
z největších korporací ve střední Evropě.  
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Vozidla jsou určena především na evropské trhy, což se kladně promítne v obchodní bilanci. 

Tento závod vytvořil 1800 nových pracovních míst69.  

První investicí do automobilového průmyslu na Slovensku byla investice německého 

Volkswagenu. Dnes se podílí více jak 15 % na celkovém vývozu Slovenska (Volkswagen 

Bratislava). Při první představě patnáctiprocentního zlepšení salda obchodní bilance je nutno 

vzít v úvahu kolika procenty se podílí na záporném saldu, jinými slovy kolik procent 

komponentů pro výrobu dováží. Do jaké míry je tato investice přínosem pro rozvoj regionu a 

slovenskou ekonomiku by bylo zajímavým tématem pro zpracování hodnotící studie 

z dlouhodobého hlediska. 

V roce 2004 byla založená Yazaki Wiring Technologies Slovakia s.r.o. 

v Michalovcích, společnost zaměřená na výrobu komponent pro automobilový průmysl. 

Vlastníkem nově vzniklé společnosti jsou Yazaki Wiring Technologies GmbH, Kolín. Zdroj 

financování je připisován Japonsku, kde má Yazaki centrálu. Na výpisu z obchodního registru 

figuroval i Siemens, který byl vlastníkem původně založené společnosti. Hlavními zákazníky 

jsou Ford a Daimler Chrysler. V průběhu šesti let by mělo na Slovensku vzniknout dalších 

1300 pracovních míst. Je otázkou zda se podaří Slovensku získat další automobilku, díky 

komparativním výhodám, kterými jsou blízkost subdodavatele a rostoucí zkušenosti 

Slovenska s automobilovým průmyslem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
69 http://www.kia.sk/, 2008. 
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Tabulka č. 3.6: Přehled významných investorů na Slovensku 

Název Region Město Země Odvětví/pr ůmysl 

Coca-Cola Bratislavský Bratislava USA Potravinářský 

Fujitsu Bratislavský Bratislava Spojené království Informatika 

Generali Bratislavský Bratislava Itálie Služby 

Heineken Nitranský Nitra Holandsko Potravinářský 

Henkel Bratislavský Bratislava Rakousko Chemický 

Holcim Bratislavský Rohožník Itálie Stavebnictví 

IBM  Bratislavský Bratislava USA Informatika 

KIA Hyundai Žilinský Žilina Korea Automobilový 

Nylstar Prešovský Humenné Francie Textilní 

Peugeot Trnavský Trnava Francie Automobilový 

Pfizer H.C.P. Bratislavský Bratislava USA Farmaceutický 

Shell Bratislavský Bratislava Holandsko/GB Petrochemie 

Schule Slovakia Prešovský Poprad Německo Strojírenství 

U.S. Steel Košický Košice USA Hutnictví 

Volkswagen Bratislavský Bratislava Německo Automobilový 

Whirlpool Bratislavský Bratislava USA Strojírenství 

Yazaki Trenčínský Prievidza Japonsko Automobilový 

 

Zdroj: SKABA (Agentura na podporu podnikání na Slovensku), 2008. 

Největší investicí v potravinářském průmyslu se řadí investice Coca-Coly 

v Piešťanech. Celková výše investice činí 3,3 mld. SK. Dnes společnost zaměstnává 650 

zaměstnanců. Podle studie provedené v Polsku a Rumunsku každé vytvořené místo při výrobě 

této limonády zaměstná dalších deset osob v distribučních kanálech, marketingových 

službách70.  

Rozložení investic na Slovensku potvrzuje fakt o umisťování investic do regionů 

s rozvinutější infrastrukturou nebo přímo obchodních center. Téměř 70 % tvoří investice do 

Bratislavského kraje. Již z tabulky 3.6 je zřejmá koncentrace investic do této oblasti. Tento 

region je nejmenší ze všech krajů se svými 2 054 km² a 606 753 obyvateli (tab.1.1). Jde o 

                                                 
70 http://www.coca-cola.sk/sk/svet-coca-cola/coca-cola_slovensko/vyroba.shtml 
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území s nejvyšší hustotou obyvatelstva a zároveň investic. Od roku 2004 je trend postupného 

snižování rozdílu mezi regiony, což platí i u umístění investic. U dalších regionů Trnavského, 

Žilinského se lepší obslužnost také zúročila, oproti ostatním regionům. Oba regiony 

nedosahují sice tak vysokých čísel jako Bratislavský kraj, ale v porovnání například         s 

Prešovským krajem je to podstatně více. Díky společnosti U.S. Steel vyniká i Košický kraj. 

Názorné regionální rozdělení investic je zobrazeno v grafu 3.4. 

Graf 3.4: Regionální struktura přílivu PZI na Slovensku, kumulativně k 31.12.2006 

Nitranský kraj

Žilinský kraj

Banskobystrický 
kraj

Prešovský kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Trenčanský kraj

Trnavský kraj

 

Zdroj: Slovenská národní banka 2007, Vlastní zpracování. 
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3.4.2 Slovenské investice v zahraničí 
 

Nejvíce slovenských investic v zahraničí směřuje do Česka. Slovenští podnikatelé zde 

investují 48 % z celkových zahraničních investic Slovenska. Přímé zahraniční investice 

českých subjektů na Slovensku jsou však více jak dvojnásobné. Odliv zahraničních investic 

ze Slovenska je v porovnání s jejich přílivem podstatně nižší. Slovenské firmy se soustředily 

především na evropské země (viz. tabulka 3.7). 

Tabulka č. 3.7: Struktura odlivu PZI ze Slovenska dle zemí k 31.12.06 kumulativně                       

(v mld.USD) 

Členění dle země 
investování mld. USD % 

Česká republika 348,8 48 

Spojené království 71,5 9,8 

Ukrajina 42,3 5,8 

Irsko 35,7 4,9 

Maďarsko 34,2 4,7 

Polsko 28,6 3,9 

Švýcarsko 26,1 3,6 

Lucembursko 25,3 3,5 

Rusko 22 3 

Rakousko 19 2,6 

Ostatní země 73,4 10,1 

Celkem kumulativně  726,9 100 

 

Zdroj: Slovenská národní banka, 2008. 

3.4.3 Porovnání Slovenska s Českem v oblasti přílivu PZI 

V roce 2006 Slovensko dosáhlo nejvyšší podíl PZI na celkovém HDP země a 

předstihlo v tomto směru i Česko. Přičítat zrychlení růstu slovenské ekonomiky přílivu 

zahraničním investicím by bylo v této fázi nepodložené, neboť vložené investice se projeví až 

po určitém čase. Celkově lze jen konstatovat, že kumulativně rostoucí příliv investic na 

Slovensku i v Čechách jde souběžně s růstem HDP v období 2002-2006. Česká ekonomika ve 

stejném období do roku 2005 rostla přibližně stejným tempem, v posledních dvou letech došlo 
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k akceleraci slovenské ekonomiky. Příliv přímých zahraničních investic do Česka stále 

převyšuje příliv přímých zahraničních investic na Slovensko.  

Graf 3.6: Podíl PZI na HDP v letech 2005-2006 (v %) 
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Zdroj: EBRD, převzato Ekonomický časopis 55/2007. 

 

Graf 3.7 : Porovnání přílivu PZI (v mld. USD) v období 1995- 1996 
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Zdroj: Česká národní banka a Slovenská národní banka, Vlastní zpracování. 
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3.4.4 Zhodnocení přílivu a odlivu přímých zahraničních investic 

Slovensku se podařilo během transformace ekonomiky vytvořit podmínky pro 

umístění zahraničních investic. Hlavním předpokladem pro rozhodnutí zahraničních investorů 

umístit svůj kapitál na Slovensko je neustále zlepšující se podnikatelské prostředí v této zemi. 

K zlepšení podnikatelského klimatu na Slovensku přispívá zavedení rovné daně, snižování 

daňového zatížení, budování infrastruktury a zvyšování kvalifikace pracovní síly. Zároveň se 

zvyšujícím se HDP a průměrnou mzdou roste kupní síla trhu tvořeného 5 miliony obyvatel. 

V neposlední řadě působí na příliv PZI i šance pro investory ze třetích zemí v podobě volného 

přístupu na jednotný vnitřní trh EU. Přes stále rostoucí průměrnou mzdu se Slovensko řadí 

mezi země EU 27 s nižšími náklady na práci.  

Zda bude Slovensko nadále atraktivní zemí pro zahraniční investory bude záležet jak 

odolá konkurenci dalších členů EU z východního bloku. Nízká mzda zvyšující investorům 

zisky není jediným východiskem pro umístění investic, což dokazuje i stále větší objem 

přílivu PZI do České republiky, kde jsou náklady na pracovní sílu vyšší než na Slovensku. 

Slovensku se podařilo vytvořit základ pro čerpání dotací z EU podstatně pružněji než ČR. 

Otázkou zůstává jak efektivně tyto prostředky přerozdělí na konkrétní projekty. 

Odliv přímých zahraničních investic zatím nedosahuje vysokých čísel, což svědčí o 

zatím nedostatečné kumulaci volného kapitálu slovenskými podniky. Ale i to je otázka času, 

kdy se může z transformující se ekonomiky stát významný investor, alespoň v rámci Evropy. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat příliv a odliv zahraničních investic na 

Slovensku. K dosažení tohoto cíle bylo zapotřebí nastudovat vývoj slovenské ekonomiky od 

devadesátých let 20. století až po současnost. Na vývoj ekonomiky mají vliv demografické a 

geografické předpoklady dané země, výchozí stav hospodářství a politika vlády. Díky těmto 

výše uvedeným souvislostem nabízelo dané téma velmi zajímavý prostor pro bližší seznámení 

se s úrovní ekonomiky Slovenska.  

Slovensko, stejně jako ostatní postkomunistické země z východní Evropy, prošlo za 

poslední dvě desetiletí řadou změn. Okolnosti dlouholeté společné historie s Českem, v rámci 

jednoho státu, vybízí ke vzájemnému srovnání objemu přílivu přímých zahraničních investic 

do těchto zemí.  

Z pohledu výchozího stavu hospodářství, v okamžiku rozdělení Československa v roce 

1993, mělo Slovensko ve srovnání s Českem nevyhovující strukturu průmyslu. V období 

vzniku samostatného Slovenska, působila v Česku vláda praktikující podstatně liberálnější 

hospodářskou politiku než tehdejší slovenská vláda. Tyto okolnosti zpomalily transformaci 

Slovenska na tržní ekonomiku ve srovnání s Českem.  

Obě země si již na počátku 90. let určily za cíl bližší integraci do EU a v další fázi i 

přístup do tohoto integračního bloku. Z důvodu nedemokratických praktik slovenské vlády 

pod vedením HZDS, nedostatečné reformě legislativy a jejímu nesladění s právním rámcem 

EU, korupci ve veřejné správě a nedokončené transformaci Slovenska na tržní ekonomiku, 

byl ohrožen vstup Slovenska do EU v průběhu jejího dalšího rozšíření. Slovensko nebylo 

zahrnuto do první tzv. „Lucemburské skupiny“ kandidátských zemí na vstup do EU v roce 

2004. Česko potřebná kritéria pro zahrnutí do skupiny kandidátských zemí splňovalo.  

V roce 1998 přišla změna na politické scéně Slovenska v podobě vlády vedené 

Mikulášem Dzurindou a došlo k intenzivní transformaci Slovenska na tržní ekonomiku. 

Významnými kroky pro slovenskou ekonomiku byly daňová a důchodová reforma, reforma 

trhu práce, reforma veřejných financí, které uskutečnila pravicová vláda v období 1998-2006. 

Na konci 90. let došlo také ke změně v přístupu přípravy Slovenska na vstup do EU. Slovenku 

se podařilo splnit veškerá kritéria pro vstup do EU a k 1. 5. 2004 se stalo jejím právoplatným 

členem.  
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Vláda i většina politiků na Slovensku vidí budoucnost Slovenska ještě v intenzivnější 

integraci se členy EU. Jednou z podob intenzivnější integrace je i plánované členství 

Slovenska v eurozóně. Pokud Slovensko přijme euro k 1. 1. 2009, předstihne v tomto ohledu 

Česko, které zatím není ani v Evropském systému směnných kurzů ERM II.  

I když se výkonnost slovenské ekonomiky neustále zvyšuje, neustále zaostává za 

Českem v ukazateli HDP na jednoho obyvatele, měřeného v paritě kupní síly. Pozitivní je 

však vývoj procentuálního růstu HDP na Slovensku, doprovázený snižujícím se trendem 

inflace v horizontu posledních deseti let. Slovensko má také tendenci zvyšovat produktivitu 

práce, která vyvažuje růst mezd.  

K negativním charakteristikám slovenské ekonomiky, zjištěných při psaní této práce, 

patří nízká podpora vlády oblastem vědy, výzkumu, vzdělávání a infrastruktury. Pouze tržní 

ekonomika založená na znalostech je schopna konkurovat v globálním světě ostatním zemím 

a vytvářet prostor pro blahobyt svých obyvatel. Zajištění fungující a dostatečné infrastruktury 

je hnacím motorem pro rozvoj ekonomiky a rozhodnutí firem investovat v dané zemi. Další 

zápornou charakteristikou země je také korupce ve veřejné správě, která nepřispívá k dobré 

reputaci Slovenska v zahraničí. 

V poslední kapitole diplomové práce je analyzován příliv a odliv zahraničních investic 

na Slovensku. Bylo zjištěno, že příliv přímých zahraničních investic na Slovensko 

jednoznačně převyšuje jeho odliv do zahraničí. Nepatrný odliv investic ze Slovenska má 

příčinu zatím v nedostatečné kumulaci kapitálu slovenskými firmami pro investování 

v zahraničí. Naopak růst objemu přílivu PZI na Slovensko je způsoben zvyšující se 

důvěryhodností Slovenska pro zahraniční investory, fungující tržní ekonomikou a zlepšujícím 

se podnikatelským prostředím.  

Závěrem lze konstatovat, že Slovensko je malá otevřená a tržní ekonomika, která je i 

svou polohou vhodnou destinací pro umístění investic. Velmi slibně se díky zahraničním 

investicím rozvíjí zejména odvětví automobilového průmyslu, kde začínají vznikat vertikální 

dodavatelsko odběratelské řetězce. Dalšími odvětvími, která stojí v popředí zahraničních 

investorů jsou potravinářský, chemický a strojírenský průmysl. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 
ANO              Aliance nového občana 

ČR                  Česká republika 

DPH                Daň z přidané hodnoty 

ECB                Evropská centrální banka  

ERM II            Evropský systém směných kurzů     

EU                   Evropská unie  

EUROSTAT    Evropský statistický úřad 

EVCA              Evropské ventura kapitálové asociace    

HDP                 hrubý domácí produkt      

HZDS               Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 

ILO                   Světová organizace práce 

JVT                   Jednotný vnitřní trh  

KDH                 Kresťanskodemokratické hnuti 

Mld.                  miliarda 

MMF                Mezinárodní měnový fond 

MSP                 malé a střední podniky     

NARMS           Národná agentura pre rozvoj malého a stredného podnikánia  

NATO              Severoatlantická aliance  

NR                    Národní rada 

OECD              Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OP                    Operační program 

OSN                 Organizace spojených národů 

p.b.                    procentní bod 

PZI                    přímé zahraniční investice  

RPIC                 Regionální poradenské a informační centrum 

BIC                   Podnikatelské informační centrum     

SDKÚ- DS       Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 

SES                   Strana evropských socialistů     

SK                    slovenská koruna   

SLOVCA     Slovenská asociace rizikového kapitálu    

SMER               Sociálna demokracia ¨ 

SMK                 Strana maďarskej koalície 
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SNB                Slovenská centrální banka     

SNS                Společenství nezávislých států 

SNS                Slovenská národní strana      

SR                   Slovenská republika      

SZP                 Svaz sklářského průmyslu     

SZRB              Slovenskou záruční a rozvojovou bankou 

USA                Spojené státy americké 

USD                americký dolar 

WTO               Světová obchodní organizace   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


